
ZaprosZenia:

7 CZERWCA, 
GODZ. 10.00 
UROCZYSTOŚĆ 
W MALCANOWIE 
POŚWIĘCONA 
ŻOŁNIERZOM AK, 
UCZESTNIKOM 
ZRZUTU 
POD KRYPTONIMEM 
„PIERZYNA”.

14-15 CZERWCA 
DNI GMINY WIĄZOWNA.  
ZIELONA WIĄZOWNA 
FESTIWAL 2013
• 14 CZERWCA   
 DZIEŃ EDUKACJI  
 EKOLOGICZNEJ   
 (GODZ. 7.00-17.00  
  – PĘTLA  
 AUTOBUSOWA  
 WIĄZOWNA,  
 URZĄD GMINY)
• 15 CZERWCA  
 PROGRAM  
 ARTYSTYCZNY 
 (OD GODZ. 16.00  
 – CENTRUM  
 WIĄZOWNY)

16 CZERWCA, 
GODZ. 13.00 
PIKNIK RODZINNY  
Z OKAZJI DNIA 
DZIECKA 
NA TERENIE 
ŚWIETLICY  
W RZAKCIE

17 CZERWCA, 
GODZ. 9.00-12.00 
(WIĄZOWNA), 
GODZ. 13.00-16.00 
(GLINIANKA)
BEZPŁATNE 
BADANIA 
MAMMOGRAFICZNE 
DLA KOBIET  
W WIEKU 50-69 LAT.
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Pippi w Duchnowie
W dniu 15 maja w Publicznej Bibliotece Gminy Wiązowna 
filii w Duchnowie wystąpił Teatr Urwis z Krakowa  
z przedstawieniem „Pippi Wędrowniczka”.  
Widzami były dzieciaki oraz ich opiekunowie.

Dwoje aktorów, Malwina Rusów i Piotr Zdebski, przed-
stawili podróże szukającej ojca bohaterki przez trzy kra-
je: Hawaje, Chiny i Amerykę Północną. Pani Malwina 

była rudowłosą, piegowatą dziewczynką z długi warkoczami, 
a pan Piotr wcielał się w różne, spotykane przez bohaterkę 
postaci: był koniem, Hawajczykiem, chińskim mandarynem 
oraz amerykańskim Indianinem. Za pomocą dialogów, scenek 
ruchowych oraz piosenek aktorzy przekazywali podstawowe 
informacje o każdym z odwiedzanych przez Pippi krajów. 
Na przykład, podczas odwiedzin Chin zdumiona bohater-
ka zwróciła uwagę na inny niż w Europie sposób chodzenia  
(za pomocą drobnych kroków) czy odmienne brzmienie mu-
zyki. Podsumowując chińską wizytę zwrócili się do widzów  
z następującym wierszykiem:

„Czy już poznaliście Chiny?
Tam w kimonie chodzimy.
Kłaniamy się nisko w pas,
Herbatą częstują nas.
Ryż jemy pałeczkami,
A nie jak wy widelcami”.
Zapraszali do akcji również małych widzów, ucząc ich pod-

stawowych ruchów tanecznych, demonstrując posługiwanie 
się pałeczkami czy pasując – za pomocą pióropuszy – na wo-
jowników plemienia Czejenów. Klimat przedstawienia współ-
tworzyła prosta, oszczędna scenografia oraz takie same kostiu-
my. Dzieci świetnie się bawiły, a rodzice również wydawali się 
zadowoleni. Wyrazili to zresztą po spektaklu.

– Takie przedstawienie to świetny pomysł i pożyteczna roz-
rywka. Dotychczas nie prezentowano takiej oferty w bibliotece 
w Duchnowie, oby aktorzy gościli tutaj jak najczęściej – taki 
był sens wypowiedzi kilku mam i jednego tatusia, którzy przy-
byli ze swoimi pociechami z Duchnowa i pobliskiego Kącka.

Teatr Urwis ma w repertuarze trzy przedstawienia: oprócz 
„Pippi Wędrowniczki”, także „Małego czarodzieja” oraz „Eko 

Bartka” poruszającego tematy ekologiczne. Aktorzy jeżdżą  
z nimi po całym kraju, a ostatnie dwa tygodnie spędzili w gmi-
nach podwarszawskich prezentując je w bibliotekach, ośrod-
kach kultury, przedszkolach, a nawet żłobkach. 

– W żłobkach przedstawiamy wersje skrócone, dostosowa-
ne do wieku odbiorców.  Na terenie gminy Wiązowna byliśmy 
po raz pierwszy – usłyszałem od Piotra Zdebskiego.

Wstęp na przedstawienie był oczywiście darmowy, a inicja-
torką przedsięwzięcia była nowa kierownik filii w Duchnowie, 
Marzena Kopka.

– Najmłodszym chcę pokazać, że książka to otwarte drzwi 
do krainy wyobraźni i przygody. Najlepszym na to sposobem 
jest głośne czytanie dzieciom i rozmowy na temat przeczytanego 
tekstu. Chciałabym wprowadzić w naszej bibliotece cykliczna 
imprezę o nazwie „Bajkowe środy”. W czasie spotkań zamie-
rzam zorganizować zajęcia plastyczne, na których wykonamy, 
na przykład, zakładkę do książki, ilustracje do przeczytanych 
bajek. Mam w planach organizowanie przedstawień dla dzieci, 
w których będą brali udział profesjonalni aktorzy. Przedstawie-
nie „Pippi Wędrowniczki” było właśnie inauguracją „Bajkowych 
śród”. Dalsze wizyty aktorów w progach naszej biblioteki będą 
jednak uzależnione od możliwości finansowych placówki – po-
wiedziała pani Marzena, która po zakończonym przedstawieniu 
pokazała zebranym kolorową książkę o przygodach Pippi za-
chęcając do jej wypożyczania. Atrakcją spotkania była również 
możliwość wykonania wspólnej fotografii z aktorami, z czego 
sporo mam i dzieci skorzystało. PIOTR KITRASIEWICZ
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Jak zawsze o tej porze roku, 
kiedy wakacje są coraz bliżej, 
dzień ciągle jeszcze się wydłuża, 
a po dokuczliwej zimie nie 
ma już śladu, „Powiązania” 
nabierają pewnej lekkości. 
Stąd w numerze miesięcznika 
gminnego, który macie Państwo 
przed sobą,  więcej niż zwykle 
wydarzeń kulturalnych, a także 
sportowych. 

Odbył się kolejny Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej. 
„Powiatowy” co prawda ciągle jeszcze tylko z nazwy  
(może to się w końcu zmieni?), bo jak zwykle w rywalizacji  
na słowa wyśpiewane dominowała uzdolniona młodzież  
z naszej gminy, która odniosła zasłużony sukces.  
Zaś „powiat” reprezentowało zaledwie kilka osób,  
z Otwocka i Sobiekurska (gmina Karczew).  
Oczywiście, lepszy rydz niż nic, ale nie sposób nie zapytać 
o śpiewających potencjalnych uczestników z Józefowa, 
Celestynowa, Kołbieli, Sobieni-Jezior i Osiecka. Czyżby  
do Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie było im  
za daleko? A może impreza jest za mało promowana  
i nie trafiła pod strzechy lub eleganckie dachy  
w wymienionych miejscowościach? 

Wydarzeniem kulturalnym był także pierwszy  
w naszej gminie spektakl dla dzieci, który odbył się  
w poddaszowym pomieszczeniu biblioteki w Duchnowie. 
Nowa i prężna kierowniczka tej placówki zaprosiła aktorów 
z przedstawieniem dla dzieci, a pokaz „Pippi Wędrowniczki” 
zainaugurował cykl o nazwie „Bajkowe środy”. Oczywiście 
nie oznacza to, że w każdą środę zaistnieje tam teatrzyk,  
ale będą inne wydarzenia artystyczne, na przykład wyzwanie 
plastyczne jakim będzie wykonanie przez najmłodszych 
zakładki do książki lub głośne czytanie dzieciakom. 
Najważniejsze, że w Duchnowie drgnęło.

Wydarzeniem jest także wywiad jaki przeprowadziłem 
z Ireną Sarnecką-Derkacz z Kopek, poetką i malarką, 
członkinią Towarzystwa Teatralnego Pod Górkę. 
Oprócz rozmowy z panią Ireną, o jej życiu i twórczości, 
prezentujemy także jej wiersz – właśnie o Kopkach. 
Obiecuję, że spotkań z poezją mojej rozmówczyni będzie 
więcej na łamach „Powiązań”.

Z rzeczy o innej wadze, polecam materiał o wyborach 
sołeckich w Duchnowie, gdzie lokalna społeczność  
ma nową panią sołtys. O ważnych sprawach (w tym  
o funduszu sołeckim) dyskutowano podczas narady 
sołtysów, która odbyła się w Urzędzie Gminy. Jest również 
cykliczny felieton „Okiem wójta”, w którym Anna Bętkowska 
pisze tym razem o zdrowiu, zaczynając od cytatu  
ze znanej fraszki Kochanowskiego. Poeta mieszkał na wsi 
(w Czarnolesie), ale wówczas, w epoce renesansu,  
nie śniło mu się zapewne o takich problemach z jakimi 
stykają się mieszkańcy współczesnej wsi. Były natomiast 
inne, te opisane w „Krótkiej rozprawie między panem, 
wójtem, a plebanem”, autorstwa starszego kolegi pana 
Jana, Mikołaja Reja. Słuszny wiatr historii zmiótł je  
na szczęście, chociaż – czasem zastanawiam się  
– czy tak do końca?

 Wasz redaktor naczelny
 Piotr Kitrasiewicz

Drodzy Czytelnicy!Zielona Wiązowna 
zaprasza!
Moc atrakcji i edukacji czeka uczestników tegorocznych 
Dni Gminy Wiązowna, zorganizowanych po raz pierwszy  
z imprezą o charakterze ekologicznym, Zielona Wiązowna.

14 czerwca przed Urzędem Gminy (to dzień otwarty UG) 
odbędzie się Dzień Edukacji Ekologicznej. W jego ramach 

nastąpi prezentacja stoisk informacyjnych Urzędu na temat no-
wego Systemu Gospodarki Odpadami,  a także prezentacja sto-
isk zaproszonych instytucji oraz firm, patronów i sponsorów. 
Odbędą się konkursy, a jednym z nich będą rozgrywki gminne 
w grze planszowej „Memory Odpady” (plansze do bezpłatne-
go odbioru w Redakcji „Powiązań”). Udział będą mogły wziąć  
w nich drużyny złożone z rodzin, uczniów, a nawet przedszko-
laków, bo gra jest adresowana do różnych grup, zarówno wie-
kowych, jak i środowiskowych. Jak zapewniają organizatorzy, 
zwycięzcy mogą liczyć na ciekawe nagrody.  

Impreza główna odbędzie się w sobotę 15 czerwca na pla-
cu nad Mienią w centrum Wiązowny. W tym dniu odbędą się 
występy muzyków („Smak”, „RH Blues”) i tancerek Gminnego 
Ośrodka Kultury, swoje prace wystawią artyści lokalni, dorobek 
artystyczny zaprezentują szkoły i przedszkola, jak również świe-
tlice wiejskie, stowarzyszenia i organizacje społeczne działające 
na terenie Gminy Wiązowna. Wystąpią laureaci VI Powiatowe-
go Konkursu Piosenki Polskiej, a także zespół „Polesoki Band”. 
Finałem imprezy będzie występ gwiazdy – zespołu „Żuki”,  
na tydzień przed przyjazdem do Polski jednego z członków  
legendarnej grupy „The Beatles” (czyli po angielsku „Żuki”) 
Paula McCartneya.

Nad obchodami Dni Gminy czuwać będzie komitet orga-
nizacyjny w składzie: Tomasz Kostyra (zastępca wójta), Arka-
diusz Głogowski (dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury), Maria  
Dorota Kanabus-Prokop (kierownik Oświaty Gminnej). PK
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Wyróżnienia dla dyrektorek

W dniu 29 kwietnia w Urzędzie 
Gminy Wiązowna odbyło się  
uroczyste wręczenie ocen pracy 

trzem dyrektorkom gminnych placówek 

czyk (Przedszkole Pod Stumilowym La-
sem w Pęclinie). Pracę trzech pań dyrek-
torek oceniono jako wyróżniającą. Każda  
z nich bowiem nie tylko „swoimi dzia-
łaniami dydaktycznymi i opiekuńczymi 
kieruje się dobrem uczniów, troską o ich 
zdrowie, postawą moralną i obywatelską,  
z poszanowaniem ich godności osobistej”, 
ale również wykazuje się „dużymi zdolno-
ściami menadżerskimi pozyskując sponso-
rów oraz rodziców działających na rzecz 
placówek”. Ocenę taką wystawia Wójt 
Gminy w porozumieniu z Mazowieckim 
Kuratorem Oświaty.

Pisma z wyróżniającą oceną w este- 
tycznej obwolucie wręczyła paniom dy-
rektorkom wójt Anna Bętkowska, a gra- 
tulacje złożyli także: zastępca wójta To-
masz Kostyra, skarbnik Wiesław Mił-
kowski, kierownik Oświaty Gminnej 
Maria Dorota Kanabus-Prokop. Po ce-
remonii rozmawiano o aktualnych pro-
blemach dotyczących spraw oświaty  
w Gminie Wiązowna. PK

oświatowych: Elżbiecie Olczyk-Szum (Zes- 
pół Szkolno-Gimnazjalny w Zakręcie),  
Annie Cicheckiej (Przedszkole im. Misia 
Uszatka w Wiązownie), Ewie Kołodziej-

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi
W dniu 9 maja 2013 r. o godz. 

18.00 w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Wiązowna  

odbyło się spotkanie Wójta Gminy Wią-
zowna Anny Bętkowskiej oraz Urszu-
li Skolasińskiej, Naczelnika Wydziału 
Administracji i Spraw Obywatelskich,  
z przedstawicielami organizacji pozarzą-
dowych działających na terenie gminy 
Wiązowna.

Tematyka spotkania:
1) Wójt Gminy zwróciła się do zebra-

nych o przedstawienie propozycji zago-
spodarowania czasu wakacyjnego dla 
dzieci i młodzieży z terenu gminy, przy 
współorganizacji i wsparciu finansowym 
samorządu, co spotkało się z przychyl-
nym odzewem – organizacje w najbliż-
szym czasie przedstawią propozycje zajęć 
sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych 
dla dzieci i młodzieży na czas wakacji,

2) omówiono składanie sprawoz-
dań  końcowych z zadań realizowanych 
lub wspieranych ze środków publicznych  
Gminy – coraz lepiej prowadzona spra-
wozdawczość przez podmioty dotowane, 
pokazuje, że do prawidłowej dokumenta-
cji przywiązywane jest coraz większe zna-
czenie,

3) Wójt Gminy poinformowała zebra-
nych, jakie w najbliższym czasie w Gmi-
nie Wiązowna, odbędą się uroczystości, 

w których mogłyby uczestniczyć orga-
nizacje pozarządowe w ramach partner-
stwa z Gminą. A uroczystości jest sporo, 
m.in. obchody Dnia Matki – w Radiów-
ku w dniu 26 maja, uroczystości 85-lecia 
OSP Malcanów w dniu 1 czerwca, Dni 
Gminy Wiązowna. Zielona Wiązowna 
Festiwal 2013 w dniach 14-15 czerwca.  
Na najbliższym spotkaniu z organizacjami 
(6 czerwca) będą wypracowane zadania 
priorytetowe jakie należy umieścić w Pro-
gramie współpracy na rok 2014,

4) sprawy bieżące dotyczyły m.in.: ko-
nieczności poprawy nawierzchni boiska 
sportowego przy Zespole Szkolno-Gim-
nazjalnym w Wiązownie (Wójt Gminy, 
jako mieszkanka miejscowości Wiązowna, 

zgłosi ten wniosek do realizacji w ramach 
funduszu sołeckiego); zamontowania od-
powiedniego oświetlenia hali sportowej 
w Wiązownie (wniosek ten w ramach 
realizacji funduszu sołeckiego zgłosi pan 
Tomasz Grzybowski), dla odbycia się tu 
w roku 2014 Młodzieżowych Mistrzostw 
Mazowsza w tenisie stołowym, zawarcia 
porozumienia między Klubem Spor-
towym Rzakta a Klubem Sportowym 
„Przelew” w Gliniance, pozwalającego 
na grę na boisku Przelewowi.

Na stronie www.wiazowna.pl w za-
kładce ngo znajdują się terminy spotkań 
Wójta Gminy Wiązowna z organizacjami 
pozarządowymi w roku 2013.

 URSZULA SKOLASIŃSKA
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Punkty za ruch drogowy

W rywalizacji wzięli udział 
uczniowie szkół podsta-
wowych z Wiązowny  
i Glinianki. W miastecz-

ku ruchu drogowego, utworzonym na 
szkolnym dziedzińcu przez policjantów 
z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Stołecznej Policji, nastolatkowie poko-
nywali na rowerze przeszkody starając 
się zaliczyć egzamin praktyczny na kartę 
rowerową. Z wiedzą teoretyczną mo-
gli skonfrontować się rozwiązując testy  
z przepisów ruchu drogowego pod okiem 
dwóch pań funkcjonariuszek z WRD Ko-
mendy Powiatowej Policji w Otwocku, 
Moniki Gubaj i Katarzyny Walendzik. 
Zmierzenie się z niełatwym quizem mia-
ło charakter konkursowy: na jego rozwią-
zanie zawodnik miał 2 minuty, a każde  
zadanie było punktowane. Zwyciężyli 
ci, którzy w wyznaczonym czasie zdo-
byli najwięcej punktów. Trudny był rów-
nież konkurs sprawnościowy polegający  
na manewrowaniu na rowerze między 
rozstawionymi słupkami. W nim także  
o zwycięstwie decydowały punkty. 

Uczestników i gości turnieju po-
witali: komendant powiatowy Policji  
w Otwocku mł. insp. Robert Żebrowski, 
dyrektor wiązowskiego ZSG Katarzyna 
Lacka oraz podinsp. Anna Dydek, naczel-
nik Wydziału Ruchu Drogowego KPP  
w Otwocku. Komendant podziękował 
wójt Annie Bętkowskiej (reprezentowanej 
podczas turnieju przez kierownika Oświa-
ty Gminnej, Marię Dorotę Kanabus-Pro-
kop) oraz dyrektor Lackiej za umożli- 

na kilka dni przed turniejem: konkurs 
plastyczny dla dzieci z klas pierwszych.

– Konkurs dotyczył rysunków propa-
gujących zasady ruchu drogowego. Było 
wśród nich wiele rysunków świetnych  
i mieliśmy trudności w rozstrzygnięciu, 
komu przyznać poszczególne miejsca. 
Niektóre prace z kolei, chociaż bardzo 
sympatyczne i staranne pod względem 
artystycznym, nie zawierały wyraźnych 
elementów związanych z tematyką kon-
kursu, na przykład znaków drogowych, 
i dlatego nie zostały nagrodzone. Oczy-
wiście prace zostały nadesłane przed tur-
niejem, komisja oceniająca miała więc 
wystarczająco dużo czasu, żeby dobrze 
im się przyjrzeć i je ocenić – powiedziała 
Anna Dydek.

I miejsce przyznano pracy Mateusza 
Woźniaka, ucznia klasy 1 d SP w Wią-
zownie. II miejsce zajęły ex aequo: jego 
koleżanka z tej samej klasy, Zuzanna No-
wocień oraz Natalia Matosek z klasy 1 d  
w SP Glinianka. Na III pozycji znala- 
zła się Patrycja Nowak (kl. 1 a, SP Gli-
nianka). 

W konkursie wiedzy o ruchu drogo-
wym najwięcej, bo 9 punktów w czasie 
2-minutowego rozwiązywania testu, uzy-
skali: Klaudia Rafał, Patryk Wypustek  
i Patrycja Gadomska. Całą trójkę uznano 
ex aequo za zwycięzców w tym konkur-
sie. Dodajmy, że maksymalna liczba moż-
liwych do uzyskania punktów wynosiła 
10, ale nikomu nie udało się jej zdobyć. 
Przyznano natomiast 5 wyróżnień dla 
osób które, uzyskały po 8 punktów.

Nagrody ufundowali: redakcja otwoc-
kiego „Tygodnika Regionalnego”, Wo-
jewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  
w Warszawie oraz Gmina Wiązowna. 
Niedużą kwotą wsparło imprezę Staro-
stwo Powiatowe w Otwocku. Po zakoń-
czonych konkursach, uczestnicy mogli 
napić się herbaty, a goście kawy, ponadto 
poczęstować się kruchymi ciasteczkami,  
a także pożywną, gorącą grochówką.

Oprócz czuwających nad prawidło-
wym przebiegiem poszczególnych ele-
mentów spotkania policyjnych „mun-
durowych”, nad całością imprezy pieczę 
sprawowała także wiązowska jednostka 
OSP, a więc panowie i panie strażacy-
-ochotnicy, również w – aczkolwiek 
nieco innych – mundurach. Atrakcją dla 
uczniów była także możliwość obejrze- 
nia z bliska nowoczesnego wozu bojo- 
wego OSP. 

 PIOTR KITRASIEWICZ

W dniu 7 maja na terenie Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie 
odbył się pierwszy w powiecie 
otwockim turniej w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
rozegrany w ramach II Światowego 
Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego ONZ.

wienie przeprowadzenia imprezy w Gmi- 
nie Wiązowna, na terenie Zespołu Szkol-
no-Gimnazjalnego. Oprócz zadań kon-
kursowych, uczniowie mogli zgłosić się 
ze swoimi rowerami do funkcjonariuszy 
z komisariatu w Józefowie oraz poste-
runku w Wiązownie w celu ich oznako-
wania wraz z wprowadzeniem do sys-
temu informatycznego. Mogli również 
obejrzeć pokaz motocykla i radiowozu 
Alfa Romeo w wykonaniu policjantów  
z WRD w Otwocku Mariusza Wypustka 
i Damiana Rybkę, a także wziąć udział  
w konkursie dodatkowym z zasad udzie-
lenia pierwszej pomocy, który odbył się 
na scenie. Zadaniem dwuosobowych ze-
społów ochotników było ułożenie part-
nera w „pozycji bocznej ustalonej”, pod 
okiem pań policjantek. Po zakończeniu 
prezentacji przez ochotników i korygo-
waniu na bieżąco popełnianych błędów, 
Monika Gubaj zademonstrowała na swo-
jej koleżance Katarzynie Walendzik pra-
widłowe ułożenie osoby nieprzytomnej  
w wymienionej pozycji. Również na sce-
nie odbyło się wręczenie nagród w po-
szczególnych kategoriach.

Najtrudniejszym do rozstrzygnięcia 
konkursem był ten, który ogłoszono  
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Na zdrowie!
„Szlachetne zdrowie
Nikt się nie dowie
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz”.
Nieśmiertelne słowa fraszki naszego wielkiego poety staropolskiego 
Jana Kochanowskiego wskazują na niezwykle ważny element 
naszego życia, element uniwersalny, bo tak samo istotny w każdym 
kraju, mieście czy wsi pod każdą szerokością geograficzną. 
Ważny wszędzie tam, gdzie żyją ludzie. Bo od naszego zdrowia 
zależy w decydującym stopniu czy jesteśmy smutni czy radośni, 
uśmiechnięci czy zasępieni, życzliwie nastawieni do świata  
i naszych bliźnich czy z pieniacką zaciekłością czyhający na każdy 
ich błąd i potknięcie. I zwykle nie doceniamy tego, że jest nam 
dobrze, dopóty nie zaczynamy cierpieć. Owszem, są inne rzeczy 
ważne, jak chociażby pieniądze czy status społeczny, o które wielu  
z nas walczy z podziwu (lub politowania) godną wytrwałością, płacąc 
w tym wyścigu szczurów często cenę najwyższą. Tym bardziej, że taki  
wyścig po długiej i wytężonej wędrówce zawraca nas do punktu 
wyjścia czyli docenienia rzeczy podstawowej. Właśnie zdrowia.
„Gdzie nie masz siły
Tam świat niemiły”
– pisze poeta i ma rację, bo pociecha z forsy niewielka, jak również  
z tytułu prezesa, dyrektora, generała czy przodownika pracy (nie 
tylko socjalistycznej), kiedy zmagamy się z choróbskami, z bólem, 
cierpieniem, a ręce i nogi odmawiają nam posłuszeństwa, wzrok 
wysiada, słuch zanika – i tak dalej, wyliczać można niemal bez końca.
Czy potrafimy dbać o zdrowie? Pozornie tak, bo biegamy 
po lekarzach, wierzymy w cudowne receptury znachorów, 
bioenergetyczne dotyki uzdrowicieli, moc ziół i magicznych diet. 
Wszystko to służy jedynie pokonaniu aktualnego schorzenia, a raczej 
jego objawów, lub ucieczce przed samym sobą, bo tak naprawdę 
jest nam obojętne co się wokół nas dzieje. Niszczymy przyrodę, 
zakłócamy jej naturalną czystość, zatruwamy Matkę-Naturę,  
i dziwimy się potem, że odpłaca nam się tym samym. O śmieciach 

pisałam i mówiłam przy różnych okazjach mnóstwo. Lasy mają 
służyć nam wszystkim swoim świeżym powietrzem, czystością 
ściółki, smacznymi i nieskażonymi owocami. Tymczasem są tacy, 
którzy dla zaoszczędzenia paru groszy ładują w las kilogramy 
różnego rodzaju paskudztw, śmieci, odpadów, cuchnących 
płynów. Mam nadzieję, że obowiązkowa opłata za wywóz śmieci, 
która z mocy Ustawy wchodzi w życie z dniem 1 lipca zmieni ten 
destrukcyjny dla naszej przyrody stan rzeczy, bo wszelkie apele, 
prośby i groźby zdały się – jak pokazało doświadczenie  
– przysłowiowemu psu na równie przysłowiową budę. Podobnie 
rzecz ma się w odniesieniu do zakazu wypalania traw. Przepis sobie, 
a zawsze znajdzie się „mądry”, który uzna, że nie z nim takie numery 
i rozpali ogień. Pożar gotowy, zniszczenie terenu wykonane.  
Są tacy, którzy zamiast wywozić śmieci do lasu, nagminnie je palą.  
Kłęby trującego dymu rozchodzą się wokół wprowadzając destrukcję 
w środowisko ludzkie, zwierzęce i roślinne. Jedni chowają głowy  
w piasek udając, że nie dostrzegają, inni wprawdzie widzą,  
ale nic nie robią, bo przecież z sąsiadami trzeba żyć dobrze,  
a nie informować odpowiednie służby o ich niecnych poczynaniach.  
Ba, nierzadki jest widok, kiedy idący ulicą pan lub pani pali papierosa 
(na wiązowskiej ziemi nie raz widziałam takich, którzy robią to jadąc 
na rowerze. Na zdrowie!), a niedopałek niefrasobliwie rzuca na ziemię.  
Tli on się dalej, zatruwając nasze wspólne środowisko, bo osobie 
palącej nie chciało się na moment wstrzymać kroku, żeby papieros 
po prostu przydeptać. Często robią tak ludzie czekający na autobus 
(przypominam, że palenie w obrębie przystanku to wykroczenie 
karane mandatem!). Umilając sobie czas „sztachnięciami”.  
Kiedy autobus przyjeżdża, ciskają na ziemią niedokończonego 
papierosa i wsiadają. Papieros zostaje na ziemi lub chodniku i tli się 
dalej, bez potrzeby i sensu, bo wystarczyłby jeden ruch buta,  
żeby go przydeptać.
O pożytku jedzenia bogatych w witaminy świeżych warzyw i owoców 
nie będę się rozpisywać. Uczą nas o tym od dziecka, i niektórym  
(na przykład mnie) owoce i warzywa tak smakują, że nie wyobrażam 
sobie bez nich zwykłego posiłku. Są jednak tacy, którzy pakują  
w siebie rozmaite papki, zupki, potrawki, od których składu 
kulinarnego włosy stają dęba. Ale niech tam, ich sprawa !  
Oni przynajmniej zatruwają TYLKO siebie.   
 ANNA BĘTKOWSKA 

Okiem wójta

Wybory w Duchnowie
W dniu 8 maja w świetlicy wiejskiej w Duchnowie odbyły się  
wybory sołeckie w związku z rezygnacją dotychczasowej 
sołtys oraz przewodniczącego rady sołeckiej.

Wybory odbyły się w obecności wójt Anny Bętkow-
skiej, radnego Józefa Romana Witana, zastępcy na-
czelnika Wydziału Administracji i Spraw Obywa-

telskich Urzędu Gminy Lidii Piotrowskiej oraz członkiń rady 
sołeckiej Duchnowa: Doroty Dąbrowskiej, Hanny Kowalczyk, 
Elżbiety Majszczyk, Haliny Witan. Przybyła ustępująca sołtys 
Halina Jakubczak i rezygnujący z funkcji przewodniczący rady 
Cezary Wyszkowski.

Wójt Bętkowska podziękowała Halinie Jakubczak i Cezare-
mu Wyszkowskiego za ich pracę i wkład w rozwój sołectwa. 
Zaproponowała, żeby przemyśleli swoje decyzje i pozostali 
przy pełnionych funkcjach. Oboje odmówili, przy czym pan 
Wyszkowski umotywował rezygnację złym stanem zdrowia. 
Zgłoszono  dwie kandydatury do funkcji sołtysa: Hanny Ko-
walczyk i Karoliny Kamińskiej. Wybrano Hannę Kowalczyk, 
która uzyskała 31 głosów (na jej konkurentkę oddano 8 gło-
sów). Pani Kowalczyk w związku z wyborem musiała zrezygno-
wać z członkostwa w radzie sołeckiej. 

Odbyły się również wybory uzupełniające do rady sołeckiej. 
Wybrano troje członków rady spośród czworga kandydatów, 
którymi byli: Stanisław Białek, Jacek Rogala, Michał Zemło, 
Halina Żandara. W wyniku głosowania nowymi członkami 
rady sołeckiej zostali: Stanisław Białek, Michał Zemło, Halina 

Żandara. Nastąpił także wybór przewodniczącego rady sołec-
kiej. Został nim Stanisław Białek.

– Dziękuję mieszkańcom za 6 lat współpracy. Było różnie, 
ale udało nam się zrobić razem wiele pożytecznych rzeczy  
– powiedziała Halina Jakubczak wymieniając między innymi 
częściowe oświetlenie ulic, budowę pętli autobusowej w Brzezi-
nach, wprowadzenie do komunikacji autobusu linii 730, zajęcia 
dla dzieci w świetlicy, boisko i plac zabaw. 

– Nie wiem, czy uda mi się być tak dobrą sołtyską jak pani 
Jakubczak, ale obiecuję, że będę się starać. Liczę na współpracę 
mieszkańców oraz władz Gminy –  zabrała z kolei głos Han-
na Kowalczyk. Nowa sołtys jest mężatką i matką trojga dzieci,  
w tym niepełnosprawnej córki, dla opieki nad którą musia-
ła zrezygnować z pracy zawodowej. W Duchnowie mieszka  
od 29 lat.  PK
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Tematy ważne i aktualne

Na początku spotkania przed-
stawiono nową sołtys Duch-
nowa, Hannę Kowalczyk, 
która opowiedziała w kilku 

zdaniach o sobie i swoich planach zwią-
zanych z działalnością sołecką. Następnie 
odbyło się szkolenie dotyczące „Fun-
duszu sołeckiego w praktyce” popro-
wadzone przez Karola Mojkowskiego 
z portalu Sieć Obywatelska Watchdog 
Polska. Posługując się prezentacją, pre-
legent wyjaśnił podstawowe kwestie do-
tyczące funduszu sołeckiego, omawiając 
między innymi możliwość realizowania 
w jego ramach wszelkich przedsięwzięć 
podejmowanych w zadaniach własnych 
gminy. Opierając się na przykładach nie-
których podwarszawskich gmin, wskazał 
najprostszy sposób sporządzenia wniosku 
o fundusz (powinien zawierać rzeczowe 
odpowiedzi na trzy podstawowe kwestie: 
Co chcemy zrealizować? Ile to będzie 
kosztować? Dlaczego chcemy to zrobić?) 
oraz omówił rodzaje przedsięwzięć prze-
widzianych do wykonania  na obszarze 
danego sołectwa. Zaznaczył, że funduszy 
poszczególnych sołectw nie można łączyć 
ze sobą. Nie można także przenosić ich 
na kolejny rok. Odpowiadał też na licz-
ne pytania zebranych, a jego wystąpienie, 
zadeklarowane przez niego samego jako 
mające potrwać „maksymalnie pół godzi-
ny”, przeciągnęło się do dwóch godzin. 
Nadal jednak istnieje wiele wątpliwości 
co do możliwości wydatkowania fundu-
szu sołeckiego.

Są nimi: Lipowo (ul. Armii Krajowej), 
Emów (ul. Sosnowa), Czarnówka (ul. Ró-
żana), Dziechciniec/Malcanów (ulice Ma-
zowiecka i Graniczna), Wiązowna (ulice 
Modrzewiowa i Kwiatowa), Kąck, Pęclin 
i Wola Ducka (w każdej z tych trzech wsi 
oświetlenie stanie przy jednej ulicy nie 
opatrzonej nazwą).

– Jesteśmy już po przetargu nieogra-
niczonym na realizację tych inwestycji,  
z którego wyłoniliśmy dwie najtańsze  
firmy, spełniające oczywiście przewidzia-
ne przepisami warunki. Przystąpią one  
do pracy już w trzeciej dekadzie maja,  
a zakończą ją w końcu sierpnia – powie-
dział naczelnik.

Tomasz Kostyra omówił sprawy do-
tyczące realizacji umowy z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej na budowę przyłączy 
kanalizacyjnych. Przekazał także infor-
mację na temat realizacji gminnych inwe-
stycji (poruszył m.in. uzyskanie środków 
w kwocie 400 tys. zł. z Narodowego 
Centrum Kultury na budowę Domu Kul-
tury nad Świdrem). 

PIOTR KITRASIEWICZ

W dniu 16 maja w Urzędzie Gminy 
odbyła się narada sołtysów  
i przewodniczących zarządów  
osiedli. Narada trwała kilka  
godzin, a najważniejszą jej  
częścią było szkolenie  
z funduszu sołeckiego.

Po zakończeniu omawiania spraw 
związanych z funduszem sołeckim, kie-
rownik Referatu Podatków Urzędu Gmi-
ny Elżbieta Cieślak poruszyła problem  
inkasa opłat za śmieci. Większość sołty-
sów nie była zainteresowana pobieraniem 
tych opłat, ale w  wyniku dyskusji zgo-
dzili się, że w każdym sołectwie są osoby, 
które z różnych względów nie zapłacą za 
śmieci poprzez Internet i którym trud-
ność sprawia udanie się na pocztę lub do 
Urzędu Gminy w celu wniesienia  opła-
ty. Na prośbę pani Cieślak oraz zastępcy 
wójta Tomasza Kostyry sołtysi zadeklaro-
wali rozważenie możliwości inkasowania 
opłat od tych właśnie osób, w celu uła-
twienia im spełnienia tego obowiązku.

Sprawy związane ze stanem dróg na te-
renie Gminy omówił naczelnik Wydziału 
Technicznego UG Bogusław Markowski, 
a realizację wniosków sołeckich w zakre-
sie oświetlenia scharakteryzował naczel-
nik Wydziału Inwestycji Marek Werstak. 
W tym ostatnim temacie zebranych szcze-
gólnie interesowały inwestycje oświetle-
niowe mające nastąpić w bieżącym roku. 
Zaplanowano je w 9 miejscowościach. 
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Rozbieżności zdań

Kwietniowa sesja Rady Gminy 
toczyła się przy udziale 13 sa-
morządowców. Z porządku 
obrad zdjęto punkt dotyczący 

udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej Powiatowi Otwockie-
mu na modernizację drogi powiatowej 
o numerze 2709W – ul. Napoleońska  
w Gliniance. Pomoc ta opiewała na kwo-
tę 100 tys. zł. W wyniku dyskusji nad tym 
punktem, podczas której Andrzej Chole-
wa zaproponował rozważenie wykonania 
tej inwestycji przez tańszego wykonawcę, 
radni zdecydowali o nie poddawaniu gło-
sowaniu tego projektu uchwały. Jedno-
cześnie postanowiono, że grupa radnych 
wraz z władzami Gminy przedyskutuje 
ten problem w starostwie z przedstawi-
cielami Powiatu Otwockiego i Zarządu 
Dróg Powiatowych.

Niemal jednogłośnie (od głosu wstrzy-
mała się 1 osoba) przyjęto zmiany w Wie- 
loletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Wiązowna na lata 2013-2029 oraz w Uch- 
wale Budżetowej na rok 2013. Trzyna-
stoma głosami za przyjęto udzielenie 

pomocy finansowej w formie dotacji ce-
lowej dla Powiatu Otwockiego na moder-
nizację przepustu na drodze powiatowej  
w Czarnówce (koszt inwestycji 10 tys. zł.); 
nadanie nazw dwóm ulicom („Diamento-
wa” i „Storczykowa”) w sołectwie Maj-
dan; wprowadzenie zmiany do uchwały  
z 30 stycznia 2001 roku nadającej nazwę 
ulicy we wsi Malcanów. Zmiana ta pole-
ga na wprowadzeniu do treści uchwały 
następującego zdania: „Ulica Graniczna 
będzie obowiązywała ponadto w obrębie 
geodezyjnym Dziechciniec”.

Przy 12 głosach na tak nadano nazwy 
trzem ulicom w obrębie geodezyjnym 
Bolesławów. Będą nazywać się: „Bażan-
tów”, „Młynarska” i „Szlachecka”, przy 
czym ul. Szlachecka będzie obowiązywać 
także na terenie Rzakty, a ul. Młynarska 
na terenie Czarnówki. 

Rozbieżności w opiniach wzbudziło 
kolejne „wsparcie” Powiatu Otwockie-
go (w formie dotacji celowej w wyso-
kości 15 tys. zł.), tym razem na moder-
nizację drogi powiatowej w Duchnowie  
(ul. Góry Warszawskie). Poproszony o za- 
branie głosu naczelnik Wydziału Tech-
nicznego UG Bogusław Markowski 
tłumaczył, że i tak będzie tanio, bo mo-
dernizacja polegać będzie na wyłożeniu 
drogi kruszywem, a nie masą bitumiczną.  
W każdym razie uchwała „przeszła”,  
bo za jej przyjęciem głosowało 9 radnych.

Rozbieżności zdań były widoczne rów-
nież przy dyskusji nad punktem doty-

czącym nieodpłatnego użyczenia gruntu 
położonego w Zakręcie. Działka zostanie 
użyczona parafii pw. Św. Pawła Aposto-
ła, a – z uwagi na potrzebę realizacji celu 
publicznego – powstanie na niej Rodzin-
ny Ośrodek Integracji i Sportu „Zaką-
tek”. Wnioskodawcą tej uchwały była 
Rada Sołecka Zakrętu argumentująca,  
iż – „Nie było do tej pory takiego miejsca 
w Zakręcie, gdzie można by było zintegro-
wać mieszkańców przy wspólnym dziele”. 
Nie kwestionując samej celowości użycze-
nia gruntu, niektórzy radni mieli wątpli-
wości, czy w uchwale powinien znaleźć się 
zapis o ośrodku „Zakątek”. Ostatecznie 
postanowiono, że jej punkt główny (§1) 
uzyska następujące brzmienie: „Wyraża 
się zgodę na nieodpłatne użyczenie Parafii 
p.w. Pawła Apostoła w Zakręcie na okres 
8 lat nieruchomości będącej własnością 
Gminy Wiązowna (…) z przeznaczeniem 
na urządzenie ogólnodostępnej przestrze-
ni publicznej dla mieszkańców”. Za takim 
rozwiązaniem opowiedziało się siedmioro 
radnych, troje było przeciwnych, a dal-
szych troje wstrzymało się od głosu. 

Jednogłośnie oddalono, jako bezzasad-
ną, złożoną przez osobę prywatną skargę 
na działalność wójta, dotyczącą „nierów-
nego traktowania placówek w trakcie re-
jestracji – wpisu do ewidencji placówek 
oświatowych”, a 10 głosami „za” przy-
jęto „ocenę zasobów pomocy społecznej 
dla Gminy Wiązowna za 2012 rok”. 

 PIOTR KITRASIEWICZ

W kwietniu radni pracowali w komisjach merytorycznych oraz na sesji, która odbyła się 24 kwietnia. Uczestniczyło w niej 
trzynastu radnych, którzy dokonali zmian, zaproponowanych przez urząd gminy do uchwały o WPF i uchwały budżetowej.

Rada wyraziła zgodę na przekazanie dwóch dotacji Powiatowi Otwockiemu na budowę przepustu w Czarnówce (10 tys. zł) 
oraz na modernizację ul. Góry Warszawskie w Duchnowie (15 tys. zł, zaangażowanie środków sołeckich). Podobną uchwałę 
o przekazaniu dotacji na modernizację ul. Napoleońskiej w Gliniance (100 tys. zł.), po dyskusji oraz informacji o planowanym 
spotkaniu w tej sprawie w Zarządzie Dróg Powiatowych - radni zdjęli z porządku obrad w czasie omawiania tego projektu. 
Zastrzeżenia budziła cena oraz jakość wykonywania podobnych prac przez ZDP, dlatego radni większością głosów obecnych 
wnieśli o przedstawienie w powiecie propozycji, aby można było tę pracę zlecić konkurencyjnym cenowo i jakościowo 
podmiotom zewnętrznym. Jako przykład dobrego wykonawstwa podana została modernizacja ul. Mlądzkiej w Emowie.  
Po uzgodnieniach w powiecie projekt wrócił do porządku obrad sesji majowej.

Na kwietniowej sesji nadano kolejne nazwy ulicom w Majdanie i Bolesławowie. Rada, nie bez wątpliwości, ostatecznie 
wyraziła zgodę na użyczenie terenu działki gminnej w Zakręcie na potrzeby mieszkańców wsi. Zgodnie z wymogami  
przepisów o pomocy społecznej przyjęto także ocenę zasobów pomocy społecznej dla gminy za 2012 rok.

Powrócił do porządku projekt uchwały zdjęty na wcześniejszej sesji – radni uznali za bezzasadną skargę na działalność 
wójta.

Wraz z radnym Janem Markowskim wzięłam udział w debacie poświęconej zagrożeniom bezpieczeństwa. Odbyły się 
także konsultacje do projektu Statutu Gminy Wiązowna, który ostatecznie zostanie uchwalony po wakacjach. Sesja majowa 
(27.05) została sesją absolutoryjną, a sesja czerwcowa, na zaproszenie Wójta i Rady Gminy Czarna, z którymi nasza gmina 
współpracuje już od kilku lat – odbędzie się w Czarnej.

Monika Sokołowska, Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

Z prac Rady Gminy Wiązowna

Mieszkańcy Zakrętu będą mieli gdzie 
się integrować. Radni zadecydowali, 
chociaż nie jednogłośnie, o 
nieodpłatnym użyczeniu na lat 8 
tamtejszej parafii działki gminnej 
„z przeznaczeniem na urządzenie 
ogólnodostępnej przestrzeni publicznej 
dla mieszkańców”.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie ogłasza nabór do projektu:

Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu gminy Wiązowna
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 

Projekt skierowany jest do osób:
1. bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo/ lub zatrudnionych; 

2. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej; 
3. zagrożonych wykluczeniem społecznym;

4. będących w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata). 

Projekt obejmuje:
1. zajęcia z doradcą zawodowym; 

2. grupowy i indywidualny trening psychologiczny; 
3. kurs komputerowy; 

4. szkolenia i kursy zawodowe. 

Czas trwania projektu: czerwiec – grudzień 2013 r.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Nabór trwa do 5 czerwca 2013 roku.

Szczegółowe informacje: Edyta Borkowska, Małgorzata Łysik
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie, Radiówek 25, 05-462 Wiązowna

Tel. 22 780 46 59, 610 45 53 w. 26 

Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Wiersze płynące z chmurek
Rozmowa z IRENĄ SARNECKĄ-DERKACZ,  
poetką i malarką, mieszkanką Kopek. 

Pyta Pan o mój pierwszy wiersz? Moja odpowiedź okaże się 
zapewne zaskakująca, bo mój pierwszy wiersz powstał kiedy mia-
łam 4 lata. Nie umiałam jeszcze wtedy pisać, a ułożony przeze 
mnie krótki, rymowany utwór spisała moja babcia. Ten wiersz po-
wstał w maju 1935 roku, a dotyczył śmierci Marszałka Józefa Pił-
sudskiego. W moim domu rodzinnym panowała atmosfera kultu 
Marszałka. Mój ojciec był legionistą, zagorzałym piłsudczykiem. 
Kiedy Piłsudski zmarł, w domu mówiono tylko o tym, a nastrój  
udzielił się również mnie. Tak właśnie powstał ten wiersz.

A kolejne utwory? Pisałam w wieku dorosłym i recytowałam 
na różnych spotkaniach i akademiach. Ludzie wiedzieli, że piszę  
i prosili przy różnych okazjach, żebym je prezentowała. Nie pa-
miętam tego pierwszego opublikowanego, bo właśnie te recyto-
wane publicznie utwory były „publikacjami”.

Na jakich spotkaniach i akademiach? Chociażby na spotka-
niu Klubu Seniorów „Szarych Szeregów” w świetlicy otwockiego 
klubu „Perła” w połowie lat 80. Wtedy wreszcie zarejestrowa-
no to stowarzyszenie i po latach znowu trafiłam do Otwocka,  
w którym spędziłam młodość, w tym lata okupacji, kiedy dzia-
łałam w legendarnej, podziemnej organizacji bojowej – właśnie  
w „Szarych Szeregach”. A publikacja moich wierszy na papierze 
nastąpiła w 1997 roku, kiedy wydałam swoją pierwszą książkę, 
tomik poetycki noszący tytuł „Wiersze wybrane”.

Dziwny tytuł jak na debiut? To prawda, ale wierszy miałam 
już tyle w dorobku, że było z czego zrobić ten wybór. Właśnie  
z tych mówionych, recytowanych publikacji. Tomik ukazał się  
w nakładzie 500 egzemplarzy, a wydał go Urząd Miasta Otwocka. 
Na okładce pod moim nazwiskiem widnieje pseudonim „Lalka” 
Nie jest to jednak ksywa z okresu konspiracji, chociaż miałam  
i taką, a brzmiała ona „Sarna”, od nazwiska „Sarnecka”. „Lalką”  
nazywali mnie ludzie w Otwocku, moi przyjaciele i znajomi,  
i w ten sposób chciałam nawiązać do dawnych lat, przypomnieć 
lokalnym czytelnikom siebie samą sprzed lat, bo w Otwocku 
mieszkałam do roku 1959 czyli do zamążpójścia i przeprowadzki 
do Warszawy. Mój kolejny tomik zatytułowany „Wielki błękit” 
wydało Centrum Historyczne Ziemi Karczewskiej – Muzeum 
„Stara Plebania” w 2009 roku.

Jak autorka charakteryzuje swoje utwory? Cóż, piszę  
o wszystkim, o tym co mi akurat zagra w duszy. Można podzielić 
te wiersze na dwie podstawowe kategorie: na utwory o charak-
terze sentymentalno-refleksyjno-lirycznym oraz na utwory saty-
ryczne, zarówno obyczajowe, jak i polityczne. Tematem mojej 
satyry jest również ziemia otwocka, a raczej teren regionu otwoc-
kiego. Także gmina Wiązowna.

Dlaczego zamieszkałam w Kopkach, a nie w ukochanym 
Otwocku? To przypadek, a raczej ekonomia. W 1988 roku kupi-
liśmy z mężem działkę właśnie tutaj, gdzie rozmawiamy – w Kop-
kach. Chcieliśmy nabyć ją w Otwocku, ale ceny przerastały nasze 
możliwości. W Kopkach nabyliśmy działkę okazyjnie, po bardzo 
atrakcyjnej cenie. Przyjeżdżaliśmy tutaj na lato, a mieszkaliśmy  
w drewnianym domku. Z biegiem lat powstał drugi dom – piętro-
wy, solidny, zaprojektowany przez mojego męża, który jest archi-
tektem. Od 2000 roku mieszkamy tutaj na stałe, przez wszystkie 
pory roku. Stopniowo przybywało sąsiadów, bo coraz więcej osób 

osiedlało się nad Świdrem, 
w tym ludzi kultury i sztuki, 
znanych aktorów, muzyków, 
malarzy. Teraz nasza wspólna 
ulica, ul. Nad Świdrem, jest 
niezwykłym miejscem, nie-
typowym i niepowtarzalnym 
na terenie całej gminy Wią-
zowna, ze względu na nasze 
wspólne przedsięwzięcia, jak 
chociażby coroczna impreza 
artystyczna przy wiszącym 
mostku nad Świdrem, zain-
augurowana przez sąsiada, 
aktora i reżysera, Stanisława 
Górkę.

Parę słów o moim literackim darze dla społeczeństwa regionu 
otwockiego? Oprócz wymienionych z tytułu tomików, napisałam 
ich znacznie więcej, takich jak „Pora gwiazd”, „Moje Mazowsze”’, 
„Wiersze adresowane”, „Ziemia i mowa”, „Babie lato”, „Meta-
morfozy”. „Klimaty”, „A to miłość”, „Z wiatrem i pod wiatr”. 
Łącznie zawierają około półtora tysiąca wierszy. Nie zostały jed-
nak wydane i zapisałam je w darze społeczeństwu Otwocka i po-
wiatu zrzekając się tantiem z tytułu praw autorskich. Chciałabym, 
żeby wszelkie korzyści materialne wynikające z publikacji moich 
tomików zostały przeznaczone na rzecz osieroconych dzieci oraz 
bezdomnych zwierząt. W ten sposób chcę wyrazić wdzięczność 
otwockiej społeczności za tyle lat z nią spędzonych, za ciepłe kon-
takty, przyjaźnie, wspólną pracę i działalność, nie tylko w konspi-
racji. Moja spuścizna literacka, po załatwieniu wszelkich formal-
ności prawnych, została dostarczona w drewnianej skrzynce do 
Urzędu Miasta Otwocka, na biurko wiceprezydenta Artura Bro-
dowskiego. Zapewniono mnie, że moje wiersze będą sukcesyw-
nie drukowane, być może przy współpracy z Biblioteką Miejską.

Czy malarstwo jest mi bliższe? Na pewno, bo za pomocą pędz-
la i kredek zarabiałam na życie. Zdolności plastyczne odkryła  
i urabiała moja babcia, kiedy zorientowała się, że dobrej śpiewacz-
ki ze mnie nie będzie. Bo w mojej rodzinie byli wybitni śpiewacy, 

Irena Sarnecka-Derkacz

Grzeczność
Wszystko już się rozchwiało
co się na mnie składa.
Kończy się zdrowie, siły
i życia biesiada.

O, świata Wieczny Panie
zrób mi już tę grzeczność!
Wybacz mi wszystkie grzechy
i podaruj wieczność.
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Bezpłatna mamografia
Wójt Gminy Wiązowna wraz z SALVE MEDICA z Ło-

dzi przy współpracy z Ośrodkiem Zdrowia w Wiązownie 
i Ośrodkiem |Zdrowia w Gliniance, organizuje akcję 
nieodpłatnych badań mammograficznych dla miesz-
kanek gminy Wiązowna.

W dniu 17 czerwca 2013 r. (poniedziałek) przeprowa-
dzone zostaną nieodpłatne badania mammograficzne 
kobiet:
• w godz. 9.00-12.00 – na placu przy Ośrodku Zdrowia 

w Wiązownie, ul. Lubelska 36, 
• w godz. 13.00-16.00 – na placu przy Ośrodku Zdro-

wia w Gliniance, ul. Napoleońska 53.
ZAPISY pod nr tel. 42 254 64 10 lub 517 544 004.

  US

o rzadkich skalach głosu. W każdym razie talent do rysowania 
bardzo przydał mi się w życiu zawodowym, które upłynęło mi 
pod znakiem wykonywania projektów. Najpierw pracowałam  
w pracowni kreślarskiej, gdzie spędziłam wiele lat i gdzie bardzo 
dobrze płacili. Zarobki były bardzo ważne, bo razem z babcią 
cierpiałyśmy biedę tuż po wojnie i musiałam przerwać naukę  
w 10 klasie gimnazjum, żeby pójść do pracy. Nie miałam już matki 
ani ojca. Matka zmarła mając 29 lat, kiedy miałam półtora roku. 
Pochodziła ze znanej otwockiej rodziny Czaplickich i występo-
wała jako aktorka w otwockim teatrze amatorskim wystawiają-
cym spektakle w Sali Towarzystwa Kupieckiego „Spójnia”. Ojciec 
natomiast, wojewoda lwowski w momencie wybuchu II wojny 
światowej, został zabity przez Niemców w 1944 roku. W każdym 
razie, po wojnie kiedy pracowałam jako urzędniczka, kiedyś przy-
szedł petent, mgr inżynier Stanisław Sznuk, przyszły ojciec zna-
nego dziennikarza radiowego i telewizyjnego, Tadeusza Sznuka.  
Zobaczył leżącą na biurku teczkę w moimi rysunkami i powie-
dział, że nie pozwoli, żebym marnowała się jako urzędniczka. 
Załatwił dla mnie posadę w pracowni kreślarskiej. Pracowałam 
tam wiele lat, potem przeszłam do firmy „Polsport”, gdzie pro-
jektowałam stroje sportowe dla różnych dyscyplin. Zarabiałam 
dobrze, bo w dodatku sprzedawałam swoje obrazy, na które było 
wielu chętnych, bo dzieła sztuki dostępne były głównie w skle-
pach Desy i były bardzo drogie. 

Co malowałam? Wszystko – portrety, krajobrazy, martwe na-
tury, kwiaty. Najbardziej lubiłam malować kwiaty, ale malowanie 
portretów do także była przygoda. I wyzwanie. Namalowałam na 
przykład portret babci Czaplickiej, i to już po jej śmierci. Podaro-
wałam go jako pierwszy eksponat powstającemu Muzeum Ziemi 
Otwockiej.

A ówczesne dochody pozwalały mi na spełnianie moich ma-
rzeń, jakimi były podróże po świecie.

O czym marzę obecnie? Mam już 82 lata, a więc w każdej 
chwili może mnie już nie być, ale mam marzenie. Pragnęłabym, 
żeby moja twórczość literacka przeszła przez zaczarowany krąg 
powiatu otwockiego, żeby dotarła do stołecznych gazet i wy-
dawnictw, żeby zaistniała w skali ogólnokrajowej. Gdyby tak się 
stało, to wtedy, kiedy będę już siedziała na chmurce, będę z rado-
ścią patrzeć z góry jak tantiemy z moich książek zasilają fundusz  
na rzecz osieroconych dzieci i równie osieroconych, bo bezpań-
skich, psów.

 ROZMAWIAŁ: PIOTR KITRASIEWICZ

Irena Sarnecka-Derkacz

W Kopkach
Odkąd wieś ta jest moją przystanią jedyną
to wierszy już zdążyłam napisać tu tyle,
że kiedy w krąg swym pięknem, 
prostotą zasłyną,
to ktoś mi polne kwiaty złoży na mogile.

Bo ja kocham te pola i spokój ich cenię,
bo tu w wieku zamętu ciche mam 
przestworze.
mogę u schyłku życia jeszcze mieć marzenia,
że ktoś kiedyś doceni wiersze, które tworzę.

Myślę, że chyba Geniusz odwiedza te strony
by kwiaty rwać na łąkach, 
słuchać szumu lasu,
że Muzy opuściły dla mojej ustroni
bogactwa i wyniosłość świętego Parnasu.

Rzuciwszy Apollina przepych pałacowy,
gdzie jego boski talent błyszczy okazale,
bo pragnęły odpocząć pod cieniem dąbrowy
gdzie wiatru cichy oddech mąci Świdra fale.



Historia

12 Powiązania maj 2013

Wspomnienie o ciuchci Wawer – Karczew

Z tej oto okazji postanowiłem 
napisać o niej kilka słów. Wiele 
szczegółów o jej narodzinach 
przekazał mi red. Maciej Mu-

żacz z „Głosu Karczewa”. Podczas rozmo-
wy wypowiedział rudymentarne zdanie 
– kolej była stymulatorem procesów urba-
nizacyjnych zespołów miejskich, i miał  
100% racji. Znakomitym tego przykładem 
była rola jaką odegrała w nim kursująca od 
1901 r. z Jabłonny przez Warszawę-Pragę 
do Wawra, a trzynaście lat później prze-
dłużona do Karczewa.

Podwarszawskie kolejki dojazdowe, 
które pod koniec XIX wieku powołano 
do stworzenia regularnej komunikacji 
podmiejskiej, stały się wówczas symbo-
lem nowoczesności, a zarazem synoni-
mem wszelkich niedogodności w po-
dróżowaniu. Autor artykułu w Kurierze 
Warszawskim, poświęconym kolejkom, 
przytaczając łacińskie przysłowie „diffi-
cile est satyram non scribere” gromił je  
za to, że te miniaturowe potworki zuży-
wały całą swą energię na wszystko, tyl-
ko nie na pośpiech, ponadto uskarżał się  
na ścisk i tłok w przedziałach wypełnio-
nych kupcami i przekupkami z żywym in-
wentarzem, koszami z nabiałem, rąbanką, 
workami warzyw itp.  

Dużo w tym prawdy, ale aby zwiększyć 
prędkość i wygodę przejazdu, należało 
kolejkę rozbudować i zmodernizować. 
Poprawę takiego stanu rzeczy widziano 
w udziale kapitału zagranicznego. Inda-
gowany na tę okoliczność przedstawiciel 
Zarządu WKD dyr. Popławski wyjaśnił 
dziennikarzom, iż kolejki połączyły się  
12 października 1911 r. w jedno towarzy-
stwo i stały się w większej części własno-
ścią kapitalistów francuskich i belgijskich. 
Wskutek radykalnej zmiany mogliśmy 
zaraz przystąpić do budowy nowych dwu 
linii. Budujemy, więc linię od Piaseczna 
do Grójca i od Wawra przez Falenicę do 
Otwocka i Karczewa. Periodyk Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego „Ziemia” 
z 1911 r., informował, że nowa kolejka 
stanowić będzie przedłużenie obecnej 
linii wawerskiej wzdłuż toru Kolei Nad-
wiślańskiej do Falenicy, Willi Otwockich  
i skręciwszy na południe, do Karczewa.  
W dalszej kolejności planowany był odci-
nek do Sobień-Jezior. Dużym osiągnięciem 
ówczesnej myśli technicznej i architekto-

nicznej było zbudowanie nad Świdrem  
sześcioprzęsłowego mostu o konstrukcji 
żelbetowej i szeregu stacji wraz z zaple-
czem technicznym w Karczewie. Pierwszy 
murowany budynek stacyjny wzniesiono 
w Wawrze według projektu inż. Konstan-
tego Sokratesa Jakimowicza (1879-1960), 
którego kopię powtórzono w Otwocku. 
W kolejnych latach były one wzorem dla 
mniejszych obiektów: w Międzylesiu, Fa-
lenicy, Świdrze i Karczewie. 

Zgodnie z planami linia kolejki biegła 
prawie równolegle do Drogi Żelaznej 
Nadwiślańskiej przez wieś Kaczy Dół (dziś 
Międzylesie) i dochodziła do Miedzeszy-
na, gdzie stację wybudowano w odległo-
ści 600 metrów od letniska. W Falenicy 
poprowadzono bocznice do zakładów 
przemysłowych takich jak Huta Szkła 
Stępniewskiego czy stolarnia Damięckie-
go. W Otwocku, podobne dochodziły  
do cegielni „Teklin” Goldmanów i folwar-
ku „Natalin” Żarynów. 

Po zakończeniu podstawowych prac 
montażowych, dnia 4 marca 1914 r. odbył 
się próbny rozruch od stacji Most (obok 
Parku Praskiego) do Otwocka i Karczewa. 
Na tą okoliczność uruchomiono cztery 
pociągi do Otwocka i tyle samo do Kar-
czewa, w jedną i drugą stronę. Oficjalne, 
uroczyste otwarcie Kolejki Jabłonowskiej 
na odcinku Wawer – Karczew nastąpiło  
16 kwietnia 1914 r. Brali w nim udział 
dostojni goście, były kwiaty, pięknie wy-
strojone panie, okolicznościowe przemó-
wienia i udekorowana chorągiewkami lo-
komotywa. Na uroczystość podstawiono 
najnowocześniejszy tabor – twierdził red. 
Maciej Mużacz. Wyjaśnić należy, że były to 
wagony pulmanowskie 4-osiowe, wypro-
dukowane w fabryce Lilpopa, jak i ażurowe 
letnie platformy pasażerskie oraz towarowe 
z fabryki Gostyńskiego w Warszawie. 

Nowa linia od początku cieszyła się 
dużym powodzeniem, a rozmiary ruchu 
pasażerskiego i plan jazdy korygowało 
samo życie. Dziennikarze „Dnia” 1 maja 
1914 r. napisali: Zarząd Towarzystwa 
Warszawskich Kolejek Podjazdowych liczył 
głównie na pasażerów z Otwocka. Toteż  
są specjalne pociągi, które nie dochodzą  
do Karczewa. Tymczasem okazało się,  
że Karczew dostarcza nieraz więcej pa-
sażerów niż Otwock, a przy tym ruch 
towarowy jest nadspodziewanie duży. 

Sporo osób jedzie codziennie w interesach 
handlowych z Karczewa do Warszawy,  
a wszystkie te osoby przestały korzystać  
z usług Kolei Nadwiślańskiej, gdyż od stacji 
kolejowej musiały wynajmować bryczkę 
za 20 kopiejek i wlec się 20 min. po pia-
chu i kurzu, a obecnie przebywają tę drogę  
w 5 minut za 6 kopiejek. Wprowadzony  
w końcu maja letni rozkład jazdy uwzględ-
niał interesy letników oraz stałych miesz-
kańców Karczewa i okolic. Zachwyceni 
uruchomieniem pociągów i spodziewający 
się tłumów wczasowiczów, otwocczanie 
zadeklarowali się zainstalować oświetlenie 
elektryczne, wybrukować ulice i położyć 
obustronne trotuary pomiędzy stacjami: 
wąskotorową a szerokotorową. Człon-
kowie Towarzystwa Przyjaciół Otwoc-
ka, w myśl zaleceń hydropaty dr. Kneipa  
– zwrócili się nawet, do stosownych władz 
carskich, o przedłużenie linii do Wisły 
celem umożliwienia się kąpania w niej 
mieszkańcom Otwocka oraz starać się  
o statek parowy na Wiśle między Warsza-
wą a Karczewem. Niestety te ambitne pla-
ny pokrzyżował wybuch wojny światowej.

Jak powszechnie wiadomo, wszystko 
nawet nowe, też się popsuje. Tak też było 
na trasie ciuchci. Jeden z pierwszych wy-
padków – opowiadał dalej red. Mużacz  
– jaki odnotowano na jej koncie, spowodo-
wał  w pierwszych dniach czerwca 1914 r.  
gapowaty zwrotniczy. Na szczęście nie miał  
on tragicznych następstw. Tym nie mniej 
dziennikarze warszawscy odnotowali: 
Wczoraj w godzinach popołudniowych 
w Kaczym Dole na Kolejce Jabłonna  
– Otwock nastąpiła katastrofa kolejowa 
wskutek źle nastawionej zwrotnicy. Ma-
szynista prowadzący pociąg do Otwocka 
całą parą najechał na stojący pociąg. Skut-
ki tego najechania ograniczyły się tylko do 
silnego uszkodzenia parowozu i strzaska-
nia dwu pustych wagonów i kilkugodzin-
nego przerwania normalnej komunikacji. 
Szybko jednak skutki kraksy usunięto,  
a komunikacja wróciła do normy. W obli-
czu zbliżającej się wojny Rosji z Niemcami, 
opustoszały wilegiatury. A zamiast tłumów 
wczasowiczów pojawili się żołnierze, bo 
wówczas kolej służyła bardziej już celom 
militarnym niż rekreacyjnym. Ale to już 
inna opowieść. 

PS. Polecamy rowerzystom letni spa-
cer w poszukiwaniu śladów tej inwesty-
cji. Jeszcze trochę jej pozostało w terenie, 
łącznie z samotną lokomotywą. Gdzie się 
zachowały? Sprawdźcie sami. 

 KRZYSZTOF OKTABIŃSKI

Dokładnie 60 lat temu, czyli w 1953 r., zlikwidowano komunikację wąskotorową, 
zwaną podjazdową na trasie Otwock – Warszawa. Z tym, że ostatni odcinek 
Otwock – Karczew skasowano 10 lat później. 
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Szachowe 
mistrzostwa

Powrót do II ligi?

Dziwny „walkower”

Na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr III w Otwocku 
przy ul. J. Słowackiego 4/10 spotkało się ponad  
100 młodych szachistów reprezentujących swoje  
szkoły w Mistrzostwach Szkół Powiatu Otwockiego  
w szachach szybkich. 

Gminny Klub Tenisa Stołowego Wiązowna wygrał  
we własnej hali ze Spójnią Warszawa mecz barażowy  
o wejście do II ligi 6:4 (w Warszawie było 5:5). 

Reprezentacja w składzie: Piotr Czajkowski, Adam Pląsek, 
Piotr Gorzkowski i Kuba Dorosz wywalczyli brązowy 
medal co jest bardzo dobrym wynikiem. Zawody od po-

czątku przebiegały po myśli wiązowskiej ekipy, gdzie wygraliśmy 
bez większych problemów pierwsze dwa mecze: z Nasielskiem 
i Nowymi Grabiami (obydwa 3:0). Następnie przegrywamy  
o włos z bardzo dobrze dysponowanymi tego dnia zawodnika-
mi z Konstancina 3-2. Ostatnim meczem, który bezpośrednio 

decydował o awansie do Półfinału Województwa Mazowiec-
kiego było spotkanie z gospodarzami – drużyną z Serocka.  
I tu dochodzi do sytuacji, że przez pomyłkę błędnie do protoko-
łu zostaje wpisany przez trenera jeden z zawodników z Wiązow-
ny, co od razu powinno zostać zweryfikowane przez sędziego. 
Organizatorzy jednak nie zwracają na to uwagi i dopuszczają 
do meczu, który Wiązowna wygrywa 3:2. Natychmiast po za-
kończonym meczu dowiadujemy się że, zawodnik, który zagrał 
nie powinien zagrać i jednogłośną decyzją „sędziego głównego  
z Serocka” otrzymujemy walkowera przez co zajmujemy za-
miast drugiego trzecie miejsce. Bardzo nieelegancko, można  
by to nazwać – wbrew zasadom fair-play zachowali się organiza-
torzy oraz „sędzia główny” zawodów, którzy doskonale wiedząc 
o pomyłce dopuścili do rozegrania meczu, a następnie zweryfi-
kowali go jako walkower. 
 KAMIL SITEK  

Świetny występ zaliczyli zawodnicy szkoły podstawowej  
w Wiązownie na Międzypowiatowych Mistrzostwach Szkół 
Podstawowych w Tenisie Stołowym, które odbyły się  
19 kwietnia w Serocku. 

W turnieju wystartowało kilkanaście drużyn ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. W kla-
syfikacji indywidualnej szkół podstawowych nasz 

zawodnik Przemysław Laszczak ze szkoły podstawowej w Wią-
zownie zdobył 3 miejsce. W klasyfikacji drużynowej szkoła  
z Wiązowny również zajęła III miejsce. Brązowe medale odebra-
li: Karolina Zawada, Przemek Laszczak, Mateusz Wróblewski  
i Jan Śliwiński. Pozostali nasi wychowankowie sprawdzili się  
w walce drużynowej. I tak, drużyna z Zakrętu zajęła 7 miej-
sce w składzie: Natalia Pogorzelska, Jakub Łęgowski, Mikołaj 
Salamon i Szymon Łęgowski; a drużyna z Glinianki – w skła-
dzie: Klaudia Maczyńska, Michał Kaczyński, Kacper Wieczorek  
i Maciek Pindara – wywalczyła 8 miejsce. 
 STEFAN GROCHOWSKI

Mecz był bardzo zacięty i wyrównany, a o zwycięstwie 
przesądziły wygrane oba deble i koncertowa gra tre-
nerów,  Kamila i Tomka – wygrali oba swoje mecze  

i zdobyli po 2,5 punkta dla drużyny z Wiązowny. Damian i Ma-
teusz wygrali debla i zdobyli po 0,5 punkta. Wygrana i awans  
do II ligi jest jeszcze cenniejszy niż ten sprzed 3 lat, bo wywal-
czony wyłącznie chłopakami z Gminy Wiązowna (poprzedni 
awans był z Andrzejem Ochalem, trenerem z Warszawy). Po-
dziękowania należą się przede wszystkim wspaniałym kibicom, 
którzy stworzyli wspaniałą atmosferę i dopingowali swoich 
zawodników. Jeden z zawodników z Marymontu W-wa, któ-
ry przyjechał obejrzeć mecz powiedział, że chciałby raz w życiu 
grać przy takiej publiczności i przy takim dopingu, jak w Wią-
zownie. Mamy nadzieję, że ten mecz to dopiero początek emocji 
związanych z tenisem stołowym, a drużyna będzie występować 
w rozgrywkach II ligi. Na razie przeszkodą są pieniądze, których 
nie mamy na udział i zgłoszenie drużyny do rozgrywek II ligi 
mężczyzn.

Zwracamy się do wszystkich którzy są w stanie nam pomóc fi-
nansowo abyśmy mogli grać w ogólnopolskiej II lidze mężczyzn. 
Czekają nas wyjazdy do takich miast jak: Lidzbark Warmiński, 
Elbląg, Ostróda, Radom, Siedlce, Grodzisk Mazowiecki itp.

Sponsorzy mogą liczyć na reklamę na strojach sportowych, 
w sali, na plakatach, w gazetach,  telewizji i  Internecie oraz  
w prestiżowych miejscach w Gminie Wiązowna.  Pozdrawiamy  
i prosimy o możliwość grania w tej  prestiżowej lidze. 

 ZAWODNICY GKTS WIĄZOWNA
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Festiwal żółtych kartek

W dniu 1 maja na boisku Ad-
vitu Wiązowna drużyna 
gospodarzy spotkała się  
w piłkarskim pojedynku  

ze Snajperem Sośninką z gminy Łaskarzew 
w ramach rozgrywek o mistrzostwo klasy A.

Drużyna Advitu rozpoczęła mecz w skła- 
dzie: Grzegorz Wilczek (bramka), Prze-
mysław Lis, Arkadiusz Izdebski, Bartosz 
Sawiński, Andrzej Dąbała (obrona), Piotr 
Wójcik, Damian Osica, Paweł Dąbała, Łu-
kasz Bocian (pomoc), Adam Duszka, Piotr 
Bąk (atak). Funkcję kapitana pełnił Damian 
Osica. Skład zespołu gości był następujący: 
Marcin Sobieska (bramka), Filip Rutkow-
ski, Damian Rychter, Mateusz Borkowski, 
Piotr Długosz (obrona), Łukasz Kempka, 
Adam Paszkowski, Kamil Wasilka, Jakub 
Kuśmierek (pomoc), Grzegorz Moczulski, 
Mariusz Jóźwiak (atak). Kapitanem druży-
ny był Grzegorz Moczulski.

– Spotykamy się z przeciwnikiem z lep-
szej półki, z którym przegraliśmy jesienią 
ubiegłego roku. To nie będzie łatwy mecz, 
tym bardziej, że gramy w osłabionym skła-
dzie z powodu braku rozgrywającego Pio-
tra Szulawskiego – powiedział przed roz-
poczęciem spotkania kibic Advitu, Paweł 
Sawiński.

I rzeczywiście, spotkanie nie było łatwe. 
Advit odczuł to zwłaszcza w pierwszej po-
łowie, kiedy goście przypuszczali groźne 
ataki na bramkę bronioną przez Grze- 
gorza Wilczka.  Jedna z takich ofensyw  
w 40 minucie zakończyła się umiesz-
czeniem piłki w bramce Advitu: auto-
rem gola był kapitan Snajpera Grzegorz  
Moczulski. Utracona bramka poderwała 
gospodarzy do kontrataku, który omal  

nie zakończył się wyrównaniem: strzelają-
cy z lewego skrzydła Paweł Dąbała posłał 
piłkę w światło bramki gości, a od utra-
ty gola z trudem obronił swoją drużynę 
Marcin Sobieska wybijając lewą ręką piłkę  
na rzut rożny. Pierwsza połowa zakończy-
ła się wynikiem 1:0 dla Snajpera.

– Walka jest widoczna, ale nasi zawod-
nicy tworzą za dużo dziur w środku pola, 
co sprawia, że piłkarze Snajpera zbyt ła-
two podchodzą pod naszą bramkę. Chcie- 
libyśmy oczywiście, żeby Advit wygrał, 
są na to szanse – powiedział w przerwie 
mieszkaniec Wiązowny, Michał Białek.

W drugiej połowie na boisku domino-
wał Advit. Gra była brutalna z obu stron, 
służba medyczna interweniowała na bo-
isku udzielając pomocy kontuzjowanym 
zawodnikom. Sędzia kilkakrotnie pokazy-
wał żółtą kartkę: wyłącznie zawodnikom 

gospodarzy, co wzbudzało protesty wi-
dzów i działaczy Advitu. 

– Panie sędzio, w jedną stronę kart-
ki dajemy?! – padały takie oraz znacznie 
mocniejsze okrzyki spoza boiska. Także 
niektórzy z graczy wiązowskiej  drużyny 
dawali upust swoim emocjom, pomimo, 
że ich opiekunowie z ławki trenerskiej 
udzielali im instrukcji, aby nie komento-
wali decyzji sędziego. W sumie w ciągu 
całego meczu zawodnicy Advitu otrzymali 
6 żółtych kartek. Pokazali jednak, że po-
trafią grać fair: kiedy na murawę boiska 
padł kontuzjowany piłkarz drużyny gości 
i grała ona w osłabionym składzie, zawod-
nik gospodarzy posłał piłkę na out, żeby 
przerwać grę i umożliwić udzielenie po-
mocy poszkodowanemu.

W 86 minucie spotkania do Advitu 
uśmiechnęło się szczęście: wyrównującego 
gola strzelił Adam Duszka. Wynik meczu 
nie zmienił się do końcowego gwizdka  
sędziego, a w trakcie spotkania obie dru-
żyny wykorzystały limity zmian: w Advicie 
w 28 minucie Bartosza Sawińskiego zastą-
pił Piotr Kąkol; w 63 min. z boiska zszedł 
Łukasz Bocian, a jego miejsce zajął Adrian 
Reda. Z kolei w 60 min. w zespole Snaj-
pera Daniel Poświata zastąpił Mariusza 
Jóźwickiego, a w 5 minut później opuścił 
pole gry Jakub Kuśmierek (wszedł na nie 
Marcin Wiśnioch).

– Byliśmy lepsi, co było widoczne pod-
czas gry. Mogliśmy wygrać, szkoda, że tak 
się nie stało, ale ogólnie jestem zadowo-
lony z przebiegu spotkania – podsumował 
mecz trener Snajpera Jan Paczkowski. 

Natomiast od trenera drużyny gos- 
podarzy, Jarosława Janiaka, usłyszałem:  
– Graliśmy w osłabieniu, bez Piotra Szu-
lawskiego i Damiana Trylskiego, i musie-
liśmy dokonać roszady w składzie. Mie-
liśmy kilka dobrych sytuacji pod bramką 
przeciwnika, ale zawodnikom zabrakło 
zimnej krwi przy wykończeniach akcji.  
Na pewno nie pomagał nam festiwal 
żółtych kartek ze strony sędziego, który 
moim zdaniem był zupełnie niepotrzebny.

– Pokazałem sześciokrotnie żółtą kart-
kę zawodnikom Advitu, za nierozważne 
ataki ślizgiem oraz za niesportowe zacho-
wanie – powiedział sędzia główny, który  
nie chciał podać swojego nazwiska, mó-
wiąc: „A czy to ważne?” Dodał tylko,  
że mecz obsługiwała trójka arbitrów  
z „WS Warszawa”.

  PIOTR KITRASIEWICZ

– Panie sędzio, w jedną stronę kartki dajemy?! – padały takie oraz znacznie 
mocniejsze okrzyki spoza boiska. Także niektórzy z graczy wiązowskiej  
drużyny dawali upust swoim emocjom, pomimo, że ich opiekunowie z ławki 
trenerskiej udzielali im instrukcji, aby nie komentowali decyzji sędziego. 
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Apteka całodobowa w Otwocku ...........22 779 20 91
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TELEFONY ALARMOWE:
Policja 997
Pogotowie ratunkowe 999
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Światowy Dzień Ziemi
W  kwietniu jest wiele dat, wa- 

żnych z punktu widzenia 
ochrony naszej planety i och- 

rony środowiska. W ostatnim tygo-
dniu obchodziliśmy dwa ważne święta.  
22 kwietnia – Międzynarodowy Dzień 
Ziemi obchodzony w Polsce od 1990 
roku oraz 25 kwietnia to Ogólnopolski 
Dzień Recyklingu. Tegoroczny Dzień 
Ziemi odbywał się pod hasłem ,,Elektro-
odpady – proste zasady”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Wincentego Witosa w Gliniance z okazji 
święta ziemi przygotowali szereg plaka-
tów dotyczących wspomnianych wyżej 
dat podkreślających znaczenie właści-
wej gospodarki odpadami i recyklingu.  
Z tak przygotowanymi hasłami przema-
szerowali w poniedziałek główną ulicą 
Glinianki prezentując przygotowane  
hasła. 

Spotkanie zakończyło się na terenie 
szkoły, gdzie zgromadzeni zapoznali 
się z prezentacją przygotowaną przez 
uczniów klasy VI  dotyczącej elektrood-
padów. 

Natomiast w czwartek miało miejsce 
podsumowanie trwającej od początku 
tego roku akcji zbierania makulatury. 

Zebrano łącznie 4 tony makulatury. 
Najbardziej aktywni otrzymali dyplomy  
i nagrody książkowe. Najlepszymi klasa-
mi okazały się: IIb, IIa, Ia. Jak segrego-

wać odpady komunalne przypomniały 
na zakończenie uczennice klasy VIb.

 STANISŁAW BOGUCKI,
 MARIA WÓJTOWICZ 
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Relacja

Wyśpiewane 
nagrody
W dniu 15 maja w Gminnym Ośrodku Kultury  
odbył się VI Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej.  
Jurorzy mieli trudny orzech do zgryzienia,  
bo poziom rywalizacji na śpiew był wysoki.

Nad przebiegiem imprezy czuwała aktorka oraz in-
struktorka wokalna z GOK Kinga Głogowska,  
a merytorycznej oceny poszczególnych występów 
dokonywała trójka jurorów: śpiewaczka Ewa Jarzy-

mowska-Kałudowa (przewodnicząca), wokalista Michał Niemiec 
i skrzypaczka Agata Grażyna Rodziewicz (członkowie). Oceniano 
artystyczny zapał, przygotowanie techniczne, sposób przekazania 
utworu oraz ogólne wrażenie jakie sprawili wykonawcy. 

Dzieci, młodzież szkolna, absolwenci szkół średnich oraz 
dorośli rywalizowali w następujących kategoriach: Przedszkola 
– zespoły, Przedszkola – soliści, Klasy I-III soliści, Klasy IV-VI 
soliści, Gimnazja – soliści, Szkoły Średnie i Dorośli – soliści. 
Najmłodsi reprezentowali dwa wiązowskie przedszkola gmin-
ne: z Wiązowny i Zakrętu, bowiem z trzeciego przedszkola 
gminnego, w Pęclinie, nie zgłoszono uczestników, podobnie  
jak z innych placówek przedszkolnych z powiatu otwockiego. 
W kategorii Przedszkola – zespoły, pierwsze i drugie miejsce  
zajęli przedstawiciele Gminnego Przedszkola w Zakręcie. Nato-
miast spośród przedszkolnych solistów jury uznało za najlepszą 
Agatę Godlewską z Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka 
w Wiązownie. Kolejne miejsca w tej kategorii zajęli przedsta-
wiciele klasy „przedszkolnej” czyli „zerówki” w Zespole Szkol-
no-Gimnazjalnym w Wiązownie: Aleksandra Dmowska (II m.) 
oraz Bartosz Orłoś i Kamil Kubik (dwa III m.)

W kategoriach szkolnych dwie pierwsze dotyczyły klas I-III 
oraz IV-VI. W młodszej czyli pierwszej z nich uhonorowano 
następujących wykonawców: Agatę Zielińską, reprezentują-
cą Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku (I m.), 
Annę Piros ze Szkoły Podstawowej w Sobiekursku (II m.), Mar-
tę Kaźmierczak z ZSG Wiązowna (III m.). Wyróżnienia otrzy-
mały: Dominika Białek (SP Sobiekursk), Zuzanna Jeż i Anna 
Machnicka (obie z wiązowskiego ZSG).

Spośród reprezentantów klas IV-VI zwyciężyli: I miejsce  
– Marianna Gromadzka (SP nr 6 w Otwocku), II miejsce  
– Magdalena Jarośkiewicz (SP w Gliniance), III miejsce – Ma-
ria Ciecierska (PMDK). Wyróżnienie otrzymał Oskar Korab  
(SP nr 6 w Otwocku).

W kategorii Gimnazja – soliści I miejsce wywalczyła śpie-
wem Marta Majek. Jej występ odbył się w „barwach” GOK,  
a piosenka, która przyniosła jej pierwszą pozycję to „Nieobec-
ni”. Na II miejscu uplasowała się Wiktoria Lech z Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Gliniance za wykonanie piosenki „Babę 
zesłał Bóg”, a III lokatę uzyskała reprezentantka Powiatowe-
go Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku Alicja Ciecier-
ska (zaśpiewała utwór „Mięta”). Dwa wyróżnienia przypadły: 
Aleksandrze Pijanowskiej oraz Annie Niemczyk.

Silna rywalizacja pod względem artystycznym panowa-
ła także – a może przede wszystkim, bo im wyższa wiekowo 

kategoria tym oczekiwania inne – podczas przesłuchań uczest-
ników kategorii Szkoły Średnie i Dorośli. Poziom artystyczny 
poszczególnych występów był bardzo wyrównany i jury znowu 
miało trudny orzech do zgryzienia. Ostateczna decyzja sędziów 
okazała się następująca: I miejsce wyśpiewała („Modelka”)  
Daria Leleń z GOK; na II pozycji znalazła się Aleksandra Ka-
nia z PMDK (wykonała utwór „Dłoń”), a III miejsce przypadło 
Pawłowi Izdebskiego (jako jedyny uczestnik konkursu był zgło-
szony indywidualnie) za wokalno-muzyczną opowieść o „Sek-
sie na plaży”. Wyróżnienie otrzymała Julia Sielska.

Poza konkursem zaprezentował się zespół „Andromeda”  
ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Otwocku (zaśpiewali „Ciągle 
pada”) a także dwa duety: Karolina Wasilko i Weronika Mierzwa  
z GOK (utwór „Wierna jak pies”) oraz Karolina Poszwald i Krzysz-
tof Kaczyński (GOK), którzy wykonali „Piosenkę o mufce”. 

Tegoroczny konkurs miał istotne novum. Koncert laureatów 
odbył się jako osobny występ (a nie po zakończeniu każdej ka-
tegorii) – wieczorem tego samego dnia. Kiedy laureaci zakoń-
czyli już swoje prezentacje przyszła kolej na – to kolejne novum 
tegorocznej edycji - występ jurora, Michała Niemca. 

– Nawiązując do piosenki jednego z laureatów o „Seksie  
na plaży”, zaśpiewam teraz o plaży włoskiej, po włosku – zapo-
wiedział artysta, po czym z ogromnym temperamentem i dużą 
skalą technicznych możliwości głosowych  i ruchowych za- 
śpiewał zapowiedziany utwór. Następnie oddał hołd piosence 
polskiej wykonując w równie dynamiczny sposób „Baw mnie” 
z repertuaru Seweryna Krajewskiego.

– Gratuluję wszystkim uczestnikom tego konkursu. To wspa-
niale, że w naszej gminie jest tak wielu utalentowanych wokal-
nie młodych ludzi. Chciałabym, żebyście stali się sławni, żeby 
było o was głośno w całym kraju, co być może stanie się udzia-
łem niektórych z was już za kilka lat – powiedziała patronująca 
imprezie wójt Anna Bętkowska. Dodajmy, że laureaci otrzymali 
nagrody i dyplomy.

– Zwróciliśmy uwagę na wysoki poziom wykonawczy uczest-
ników konkursu, na zaangażowanie nauczycieli oraz instrukto-
rów przygotowujących dzieci i młodzież. Z wielką radością wy-
słuchaliśmy wykonawców, którzy śpiewali przy samodzielnym 
akompaniamencie lub korzystali z podkładów muzycznych – sko-
mentowała przewodnicząca jury Ewa Jarzymowska-Kałudowa.

Pod zakończeniu koncertu laureatów, ci ostatni (nie wszyscy 
jednak przybyli na wieczorny występ) w towarzystwie jurorów, 
pani wójt konferansjerki oraz dyrektora GOK, pozowali do 
wspólnej fotografii. PIOTR KITRASIEWICZ
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