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Wielkanoc

STOWARZYSZENIE RODZIN 
I PRZYJACIÓŁ 
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INTELEKTUALNIE

1%     
  KRS 0000228443

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% Państwa podatku. Pozyskane pieniądze w całości przeznaczamy na pro-
wadzoną od 9 lat działalność statutową na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców z terenu powiatu otwockiego, 
a w szczególności na dofinansowanie działalności prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie, Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Radiówku. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.wtzjestesmy.pl

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Jesteśmy!” 
05-462 Duchnów ul. Wspólna 46, tel./fax 22 789 03 71

Karol Wojtyła

Wigilia wielkanocna 1966
Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim grobie, najbardziej 
jesteśmy Kościołem –  
Jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją: 
Ta walka wciąż się nakłada na wszystkie walki dziejów,  
Napełnia je wszystkie w głąb 
(wszystkie one – czy tracą swój sens? Czy go wtedy właśnie zyskują?) 
 
Tej Nocy obrzęd ziemi dosięga swego początku. 
Tysiąc lat jest jak jedna Noc: Noc czuwania przy Twoim grobie.

Janusz St. Pasierb

Droga krzyżowa
nic dziwnego  
że co chwilę upada  
 
nie ma chwili  
żeby nas nie dźwigał  
 
czasem ktoś się rozpłacze  
jest wtedy jeszcze ciężej  
 
chustą twarz obetrze  
patrzy ze zgrozą w odbicie  
 
czasem krzyż podeprze  
jest mniej samotny w męce  
 
raptem zakrzyknie obok  
zagłuszy na chwilę pulsowanie krwi  
 
obok podobne krzyże  
umiera między innymi  
 
pomiędzy dobrym i złym  
jak każdy z nas rozpięty

Jan Lechoń

Wielkanoc
Droga, wierzba sadzona wśród zielonej łąki, 
Na której pierwsze jaskry żółcieją i mlecze. 
Pośród wierzb po kamieniach wąska struga ciecze, 
A pod niebem wysoko śpiewają skowronki. 
 
Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy, 
Droga, którą co święto szli ludzie ze śpiewką, 
Idzie sobie Pan Jezus, wpółnagi i bosy 
Z wielkanocną w przebitej dłoni chorągiewką. 
 
Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy złociste, 
Łowicka jej spódniczka i piękna zapaska. 
Poznała Zbawiciela z świętego obrazka, 
Upadła na kolana i krzyknęła: "Chryste!". 
 
Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą, 
A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem 
I rzeknie: „Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą, 
Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem.”
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Numer „Powiązań”, który trafił do Waszych rąk ma charakter oświatowy. Dowiecie się z niego  
jakie placówki szkolne i przedszkolne są na terenie Gminy, ile pieniędzy wydaje się na nie z budżetu  
i w ogóle „czym” oraz „na czym” stoi szkolnictwo między Mienią a Świdrem. Są w Polsce gminy 
w których zamyka się szkoły, bo brakuje funduszy. Nam to jednak nie grozi, gdyż pomimo takich 
czy innych problemów, pieniądze na naukę są – bo być muszą, i nie ma zmiłuj. Oprócz wykresów, 
obrazujących poszczególne obszary wydatków na oświatę, przeczytacie felieton z cyklu „Okiem wójta”, 
w którym Anna Bętkowska pisze właśnie o sprawach oświatowych zwięźle, rzeczowo, momentami  
z humorem, bo wszak wójt co by nie powiedzieć, to też człowiek. Oddajemy także głos dyrektorom 
trzech największych placówek oświatowych w Gminie Wiązowna, żeby sami opowiedzieli o ofercie 
swoich szkół. A ponieważ jest wiosna i rekrutacja do gimnazjów rozpocznie się lada chwila, taka wiedza 
przyda się nie tylko młodzieży kończącej szkołę podstawową, ale również rodzicom. A jest o czym 

mówić, bo chociaż to gmina wiejska, to szkoły ma nie gorsze od „miastowych”.
Pisząc o problemach związanych ze szkolnictwem, nie sposób pominąć przykrego i nie przynoszącego chwały niektórym 

uczniom wydarzenia, jakie zaszło w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Wiązownie, gdzie na skutek młodzieńczej brawury  
i braku wyobraźni wybuchł pożar. „Zapałki w ręku dziecka…” stary slogan sprawdził się w tym przypadku, bo chociaż to już niby  
nie takie dzieci, to zachowali się bardzo nieodpowiedzialnie.  Na szczęście personel szkoły stanął na wysokości zadania i sprawnie 
oraz fachowo wyprowadził wszystkich uczniów ze strefy zagrożenia. Pożar szybko ugaszono, ale straty są. Przeczytacie o tym  
w materiale noszącym tytuł „Ewakuacja”.

Pożar to zagrożenie mogące dotknąć każdego, podobnie jak napad czy kradzież. W tych ostatnich przypadkach potrzebna 
jest szybko działająca i sprawna Policja. Gościem radnych i władz gminy był niedawno zaproszony przez panią wójt komendant 
powiatowy policji z Otwocka. Ma on pomysł utworzenia wspólnego komisariatu dla dwóch sąsiednich gmin: Wiązowny i Kołbieli,  
co jego zdaniem powinno poprawić stan bezpieczeństwa w obu gminach. Potrzebne jednak będą niemałe pieniądze na jego siedzibę.

Dowiecie się także, co wydarzyło się na ostatniej sesji Rady Gminy, która tym razem odbyła się  w Radiówku. Kwietniową sesję 
zapowiedziano natomiast aż na Podkarpaciu, w Gminie Czarna, której radni gościli kilka lat temu w Wiązownie i tam debatowali. 
Teraz czas na rewizytę.

Jest mowa również o stałym temacie ostatnich numerów jakim są śmieci i odpady. Potrzeby edukacji ekologicznej sprawiły,  
że Gmina wydała grę planszową dla dzieci, młodzieży i dorosłych „Memory – Odpady”. Odbędą się nawet mistrzostwa gminne  
w niej, których szczegóły przedstawimy w następnym numerze. A kto chciałby otrzymać egzemplarz tej gry już teraz i poćwiczyć, 
może zgłosić się do naszej redakcji w Urzędzie Gminy. Gdyby okazało się, że redaktor jest w terenie, niech chętny zwróci się  
do jednej z miłych urzędniczek w Biurze Obsługi Mieszkańca, która wręczy mu planszę.

Ten numer „Powiązań” ma oczywiście odświętną szatę graficzną, bo Wielkanoc tuż tuż. Warto przeczytać trzy refleksyjne wiersze 
znanych poetów związane z tym szczególnym okresem, warto popatrzeć na pisanki i inne wielkanocne ozdoby wykonane rękoma 
dzieci, warto również – a przynajmniej mam taką nadzieję - przyjąć od Redakcji oraz Kolegium „Powiązań” życzenia wszelkiej 
pomyślności w nadchodzącym czasie. Zdrowego oraz Radosnego Alleluja!  

 Wasz redaktor naczelny Piotr Kitrasiewicz

Drodzy Czytelnicy!

Nowa kierownik 
Oświaty Gminnej
Od 1 marca kierownikiem Oświaty Gminnej  
jest Maria Dorota Kanabus-Prokop.

Pani kierownik z pochodzenia i zamieszkania jest Karcze-
wianką. W latach 2002-2011 była dyrektorem Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim. Zanim 

objęła funkcję dyrektorską, była  w tej placówce, przepięknie 
usytuowanej w pobliżu znanego kompleksu parkowo-pała-
cowego, nauczycielem plastyki oraz pedagogiem. Pracowała 
również jako nauczyciel w szkole podstawowej w Kołbieli,  
a w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Karczewie prowa-
dziła przez 11 lat zajęcia plastyczne dla młodzieży i dorosłych. 
Ma w dorobku ilustracje do książki autorstwa aktorki Laury 
Łącz „Bajki na cztery pory roku”.

Obecnie przed panią Kanabus-Prokop trudne zadanie wdro-
żenia się w skomplikowane tematy administrowania gminną 
oświatą. Czy osoba o artystycznej duszy podoła takiemu wy-
zwaniu? A właściwie – dlaczego nie?

– Jestem wrażliwa na problemy ludzi, a szczególnie dzie-
ci i młodzieży. Będę starać się pomóc wszystkim placówkom, 
aczkolwiek doskonale zdaję sobie sprawę, że to trudny resort, 
a oświata zajmuje duży procent wydatków Gminy. Na razie 
staram się poznać charakter i klimat poszczególnych szkół  
i przedszkoli. Będę dążyć do tego, żeby uczciwie i rzetelnie 
wykonywać swoje obowiązki, minimalizować nieuniknione 
tarcia, dla dobra uczniów, przedszkolaków oraz całej kadry 
pedagogiczno-przedszkolnej – powiedziała pani kierownik.

Życzymy sukcesów ! PK



Budżet gminy
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Zmiany podatkowe  
– Zakręt i Góraszka

Szanowni Podatnicy, 

informuję, że w 2012 r. Powiat Otwocki zakończył kon-
trolę gleboznawczą użytków rolnych w obrębie geodezyjnym 
Zakręt i Góraszka, efektem której jest zmiana klasyfikacji 
gruntów. 

Wcześniej kontrolą objęto grunty położone w obrębach 
geodezyjnych: Wiązowna Gminna, Wiązowna Kościelna  
i Emów.

Z uwagi na fakt, że zmiana klasyfikacji gruntów ma wpływ 
na prawidłowość naliczenia podatku i jego wysokość, obo-
wiązkiem właścicieli nieruchomości, w których zaistniała taka 
zmiana, jest złożenie aktualnej informacji o nieruchomościach 
będącej podstawą do naliczenia podatków (tj. formularza IN 
– informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego i podatku leśnego).

W związku z powyższym apeluję do właścicieli nierucho-
mości położonych w obrębach geodezyjnych Zakręt i Górasz-
ka, o niezwłoczne zgłaszanie się do tut. Urzędu Gminy celem 
złożenia aktualnych informacji podatkowych. W formularzu 
konieczne będzie wpisanie m. in. numerów: pesel/NIP po-
datnika oraz powierzchni użytkowej budynków. W związku  
z tym, proszę posiadać wiedzę w tym zakresie. 

Dane wykazane w formularzu stanowić będą podstawę wy-
miaru podatków.

Formularz IN dostępny jest w Biurze Obsługi Mieszkań- 
ców Urzędu Gminy Wiązowna oraz na stronie: www.bip.wia-
zowna.pl

Stosownych wyjaśnień i pomocy przy wypełnieniu druku 
udzielają pracownicy Referatu Podatków i Opłat UG Wią- 
zowna pod numerem telefonu 22 789 01 20 wew. 241, 242  
i 243 oraz osobiście w Urzędzie Gminy Wiązowna ul. Lubel- 
ska 59 (poniedziałek: 8.00-17.00, wtorek-czwartek: 8.00-16.00,  
piątek: 8.00-15.00.).

UWAGA: Konsekwencją niedopełnienia obowiązku złoże-
nia informacji podatkowej, o której mowa wyżej, będzie po-
ciągnięcie podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej 
(art. 54 Kodeksu karnego skarbowego). 

Uniknijmy tych trudnych sytuacji zarówno dla Urzędu jak  
i dla Podatnika, i wypełnijmy ustawowe obowiązki. 

Serdecznie zapraszamy do Urzędu Gminy Wiązowna!
   mgr inż. ANNA BĘTKOWSKA, WÓJT GMINY WIĄZOWNA
mgr ELŻBIETA CIEŚLAK, KIEROWNIK REFERATU PODATKÓW I OPŁAT 

Oświata kosztowna, ale niezbędna
Gmina Wiązowna oświatą kwitnie. To znaczy, oczywiście, kwitnie 
również pod innymi względami, ale sprawy edukacyjne zajmują 
jedno z czołowych miejsc. Mamy coraz więcej mieszkańców.  
A im więcej mieszkańców, tym więcej dzieci w przedszkolach  
i młodzieży w szkołach gminnych.
W gminnych przedszkolach przybywa podopiecznych. Według  
stanu na dzień 1 czerwca ub. r. w Przedszkolu im. Misia Uszatka  
w Wiązownie było 141 przedszkolaków, a dane na ostatni dzień  
2012 roku wskazują już liczbę o 10 osób większą.  
Także w Przedszkolu „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie  
liczba ta uległa zwiększeniu w analogicznym okresie (o 4 osoby). 
Najwięcej dzieci przybyło między 1 czerwca a 31 grudnia ub. roku  
w Przedszkolu w Zakręcie: od 37 do 102, co ma ścisły związek  
z oddaniem do użytku nowego, znacznie większego niż poprzedni, 
budynku przedszkola. W sumie na ostatni dzień ub. roku było  
w naszych przedszkolach 356 dzieciaków.
Gmina finansuje działalność przedszkoli gminnych, ale dotuje 
również dwa przedszkola niepubliczne: „Karolek” oraz „Zabawny 
Kącik”, znajdujące się w Gliniance. W 2012 roku Gmina udzieliła 
dotacji przedszkolom publicznym w kwocie bliskiej 800 tys. zł,  
a niepubliczne wsparła kwotą ponad 370 tys.  zł. Zaznaczmy,  
że z obu przedszkoli niepublicznych korzysta aż 576 dzieci.
Podobnie rzecz przedstawia się jeśli chodzi o liczbę uczniów  
w szkołach. W naszej gminie są dwa zespoły szkolno-gimnazjalne  
(w Wiązownie i Zakręcie), szkoła podstawowa w Gliniance  
oraz gimnazjum w tej samej miejscowości. Według stanu na ostatni 
dzień 2012 roku, najwięcej dzieci i młodzieży liczy Zespół Szkolno- 
-Gimnazjalny w Wiązownie (445 uczniów w Szkole Podstawowej,  
170 w Gimnazjum, 29 w Zerówce). Do Zespołu Szkolno- 
-Gimnazjalnego w Zakręcie uczęszcza 154 uczniów, z czego  
120 jest w SP, a 34 w Gimnazjum. Szkoła Podstawowa w Gliniance 
ma 221 uczniów oraz 53 dzieciaków uczęszczających do Zerówki. 
Gimnazjum glinieckie liczy 135 uczniów.
W szkołach na terenie naszej gminy uczy 184 nauczycieli.  
Ich stopień awansu zawodowego jest różnorodny. I tak, wśród 
nich jest 83 nauczycieli dyplomowanych, 49 kontraktowych, 
41 mianowanych. Jest 10 stażystów oraz 1 nauczyciel bez 
przydzielonego stopnia.
Gmina bierze udział w programie „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”. Całkowity koszt posiłków dzieci w szkołach wyniósł  
w 2012 roku 131 193 zł. W kwocie tej środki własne wyniosły  
48 733 zł, a dotacja 82 460 zł. Pomoc tę realizuje Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej.
Wydatki bieżące i majątkowe w oświacie wyniosły na koniec 2012 
roku ponad 18 mln. zł, a na dzień 12 marca br. blisko 20 mln zł. 
Najwięcej wydatków na oświatę w 2012 roku (bez wliczania  
w to programów unijnych) pochłonęły wynagrodzenia nauczycieli 
(60% wszystkich wydatków). Inne koszty wyniosły od 9%  
do 2% i należą do nich m.in.: wynagrodzenia administracji  
oraz obsługi, koszty  Funduszu Socjalnego, zakup pomocy 
naukowych, materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, 
ubezpieczeń, dowozy dzieci (bez dowozu busem), pobyt dzieci  
z terenu Gminy Wiązowna w przedszkolach poza Gminą Wiązowna. 
Dokładne dane mogą Państwo obejrzeć na stronie obok. 
Pieniądze na zapewnienie edukacji naszym dzieciom i młodzieży  
są jednym z najpoważniejszych wydatków z budżetu gminnego. 
Nasza polityka oszczędzania i zaciskania pasa, przez niektórych  
źle postrzegana, sprawia, że możemy zapewnić naszym 
mieszkańcom podstawowe oczekiwania i potrzeby. Dzięki temu  
stać nas na inwestowanie w rzeczy najważniejsze, w tym  
w kształcenie naszych dzieci. Bo na edukacji najmłodszych 
oszczędzać nie wolno. Dzięki temu uczniowie wychowani  
w naszych szkołach podstawowych i gimnazjach, idący do liceów  
w Warszawie, Otwocku lub innym mieście, nie muszą wstydzić się, 
że pochodzą z Gminy Wiązowna. ANNA BĘTKOWSKA 

Okiem wójta



Oświata
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Ewakuacja
„Ogłaszam ewakuację całego budynku szkoły”  
– te słowa rozległy się w megafonach wiązowskiego 
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w poniedziałek 4 marca. 
To miał być taki sam dzień nauki jak każdy inny.  
Miał być…

Trwała druga lekcja, kiedy o godz. 9.05 z toalety 
chłopięcej na parterze zaczął wydobywać się czarny 
dym. Zawiadomiona przez woźną, dyrektor Kata-
rzyna Lacka natychmiast zeszła na dół i stwierdziła,  

że w toalecie jest pożar. Zarządziła natychmiast ewakuację 
wszystkich osób w Zespole, nakazała wezwanie straży po-
żarnej, a sama chwyciła gaśnicę i podjęła próbę stłumienia 
ognia. Pomagali jej w tym Bożena Smolak, szefowa kuch-
ni oraz Roman Borucki, pracownik gospodarczy. Gryzący 
dym uniemożliwiał kontynuowanie akcji w toalecie, rozcho- 
dził się po szkolnych korytarzach. Na szczęście ewakuacja, 
pod okiem koordynatorów poszczególnych pięter, przebiegła 
szybko, sprawnie i spokojnie. Pozostawiwszy w salach lekcyj-
nych zeszyty, podręczniki i przybory szkolne, uczniowie wyszli  
z budynku trasami ewakuacyjnymi zgodnie z procedurą prze-
widzianą na tego rodzaju wydarzenia. Wszyscy zachowali zim-
ną krew i zanim przybyły jednostki Państwowej Straży Pożar-
nej z Otwocka oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Malcanowa, 
wszyscy byli już na zewnątrz. Oprócz wyprowadzenia dzieci  
i młodzieży na boisko szkolne, koordynatorzy pięter spraw-
dzili wszystkie klasy, toalety oraz pomieszczenia gospodarcze,  
czy nikt w nich nie pozostał. Potem złożyli raport pani dy-
rektor. Władze szkoły błyskawicznie zorganizowały zastępcze 
lokum dla uczniów, którym w międzyczasie strażacy przynieśli 
ubrania z szatni. Dzieci znalazły schronienie na pobliskiej ple-
banii, w kościele oraz w Gminnym Ośrodku Kultury. Zawia-
domiono rodziców.

Strażacy oddymili budynek. Zanim to nastąpiło zaszła jesz-
cze jedna przykra okoliczność, a mianowicie pod wpływem 
oparów dymu, a może tylko z powodu stresu, przebywająca 
już na zewnątrz dyrektor Lacka straciła przytomność i odwie-
ziono ją do szpitala w Otwocku. Opuściła go po kilku godzi-
nach, kiedy okazało się, że jej życiu i zdrowiu nic nie zagraża. 

Około godziny 17.00 do budynku szkolnego wkroczyły 
osoby sprzątające. W toalecie chłopców spłonął wprawdzie 
tylko dozownik na papierowe ręczniki oraz koszt ze śmiecia-
mi, ale na ścianach, podłodze i suficie dym pozostawił swo-
je ponure piętno. Poczerniała od dymu była także część ścian  
na parterowym korytarzu. Usuwanie skutków zadymienia 
trwało do późnych godzin wieczornych, ale następnego dnia 
placówka była gotowa do lekcji.

Zawiadomieni przez strażaków, przybyli funkcjonariusze 
Policji z Komendy Powiatowej w Otwocku. Dzięki monitorin-
gowi ustalono, że na krótko przed rozpoczęciem wydostawa-
nia się dymu z toalety, wyszło z niej trzech chłopców: dwóch 
uczniów VI klasy SP oraz jeden gimnazjalista. Przewieziono 
ich do wydziału do spraw nieletnich w otwockiej komendzie, 
dokąd pojechała także szkolna pedagog, w obecności której 
chłopców przesłuchano. Jak dowiedziałem się nieoficjalnie, 
jeden z nich podpalił gumkę w dozowniku papierowych ręcz-
ników, a pozostali byli biernymi uczestnikami tego aktu wan-
dalizmu. Kiedy wyszli z pomieszczenia toalety, ogień tlił się, 
aż zajęły się od niego ręczniki  w dozowniku. Sam dozownik 
spadł do kosza na śmieci, z którego buchnęły płomienie i „po-
szedł” dym.

– Pierwszy raz coś takiego wydarzyło się w naszej placówce. 
Na szczęście przykładamy nadrzędną wagę do bezpieczeństwa 
uczniów i wszyscy nauczyciele przeszkoleni do tego rodzaju 
wypadków spisali się znakomicie. Jesienią ubiegłego roku przy 
współudziale Państwowej Straży Pożarnej z Warszawy przećwi-
czyliśmy analogiczną sytuację: był próbny alarm, dym i woda. 
Wszystko odbyło się na medal podczas ćwiczeń, podobnie  
jak w sytuacji realnego zagrożenia, która miała miejsce  
4 marca. Zagrożenia spaleniem nie było, gdyż ściany łazienki 
były odporne na ogień, ale niebezpieczeństwo stanowił dym, 
mogący doprowadzić do zatruć. Obecnie czekamy na przyby-
cie ubezpieczyciela, który wyceni powstałe szkody – powie-
działa Katarzyna Lacka, która podkreśla swoją wdzięczność 
rodzicom uczniów, za to, że stanęli na wysokości zadania  
i pomagali wszystkim dzieciom, które pomocy potrzebowały, 
na przykład w odwózce do domu.

Jeśli chodzi o sprawców, to oczywiście nadal uczęszczają  
na lekcje, bo do nauki każdy ma prawo, ale główny spraw-
ca, czyli chłopiec, który podpalił gumkę dozownika, został 
zawieszony w prawach ucznia, co w praktyce oznacza, że do 
odwołania nie może uczęszczać na szkolne imprezy pozalek-
cyjne. Wstępne oszacowanie strat przekracza kwotę 20 tys. zł.  
Dochodzenie trwa.  PIOTR KITRASIEWICZ
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W Urzędzie Gminy odbyło się pierwsze posiedzenie 
specjalnej komisji powołanej podczas ostatniej sesji  
Rady Gminy Wiązowna. Jej celem jest koordynacja 
współpracy z Mołdawią.

Podczas spotkania z wiązowskimi władzami i radnymi 
Komendant Powiatowy Policji przedstawił pomysł 
rozbudowania struktur organizacyjnych służb  
policyjnych obsługujących Gminę.

Bliżej Mołdawii

Komisariat dla dwóch gmin

Komisję doraźną do współpracy partnerskiej pomiędzy 
Gminą Wiązowna (Rzeczpospolita Polska) a zarządem 
wsi Bieśgioz (Republika Mołdawii) powołano w skła-

dzie: Barbara Bratko, Andrzej Cholewa, Anna Lech. Radni ci 
byli członkami delegacji z Gminy Wiązowna, która w listopa-
dzie 2012 roku złożyła wizytę w Bieśgioz i innych miejscowo-
ściach wchodzącej w skład Mołdawii autonomicznej republi-
ki Gagauzji, gdzie zawarli kontakty z miejscowymi władzami  
i Polonią. Kontakty te zaowocowały listem intencyjnym o na-
wiązaniu stałej współpracy, a obecne powołanie komisji doraź-
nej ma doprowadzić do wypracowania zasad tej współpracy 
oraz podpisania odpowiedniej umowy. Pomimo pewnego za-
stoju gospodarczego, będącego wynikiem trudności w prze-
zwyciężaniu dziedzictwa komunizmu, Mołdawianie mają roz-

Gościa przedstawiła wójt Anna Bętkowska, która pod-
kreśliła, że Gmina Wiązowna chciałaby mieć bardzo 
aktywną Policję i większą liczbę etatów. 

– Jesteśmy gminą o dużej przestrzeni i dynamicznym rozwo-
ju. Z każdym rokiem zwiększa się liczba mieszkańców, za kilka 
lat powstaną dwa duże centra handlowe, w Góraszce i Duch-
nowie. Chcemy, żeby Policja na naszym terenie była bardziej 
rozbudowana niż obecnie – powiedziała pani wójt.

Mł. insp. Robert Żebrowski zaproponował połączenie  
w jedną całość dwóch posterunków z sąsiednich gmin: Wią-
zowny i Kołbieli. Powstałby wówczas komisariat z 20 etata-
mi policyjnymi. Jego zdaniem, nowa jednostka organizacyjna 
działałaby bardziej dynamicznie i mobilnie, byłaby czynna  
całodobowo. Komisariat dysponowałby dwie załogami patro-
lowymi na każdą gminę i według komendanta czas przybycia 
na interwencję byłby krótszy niż obecnie. 

Oczywiście powstało pytanie, na terenie której gminy sta-
nąłby komisariat? Gość uzależnił to od możliwości każdego  
z samorządów we wspomożeniu Policji w warunkach byto-
wych. Komisariat musiałby znajdować się w siedzibie spełniają-
cej określone warunki i wymogi czyli przeznaczającej na jedne-
go policjanta co najmniej 20 metrową powierzchnię do pracy. 
W sumie, jak stwierdził komendant, budynek musiałby dys-
ponować powierzchnią o ok. 400 m2 brutto oraz odpowied- 
nim parkingiem. Koszt powstania takiego obiektu oceniono  
na 2-3 mln zł. Gdyby Gmina Wiązowna wzięła udział we współ- 
finansowaniu nowej jednostki, to wówczas mogłaby liczyć,  
że stanie ona na jej terenie, aczkolwiek komendant był zdania, 

winiętą sieć łączy Internetowych, pozwalających im na szybki 
kontakt z całym światem.

Oprócz wymienionych radnych oraz trzech sołtysów, Jacka 
Buczyńskiego, Zbigniewa Mnicha i Ryszarda Wrześniewskie-
go, w posiedzeniu komisji udział wzięła wójt Anna Bętkowska 
oraz jej zastępca Tomasz Kostyra, który był kierownikiem dele-
gacji. Pani wójt przedstawiła gościa, Annę Woźniak.

Anna Woźniak jest rodowitą wiązowianką, która po stu-
diach zaangażowała się w wiele ważnych projektów i wydarzeń 
w ramach Partnerstwa Wschodniego. Jest działaczką fundacji 
wspierających współpracę międzynarodową, obserwowała 
wybory na Ukrainie, w Mołdawii, w Gruzji. 

Pani Woźniak zadeklarowała pomoc w wyszukaniu gran-
tów, przydatnych w zrealizowaniu zacieśnienia współpracy  
z Mołdawią. Obiecała służyć swoją wiedzą i doświadczeniem, 
a pierwszym krokiem tej pomocy będzie przesłanie pani wójt 
planu wizyty studyjnej w Polsce studentów z państw obszaru 
wschodniego. Plan ten może dopomóc wiązowskiemu samo-
rządowi do zorganizowania podobnej wizyty Polaków z Moł-
dawii w Polsce. Przypomnijmy, że w ubiegłorocznych dożyn-
kach gminnych wziął udział polonijny zespół folklorystyczny 
właśnie z Mołdawii, a jego członków gościli w swoich domach 
wiązowscy radni. PK

że nie powinno być to miejsce na działce w centrum Gminy,  
ale położone jak najbliżej granicy między obu gminami.

Anna Lech zaproponowała, żeby komisariat powstał w Woli 
Duckiej, skąd jest niedaleko do granicy z Kołbielą. W Woli 
Duckiej jest piętrowy budynek w którym znajduje się mało  
aktywny wiejski klub „Kaprys” i obiekt można by lepiej spo-
żytkować przeznaczając go wraz z działką do dyspozycji Poli-
cji. Niektórym radnym spodobał się ten pomysł, ale pani wójt 
była sceptyczna.

– Sądzę, że mieszkańcy Woli Duckiej nie wyrażą na to zgody, 
bo budynek „Kaprysu” został przeznaczony na cele rekreacyj-
no-kulturalne. Ponadto zaludnienie w tamtym terenie nie jest  
największe i przesuwanie obiektu z centrum Gminy na jej ob- 
rzeża, nie jest dobrym pomysłem – powiedziała Bętkowska.

Na zakończenie spotkania gość podziękował za umożliwie-
nie mu przedstawienia swojego punktu widzenia w gronie rad-
nych, bo – jak zaznaczył – wie, że sama pani wójt nie decyduje 
i do zrealizowania koncepcji budowy komisariatu potrzebna 
jest dobra wola całego samorządu. PK



Wieści z sesji

8 Powiązania marzec 2013

fo
t. 

P
K

Spór wokół skate parku

Sesja odbyła się w Środowiskowym 
Domu Samopomocy Społecznej  
z siedzibą w Radiówku, co było 
realizacją postanowień zawartych  

w programie „Decydujmy razem”, żeby 
sesje odbywały się w różnych miejscach 
gminy. Przybyłych powitali przedstawi-
ciele gospodarzy: dyrektor Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata 
Łysik, prezes stowarzyszenia „Jesteśmy” 
Waldemar Burtkiewicz, psycholog Adam 
Rudzki z Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W obradach uczestniczyło 13 radnych 
(nie wzięli w niej udziału Jan Markowski 
oraz Józef Roman Witan). Pierwsze punk-
ty projektów uchwał dotyczyły spraw fi-
nansowych: zmian do Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Wiązowna na 
lata 2013-2029 oraz zmian do Uchwały 
Budżetowej na rok 2013. Zreferował je 
jak zwykle skarbnik Wiesław Miłkowski, 
a naczelnik Wydziału Inwestycji UG Ma-
rek Werstak omówił projekty oświetlenia 

ulicznego przeznaczone do realizacji w ro- 
ku bieżącym, ilustrując swoje wywody wy- 
świetlanymi na ekranie zestawieniami. 

Jedną z najważniejszych zmian było 
upoważnienie wójta do „zawierania umów,  
których realizacja w roku budżetowym  
i w latach następnych jest niezbędna do 
zapewnienia ciągłości działania jednostki 
i z których wynikające płatności wykra-
czają poza rok budżetowy” z ogranicze-
niem maksymalnej kwoty do 4 mln zł. 
Przyjęto także między innymi przesu-
nięcie środków w wysokości 18 tys. zł  
z przeznaczeniem ich na zakup i montaż 
zegarów astronomicznych.

– Sterowanie oświetlenia ulicznego no- 
woczesnymi zegarami daje możliwość 
zmiany czasu wyłączeń i włączeń oświe-
tlenia co znacznie przyczynia się do osz- 
czędzania energii elektrycznej – wyjaśnił 
skarbnik. 

Uchwałę o zmianach do WPF przyję-
to 10 głosami, przy trzech wstrzymują- 

cych się (Marzena Dach, Piotr Izdebski, 
Anna Lech), a uchwała o zmianach do 
uchwały budżetowej na rok 2013 prze-
szła jednogłośnie (czyli 13 głosami odda-
nymi na tak).

Również jednogłośnie przyjęto po-
wołanie doraźnej komisji do współpracy 
partnerskiej pomiędzy Gminą Wiązow-
na a zarządem wsi Bieśgoz w Republice 
Mołdawii. W skład komisji weszło troje 
radnych: Barbara Bratko, Andrzej Cho-
lewa, Anna Lech. Trudności pojawiły się 
przy punkcie dotyczącym wprowadzenia 
zmian do Planu Odnowy Miejscowości. 
W uchwale chodziło o zagospodarowa-
nie działki gminnej w centrum Wiązow-
ny, z przeznaczeniem jej na „ogólnodo-
stępną przestrzeń publiczną atrakcyjną 
dla wszystkich mieszkańców, uwzględ-
niającą potrzeby najmłodszych dzieci, 
młodzieży oraz osób dorosłych”. Miałby 
tam znaleźć się m.in. skate park. Zanim 
doszło do głosowania, radny Waldemar 

W lutym radni pracowali w komisjach merytorycznych, nie było wspólnego posiedzenia wszystkich komisji rady.  
Sesja 27 lutego odbyła się poza urzędem gminy, w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Niektóre z kolejnych sesji 
w tym roku również będą miały miejsce w innych niż Wiązowna miejscowościach gminy, zgodnie z wnioskami z projektu 
„Decydujmy Razem”.

Podczas sesji rada dokonała zmian w uchwale o WPF i budżetowej, licznym zmianom uległ też regulamin utrzymania 
czystości – zgodnie z sugestiami, zgłaszanymi przez wojewodę jeszcze w dniu sesji. Ponadto rada zmieniła plan odnowy 
miejscowości Wiązowna, aby możliwe było złożenie wniosku o dotację do Leadera na zagospodarowanie terenu  
przy ul. Lubelskiej. Również z powodu składania wniosków o dotację wyraziła zgodę na nieodpłatne użyczenie Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury działek gminnych lub ich części, na których planowane jest urządzenie placów zabaw w Boryszewie, 
Góraszce, Lipowie, Dziechcińcu i Woli Duckiej. Radni udzielili pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci projektu chodnika  
przy ul. Wrzosowej w Gliniance, a także znieśli ochronę przyrody z dębu w Rudce, który jest w złym stanie i zagraża 
bezpieczeństwu. Powołano komisję doraźną dla określenia kierunków współpracy z wsią Bieśgioz i nie przyjęto  
w darowiźnie wąskiego paska na poszerzenie fragmentu ul. Wierzbowej w Lipowie.

Po raz kolejny nie wszedł do porządku obrad projekt Statutu Gminy Wiązowna. 19 lutego na posiedzeniu Komisji Statutowej 
Wójt Gminy Wiązowna zgłosiła szereg poprawek, które musiały zostać zaopiniowane przez prawnika i nie znalazły się  
w materiałach na sesję, jakie radni otrzymują na 7 dni przed sesją.

Rada była reprezentowana podczas XXXIII Półmaratonu Wiązowskiego.
Monika Sokołowska, Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

Z prac Rady Gminy Wiązowna

Podczas lutowej sesji Rady Gminy 
Wiązowna przyjęto między innymi 
regulamin utrzymania porządku 
i czystości na terenie Gminy, 
zagospodarowanie działki gminnej  
w centrum Wiązowny pod działalność 
rekreacyjno-kulturalną, nieodpłatne 
użyczenie gruntów gminnych pod 
działalność Gminnego Ośrodka 
Kultury: w Boryszewie, Góraszce, 
Lipowym, Dziechcińcu, Woli Duckiej. 
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Nie jesteś sam – GOPS czuwa
Masz trudności i problemy życiowe – przyjdź do nas, pomo- 

żemy.  Kiedy coś dzieje się wokół nas, warto to zauważyć  
i zgłosić. Często tak jest, że ci, którzy najbardziej potrzebują 
pomocy, pozostają w osamotnieniu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest gminną instytucją  
działającą na terenie Gminy Wiązowna poprzez opiekunów. Jeste-
śmy do Państwa dyspozycji według następujących rejonów: 

Edyta Borkowska – 22 780 46 59 w. 26 
 (rejony: Radiówek, Żanęcin)
Emilia Górska – 22 780 46 59 w. 29 
 (Wiązowna Gminna, Wiązowna Kościelna,  
 Stefanówka, Boryszew, Duchnów, Kąck)
Beata Kozłowska – 22 780 46 59 w. 29 

(Emów, Osiedle Parkowe, Góraszka, Majdan, Izabela,  
Michałówek, Majdan, Zakręt, Zagórze) 

Katarzyna Krzywoszyńska – 22  780 46 59 w. 26  
(Glinianka I, Glianianka II, Czarnówka, Bolesławów,  

Kruszówiec, Poręby, Rzakta)
Katarzyna Olszewska – 22  780 46 59 w. 29 

(Pęclin, Malcanów, Dziechciniec, Lipowo, Kopki, 
Wola Ducka, Wola Karczewska)

Suchecki powiedział, że wymieniona  
w projekcie uchwały działka jest potrzeb-
na gminie i zrealizowanie na niej omawia-
nej inwestycji nie jest dobrym pomysłem.

- Kiedy zmienił pan zdanie? – chcia-
ła wiedzieć pani wójt – Przecież zawsze 
chciał pan, żeby tam znalazł się skate 
park.

– Działka jest duża, a inwestycja nie-
wielka. Szkoda tej działki. Wybierzmy 
inną – zaproponował radny.

– Jesteśmy za inwestycją, ale nie w tym 
miejscu. Chodzi o to, żeby nie blokować 
tej działki – wyraziły swoje zdanie Marze-
na Dach i Renata Falińska.

– Sam skate park będzie rzeczywiście 
niewielki, ale oprócz tego powstanie 
tam plac zabaw, kawiarenka, alejka ład-
nie oświetlona lampami solarnymi. Będą 
działania artystyczne, wystawy, ekspozy-
cje, może koncerty. Chcemy, żeby w tym 
miejscu, będącym przecież w centrum 
Wiązowny, coś zaistniało, żeby ludzie 
mieli możliwość spędzenia tam wolnego 
czasu. Inwestycja będzie mieć charak-
ter rozwojowy i z czasem rozwinie się  
na całą działkę, będzie to zależeć jed-
nak od naszych możliwości finansowych  
– wyjaśniła wójt Bętkowska.

W wyniku głosowania uchwała zo-
stała przyjęta 7 głosami na tak, przy 4  
na nie (Dach, Falińska, Izdebski, Suchec-
ki) i przy 2 wstrzymujących się (Irena No- 
wak, Monika Sokołowska). Już po gło-
sowaniu, do czyjegoś zarzutu, że projekt 
uchwały został zgłoszony radnym pod 
obrady „nagle”, ustosunkowała się Doro-
ta Pliszczyńska mówiąc: – Robienie w tej 

Debata na temat bezpieczeństwa
Wójt Gminy Wiązowna zaprasza na debatę z obszaru stanu bezpie-
czeństwa oraz zagrożenia występującego w placówkach na terenie 
Gminy Wiązowna „ŚWIADOMOŚĆ – REAKCJA – EFEKTY”,  
która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna  
w dniu 9 kwietnia 2013 r. (wtorek) w godz. 15.00-18.00.

Porządek spotkania:
1) Powitanie zaproszonych gości oraz przedstawienie moderatora  
    debaty Pana Jerzego Jechalskiego.
2) Wystąpienie zaproszonych gości i prelegentów.
3) Dyskusja.
4) Podsumowanie debaty i sformułowanie wniosków.
5) Sprawy różne.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o wskazanie istotnych proble-
mów w pracy zawodowej wymagających w ich rozwiązywaniu 
podejścia interdyscyplinarnego: stan obecny – stan docelowy.
Wszelkie informacje i zgłoszenia udziału proszę kierować na adres 
mailowy edukacja@wiazowna.pl. 

Anna Bętkowska, Wójt Gminy Wiązowna

chwili afery i odkrywanie Ameryki, że coś  
się nagle pojawiło jest nie na miejscu,  
bo pomysł był już od kilku lat.

– Był już i jest w budżecie od początku 
kadencji – uzupełniła pani wójt.

Radni nie wyrazili zgody na przyję-
cie przez gminę darowizny w postaci 
nieruchomości gruntowej w Lipowym.  
Jak przedstawiła temat przewodnicząca 
Komisji Planowania i Strategii Rozwo-
ju Barbara Bratko, droga wewnętrzna,  
o której mowa, nie przyniesie gminie żad-
nego pożytku i „nie ma rozsądnego celu”, 
żeby gmina taki prezent miała przyjąć.  
Po dyskusji, samorządowcy 11 głosami 
na „nie” odrzucili ten projekt uchwały. 

W dalszym toku obrad zniesiono och- 
ronę przyrody z drzewa pomnikowego  
w Rudce; wyrażono zgodę na udzielenie 
pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockie- 
mu w postaci wykonanego projektu chod- 
nika na drodze powiatowej – ul. Wrzoso-
wej w Gliniance (na odcinku 650 metrów 
od ul. Napoleońskiej); uchwalono regu-
lamin utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy. Nieodpłatnie użyczono 
grunty gminne  pod działalność Gmin-
nego Ośrodka Kultury: w Boryszewie, 
Góraszce, Lipowym, Dziechcińcu, Woli 
Duckiej, na place zabaw.

Po zakończeniu pracy nad uchwałami, 
pani wójt przedstawiła nową kierownik 
Oświaty Gminnej, Marię Dorotę Kana-
bus-Prokop. Wyraziła „niesmak” z powo-
du spotkania z mieszkańcami Duchnowa 
dotyczącego m.in. rozszerzenia kursu li-
nii autobusowej 730. „Niesmak” nie do- 
tyczył jednak mieszkańców, ale faktu,  

że sołtyska Halina Jakubczak nie uprze-
dziła szefowej gminy o tym, że na ze-
braniu będą również radni z sąsiedniej 
gminy, Halinowa. Jeden z nich bowiem  
w sposób bardzo aktywny wywierał  
nacisk na panią wójt w sprawach pie- 
niężnych.

– Naciski w sprawie autobusu powin-
ni oni rozpocząć od swojego podwórka  
i od swoich władz gminy – skomentowała 
incydent Bętkowska.

Radnych rozweselił sołtys Zakrętu Ja-
cek Buczyński, który swoje wystąpienie 
rozpoczął od groźnie brzmiącego stwier-
dzenia, iż mieszkańcy Zakrętu czują się 
gorzej traktowani od mieszkańców in-
nych sołectw.

– Ja też chciałabym być tak „gorzej” trak- 
towana – roześmiała się Renata Faliń-
ska, co było jak najbardziej uzasadnione, 
gdyż Zakręt uchodzi w gminie Wiązowna  
za jedno z najlepiej utrzymanych i „do-
pieszczonych” sołectw. Sołtysowi nie cho- 
dziło jednak o sprawy materialne, ale  
o spektakl „Pastorałki”, który nie został za- 
prezentowany właśnie w tym sołectwie.

– Nie mogliśmy znaleźć takiego ter-
minu, żeby wszyscy wykonawcy mogli 
być obecni. Zespół był ogromny, liczył 
prawie 100 osób i nie każdy mógł być  
w proponowanych terminach – wyjaśniła 
Falińska, która brała udział w spektaklu.

Na zakończenie sesji w Radiówku,  
na prośbę wójt Bętkowskiej, minutą ci-
szy uczczono pamięć niedawno zmarłego 
prawnika, współtwórcy ustaw samorządo- 
wych i około samorządowych, prof. Mi-
chała Kuleszy. PIOTR KITRASIEWICZ
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Oferta wiązowskich szkół

KATARZYNA LACKA, dyrektor Zespo-
łu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie

W naszym Zespole Szkolno-Gimna-
zjalnym działają dwie placówki: Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Bohaterskich Lotników Polskich oraz 
Publiczne Gimnazjum im. Polskiego Pań-
stwa Podziemnego (dwa oddziały przed-
szkolne po 15 dzieci, kl. I-VI SP – 450 
uczniów i 170 uczniów Gimnazjum). 

W Zespole pracuje kadra wykwalifiko-
wanych nauczycieli (w łącznej ilości 68), 
w tym nauczyciele specjaliści: pedagodzy 
szkolni, logopedzi, reedukator, psycholog 
i socjoterapeutka oraz pracowników admi- 
nistracyjno-obsługowych w liczbie 19 osób,  
w tym 3 w niepełnym wymiarze.

Uczniowie mają możliwość nauki ję-
zyków obcych, w tym angielskiego, fran-
cuskiego, niemieckiego. Od 2012/2013  
w gimnazjum utworzono dwie grupy  
z rozszerzonym językiem angielskim. Bio-
rą udział w konkursach szkolnych, powia-
towych i ogólnopolskich. 

Wielu naszych uczniów jest zaangażo-
wanych w działalność społeczną, co za-
sługuje na szczególną uwagę, należą także  
do harcerstwa. Uczniowie często biorą 
udział w przygotowaniu różnych imprez 
charytatywnych. W gimnazjum od dwóch 
lat działa grupa teatralna „teatralni.pl”, 
która regularnie przygotowuje dostępne 
dla szerokiego grona publiczności wie-
czorki poetyckie, między innymi spotka-
nia z poezją Edwarda Stachury oraz poezją 
i piosenką francuską. Uczniowie redagują 
gazetkę szkolną pt „Wiązadło”. 

Uczniowie mają możliwość aktywnego 
uprawiania sportu, w ramach działającego 
przy szkole Gminnego Klubu Tenisa Sto-
łowego, klubu szachowego „e-szach” czy 

Uczniowskiego Klubu Sportowego Orły. 
Uprawiają aktywną turystykę w ramach 
Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznaw-
czego (zwiedzili m.in. zrzutowisko w Mal-
canowie oraz dworek Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku, wędrowali szlakiem przed-
mościa Warszawy: Wiązowna-Józefów; 
odbyli wycieczkę autokarową śladami 
wielkich Polaków do Wilna oraz wyciecz-
kę rowerową po Mazowieckim Parku Kra-
jobrazowym). Tradycją szkoły jest krze-
wienie sportów zimowych i letnich. Zimą 
uczniowie szlifują swoje umiejętności jaz-
dy na nartach poprzez organizowane Bia-
łe Szkoły, a latem rozwijają swoją tężyznę 
fizyczną na spływach kajakowych.

Biorą udział w projektach unijnych, ta-
kich jak „Zagrajmy o sukces” czy „Poznaj-
my się”. W corocznej edycji Stypendiów 
dla uczniów zdolnych, naszym uczniom 
przyznawane są stypendia, ze środków 
Unii Europejskiej i Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

W szkole działa stołówka z bogatym 
jadłospisem, w której ceny posiłków dla 
uczniów wynoszą: śniadanie (kakao + słod- 
ka bułka) 1,50 zł; obiad (zupa + drugie 
danie) 5,50 zł. Uczniowie mogą korzystać 
z dowozów autobusowych kursujących po 
czterech trasach: I trasa Kąck – Duchnów 
– Boryszew – Stefanówka – Wiązowna;  
II trasa Pęclin – Radiówek – Emów – Wią-
zowna; III trasa Malcanów – Dziechciniec  
– Pęclin – Żanęcin – Wiązowna; IV trasa  
Zagórze – Majdan – Góraszka – Wiązowna.

ELŻBIETA OLCZYK-SZUM, dyrektor 
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Za-
kręcie. 

W skład naszego Zespołu Szkolno-
-Gimnazjalnego wchodzi Szkoła Pod-

stawowa im. Cypriana Kamila Norwida 
oraz Publiczne Gimnazjum. W szkole 
jest siedem oddziałów klasowych szkoły 
podstawowej oraz trzy klasy gimnazjal-
ne. Łącznie w ZSG uczy się 154 uczniów,  
z czego w SP im. C.K. Norwida   – 120,  
a w Publicznym Gimnazjum – 34 uczniów. 
Pracuje u nas 25 nauczycieli w łącznym 
wymiarze 19,76 etatu oraz 1 pracownik 
administracyjny i 4 pracowników obsługi 
w łącznym wymiarze 3,5 etatu.

Dysponujemy siedmioma salami lek-
cyjnymi, w tym pracownią komputerową 
z 10 nowoczesnymi komputerami, z do-
stępem do Internetu. W budynku ucznio-
wie korzystają z obszernej, największej  
na terenie naszej gminy, sali gimnastycznej,  
a na zewnątrz z nowego, oddanego do 
użytku w 2012 roku, kompleksu boisk 
„Orlik”.

Oprócz przewidzianych programem na-
uczania zajęć lekcyjnych, naszym uczniom 
zapewniamy naukę języka angielskiego od 
1 klasy oraz naukę dwóch języków obcych 
od klasy IV – są to języki angielski i rosyj-
ski. Uczniowie mogą skorzystać z opieki 
pedagoga, psychologa, logopedy oraz re-
edukatora. Obecność specjalistów w pla-
cówce umożliwia uczniom i ich Rodzicom 
korzystanie z pomocy, porad i konsultacji. 

W życiu Naszej Szkoły ważną rolę peł-
ni również świetlica będąca do dyspozycji 
uczniów od godziny 7.30 do 17.00. Inte-
resującą ofertę dla uczniów ma również 
biblioteka szkolna wyposażona w bogaty 
zbiór literatury pięknej dla dzieci i mło-
dzieży, literatury popularno-naukowej, 
szerokiego kanonu lektur szkolnych, cza-
sopism, zbioru płyt CD i DVD między in-
nymi z lekturami szkolnymi. 

W szkole jest bogata oferta zajęć po-
zalekcyjnych, m.in. koło teatralne, koło 
plastyczne, szkolne koło sportowe, chór 
szkolny, tańce, szachy, zajęcia na basenie.

Nasi uczniowie mogą uczestniczyć  
w organizowanych w naszej placówce 
licznych konkursach plastycznych czy lite-
rackich, na przykład, na napisanie wiersza 
o świetlicy czy stworzenie rysunku ilu-
strującego dowolny wiersz patrona szkoły 
podstawowej, Cypriana Kamila Norwida. 
Biorą również udział w corocznym kon-
kursie recytatorskim „Warszawska Syren- 
ka”, Powiatowym konkursie recytator-
skim „Cyprian Norwid – Poeta Naszej 
Ziemi” oraz licznych imprezach organi-
zowanych przez naszą placówkę jak Prze-
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Niezwykła szkoła
Zespół Medycznych Szkół Policealnych  znany jako „ Medyk” to niezwykła  
jak na dzisiejsze czasy bezpłatna szkoła państwowa.  Mieści się w Otwocku  
przy ulicy Andriollego 90, otoczona pięknym lasem sosnowym.

Obecnie  szkoła  kształci na kierun-
kach: Technik masażysta, Technik 
usług kosmetycznych, Terapeuta 

zajęciowy, Opiekunka dziecięca, Opiekun 
medyczny, Opiekun w domu pomocy spo-
łecznej, Asystent osoby niepełnosprawnej, 
Opiekunka środowiskowa.

Nauka odbywa się w systemie dzien-
nym, wieczorowym i zaocznym. Trwa 
rok lub dwa lata, zależnie od kierunku.

O przyjęcie do Zespołu Medycznych 
Szkół Policealnych w Otwocku mogą się 
starać wszystkie osoby – młode i starsze 
– które ukończyły szkołę średnią ogól-
nokształcącą lub zawodową. Nie muszą 
mieć matury.

Nauka kończy się dyplomem  wyda-
wanym w języku polskim i angielskim, 

co toruje absolwentom drogę do pracy 
w krajach Unii Europejskiej bez koniecz-
ności nostryfikowania dyplomów.  

Po zdobyciu zawodu absolwenci mogą  
też kontynuować naukę na wyższych 
uczelniach jednocześnie pracując i zdo-
bywając doświadczenie.

Na terenie szkoły można  kupić   
nie tylko kanapki, sałatki, ale tak-
że zjeść bardzo dobry obiad za niską  
cenę. Dodatkowym atutem „Medyka” 
otwockiego jest internat, w którym  
za niewielką opłatą może mieszkać po-
nad 30 osób

– Nasz sukces zawdzięczamy wysoko 
wykwalifikowanej doświadczonej kad- 
rze pedagogicznej, nowoczesnym pra-
cowniom zawodu wyposażonym w naj-
nowocześniejszy sprzęt oraz prestiżo-
wym miejscom praktyk – mówi dyrektor 
Zespołu Medycznych Szkół Policealnych 
Teresa Adamczyk-Pawluczuk. 

Czyż to nie jest niezwykła szkoła?!
Więcej dowiecie się zaglądając na stro- 

nę www. studium-otwock.pl
INFO. ZMSP W OTWOCKU

gląd Kolęd i Pastorałek, Spotkanie z pisa-
rzem, Święto szkoły – urodziny patrona. 
W naszej szkole realizowane są programy 
rządowe: „Mleko w szkole” oraz „Owo-
ce w szkole” dla uczniów klas I-III przy 
współpracy z Agencją Rynku Rolnego.

Społeczność uczniowska naszej szkoły 
chętnie uczestniczy w akcjach niesienia 
pomocy m.in. „ Góra Grosza” czy „ Szla-
chetna Paczka”.

ROMAN ZDUNIK, dyrektor Gim-
nazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Jana Pawła II w Gliniance

Nasze gimnazjum jest jedynym w gmi-
nie posiadającym oddział dwujęzyczny: 
polsko-angielski. W klasie dwujęzycznej, 

oprócz rozszerzonego profilu języka an-
gielskiego do 6 godzin tygodniowo, dwa 
przedmioty – geografia i matematyka  
– prowadzone są właśnie po angielsku.  
Poziom jest na tyle wysoki, że uczniowie 
klasy II dwujęzycznej ukończyli już, prze-
widziany programem nauki w gimnazjum, 
kurs języka angielskiego i obecnie przy-
gotowują się do egzaminu państwowego. 
Ponadto w pozostałych oddziałach prowa-
dzone są zajęcia z dwóch języków obcych: 
angielskiego i niemieckiego.

W sumie placówka posiada 7 oddzia-
łów, uczy się w niej 135 uczniów. Zajęcia 
prowadzi 19 nauczycieli, do dyspozycji 
uczniów jest pedagog oraz psycholog.  
W zajęciach, prowadzonych w pracow-
niach lekcyjnych, pomagają tablice inte-
raktywne (szkoła ma ich 7).

Szkoła jest przestronna i nowoczesna. 
Ma dużą salę gimnastyczną, salę korekcyjną 
– lustrzaną przeznaczoną do zajęć tanecz-
nych oraz gimnastyki korekcyjnej, 3 pra-
cownie językowe, salę komputerową, salę 
audiowizualną, salę Samorządu Uczniow-
skiego, stołówkę oraz bibliotekę. W każdej 
klasie jest stały dostęp do Internetu.

Nasi uczniowie mogą realizować swo-
je zainteresowania i pasje w sekcjach 
oraz kołach zainteresowań, takich jak 
Uczniowski Klub Sportowy „Orły”, sek-
cja żeglarska, koło teatralne oraz oczywi-
ście Samorząd Uczniowski. Pozalekcyj-

na aktywność naszych uczniów obfituje  
w osiągnięcia i sukcesy na różnych polach. 
Nasza placówka zajęła między innymi   
7 miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzi-
ków w Lekkiej Atletyce, I miejsce w skoku 
wzwyż w Międzynarodowych Zawodach 
Lekkoatletycznych w kategorii dziewcząt  
i chłopców, II miejsce w biegu w Między-
narodowych Zawodach Lekkoatletycz-
nych na dystansie 100 m przez płotki,  
II miejsce w Międzywojewódzkich Mi-
strzostwach Młodzików w Lekkiej Atle-
tyce. Nasi uczniowie to także laureaci 
I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie 
Krasomówczym,  I miejsca w Powiato-
wym Konkursie z języka niemieckiego, 
Konkursu Recytatorskiego „Warszawska 
Syrenka”. Gimnazjaliści mają możliwość 
zdobywania patentów żeglarza jachtowe-
go w ramach działania szkolnej sekcji że-
glarskiej. Biorą udział w licznych rejsach,  
w tym szkoleniowo-stażowym rejsie mor-
skim na wyspę Bornholm. Uczestniczą  
w wyjazdach zagranicznych w ramach unij- 
nego projektu „Zwiedzamy stolice Euro-
py”. Niedawno wróciliśmy z wyjazdu do 
Turcji, gdzie uczniowie mieszkali u turec-
kich rodzin, a wcześniej byliśmy między 
innymi w Brukseli, Wiedniu, Berlinie.

Trudno więc chyba dziwić się, że gar-
ną się do nas absolwenci szkół podsta- 
wowych nie tylko z terenu gminy Wią-
zowna.  
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Gorycz porażki i smak zwycięstwa (2)

Po klęsce pod Łucznicą, urato-
wani żołnierze z Jankowskim  
na czele, walczyli dalej w okoli-
cach Mińska. Historycy zapisali: 

W środku kwietnia oddział Jankowskie-
go sformowawszy się na nowo zaczyna 
niepokoić Moskali w Mińsku, lecz ściga-
ny przez znaczne siły moskiewskie, uni-
kając stanowczego boju, przeprawia się  
na drugą stronę Wisły, i staje dla wy-
poczynku w lasach Kozienickich. Miej- 
scem wiślanej przeprawy były Maciejo-
wice. W Puszczy Kozienickiej przepro-
wadzono reorganizację oraz przezbro-
jenie pododdziałów w zdobytą broń. 
Działając na terenie ówczesnego wo-
jewództwa sandomierskiego wspólnie 
m.in. z płk. Dionizym Czachowskiemu 
(1810-1863) stoczył kilka potyczek z od- 
działami generała Nikołaja Meller Zaka-
melskiego. 

Wiosną uciekając z zagrożonego te-
renu w województwie sandomierskim 
partia Jankowskiego i Zielińskiego po-
wróciła na prawy brzeg Wisły. Na szosie 
lubelskiej dwukrotnie zrewanżowała się 
Rosjanom za wcześniejsze porażki – raz 
25 maja 1863 r. w Rudce nad Świdrem,  
i 8 sierpnia 1863 r. 17 kilometrów za Ry- 
kami koło karczmy w Żyrzynie. 

Tego sierpniowego dnia gen. Mi-
chał Jan Heidenreich vel Heydenreich  
ps. Kruk (1831-1886), wsparty party-
zantami Jankowskiego, mający w sumie  
ok. 3000 partyzantów, w tym 1400 strzel- 
ców, urządził zasadzkę na Rosjan ma-
szerujących szosą lubelską. Z informacji 
zwiadowców wynikało, że carski kon- 
wój będzie eskortował transport pie- 
niędzy w drodze z Dęblina do Lublina. 
Gen. Kruk natychmiast podjął decy-
zję o zorganizowaniu zasadzki w przy-
drożnym Żyrzynie. Plan akcji był pro-
sty: konwój miano atakować od czoła  
i po bokach, jednocześnie blokując od-
wrót. Rankiem 8 sierpnia 1863 r. zaata-
kowano Rosjan. Najpierw zlikwidowa-
no kozacką awangardę, po czym boki 
kolumny marszowej. Pierwsze uderze-
nie, w którym zabito konie pocztowe, 
zaskoczyło wroga. Pomimo braku możli-
wości ucieczki z taborem, Rosjanie upo-
rządkowali szeregi i pod wodzą chor. 
Ralla Tolla z wielką determinacją bro-
nili ładunku. Po trzech godzinach walki 
zostali pobici i tylko por. Laudańskie-
mu z 87 ludźmi udało się uciec z pola 
walki. Straty Rosjan w bitwie wyniosły 

(wg raportu gen. Kruka) 181 zabitych 
i 282 wziętych do niewoli (w tym 132 
rannych). Po bitwie część rosyjskich żoł-
nierzy przeszła na stronę powstańców, 
resztę puszczono wolno. Na lubelskiej 
szosie powstańcy zdobyli carską kasetę 
z kwotą 200 000 srebrnych rubli, dwa 
działa i ok. 400 karabinów z amunicją, 
której tak brakowało partyzantom. Pola-
cy ponieśli niewielki straty: 10 zabitych 
i 50 rannych. Redaktorzy krakowskiego 
„Czasu” zapisali: Dnia 8 Sierpnia od-
dział Jankowskiego brał świetny udział  
w boju pod Żyrzynem, gdzie z naszej 
strony walczyło pod dowództwem  
jen. Kruka do 2,000 ludzi. Moskale  
mieli tam tylko 3 roty piechoty, sotnią 
kozaków i 2 działa. Zupełne zwycięstwo 
jakie odniosły siły polskie uwieńczone 

było zabraniem 2 dział, 200,000 rubli 
sr. w gotowej monecie, wszystkie baga-
że i furgony. Moskali poległo na placu 
180 wraz z podpułkownikiem i 11 ofi-
cerami; rannych było 132 a wziętych 
do niewoli 150 i 2 oficerów. Naszych 
zginęło 30 a rannych do 50. Rozbieżno-
ści w ilości martwych wynikały z tego,  
iż wielu powstańców umierało później 
od poniesionych ran. Zabitych Rosjan 
pochowano na polu bitwy, przy szosie  
w Żyrzynie. Ich masowy grób upamięt-
niał okolicznościowy pomnik. Zwycię-
ska bitwa na szosie lubelskiej zyskała 
szeroki rozgłos w kraju i za granicą. Było 
to najbardziej spektakularne zwycięstwo 
1863 r., które odbiło się głośnym echem 
w carskich kołach rządowych i wśród 
społeczeństwa polskiego. W 1963 r. 
Jarosław Iwaszkiewicz napisał opowia-
danie o kulisach i przebiegu tej bitwy  
w utworze Haydenreich, opubliko- 
wanym przez Wydawnictwo Czytelnik  
w 1983 r. Znacznie wcześniej zrobili  
to historycy: Zygmunt Kolumna, Alek-
sander Konstanty Nowolecki w publi-
kacji pt.: Pamiątka dla rodzin polskich: 
Krótkie wiadomości o straconych na 
rusztowaniach, rozstrzelanych, poległych 
i zmarłych na wygnaniu syberyjskiem  
i tułactwie ofiar z 1861-1866 roku, wy-
danej w Krakowie w 1867 r.

 KRZYSZTOF OKTABIŃSKI

A. Grottger: Schronisko z cyklu Polonia – Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie.

Na lubelskiej szosie 
powstańcy zdobyli 
carską kasetę z kwotą 
200 000 srebrnych 
rubli, dwa działa  
i ok. 400 karabinów  
z amunicją,  
której tak brakowało 
partyzantom. 
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Michalina Chełmońska-
-Szczepankowska

MŁODOŚĆ 
Młodość to wiosna 
To orli lot 
To pieśń radosna 
I marzeń splot. 
 
To hymn zapału 
Praca i ruch 
W kraj ideału 
Aż rwie się duch. 
 
Młodość to kwiaty 
Woń róż i bzów 
To rój skrzydlaty 
Promiennych snów. 
 
Młodość to boży 
Największy dar 
To odblask zorzy 
To maj i czar. 

Ocalone wiersze

O pani Michalinie mówi się, iż była  
 „apostołką miłości i oświaty,  
poetką polskości i służebnicą  

dzieci”. Warto wiedzieć, iż w latach 
1919-1920 pracowała w Szkole Po-
wszechnej w Rzakcie jako nauczycielka 
języka polskiego. Obdarzona zdolnościa-
mi poetyckimi oraz powołaniem pedago-
gicznym, przekazywała nauczanym przez 
siebie dzieciom wiedzę o Bogu i Ojczyź-
nie. Wraz z trójką własnych dzieci żyła  
w trudnych warunkach, ale zawsze znaj-
dowała czas dla innych i służyła radą.  
Prowadziła działalność charytatywną 
wśród chorych, opuszczonych i bied-
nych. Pisząc wiersze wpływała pozy-
tywnie na umysły i charaktery dzieci  
i młodzieży. Były to wiersze mądre, zro- 
zumiałe i wzruszające, wypełnione szla-
chetnością, miłością do Polski i jej prze-
szłości, pogłębiały wiarę.

Jako nauczycielka, wychowawczyni  
i poetka, pani Michalina krzewiła w ser- 
cach te wartości, którymi sama żyła,  
a więc dobro, wiarę i miłość. Kierowa- 
ła się zasadą życiową: „Daj jak najwięcej 
dobra dzieciom”.

Zmarła 5 marca 1953 roku (ur. 1885). 
W 2003 roku została wmurowana tabli-
ca pamiątkowa w Kościele Narodzenia 
NMP w Mińsku Mazowieckim poświę-
cona Michalinie Chełmońskiej-Szczepan-
kowskiej. Nazwano jej imieniem jedną  
z ulic w mieście. Grób pani Michaliny  
znajduje się na tamtejszym cmentarzu.  
Corocznie w Mińsku Mazowieckim od-

bywają się Konkursy Recytatorskie jej 
imienia.

W roku szkolnym 2012/2013, w ra-
mach obchodów 60 rocznicy jej śmier-
ci, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
postanowili przybliżyć wychowankom 
sylwetkę i twórczość pani Michaliny.  
A przyczyniła się do tego mama uczennicy 
z klasy III a, pani Monika Zawada, która 
przypadkowo trafiła na ślad tej poetki  
i nauczycielki w Mińsku Mazowieckim.

Podsumowaniem pracy stał się finał 
szkolnego konkursu recytatorskiego, po-
przedzony eliminacjami przeprowadzo-
nymi w poszczególnych klasach. Zakwa-
lifikowało się do niego 18 uczniów.

LAUREATAMI ZOSTALI:
I miejsce: Zuzanna Jodłowska – klasa I a 
i Zuzanna Szczęsna – klasa II a 
II miejsce:  Karolina Jarmołkowicz – kla-
sa III a 
III miejsce: Mikołaj Furga – klasa II a

 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy  
i drobne upominki. Gratulujemy !

ORGANIZATORKI KONKURSU: 
BARBARA BIENIEK, TERESA RAFAŁ

Piątek 8 marca 2013 roku był w Szkole 
Podstawowej im. Wincentego Witosa  
w Gliniance nie tylko Świętem Kobiet, 
ale także świętem poezji. Uczniowie 
klas I-III wraz z wychowawcami 
i jurorami spotkali się w sali 
gimnastycznej na Szkolnym Konkursie 
Recytatorskim im. Michaliny 
Chełmońskiej-Szczepankowskiej 
„Ocalić od zapomnienia”, aby właśnie 
ocalić od zapomnienia twórczość 
nieznanej szerzej poetki, patronki 
konkursu, związanej z naszą małą 
ojczyzną.

Państwu 
Agnieszce i Ryszardowi Witan  

z Kącka
Z całego serca dziękuję  

za okazaną pomoc i wsparcie
Mieszkanka Kącka

Z okazji Dnia Sołtysa życzenia wspaniałej współpracy  
z Mieszkańcami ku pożytkowi naszych miejscowości,  

dalszego zapału do integrowania lokalnych społeczności  
oraz wszelkiej pomyślności 

życzą Wójt Gminy i Pracownicy UG
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O śmieciach słów kilka
Szanowni Mieszkańcy!
Nowy system gospodarowania odpadami zacznie funkcjonować 
od 1 lipca 2013 r. i dotyczyć będzie właścicieli, współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych tych nieruchomości, na których pro-
wadzone jest gospodarstwo domowe, lub na której powstają od-
pady komunalne i nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
Gmina w drodze przetargu wybierze firmę odbierającą odpady 
komunalne od mieszkańców i podpisze z nią umowę. Mieszkańcy  
w odpowiednim czasie muszą wypowiedzieć swoje umowy,  
aby uniknąć podwójnego ponoszenia opłat.
Nowy system gospodarowania odpadami nie dotyczy podmiotów 
gospodarczych.
Rada Gminy uchwaliła następujące stawki opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi:
7 zł brutto miesięcznie od każdego mieszkańca

za odpady zbierane w sposób selektywny
lub 

22 zł brutto miesięcznie od każdego mieszkańca
za odpady gromadzone w sposób nieselektywny (zmieszane)

W związku z wprowadzoną przez sejm nowelizacją ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
zmienione zostaną zasady gospodarowania odpadami komunalnymi 
powstającymi w gospodarstwach domowych oraz na terenie działek 
rekreacyjnych. Rada Gminy Wiązowna w dniu 23.01.2013 r. uchwa-
liła nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmi-
ny oraz podjęła inne stosowne uchwały wprowadzające nowy system  
na terenie gminy Wiązowna (treść uchwał w całości dostępna jest  
na stronie www.wiazowna.pl).
Wszelkie informacje na temat nowego systemu odbioru odpadów 
komunalnych można uzyskać pod numerem telefonu: 22 789 01 20 

wew. 216, Urząd Gminy Wiązowna, insp. Mariusz Laskus, na stronie 
www.wiazowna.pl, oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Wiązowna pod adresem: www.bip.wiazowna.pl
JAK BĘDĄ NALICZANE OPŁATY?
Podstawą naliczenia opłaty jest deklaracja dołączona do niniejszej 
ulotki. Opłata jest naliczana od liczby mieszkańców zamieszkujących 
gospodarstwo domowe.
PROWADZĘ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  
NA TERENIE GMINY...
Nowy system gospodarowania odpadami nie dotyczy podmiotów go-
spodarczych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oddają od-
pady na dotychczasowych zasadach.
KIEDY MAM ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi przeznaczona jest dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkow-
ników wieczystych nieruchomości, na których prowadzone jest gospo-
darstwo domowe, lub na której powstają odpady komunalne i nie jest 
prowadzona działalność gospodarcza.
Deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna do:
• do 30 kwietnia 2013 r. – dla pierwszej deklaracji;
• w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych;
• w terminie 14 dni w przypadku nastąpienia zmiany danych będą-

cych podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.

• Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej 
„opłatą”, uiszcza się bez wezwania, na rachunek Urzędu Gminy 
Wiązowna, raz na kwartał, w następujących terminach:
1) do dnia 15 stycznia, za okres: 1 stycznia – 31 marca;
2) do dnia 15 kwietnia, za okres: 1 kwietnia – 30 czerwca;
3) do dnia 15 lipca, za okres: 1 lipca – 30 września;
4) do dnia 15 października, za okres: 1 października – 31 grudnia

• Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 lipca 2013 r. 
i opłata ta obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

NIE MIESZKAM NA TERENIE GMINY CZY BĘDĘ PŁACIŁ  
ZA WYWÓZ ŚMIECI?
• Właściciele działek niezamieszkałych (działek rekreacyjnych),  

na których wytwarzane są odpady komunalne zobowiązni są 
uiścić opłatę 27 zł za każdy pojemnik 120 l, za każdy miesiąc  
w którym wytwarzane są odpady.

• Właściciele działek niezamieszkałych są zobowiązani złożyć de-
klarację:
– w pozycji D5 z zaznaczeniem miesięcy w których będą wytwa- 

    rzane odpady na terenie działki
• W deklaracji w pozycji D2 należy wymienić wszystkie działki:  

zamieszkałe, niezamieszkałe na terenie których wytwarza się odpa-
dy ze wskazaniem działki z terenu której odbierane będą odpady

ANNA BĘTKOWSKA, WÓJT GMINY WIĄZOWNA

• W ramach wymienionej wyżej opłaty odbierana jest każda ilość 
odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości.

• Odpady zbierane w sposób selektywny gromadzone w workach: 
tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady ulegające biodegradacji 
będą odbierane z posesji co miesiąc. Przed włożeniem do worka 
odpady należy dokładnie umyć i wysuszyć.

• Do pojemników (tzw. paluszków) na pozostałości po sortowaniu 
wkładamy resztki żywności, zmiotki domowe, zanieczyszczone 
tłuszczami i innymi substancjami odpady opakowaniowe, pampersy, 
popiół – drobna frakcja.

• Odpady z pojemników (paluszków) na zmieszane odpady 
komunalne oraz pozostałości po sortowaniu, w które wyposażone 
musi być każde gospodarstwo, odbierane będą z posesji raz na dwa 
tygodnie.

• Pozostałe odpady: zużyte opony, odpady niebezpieczne (akumulatory, 
świetlówki, opakowania po środkach ochrony roślin), odpady 
wielkogabarytowe, RTV, AGD będą odbierane 2 razy do roku  
w kwietniu i wrześniu, w trakcie specjalnie organizowanych akcji. 
Przeterminowane leki odbierane będą w sposób ciągły – należy 
przekazywać je do specjalnych pojemników ustawionych na terenie 
aptek i ośrodków zdrowia.
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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
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BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY
Uczniowie z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego  
w Wiązownie uczestniczyli w konkursie: „Bezpieczna 
droga do szkoły” organizowanego przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego, który odbył się 20.02.2013 r.  
w hali sportowej w Karczewie.

Finał powiatowy składał się z dwóch części: 
1. Testu teoretycznego – sprawdzający wiedzę uczestników  

z zakresu przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej 
pomocy przedlekarskiej, z szesnastu osób zakwalifikowało 
się ośmiu uczniów do następnego etapu: ze Szkoły Podsta-
wowej – Jakub Ganowski z VIa; z Gimnazjum – Weronika 

Smolak Ia, Natalia Witan Ia, Krzysztof Izdebski Ia, Kinga 
Kaniewska Ic, Dominika Rogozińska Ic, Piotr Sędek IIb.

2. Bezpieczne kierowanie rowerem po bardzo wymagającym 
torze przeszkód, zaliczyło dwoje uczniów ZSG w Wiązow-
nie i uzyskali imponujące wyniki w swoich kategoriach:

I miejsce – Natalia Witan, kl. Ia – nagroda: rower
II miejsce – Piotr Sędek, kl. IIb – nagroda: aparat cyfrowy
Wszyscy uczestnicy otrzymali: kaski, odblaski, latarki, luster-

ka, kamizelki.

GORĄCE GRATULACJE DLA LAUREATÓW I WSZYST-
KICH UCZESTNIKÓW KONKURSU 
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aktualności

Wieczór z Edith Piaf

Konkurs  
na „Rok Wiary”

W dniu 26 lutego w Zespole  
Szkolno-Gimnazjalnym w Wiązownie 
odbył się Wieczór Poezji Francuskiej,  
z udziałem uczniów z koła  
teatralnego „teatralni.pl”.

Przybyłych powitała wicedyrek-
tor ZS-G Małgorzata Budziń-
ska. W półmroku rozjaśnianym 
światłem ustawionych na sto-

likach świec oraz blaskiem z ekranu,  
na którym wyświetlano slajdy fotografii 
dawnego Paryża oraz zdjęcia ilustrujące 
życie pieśniarki Edith Piaf, rozlegały się 
recytowane przez uczniów strofy poezji 
autorów francuskich okresu moderni-
zmu, między innymi Charlesa Beaude-
laire`a, Maurice`a Maeterlincka i Pau-
la Verlaine`a, w polskim tłumaczeniu  
lub francuskim oryginale. Były również 
paryskie pieśni i piosenki – z repertuaru 
Edith Piaf.

Młodzi wykonawcy odtworzyli aurę 
i czar francuskiej poezji i piosenki,  
lekkiej i milej dla ucha, a jednocześnie 
poruszającej  istotne i ważne sprawy. 
Szkoda, że widzów było stosunkowo 
niewielu – przyszły głównie osoby zwią-
zane ze szkołą oraz krewni niektórych 
wykonawców – bo warto było prze-
nieść się na 40 minut za pośrednictwem 
słów i muzyki „pod niebo Paryża”.

Młodzi artyści pracowali pod kie-
runkiem trzech pań: nauczycielki 
języka polskiego Katarzyny Hacze-
li – Kalbarczyk, nauczycielki języka 
francuskiego Celiny Wasilewskiej oraz 
Małgorzaty Budzińskiej. Po zakończe-

Rozstrzygnięty został konkurs 
zorganizowany przez kurię 
warszawsko-praską pt. „Ten człowiek 
pokazał mi wiarę”. 
W konkursie wzięło udział 7 uczniów 
Szkoły Podstawowej im. W. Witosa  
w Gliniance, a uczennica klasy VIa  
Iza Twardowska w kategorii  
klas IV-VI zajęła III miejsce. 
Gratulujemy!
 TERESA RAFAŁ 

niu przedstawienia Małgorzata Budziń-
ska podziękowała jego twórcom, a głos 
zabrał proboszcz wiązowskiej parafii  
ks. prałat Tadeusz Łakomiec, prowa-
dzący w szkole lekcje religii. Dusz-
pasterz opowiedział o swojej 2-mie-
sięcznej wizycie w Francji, która miała 
miejsce w roku będącym stuleciem po-
stawienia wieży Eiffla, wyraził swój 

zachwyt narodem francuskim, któ-
ry uznał za „wyjątkowy spośród in-
nych narodów”. Wspomniał dawne 
lata, kiedy słuchał pieśni Edith Piaf 
oraz innych francuskich pieśniarzy  
– w tym Mireille Mathieu – z głoś- 
ników zwanych „kołchoźniczkami”,  
bo takie właśnie były w powszechnym 
użyciu w Polsce lat 50. Na koniec za-
znaczył, że przystąpił do tworzenia 
teatru parafialnego i byłby rad, gdyby 
niektórzy z członków szkolnego koła 
teatralnego wzięli udział w próbach 
sztuki Romana Brandstaettera „Dzień 
gniewu”.

Po zakończeniu części artystycznej, 
goście prowadzili rozmowy przy sto-
likach i degustowali słodkości, w tym 
ciasteczka rodem znad Sekwany. 

 PIOTR KITRASIEWICZ


