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Uroczystość w miejscu zrzutu
W piątek 7 czerwca przy krzyżu i tablicy w Malcanowie  
– poświęconych pamięci żołnierzy Armii Krajowej  
z VII Obwodu „Obroża” IV Rejon „Fromczyn” Placówka 
Wiązowna – odbyła się uroczystość z udziałem władz 
gminy, kombatantów i młodzieży szkolnej. 

stości i to młodzież zabierze głos i wyzna czym dla niej jest Mała  
i Duża Ojczyzna, a obecni przy tym weterani wysłuchają tych 
słów z głęboką satysfakcją.

Po odmówieniu trzech modlitw – w intencji Ojczyzny, po-
ległych oraz żyjących – zainicjowanych przez księdza prałata 
Tadeusza Łakomca, proboszcza parafii św. Wojciecha w Wią-
zownie, odbyła się ceremonia złożenia przy tablicy wiązanek 
kwiatów, zapalenia zniczy i wystawienia harcerskich wart. 
Młodzież z wiązowskiego ZSG zaprezentowała program arty-
styczny o charakterze słowno-muzycznym, którego finałem był 
niezwykły akcent aktorsko-literacki. 

Głos zabrał Sławomir Marcysiak, dowódca Szwadronu 
Warszawa w barwach I Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskie-
go, które każdego roku bierze czynny udział w uroczystości 
na lądowisku „Pierzyna”, a także goście spotkania – starszy 
chorąży sztabowy Janusz Bylinka-Nehrebecki oraz ułan Wik-
tor Tobiasz ze Stowarzyszenia I Pułk Strzelców Konnych  
im. Cesarza Napoleona w Garwolinie. 

Oddano hołd uczestnikom wydarzenia jakie miało 
miejsce na tym terenie 69 lat temu, w nocy z 3 na 4 
kwietnia 1944 roku. Wtedy to samolot aliancki do-
konał zrzutu o kryptonimie „Pierzyna”. Zrzut skła-

dał się z pojemników zawierających broń oraz sprzęt wojsko-
wy, a także ekipy Cichociemnych – „Weller 5”. Sprzęt ukryto  
i przekazano dowództwu AK w Warszawie, natomiast skocz-
kowie znaleźli schronienie w jednym z miejscowych gospo-
darstw zanim przerzucono ich do Warszawy.

Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego, przybyłych powitała 
i podziękowała za udział w uroczystości Katarzyna Lacka, dy-
rektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie, corocz-
nego organizatora uroczystości. Następnie głos zabrała wójt 
Anna Bętkowska, która główną część wystąpienia skierowała 
do młodzieży szkolnej.

– Chciałabym wiedzieć, jak każdy z was rozumie pojęcie pa-
triotyzmu? Jakimi ludźmi chcecie być? W jaki sposób prezentu-
jecie swoją codzienną postawą, że jesteście synami i córkami tego 
kraju? Ważna jest nie tylko dobra i sumienna nauka w szkole, 
ale i zainteresowanie drugim człowiekiem, a także konstruktywny 
stosunek do własnego zdrowia, żeby na jak najdłuższy czas zacho-
wać sprawność fizyczną, żeby unikać destrukcyjnych wpływów 
rozmaitych używek. To także jest patriotyzm – mówiła wójt wyra-
żając nadzieję, że za rok, kiedy wszyscy znowu spotkamy się przy 
malcanowskim krzyżu obchodząc X rocznicę umieszczenia pod 
nim tablicy pamiątkowej, że wtedy zmieni się formuła tej uroczy-
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Wkroczyliśmy w okres 
wakacyjny, a aura za oknem 
sprzyja na ogół urlopowemu 
wypoczynkowi. W numerze 
„Powiązań”, który trafia  
do Waszych rąk, przeczytacie  
o kilku imprezach piknikowych, 
służących weekendowemu 
złapaniu oddechu, regeneracji 
sił oraz integracji z najbliższymi 
– nie tylko sąsiadami, ale przede 

wszystkim z rodziną. Zachęcam do lektury materiałów  
o corocznym wydarzeniu przygotowanym w Radiówku przez 
Stowarzyszenie „Jesteśmy!”, podczas którego wylicytowano 
za 1000 zł koszulkę zawodnika Dortmundu, o piknikach 
w Dziechcińcu i Rzakcie, o obchodach malcanowskiej 
„Pierzyny” oraz 85-leciu jednostki OSP w Malcanowie. 
Dużo miejsca poświęcamy tegorocznym Dniom Gminy 
Wiązowna, wzbogaconym o nowy program mający na 
celu edukację ekologiczną wśród najmłodszych, i nie tylko 
(czasem mam wrażenie, że to raczej niektórym dorosłym 
brakuje niezbędnej wiedzy w tym temacie).  
Dni Gminy – Zielona Wiązowna 2013 były wydarzeniem 
obfitym w konkursy, występy artystyczne przedszkolaków 
i uczniów, chóru Gospel, tancerek i wokalistów z sekcji 
Gminnego Ośrodka Kultury, Wiązowskiego Teatru 
Amatorskiego, gwiazdy wieczoru („Żuki” zaśpiewały 
Beatlesów i Klenczona). Był niezwykły festiwal Eko-mody, 
pokazujący jak wiele estetycznych i praktycznych  
w użyciu strojów można zrobić z niepotrzebnego papieru  
i innego rodzaju odpadów (nawet plastykowych nakrętek  
i kapsli). To świetny pomysł i mam nadzieję na kolejne 
„zielone” Dni Gminy. 

Wakacyjno-letnią pogodę ducha mąci nieco zapowiadana 
od dawna przez ogólnokrajowe oraz gminne mass media 
tzw. rewolucja śmieciowa czyli wchodzące w życie  
od 1 lipca tego roku zmiany w odbiorze śmieci i odpadów. 
Sejmowa ustawa nałożyła na gminy obowiązek ich 
zagospodarowania, co sprawia, że zarówno mieszkańcy, 
jak i odpowiednie służby Urzędu Gminy będą miały nieco 
roboty, przynajmniej na początku, kiedy „rewolucja”  
dopiero się rozpoczęła i jeszcze nie okrzepła. Na ten temat 
pisaliśmy od dawna, piszemy również i w tym numerze.

Są materiały stałe, takie jak sprawozdanie z jakże 
„gorącej” sesji Rady Gminy (ważnej, bo absolutoryjnej),  
po której odbyło się wspólne posiedzenie komisji,  
na którym radni wypowiedzieli się między innymi na temat 
planu nowej organizacji komunikacji na terenie Gminy  
oraz pomysłu komitetu społecznego postawieni pomnika 
przed UG. Jest wakacyjna oferta GOK: u siebie  
przy Kościelnej oraz w świetlicach wiejskich, dawka 
wydarzeń sportowych, trochę tańca.

Życzę więc miłej lektury, a w imieniu własnym  
oraz całego kolegium redakcyjnego składam wszystkim 
Czytelnikom życzenia udanego i bezpiecznego wypoczynku 
wakacyjnego.

 Wasz redaktor naczelny
 Piotr Kitrasiewicz

Drodzy Czytelnicy!

Wakacje ze skarbami

W lipcu i sierpniu odbędą się bezpłatne warsztaty  
dla dzieci i młodzieży (od 4 do 16 lat) w świetlicach 
wiejskich w ramach projektu „Wyspa Skarbów”,  

dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury  
w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Kultura  
– Interwencje. W ramach projektu odbędą się warsztaty: 

ETNOGRAFICZNE „Nasze korzenie” – zajęcia twórcze  
w ramach poznawania kultury regionu. Będzie można nau- 
czyć się robienia wycinanek, szydełkowania czy innych zapo-
mnianych umiejętności.

LITERACKO-JĘZYKOWE „Zakamarki wyobraźni” – spot- 
kania z literaturą i językiem. Nowe spojrzenie na książki odbie-
gające od szkolnej listy lektur, zabawa stylem i językiem, próba 
zmierzenia się z własną fantazją. 

TANECZNE „Strefa tańca” – jeśli rozpiera cię energia,  
nosisz w sobie mnóstwo emocji, są to zajęcia dla Ciebie.  
Warsztaty z tańca improwizowanego, zainspirowanego muzyką,  
plastyką czy przyrodą. 

FOTOGRAFICZNO-FILMOWE „Cuda wokół nas” – war- 
sztaty fotograficzne i filmowe, próba przygotowania i wyko-
nania własnej sesji fotograficznej lub produkcji filmowej: film, 
teledysk.

TEATRALNE „Artystyczne interpretacje” – to spotka-
nie z zawodowym aktorem oraz próba swoich sił na scenie,  
pod okiem profesjonalisty. 

PLASTYCZNE „Fabryka marzeń” – to zajęcia twórcze, gdzie 
każdy znajdzie coś dla siebie: filcowanie, malarstwo sztalugo-
we, florystyka, malowanie na szkle, porcelanie, kamieniach czy  
na tkaninie. 

Ponadto przez cały lipiec zapraszamy do siedziby GOK na za-
jęcia wakacyjne dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Zajęcia – teatral-
no-wokalne, taneczne, muzyczne, plastyczne i zabawy ruchowe 
– prowadzić będą nasi instruktorzy. 

A w każdy piątek zapraszamy na projekcję filmu na dużym 
ekranie.

Szczegółowe informacje na naszej stronie www.gok-wia-
zowna.pl i naszym profilu www.facebook.com/wiazowna.gok.  
Zapisy pod numerem telefonu 22 780 4179. Ilość miejsc ogra-
niczona. DOROTA CZERMIŃSKA

W okresie wakacyjnym zajęcia – plastyczne, taneczne, 
muzyczne, ruchowe, filmy dla dzieci, konkursy i zabawy  
– w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie odbywać się 
będą od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 14.00.

Uroczystość uhonorowali obecnością kombatanci z terenu 
Gminy Wiązowna, między innymi Barbara Bocian, Czesław 
Konowrocki, Zygmunt Prudzyński. Wzięły w niej udział pocz-
ty sztandarowe – Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa 
w Gliniance, SP im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wią-
zownie, SP im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie, Gim-
nazjum im. Polskiego Państwa Podziemnego w Wiązownie.  
Był także sztandar Armii Krajowej, którym opiekują się ucznio-
wie wiązowskiego ZSG.

– Za rok przemówią młodzi uczniowie, młodzi Polacy i pa-
trioci. Gmina zorganizuje konkurs „Ja, młody Polak-patriota” 
– powiedziała wójt Anna Bętkowska.

 PK
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Niższe koszty, większe korzyści

Z dniem 30 kwietnia 2013 roku upły- 
nął termin składania deklaracji  
o wysokości opłaty za zagospo-

darowanie odpadami komunalnymi.  
Do złożenia deklaracji obowiązani są 
wszyscy właściciele nieruchomości za-
mieszkałych i niezamieszkałych, na któ-
rych powstają odpady komunalne i nie 
jest prowadzona działalność gospodarcza. 
W urzędzie trwa precyzyjne liczenie zło-
żonych dokumentów. Dotychczas wpły-
nęło do urzędu 3611 deklaracji (liczba  
z dnia 26 czerwca br.) i wciąż napływają. 

Ze wstępnych analiz wynika, że zdecy-
dowana większość składających deklara-
cje – ponad 90 proc. decyduje się na pro-
wadzenie selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. Oznacza to niższe koszty 
dla mieszkańców oraz większe korzyści 
dla środowiska. Zinformatyzowany sys-
tem wykaże, którzy mieszkańcy gminy 

za okres: 1 lipca – 30 września. Trwa 
procedura przekazywania mieszkańcom  
informacji dotyczących numerów kont,  
na które będą przekazywać wpłaty.

Z wnoszonych przez mieszkańców 
opłat będą pokrywane wszelkie koszty 
związane z procesem gospodarki odpa-
dami, m. in. są to koszty:
• odbierania, transportu, zbierania, od-

zysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych,

• tworzenia i utrzymania punktów se-
lektywnego zbierania odpadów ko-
munalnych,

• obsługi administracyjnej tego systemu 
i edukacji ekologicznej.

Od 1 lipca 2013 r. odpady z terenu 
gminy Wiązowna odbierane są przez fir-
mę P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska, 
wyłonioną przez gminę w drodze prze-
targu, z którą Gmina Wiązowna zawarła 
umowę na odbiór, transport i zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych. 
� Dokończenie�na�stronie�5 

Wiązowna nie złożyli deklaracji śmie- 
ciowych. 

Konsekwencją niedopełnienia obo-
wiązku złożenia deklaracji, o której mo- 
wa wyżej, będzie pociągnięcie właści-
ciela nieruchomości, współwłaścicieli, 
posiadaczy, użytkowników wieczystych  
do odpowiedzialności karnej skarbowej 
(art. 54 kodeksu karnego skarbowego). 
Jeszcze można uniknąć wdrożenia proce-
dury administracyjnej. Wystarczy złożyć 
deklarację, formularz wraz z załącznikami 
jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy 
Wiązowna oraz na stronie internetowej 
www.wiazowna.pl gdzie istnieje możli-
wość wypełnienia deklaracji on-line.

Opłaty za zagospodarowanie odpadów 
komunalnych każdy właściciel nierucho-
mości będzie zobowiązany uiszczać bez 
wezwania raz na kwartał. Pierwszą opła-
tę należy wnieść do dnia 15 lipca 2013 r.  

Podwójny ból
Pewne rzeczy bolą. To oczywiste. Nie mam jednak na myśli bólu 
fizycznego, wywołanego uderzeniem, skaleczeniem czy chorobą.  
Chodzi mi o ból bardziej perfidny, a przez to szczególnie nieprzyjemny.  
Jaki? Na przykład taki, jaki może spowodować widok zaśmieconego 
przystanku autobusowego w słoneczną, ciepłą niedzielę 15 czerwca.
Jechałam właśnie do Rzakty na piknik rodzinny. Pogoda była piękna 
– tylko cieszyć się życiem i urokami przyrody. I nagle – jak grom  
z jasnego nieba – obraz upiorny! Na przystankach autobusowych 
poraził mnie widok pękających w szwach koszy. Pękających  
od swojej zawartości, na którą złożyły się butelki po wódce, puszki 
po piwie, resztki zagrychy, plastiki po chipsach. Niektóre z nich  
nie wytrzymały takiej dawki zawartości i jej nadmiar „wypluły”  
na zewnątrz, walały się więc wokół śmieciska obrzydliwe – o zgrozo!  
– pozostałość po nocnych zapewne imprezowiczach. 
A przecież dzień wcześniej zakończyły się dwudniowe obchody 
Dni Gminy Wiązowna, obchodzone po raz pierwszy w tym roku 
pod hasłem ochrony środowiska, dbałości o naturę, bratania się 
z przyrodą. Odbyły się konkursy proekologiczne oraz występy 
artystyczne skłaniające do refleksji nad naszym otoczeniem, 
wspólnym dobrem i dziedzictwem, przedmiotem dumy – krótko 
mówiąc: Zieloną Wiązowną. Sama zabrałam głos ze sceny  
na ten temat, apelując, perswadując, prosząc, niemal błagając  

o szacunek dla środowiska naturalnego, nie niszczenie go,  
nie zaśmiecanie…! I proszę, nazajutrz, taki szok! Czy to oznacza 
jednak, że trzeba machnąć ręką, usiąść z założonymi rękami  
i wzruszywszy ramionami powiedzieć sobie: „Nic na to nie poradzę. 
Mentalności ludzkiej nie zmienię”? Nie, to nie jest wyjście, ani dla 
wójta, ani dla kogokolwiek, komu leży na sercu wiązowski klimat, 
lasy i pola. Ale wyjściem nie jest także zainstalowanie na każdym 
przystanku czy drzewie kamery monitorującej czy postawienie 
strażnika, który pilnowałby całą dobę, bo to jest po prostu nierealne. 
Trzeba więc mówić, wyjaśniać, skłaniać do współodczuwania.  
Może jeśli chociaż jedna osoba na sto weźmie sobie to do serca,  
to po jakimś czasie będzie ich więcej, i będą obserwować, reagować, 
a jeśli zwrócenie uwagi nie pomoże, to może nawet zawiadomią 
odpowiednie służby. Tak, proszę Państwa, bo na takie zjawiska  
nie ma innego wyjścia, trzeba informować i zgłaszać, trzeba  
– choćby nie wiem jak to paskudnie brzmiało – „donosić”. Bo tych, 
którzy mają za nic nasze wspólne dobro, nic nie nauczy oprócz 
bata. Dopiero kiedy poczują finansowy ciężar swoich uczynków, 
może wtedy przestaną śmiecić. Trudno, wybór jest prosty. Albo 
powstrzymamy ten proceder, albo sami utoniemy w paskudztwach.
Jadąc na wspomniany piknik, podczas przejazdu przez Dziechciniec, 
rzuciła mi się w oczy wywieszona przy jezdni płachta z napisem: 
„Śmiecisz = jesteś śmieciem”. Nie wiem, kto jest autorem tych 
mocnych słów. Rozumiem służące dobru środowiska intencje,  
ale treść uderza niczym cios między oczy. Zabolało mnie to,  
tak samo jak zaśmiecony przystanek. A Państwa?
  
 ANNA BĘTKOWSKA 

Okiem wójta
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A, B, C Funduszu Sołeckiego

Szkolenie przy świecach

Wzięli w nim udział: Waldemar 
Moniak (Bolesławów), Agniesz-
ka Łątka (Boryszew), Ryszard 

Wrześniewski (Czarnówka), Hanna Ko-
walczyk (Duchnów), Anna Lech (Dziech-
ciniec), Zbigniew Mnich (Lipowo), Alicja 
Czekajewska (Majdan), Stanisław Bogucki 
(Malcanów), Sławomir Bogusz (osiedle 
Parkowe), Ewa Parol (Rudka), Robert 
Duczek (Wola Ducka), Waldemar Ryb-
ka (Wola Karczewska), Stanisław Smolak 
(Rzakta), Jacek Buczyński (Zakręt), Piotr 
Kloch (Żanęcin). Przybyli radni: Robert 
Duczek i Monika Sokołowska (radną jest 
również sołtyska Dziechcińca Anna Lech), 
a Urząd Gminy reprezentowali: wójt Anna 
Bętkowska, skarbnik Wiesław Miłkowski 
oraz pracownicy UG.

Szkolenie przeprowadziła Aneta Her-
manowicz ze Stowarzyszenia Sołtysów. 
Posługując się prezentacją, scharaktery-
zowała podstawowe kwestie dotyczące 
funduszu sołeckiego, omawiając między 
innymi możliwość realizowania w jego 
ramach wszelkich przedsięwzięć podej-
mowanych w zadaniach własnych gmi-
ny. Fundusz sołecki wchodzi bowiem  
w skład budżetu Gminy jako jedno  
z zadań, które Gmina musi realizować.

– Jest on jak kawałek z dużego tortu 
jakim jest budżet Gminy. Na waszym te-
renie ten tort jest dosyć spory, znam gmi-
ny, w których „torty” są znacznie mniej-
sze. Gmina jest zobligowana do tego, 
żeby zadania własne zrealizować, a więc 
musi podzielić się z wami tym tortem  
– powiedziała używając słodkiej metafory 
prelegentka, która odpowiadała na liczne 
pytania zebranych. Nie wszystkie odpo-
wiedzi były łatwe, ze względu na fakt,  
że – jak zaznaczała prowadząca – w wielu 
przypadkach Ustawa o funduszu sołec-
kim ma charakter ogólny i wiele zależy 
od interpretacji. Były oczywiście odpo-
wiedzi bardziej konkretne i precyzyjne.  
Na przykład, na pytanie – „Czy przy dro-
dze powiatowej można wybudować chod-
nik środkami z funduszu soleckiego?”, 
odpowiedź padła: „Tak, ale po zawarciu 
stosownego porozumienia z powiatem”.

– Czy gdybym zawarł umowę z właści-
cielem prywatnej działki w celu wybudo-

W dniu 21 czerwca w Urzędzie Gminy 
odbyło się kolejne szkolenie sołtysów  
i przewodniczących zarządów osiedli  
z zasad funduszu sołeckiego.

wania na niej boiska służącemu lokalnej 
społeczności, czy mógłbym sfinansować 
taką inicjatywę z funduszu sołeckiego?  
– zapytał jeden z sołtysów.

– Nie, bo boisko sfinansowane ze środ-
ków sołeckich może powstać tylko na grun- 
cie gminnym, a nie prywatnym – odpo-
wiedziała pani Hermanowicz.

– Czy można łączyć środki dwóch so-
łectw w celu wybudowania świetlicy słu-
żącej mieszkańcom obu sołectw? – padło 
kolejne pytanie.

– Nie, można to zrobić tylko ze środ-
ków należących do sołectwa, na terenie 
którego ma powstać świetlica – usłyszeli 
odpowiedź zebrani.

W dyskusji aktywny udział brali pani 
wójt i skarbnik, nie unikając polemik  
w spornych kwestiach, a druga część 
spotkania odbyła się w nietypowej, choć 
nastrojowej atmosferze, bo przy blasku 
świec. W międzyczasie bowiem rozpęta-
ła się gwałtowna burza i w części gminy,  
w tym w Wiązownie, nastąpiła długa 
przerwa w dopływie prądu.

Kolejnym etapem szkolenia w zakre-
sie funduszu sołeckiego będą warsztaty  
w końcu lipca z sołtysami, podczas któ-
rych nastąpi omówienie zaplanowanych 
działań, a następnie…

– Rozpoczynamy prace nad aktualiza-
cją planu rozwoju lokalnego czyli strate-
gii rozwoju gminy. Musimy się spieszyć, 
bo do połowy września sołtysi muszą 
mieć materiały. Liczę na Państwa szeroki  
i kreatywny udział. Po uchwaleniu tej 
strategii, po 15 września odbędą się ze-
brania wiejskie – powiedziała na koniec 
Bętkowska. PK

Dokończenie�ze�strony�4

Odbiór odpadów odbywać się będzie 
zgodnie z harmonogramem wywozu.  
Harmonogram określający terminy od-
bierania odpadów komunalnych oraz 
ulotki zawierające instruktaż dotyczący 
prawidłowego sposobu segregacji odpa-
dów przedsiębiorca odbierający odpa-
dy komunalne przekaże mieszkańcom  
w formie papierowej. Ponadto harmo-
nogramy oraz ulotki są publikowane  
na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Wiązowna oraz w lokalnej prasie. Wszel-
kie informacje na temat nowego systemu 
gospodarki odpadami można było uzyskać 
na zorganizowanych spotkaniach edu-
kacyjno-informacyjnych z mieszkańcami 
Gminy Wiązowna w dniach 14-26 czerw-
ca 2013 r. 

 JOANNA IWAŃSKA
REFERAT NIERUCHOMOŚCI, ROLNICTWA  

I OCHRONY ŚRODOWISKA UG

SZANOWNI MIESZKAŃCY
Urząd Gminy Wiązowna informuje,  

że zostały nadane indywidualne 
numery kont bankowych dla każdego, 

kto złożył deklarację dotyczącą 
wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.

Indywidualny numer konta bankowego, 
na który można wnosić opłaty  

można odbierać osobiście 
w Urzędzie Gminy Wiązowna 
ul. Lubelska 59 w pok. nr 10  

(poniedziałek: 8.00-17.00,  
wtorek-czwartek: 8.00-16.00,  

piątek: 8.00-15.00)
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Piknik na „ściernisku”

Przybyłych powitała Krystyna Mo- 
tyka z Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, a po niej glos 
zabrały dyrektor GOPS Małgo-

rzata Łysik, Ewa Drewniak z zarządu 
stowarzyszenia „Krokus-Wiązowna” oraz 
Edyta Borkowska (GOPS), które omó-
wiły podstawowe zasady projektu „Ra-
zem możemy więcej” oraz jego realizację  
w świetlicy w Rzakcie. Trwający od czerw-
ca do listopada 2013 roku projekt przewi-
duje zajęcia trzy razy w tygodniu (środa, 
piątek, sobota) po cztery godziny dziennie 
oraz dwa jednodniowe wyjazdy w okre-
sie wakacyjnym, a także zajęcia dwa razy  
w tygodniu (piątek, sobota) w roku szkol-
nym. Objęte są nim dzieci i młodzież  
w wieku 7-15 lat. Zajęcia będą prowadzić 
psycholodzy, specjaliści od terapii sztuką  
i sportem oraz nauczyciele, których za-
daniem będzie pomoc w nauce uczniom  
w odrabianiu lekcji i nadrabianiu zaległości.

– To wspaniałe i krzepiące, jak dużo 
można zrobić dla drugiego człowieka, 
dzięki dobrej woli i połączeniu sił. Ży-
czę, żeby się paniom dalej tak chciało  
i dobrze z sołtysem współpracowało – po- 
wiedziała w swoim wystąpieniu wójt 
Anna Bętkowska, natomiast wspomniany 
sołtys Rzakty, Stanisław Smolak, witając 
w imieniu lokalnej społeczności gości 
pikniku, życzył wszystkim udanej zabawy, 
zaznaczając – w nawiązaniu do refrenu 
znanej piosenki braci Golec – że „w tej 
chwili jest tutaj ściernisko, ale będzie San 
Francisco”.

Podopieczni „Krokusa” oraz ich rodzi-
ce zaprezentowali przygotowane wspól-
nymi siłami przedstawienie muzyczno-
-teatralne „Poplątanie z pomieszaniem”,  

wiadali na pytania dotyczące swojej wsi. 
Pytania były o różnym stopniu trudno-
ści, na przykład: „Jaki autobus ZTM 
ma pętlę w Rzakcie?” (odp. „720”),  
„Z jakiego rodu pochodzi Rzakta?”  
(odp. „Z rodu Dobrzynieckich herbu 
Ciołek”) lub „Jaka była dawna nazwa 
Rzakty?” (odp. „Rzachta”). Do konkur-
su przystąpiły cztery drużyny 2-pokole-
niowe, a więc rodzice i dzieci. Nagrody 
(dostali je wszyscy uczestnicy, a zwycięzcy 
ponadto największe brawa) wręczała pro-
wadząca konkurs Ewa Dryll, psycholog, 
wolontariuszka GOPS (będzie prowa-
dzić w świetlicy zajęcia terapeutyczne). 
W piknik zaangażował się miejscowy 
klub sportowy L.U.K.S. Rzakta, którego 
członkowie przeprowadzili proste kon-
kursy lekkoatletyczne dla najmłodszych, 
a jeden z nich wzbudzał sensację paradu-
jąc na długich szczudłach. O oprawę mu-
zyczną imprezy zadbał zespół S.M.A.K. 
Band w składzie: Kasia Budzińska, Marta 
Rybka, Marcin Herubin, Marcin Misiak, 
Kuba Sędek. Kilka piosenek zaśpiewała 
także Daria Leleń z sekcji wokalnej GOK, 
jedna z laureatek ostatniego, rozegranego 
(a raczej – odśpiewanego) – w Wiązow-
nie Powiatowego Konkursu Piosenki Pol-
skiej. Były stoiska z grami i zabawami dla 
dzieci, malowaniem twarzy oraz podrzu-
canie piłeczki na rozciągniętej płachcie. 
Punkt gastronomiczny serwował pierogi 
i kiełbaski z grilla oraz ciasta, przygoto-
wane przez mieszkańców Rzakty. Sprze-
dawano je po niskich cenach, a zebrane 
pieniądze zostaną przeznaczone na zakup 
wyposażenia świetlicy.

Bawiono się w tanecznych rytmach 
przy ognisku, a w pikniku uczestniczyli 
– oprócz mieszkańców Rzakty – sąsiedzi 
zza miedzy: z Bolesławowa, Czarnówki  
i Glinianki. 

  PIOTR KITRASIEWICZ

W niedzielę 16 czerwca w Rzakcie odbył się piknik rodzinny połączony  
z inauguracją zajęć w świetlicy środowiskowej w ramach projektu  
„Razem możemy więcej”.

w którym przewijały się postaci ze zna-
nych bajek Charlesa Perraulta oraz braci 
Grimm, takie jak Czerwony Kapturek,  
Jaś i Małgosia, Baba Jaga, Królewna 
Śnieżka i krasnoludki, Kot w butach. 
Bohaterowie pogubili się i po wyjściu 
ze swoich bajek nie mogli do nich po-
wrócić. Dopiero interwencja Króla-Baja 
doprowadziła do uporządkowania „po-
plątania” i „pomieszania”, po którym 
wszystko wróciło do normy czyli postaci 
trafiły z powrotem do swoich właściwych 
fabuł. Przy okazji Król zachęcał rodziców 
do częstego czytania bajek swoim pocie-
chom. Krótki program artystyczny przed-
stawiły także dzieci z ogniska TPD nr 6  
w Gliniance.

Rozegrano konkurs „Kocham Cię, 
Rzakto”, w którym mieszkańcy odpo-
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W dniu 20 czerwca br., w systemie komunikacyjnym obsługującym teren naszej gminy zaczął 
obowiązywać „Wakacyjny rozkład jazdy”.

Zmiany w rozkładzie podyktowane były przede wszystkim obniżoną frekwencją pasażerów  
i racjonalizacją wydatków ponoszonych przez Gminę na dotowanie komunikacji oraz optymalizacją 
wykorzystania pojazdów przez pasażerów.

„Rozkład wakacyjny” charakteryzuje się zmniejszeniem ilości wariantowych podjazdów  
do przystanku Zagórze-Sanatorium oraz niektórych innych nierentownych kursów poza godzinami 
szczytu komunikacyjnego. MB

Wakacyjny rozkład jazdy

Kreatywna zabawa

Najmłodsi bawili się przy pięk-
nej, słonecznej pogodzie. 
Jak zwykle w tego rodzaju 
imprezach, dużym zaintere-

sowaniem cieszył się dmuchany sprzęt: 
zjeżdżalnia oraz zamek, jak również huś-
tawki i wiszący mostek, a także malowa-
nie twarzy, w wykonaniu Karoliny Łysik  
z GOK oraz wolontariuszki Beaty Kordow-
skiej, tegorocznej maturzystki, do którego 
to zabiegu dzieci cierpliwie stały w kolej-
ce. Były kiełbaski z grilla, serwowane jak  
co roku przez pana Darka, słodkości  
i zimne napoje. 

Głównym punktem imprezy był występ 
teatru „Narwal” z Białegostoku, który 
zaprezentował przedstawienie dla dzieci 
„Król-ból”. W dwuosobowym spektaklu 
aktorsko-lalkowym odtwarzający role 
Króla oraz Królowej wykonawcy prze-
kazywali wiedzę dotyczącą konieczności 
dbania o zęby i regularnego chodzenia  
do dentysty. Czy edukacyjny charakter 
spektaklu osiągnął swój cel? O tym jesz-
cze nie wiemy, ale wypowiedź jednego  
z widzów skłania do optymizmu.

– Wiem, że trzeba dbać o zęby i cho-
dzić do dentysty. Ja chodzę, mama ze mną 
chodzi – wyznał 7-letni Wojtek.

Wstęp na imprezę, przygotowaną przez 
radę sołecką, był płatny i wynosił 15 zł  
od dziecka. W cenę wliczono poczęstunek 
oraz wszystkie zabawy.

– Imprezę sfinansowaliśmy z funduszu 
sołeckiego przeznaczając na ten cel 1000 zł  
z naszych środków sołeckich oraz 200 
zł, którą to kwotą wsparł nas Gminny 
Ośrodek Kultury – powiedziała Marzena  
Baran, jedna z czterech organizatorek  
imprezy. Pozostałe panie, które przyczy- 

niły się do tego radosnego pikniku,  
to Anna Więsik, Agnieszka Kruza, Ewa 
Kordowska.

Po raz pierwszy na corocznym, dziech-
cinieckim pikniku pojawiła się atrak-
cja w postaci kącika konstrukcyjnego,  
w którym dzieci mogły kreować prace 
artystyczne za pomocą zestawów playma-
isów czyli różnokolorowych płatków ku-
kurydzianych, przeznaczonych do ukła-
dania z nich różnych form plastycznych 
na kartonach.

– Bardzo cieszę się, że u was byłam.  
To duża radość uczestniczyć w radości 
dzieci oraz ich rodziców. Dobrym pomy-
słem było zaproszenie aktorów z eduka-
cyjnym przedstawieniem, jak również ką-
cik konstrukcyjny pozwalający na rozwój 
wyobraźni i zdolności plastycznych – po-
wiedziała wójt Anna Bętkowska.

Jednym z chłopców biorących udział 
w pikniku był uczeń klasy VI Szkoły 
Podstawowej w Wiązownie, Krystian.  
Pod koniec maja przydarzył mu się dra-

matyczny wypadek. Podczas gry na szkol-
nym boisku, mocno kopnięta piłka wyle-
ciała poza ogrodzenie i wpadła do Mieni. 
Próbując ją wyciągnąć, Krystian wpadł  
do rzeki i został pociągnięty przez nurt. 
Jego koledzy uciekli i nikogo nie za-
wiadomili. Krystian przepłynął około 
800 metrowy odcinek zanim udało mu 
się uchwycić pnącze rośliny i wydostać  
na brzeg. Pomocy udzielili mu pobli-
scy mieszkańcy. Cudem uniknął śmierci  
przez utonięcie.

– Chciałabym w tym miejscu podzięko-
wać nie tylko tym ludziom, ale również 
pani Bogumile Majewskiej, wychowaw-
czyni mojego syna ze szkoły w Wiązow-
nie, która wykazała dużo troski i wsparcia 
Krystianowi w trudnych dla niego chwi-
lach. Często do nas telefonowała pytając 
o jego zdrowie i samopoczucie – powie-
działa Anna Więsik.

Piknik trwał do wczesnego wieczora,  
a konkretnie, ze względu na wiek uczest-
ników, do „Dobranocki”. PK

„Wesoły Dzień dla Dzieci” – pod takim 
hasłem odbył się piknik rodzinny  
na terenie świetlicy wiejskiej  
w Dziechcińcu. W sobotę 15 czerwca 
przybyło 70 uczestników, mieszkańców 
Dziechcińca oraz okolicznych sołectw, 
dzieciaków z rodzicami.
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Absolutorium bez satysfakcji

Obrady otworzyła jak zwykle przewodnicząca Monika 
Sokołowska, witając zebranych na „okrągłej, czter-
dziestej sesji Rady Gminy”. Zaakceptowano wniosek 
wójt Anny Bętkowskiej o rozszerzenie porządku ob-

rad o trzy dodatkowe punkty.
Jednogłośnie wyrażono zgodę na przyjęcie pierwszej z roz-

patrywanych uchwał: wyrażenia zgody na ustanowienie służeb-
ności przesyłu na działce gminnej w Woli Karczewskiej na rzecz  
PGE Dystrybucja S.A., co – jak wyjaśniła pani wójt – było nie-
zbędne do realizacji inwestycji Dom Kultury „Nad Świdrem”.  
Kolejne uchwały miały na celu nadanie nazw ulicom – w Zakrę- 
cie (ul. Sportowa), Majdanie (ul. Jaśminowa), Wiązownie Ko-
ścielnej (ul. Dobra), Duchnowie (ul. Altany oraz ul. Ustronna). 
Nowe nazwy przyjęto bez sprzeciwów, także zmianę uchwały  
z listopada 1998 roku w sprawie nadania nazwy ulicom położo-
nym we wsi Zakręt. Chodziło o wprowadzenie do treści uchwały 
zdania: „Ulica Górna będzie obowiązywała ponadto w obrębie 
geodezyjnym Majdan”. 

– Ze względu na położenie ulicy wzdłuż granicy ze wsią Maj-
dan, co skutkuje koniecznością nadawania adresów budynków 
posadowionych w Majdanie przy ul. Górnej, niezbędne jest wpro-
wadzenie przedmiotowej zmiany – uzasadniła wójt Bętkowska. 

ZMNIEJSZONE ZADŁUŻENIE
Głównymi punktami „okrągłej” sesji było „rozpatrzenie i za- 

twierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozda- 
niem z wykonania budżetu za 2012 rok” oraz „udzielenie abso-
lutorium Wójtowi Gminy Wiązowna z tytułu wykonania budżetu 
za 2012 rok”. 

Anna Bętkowska przedstawiła dwa sprawozdania: finanso-
we za ub. r. oraz z wykonania budżetu za ten sam okres. Wy-
datki budżetu gminy wykonano na poziomie 95,89%, w kwocie  
39,87 mln zł, co spowodowane zostało – według mówczyni – ra-
cjonalną polityką uwzględniającą konieczność oszczędzania.

– Nie wydawaliśmy na siłę na cele mniej istotne, żeby tylko 
zdążyć z wydatkami do końca roku. W tym roku jednak będzie-
my musieli spieszyć się i środki wydać, z tego względu, iż wcho-
dzimy w fundusz sołecki w ujęciu rocznym. Dzięki tej racjonalnej 
polityce w roku 2012 udało nam się zmniejszyć zadłużenie na-
szej gminy o 2 mln 73 tys. zł i osiągnęliśmy wskaźnik 52,27%  
– powiedziała wójt. 

Przewodniczący komisji rewizyjnej Andrzej Cholewa odczytał 
opinię komisji o wykonaniu budżetu za ubiegły rok, kładąc nacisk 
na uzyskanie nadwyżki budżetowej, co pozwoliło na zmniejsze-
nie zadłużenia gminy. Odczytał także wniosek – przyjęty w cza-
sie obrad komisji trzema głosami za, przy dwóch przeciwnych  
– o udzielenie absolutorium wójtowi. Przewodnicząca Rady Gmi-
ny odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Rozrachunkowej 
o sprawozdaniu za 2012 rok oraz opinię (również pozytywną) tej 
samej instytucji o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udziele-
nia absolutorium. Przystąpiono do dyskusji i wtedy się zaczęło…

Piotr Izdebski oświadczył, że jest przeciwny udzieleniu absolu-
torium ze względu na popełnienie – jego zdaniem – przez wójta 
naruszenia dyscypliny finansowej. Radny wyjaśnił, że ma na myśli 
spłatę odsetek za odstąpienie od umowy dotyczącej budowy Wią-

zowskiego Centrum Kultury. W jego interpretacji jest to narusze-
nie dyscypliny finansowej. Jego opinię podzieliły radne: Marzena 
Dach i Renata Falińska.

– Byłem na szkoleniu i tam mówili, że każda zapłata odsetek  
to naruszenie – powiedział Izdebski. 

– Działaliśmy zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i po konsul-
tacjach społecznych, które pokazały czego oczekują mieszkań-
cy: dobrych dróg, bezpiecznych chodników, kanalizacji, rowów, 
szkół. Mamy poważne wydatki w gminie. Powódź pokazała,  
że pieniądze są potrzebne na naprawianie szkód i działania pro-
filaktyczne. Mamy w planach jakże potrzebną inwestycję, w po-
staci szkoły w Malcanowie, bo obecne budynki szkół po prostu 
pękają w szwach. Nas po prostu nie było stać na kosztowną budo-
wę WCK, co jak widzę ciągle jest trudne do zrozumienia dla nie-
których. Zawsze działaliśmy przy otwartych drzwiach i niczego  
nie ukrywaliśmy. Wykonaliśmy uchwałę rady przyjętą większością 
głosów, a wcześniej przeprowadziliśmy konsultacje w tej sprawie 
wśród mieszkańców. Zwrotu dotacji nie można zakwalifikować 
jako naruszenia dyscypliny finansowej, bo nastąpił on na skutek 
warunków zewnętrznych. Taka była opinia prawna. Proszę Pań-
stwa o wnikliwe rozważenie tej kwestii, bo chciałabym być wój-
tem ocenianym sprawiedliwie – powiedziała Bętkowska. 

– Przychylam się do zdania pani wójt. Miała ona związane ręce, 
bo stanęła przed nią alternatywa: zerwać umowę zgodnie z wolą 
rady lub nie wykonać uchwały – zabrał głos Andrzej Cholewa. 

BŁĘDNA ULICZKA
W toku mocno ożywionej wymiany zdań powrócono do gorą-

cego okresu „walki o WCK” z 2011 roku. 
– Do mnie sołtysi nie przyszli wtedy z ankietą w sprawie 

konsultacji. A dom kultury „Nad Świdrem”, który ma zastąpić 
WCK jest za duży jak na Wolę Karczewską. Rozumiem, że ma on 
służyć całej społeczności gminnej, ale znajduje się w oddalonym  
od centrum sołectwie. Centrum gminy jest tutaj – w Wiązownie 
– powiedziała Falińska. Z jej zdaniem polemizowała Dorota Plisz-
czyńska.

– To że wtedy kilka osób z Rady Gminy obraziło się na demo-
krację i ciągle nie może pogodzić się ze stanowiskiem większo-
ści, nie oznacza, że teraz musimy zajmować się tematem, którego 
nie ma – stwierdziła Pliszczyńska, a kiedy uwagi trojga radnych 
wokół zaniechania budowy WCK nie ustawały, radny Cholewa 
zaapelował, żeby powrócić do tematu absolutorium, od które-
go obradujący odbiegli bardzo daleko (radny posłużył się w tym 

Gorący przebieg miała absolutoryjna sesja Rady Gminy. 
Emocje rozpalił zwłaszcza ciągle żywy temat WCK. 
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W maju radni pracowali w komisjach merytorycznych oraz na sesji, która miała być sesją absolutoryjną, z uwagi na planowaną 
w czerwcu sesję w Czarnej. Projekty dotyczące sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Wiązowna zostały jednak zdjęte z porządku obrad. Powodem był niezgodny z faktycznym przebiegiem posiedzenia Komisji 
Rewizyjnej zapis w protokole, na podstawie którego Regionalna Izba Obrachunkowa opiniowała wniosek komisji. Z tego powodu 
w czerwcu oprócz sesji w Czarnej zaplanowano dodatkową sesję, dla podjęcia tych uchwał. 

Na sesji majowej rada dokonała zmian w uchwale o WPF i budżetowej, wyraziła zgodę na zaciągnięcie pożyczek z funduszów 
ochrony środowiska na rozbudowę kanalizacji oraz na termomodernizację przedszkola w Pęclinie, a także na przekazanie 
dwóch dotacji Powiatowi Otwockiemu na inwestycje w Gliniance oraz Województwu Mazowieckiemu na pielęgnację pomników 
przyrody. Projekt jednej z dotacji na modernizację ul. Napoleońskiej w Gliniance wrócił po zdjęciu go z porządku obrad sesji 
kwietniowej. Nadano kolejne nazwy ulicom w Góraszce i Majdanie, odniesiono się do trzech skarg na działalność wójta  
oraz przystąpiono do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rzakcie.

Rada podjęła także stanowisko będące odpowiedzią na pismo Wojewody Mazowieckiego w sprawie pisma mieszkańców 
Emowa, dot. uchwały o budowie punktu zlewnego na istniejącej oczyszczalni – w oparciu o wyjaśnienia ZWiK wnosi w nim  
o nieuchylanie poprzedniej uchwały.

Przedstawiciele rady brali udział w wydarzeniach o charakterze gminnym i powiatowym, których w miesiącach letnich 
odbywa się po kilka w ciągu weekendu, jak i w tygodniu. Za wszystkie zaproszenia serdecznie dziękujemy.

Monika Sokołowska, Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

Z prac Rady Gminy Wiązowna

miejscu metaforą astronomiczną mówiąc coś o odległości Ziemi 
od Księżyca, a nawet Marsa).

– Widzę, że podążamy błędną uliczką, bo prowadzącą do 
szkód i strat, a nie do konstruktywnej pracy – zauważyła pani 
wójt, a Monika Sokołowska powiedziała:

– Nigdy nie wątpiłam w słuszność decyzji o zaniechaniu bu-
dowy WCK, jak również w słuszność inwestycji w postaci domu 
kultury „Nad Świdrem”. Proszę zwrócić uwagę, że budynku  
w Woli Karczewskiej nie trzeba było stawiać od podstaw, bo już 
był i należało tylko rozbudować go z myślą o społecznie pożytecz-
nym celu lub rozebrać.

– Stratą byłoby pozostawienie tego budynku bez nakładów  
– zabrała głos Anna Lech. 

Przystąpiono wreszcie do głosowania w sprawie absoluto-
rium. Za jego udzieleniem padło osiem głosów (Barbary Bratko,  
Andrzeja Cholewy, Anny Lech, Piotra Łapińskiego, Jana Mar-
kowskiego, Rafała Nejmana, Doroty Pliszczyńskiej, Moniki So-
kołowskiej). Przeciwko głosowali: Marzena Dach, Renata Fa-
lińska, Piotr Izdebski, Irena Nowak, Waldemar Suchecki, Józef 
Roman Witan. Od oddania głosu wstrzymał się Robert Duczek. 
W ten sposób udzielenie absolutorium stało się faktem, chociaż 
– jak skomentowano to w kuluarach – nastąpiło to „o włos”.  
W ubiegłym roku radni mieli inny stosunek do tematu absoluto-
rium, bo przyjęli je jednogłośnie.

Zdecydowaną większością głosów przyjęto uchwały dodatko-
we. Były nimi: przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi; uchylenie uchwały z kwietnia br. o przekazaniu działki 
w Zakręcie w użytkowanie tamtejszej parafii; ustalenie opłaty  
za zgłoszenie do rejestru przedszkoli i klubów malucha. Po zakoń-
czeniu sesji przez przewodniczącą, radni nie rozeszli się jeszcze, 
bo nastąpiło wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy.

Omówiono na nim sprawy dotyczące dróg gminnych, proble-
my materialne ośrodków służby zdrowia: w Wiązownie i w Gli-
niance, różne warianty rozwiązań komunikacyjnych. 

SZYBCIEJ, ALE Z PRZESIADKĄ
W omawianiu tego ostatniego tematu uczestniczył Daniel 

Złamal z ZTM, a rozmowa dotyczyła znanej już mieszkańcom 
ewentualności wprowadzenia kursów wahadłowych, w wyko-
naniu taboru prywatnego przewoźnika. Gość zwrócił uwagę  
na drogie bilety (6,50 zł) za dojazd prywatnym busem z Rzakty 
do Otwocka. Po przeorganizowaniu komunikacji, cena takiego 

dojazdu byłaby znacznie niższa, a mieszkańcy docieraliby szybciej 
niż obecnie w oddalone części gminy, bo autobusy relacji rondo  
Wiatraczna a – Rzakta (linia 720), – Radiówek (722, z wybranymi 
kursami dochodzącymi do Woli Karczewskiej), – Duchnów (730) 
– kursują obecnie co trzy godziny. W nowej wersji kursowałby  
do centrum Wiązowny jeden autobus ZTM raz na pół godziny, 
a tam pasażerowie kontynuowaliby podróż do swoich sołectw  
i osiedli jednym z busów prywatnego przewoźnika.

Pani wójt zgłosiła pomysł wprowadzenia karty mieszkańca, 
za pomocą której obywatele gminy mogliby jeździć po jej terenie 
zarówno środkami ZTM, jak i prywatnymi busami. Niektórzy 
radni zaczęli rozważać tę możliwość w sposób pozytywny („sko-
ro byłoby szybciej i lepiej, to może nawet konieczność przesiadki 
byłaby opłacalna”), a Andrzej Cholewa zadał pytanie:

– Czy jest szansa, żeby pierwsza strefa kończyła się w Wiązow-
nie, a nie w Majdanie?

Gość z ZTM odpowiedział, że szansa taka jest. Uzgodniono,  
że radni będą rozmawiać z mieszkańcami korzystającymi z dojaz- 
dów ZTM oraz prywatnych przewoźników, a także dokonają ana- 
lizy połączeń wszystkich środków komunikacyjnych w gminie.

CO Z TYM POMNIKIEM?
Podczas wspólnego posiedzenia rozważono także wniosek  

komitetu ds. budowy pomnika pułkownika Ryszarda Kukliń-
skiego. Ten społeczny komitet reprezentowała Małgorzata Kupi-
szewska, która podczas analogicznego posiedzenia w marcu br. 
poprosiła radnych o zgodę na posadowienie pomnika na działce 
gminnej, a najlepiej przed wejściem do Urzędu Gminy.

– To byłaby znakomita promocja dla gminy, w której pułkow-
nik bywał na swojej działce, bo inicjatywą interesuje się Polo-
nia z całego świata – powiedziała wówczas Kupiszewska. Radni  
nie podjęli wtedy decyzji. Na posiedzeniu w dniu 20 czerwca,  
po omówieniu kwestii proceduralnych, przewodnicząca rady 
zwróciła się do każdego z nich z pytaniem: – Czy jesteś za posa-
dowieniem pomnika na terenie gminnym?

Padło 14 wypowiedzi (wcześniej opuścił obrady jeden z rad-
nych), wszystkie były negatywne.

Po wysłuchaniu opinii radnych pani Kupiszewska podzięko-
wała i wyszła z sali. W wypowiedzi dla naszej redakcji stwier-
dziła: – Jest mi przykro, że radni zajęli negatywne stanowisko,  
ale pomnik pułkownika Kuklińskiego i tak stanie na terenie  
gminy Wiązowna. PIOTR KITRASIEWICZ
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Z Zieloną Wiązowną zaprzyjaźnij się!

Cykl wydarzeń o charakterze 
proekologicznym realizowano 
w gminnych placówkach edu-
kacyjnych i oświatowych już  

od kwietnia. Uczniowie szkół podstawo-
wych oraz przedszkolaki, którzy przybyli 
na ul. Lubelską pod opieką swoich pań na-
uczycielek, jak również dyrektorek, pierw-
szego dnia Dni Wiązowny czyli w piątek 
14 czerwca, byli już nieźle wprowadzeni  
w temat. Od godz. 7.00 do 12.00 w cen-
trum Wiązowny odbywała się zbiórka 
elektrośmieci, a następnie – na terenie 
przed Urzędem Gminy – zaistniał sze-
reg działań propagujących wiedzę eko-
logiczną wśród uczestników. Przed UG 
czekały na nich przestronne namioty,  
w których najmłodsi oraz ich opiekuno-
wie degustowali ekologiczne potrawy,  
w tym kanapki z pomidorami, ogórkami 
surowymi i kiszonymi, pokrojoną w pla-
sterki marchewkę, jabłka, pomarańcze  
i winogrona. Do kanapek była także wę-
dlina, ser żółty i serki topione, a popić je 
można było sokami z pomarańczy i grejp-
fruta. Piękna pogoda sprawiła, że wiele 
grup zrobiło sobie piknik konsumując po-
częstunek na zielonej trawie.

Był konkurs plastyczny na rysunek  
o treści ekologicznej, malowanie twarzy, 
zabawa na dmuchanej zjeżdżalni, moż-
liwość przejrzenia książek z biblioteki 
gminnej o pięknie nieskażonej przyrody  
i ochronie środowiska, a także prezenta-
cja samochodu o napędzie hybrydowym 
marki toyota. Powodzeniem cieszyło się 
napełnianie balonów przez pracowników 
firmy „Lekaro” przy nowoczesnej śmie-
ciarce, ale największe wzięcie miał konkurs  
z wiedzy ekologicznej przeprowadzony 
przy „kole fortuny” (pozyskanym dzięki 
współpracy z Mazowieckim Parkiem Kra-
jobrazowym), do którego przez całą im-
prezę stała długa kolejka. Po pokręceniu 
kołem wskazówka ustawiała się na okre-
ślonym polu tematycznym, na przykład 
na „ochronie środowiska”, „roślinach” 
lub „ciekawostkach przyrodniczych”.  
Ta ostatnia kategoria była najłatwiejsza, 

bo nie zawierała pytań, a polegała na od-
czytaniu przez prowadzącą jakiegoś mało 
znanego faktu przyrodniczego. Inne pola 
tematyczne składały się z pytań, na które 
trzeba było odpowiedzieć – źle lub do-
brze. Jedno z pytań (z kategorii „rośliny”) 
brzmiało: „Które z drzew choinkowych 
pozostawia po sobie dużą ilość opadnię-
tych igieł?” Nie był to świerk, ani jodła, 
ani sosna, lecz modrzew, co trafnie wska-
zał jeden z chłopców. Poszkodowanych  
w tej grze nie było, bo każdy uczestnik,  
bez względu na to jakiej udzielił odpowie-
dzi, czy też po prostu wysłuchał „cieka-
wostki przyrodniczej”, mógł wybrać sobie 
słodką nagrodę.

DIALOG Z CZOCHEREM
Gwoździem programu „Dzień edukacji 

ekologicznej” był występ na zaimprowizo-
wanej na schodach urzędu scenie, znanego 
z programu „Mam talent” brzuchomów-
cy, Piotra Boruty, który zaprezentował 
się z sympatyczną pacynką, Czocherem,  
prowadząc z nią zabawne dialogi we-
dług własnego scenariusza. Wykonawca, 
z zawodu aktor lalkarz (pracował m.in.  
w warszawskim Teatrze Guliwer), mówił 
do „partnera” własnym głosem, a pacynka 
odpowiadała mu „swoim”. Kunszt mistrza 
był tak profesjonalny, że można było od-
nieść wrażenie, że jest to autentyczny dia-
log dwóch postaci. Dodajmy, że rozmowa 
ta poruszała kwestie ochrony środowiska, 
czystości, higieny i właściwego wyrzucania 
śmieci. Po występie, który ściągnął przed 
schody tłum uczniów i podopiecznych 
przedszkoli (niektórzy z małych gości nie-
śli transparenty z hasłami ekologicznymi), 

Piotr Boruta i Czocher rozegrali konkurs 
z wiedzy przyrodniczej, zadając ochot-
nikom pytania o różnej skali trudności,  
na przykład „Jakiego rodzaju wody naj-
lepiej używać do podlewania ogródka?”. 
Warianty odpowiedzi brzmiały: „Desz-
czówki”, „Wody zawierającej środki piorą-
ce” czy „Wody z hydrantu”. Można było 
się nabrać, bo odpowiedź małej zawod-
niczki padła, że deszczówki, jako natural-
nie najczystszej, a okazało się, że jednak  
z hydrantu. Zwycięzcom konkursu nagro-
dy wręczyli: wójt Anna Bętkowska oraz 
kierownik Oświaty Gminnej Maria Doro-
ta Kanabus Prokop. 

Kolejnym punktem programu był wy-
stęp Tomka i Papugi Pleciugi czyli pary 
artystów z firmy „Metrum”, Doroty Igna-
czak i Łukasza Jarząbka, którzy w zabaw-
nych scenkach imitujących – przykładowo 
– przygotowanie do pikniku w lesie, uczy-
li podstawowych zasad bezpieczeństwa 
związanych z rozpalaniem ogniska czy 
wyrzucaniem opakowań szklanych.

Wnioskując z uśmiechniętych, rozra-
dowanych twarzy uczestników pikniku 
ekologicznego, impreza sprawiła naj-
młodszym nielichą frajdę, a dodać trzeba,  
że zadowoleni byli również ich opiekuno-
wie, czego nie kryli.

DOBRA ORGANIZACJA
Kolejnego dnia, w sobotę 15 czerw-

ca, wiązowskie obchody święta Małej 
Ojczyzny przeniosły się na plac gminny 
nad Mienią. Na dużej scenie odbywały 
się przez cały dzień występy artystyczne 
członków lokalnej społeczności. Naj-
pierw swój program przedstawiały dzieci  

W dniach 14-15 czerwca odbywały 
się „Dni Gminy Wiązowna. Zielona 
Wiązowna Festiwal 2013.”.  
Coroczna impreza miała w tym roku 
nową, ciekawą formułę, mającą  
na celu szeroko pojętą ochronę 
naszego wspólnego dobra jakim  
jest przyroda.
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z gminnych placówek oświatowych, 
przedszkolaki i uczniowie (ciekawe przed-
stawienie z motywem ekologicznym zapre-
zentowali podopieczni Gminnego Przed-
szkola im. Misia Uszatka z Wiązowny),  
a po nich Dorota Ignaczak i Łukasz Jarzą-
bek zabawiali zgromadzonych dowcip-
nymi dialogami oraz piosenkami o cha-
rakterze edukacyjnym. Niektóre z nich,  
na przykład „Wesoła ciuchcia” i „Kredki”, 
były autorstwa pani Doroty, która pisze  
nie tylko utwory dla dzieci (ma w papie-
rach gotową do wydania powieść typu 
thriller, oczywiście dla dorosłych). Za-
śpiewali także, i to dwukrotnie, piosenkę 
o Zielonej Wiązownie (to również utwór 
pani Ignaczak), z zapadającymi w pamięć 
słowami: „Zielona Wiązowna o przyrodę 
dba / Zielona Wiązowna w bród przyja-
ciół ma / Zieloną Wiązownę, gdy poznać  
ją chcesz / Z Zieloną Wiązowną zaprzyjaź-
nij się”. A kiedy zeszli ze sceny zaserwo-
wali dzieciom, a także dorosłym pokaz 
puszczania baniek mydlanych. Razem  
z dziećmi świetnie bawiła się chwytając 
bańki wójt Anna Bętkowska w towarzy-
stwie radnego Jana Markowskiego.

– Wzięliśmy udział w obu dniach Dni 
Wiązowny i był to nasz pierwszy występ  
w tej gminie. Mamy nadzieję, że nie 
ostatni, a nie mówimy tego z kokieterii,  
bo występowaliśmy w wielu gminach,  
a nie wszędzie mieliśmy do czynienia  
z tak dobrą organizacją imprezy jak tutaj 
– powiedzieli Dorota Ignaczak i Robert 
Jarząbek. 

FESTIWAL EKO-MODY
Przerywnikiem w występach na scenie 

był pokaz ćwiczeń usprawniających przed 
sceną. Na stepach, w takt rytmicznej mu-
zyki, wykonały je panie w różnym wieku, 

mieszkanki Gminy, pod kierunkiem in-
struktorki Marii Gościniak, która zazna-
czyła, że jej grupa nie jest formacją tanecz-
ną, ale ma charakter hobbystyczny.

– Zapraszam wszystkie panie, które 
chcą się trochę spocić i wziąć udział w na-
szych zajęciach, poprawiając w ten sposób 
nie tylko kondycję fizyczną, ale również 
swoją sylwetkę – ogłosiła pani Gościniak.

Konferansjerkę dalszej części wystę-
pów przejęli członkowie kabaretu „Koza 
Nostra” z Łodzi – Jolanta Werfel i Ste-
fan Lipiec. Zapowiedzieli między innymi 
występy uczestników zajęć w sekcjach 
artystycznych Gminnego Ośrodka Kul-
tury. Zaprezentowały się więc tancerki 
sekcji tańca nowoczesnego „Rytm” Anny 
Chwalczuk, członkowie chóru „Mienia 
River Gospel Choir” prowadzonego przez 
Malwinę Borkowicz, aktorzy z Wiązow-
skiego Teatru Amatorskiego, założonego 
i prowadzonego przez Artura Niedziółkę. 
Ci ostatni wykonali śpiewane fragmen-

ty ubiegłorocznej produkcji artystycz-
nej czyli musicalu „Skrzypek na dachu”,  
a także piosenkę z będącego w próbach wi-
dowiska (również musicalowego) „Mistrz  
i Małgorzata”. Pokaz kunsztu wokalnego 
dali wiązowscy laureaci VI Powiatowego 
Konkursu Piosenki Polskiej: Daria Leleń 
(zaśpiewała utwór „Modelka”), Wiktoria 
Lech („Babę zesłał Bóg”) oraz Karolina 
Smolińska i Krzysztof Kaczyński, którzy  
w duecie zaśpiewali na staropolską nutę 
piosenkę „Mufka”. 

– Jestem oczarowany Wiązowną. Jest 
to mała, ale bardzo prężna miejscowość. 
Jestem zwłaszcza pod szczególnym wra-
żeniem poziomu artystycznego sekcji  
z Gminnego Ośrodka Kultury. Warto 
było jechać tutaj aż pięć godzin z Łodzi.  
Dlaczego tak długo? Pogubiliśmy się pod-
czas przejazdu przez Warszawę i zamiast 
na Wiązownę jechaliśmy w innym kierun-
ku – wyznał Stefan Lipiec.

Rodowód GOK-owski ma także zespół 
muzyczny „RH Blues”, w którym wystę-
pują znani w całym powiecie otwockim 
wokaliści, laureaci konkursów i przeglą-
dów piosenkowych, Iza Suchecka i Paweł 
Izdebski. 

Program sobotni raz po raz odwoły-
wał się do idei ekologii. Odbył się festiwal 
„Eko-mody”, podczas którego dzieci i na-
stolatkowie zaprezentowali się w strojach 
iście ekologicznych, bo wykonanych ze 
starych gazet, kapsli, nakrętek butelko-
wych czy krążków CD. Niewiarygodne, 
jak pomysłowe okazały się niektóre kre-
acje ! Rozstrzygający ten konkurs jurorzy 
mieli nie lada orzech do zgryzienia. Wrę-
czono również nagrody w konkursach 
rozstrzygniętych wcześniej: „Przydrożne 
kapliczki w malarstwie i fotografii” oraz 
na obraz i rysunek o Wiązownie. W pierw-
szym z nich zwyciężyli: Mariusz Szczepek 
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(I miejsce), Aleksandra Filipek (II m.), 
Przemek Pieniak (III m.). W konkursie 
plastycznym pierwsze miejsce zajęła Doro-
ta Ząberg, a kolejne Jan Kaliński (II) i Ewa 
Czubak (III). 

„ŻEBY POZOSTAŁA ZIELONA, 
ŻEBY PACHNĄCA”

A ponieważ nie tylko muzyką i eko-
logią Wiązowna żyje, dopisali również 
rozmaici wystawcy. Można było obejrzeć 
prace plastyczne uczniów wiązowskiego 
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego oraz 
stowarzyszenia „Jesteśmy!”, jak również 
zakupić któreś z licznie prezentowanych 
roślin doniczkowych firmy ogrodniczej 
z Góraszki. Była prezentacja wycofanych 
z powszechnego użytku samochodów: 
marki warszawa oraz fiat 125p. Warszawę 
zrekonstruował w ciągu półtora roku mi-
łośnik starych pojazdów, Robert Korzeń,  
a fiata 125p Marcin Góral. Środki finan- 
sowe jakie zaangażował w to przedsię-
wzięcie właściciel warszawy wyniosły  
– bagatela – ponad 90 tys. zł. 

Zanim nastąpił występ gwiazdy wie-
czoru, na scenę wkroczyła pani wójt  
w towarzystwie najbliższych współpra-
cowników, organizatorów tegorocznych 
Dni Gminy. Byli to: zastępca wójta To-
masz Kostyra, skarbnik Wiesław Miłkow-
ski, kierownik Oświaty Gminnej Dorota 
Maria Kanabus-Prokop, dyrektor GOK 
Arkadiusz Głogowski oraz „nowy naby-
tek” Urzędu Gminy, Olga Nowak, która  
z dużą pasją i zaangażowaniem wzięła 
udział w przygotowaniach imprezy. Dzię-
kując im, a także urzędnikom Wydziału 
Ochrony Środowiska oraz pozostałym 
pracownikom Urzędu Gminy za pomoc 
i wkład, Anna Bętkowska poruszyła pro-
blem dbania o czystość na terenie Gminy 
w kontekście wchodzącej w życie ustawy 
tzw. śmieciowej.

– Chcemy, żeby nasza gminy była pięk-
na i czysta, żeby przyciągała zdrowym 

klimatem i wolnymi od zanieczyszczeń 
lasami. Zielona Wiązowna to nasza mała 
ojczyzna, niech pozostanie zielona i pach-
nąca. To zależy jednak od nas wszystkich. 
Także ode mnie, bo korona nie spada  
mi z głowy, kiedy schylam się na ulicy 
i podnoszę walający się papier czy inny 
śmieć, co też tu dzisiaj miało miejsce.  
„Kto kocha dzieci, nie pali śmieci”, bar-
dzo Państwa proszę o przestrzeganie tego  
– powiedziała Bętkowska.

W RYTMIE BEATLESÓW
W roli gwiazdy wieczoru wystąpił  

w tym roku zespół „Żuki”, który zapromo-
wał autorską płytę „Moment” oraz przed-
stawił covery słynnych przebojów grupy 
„The Beatles” (co po angielsku oznacza 
właśnie żuki). Były szybkie i wolne rytmy 
za sprawą sławnych na całym świecie prze-
bojów duetu Lennon – McCartney, takich 
jak „She loves you”, „Please, please me”, 
„Come together” (to te szybkie), „Girl” 
czy „Hey Jude” (wolne). Przy szybkich 
utworach niektórzy widzowie kołysali się 
na ławkach, przyklaskiwali i wybijali rytm 

towarzysząc artystom, a przy wolnych do-
bierali się w pary i tańczyli, przypominając 
sobie zapewne czar „tamtych prywatek”. 
„Żuki” zaśpiewali również trzy utwory 
Krzysztofa Klenczona z repertuaru „Czer-
wonych Gitar”. A ponieważ zespół wier-
nie nawiązuje do stylistyki i repertuaru  
The Beatles, również jego skład jest 
czteroosobowy z podziałem na trzech 
gitarzystów-wokalistów (Piotr Andrze-
jewski, Adam Staniszewski, Marek Posie-
czek) i perkusistę (Jerzy Bołka). Występ  
„Żuków” korespondował z przyjazdem  
do Warszawy z koncertem (odbył się on 
22 czerwca na Stadionie Narodowym) 
jednego z dwóch żyjących Beatlesów,  
Paula McCartneya. Klimat był więc jak 
najbardziej na czasie, a McCartney, cho-
ciaż jeszcze nieobecny fizycznie w Pol-
sce, być może był tego wieczoru duchem  
w Wiązownie.

Do późnych godzin wieczornych ba-
wiono się przy muzyce znanego w ca-
łej Gminie zespołu z Woli Karczewskiej  
„Poloki Band”.  

 PIOTR KITRASIEWICZ
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Bezpieczny 
wypoczynek

Wielki Finał Czwartków
W dniu 6 czerwca na boisku Szkoły Podstawowej  
im. W. Witosa w Gliniance odbyło się IV finałowe  
spotkanie XIX Edycji Ogólnopolskich Czwartków 
Lekkoatletycznych w Gliniance.

Nadszedł czas wakacji. Zanim oddacie się beztrosce letniej 
kanikuły zadbajcie o to, żeby powrócić z wypoczynko-
wego wyjazdu zdrowo i bezpiecznie przywożąc do domu 

jedynie satysfakcję z dobrze spędzonych wakacji, lepszą kondycję 
i znakomity humor, który pozostanie na cały kolejny rok szkolny. 
Wszelkie wyjazdy, także wakacyjne, obfitują w różnego rodzaju 
zagrożenia i pułapki, których można uniknąć, jeśli nie całkowi-
cie to przynajmniej częściowo, dzięki przestrzeganiu określonych 
zasad bezpieczeństwa oraz własnemu rozsądkowi. Zapamiętajcie 
kilka podstawowych reguł postępowania, które pozwolą Wam 
wypoczywać bezpiecznie i poradzić sobie w trakcie zaistnienia 
nieprzewidzianych sytuacji.
• Jeśli wypoczywasz nad wodą pamiętaj, żeby kąpać się tylko  

w miejscach do tego wyznaczonych. Dzieci i młodzież powin-
ny robić to pod opieką osób dorosłych.

• Idąc do wody nie zostawiaj swoich rzeczy bez kontroli.
• W upalne dni pamiętaj o nakryciu głowy oraz pij dużą ilość 

wody mineralnej.
• Przebywając w lasach uważaj, żeby nie zaprószyć ognia, rozpa-

laj ogniska wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
• Przed wyprawą do lasu ubierz się w taki sposób, żeby odzież 

zakrywała jak największą ilość ciała. Pomoże Ci to uchronić się 
przed kleszczami. Skorzystaj z odpowiedniego środka przeciw-
ko kleszczom.

• Nie zbliżaj się do obcych psów ani dzikich zwierząt nawet jeśli 
robią wrażenie łagodnych. W przypadku ugryzienia natych-
miast zgłoś się do lekarza.

• Idąc w góry poruszaj się zawsze oznakowanymi szlakami  
i nie zbaczaj z nich. Powiadamiaj recepcję schroniska przed 
wyjściem o celu wyprawy. Kiedy podczas górskiej wędrówki 
rozpęta się burza, skieruj się do najbliższego schroniska.

• Podczas podróży trzymaj pieniądze i wartościowe przedmio-
ty zawsze przy sobie, w sposób utrudniający ich ukradzenie  
(np. pieniądze dobrze jest trzymać w różnych miejscach,  
a nie w jednym).

• Jeśli podróżujesz samotnie, unikaj podwózki samochodem 
przez obce osoby.

• Grając w piłkę rób to zawsze z dala od ulicy.
• Bądź ostrożny i pamiętaj o zasadach asertywnego kontaktu  

z dorosłymi. Nie przyjmuj prezentów i tzw. wspaniałych  
„okazji” od obcych.

• Pamiętaj, że rodzice są Twoimi największymi przyjaciółmi  
i mów im o wszelkich podejrzanych sytuacjach.
Pamiętajcie, że w przypadku zagrożenia zawsze możecie zwró-

cić się o pomoc dzwoniąc pod numery telefonów alarmowych:
112 – Europejski Numer Alarmowy – w Polsce połączenia odbie-
ra Straż Pożarna – 998 i Policja – 997
601 100 100 – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
601 100 300 / 18 20 63 444 – Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe
985 / 601 100 300 – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Pozdrawiam Młodzież i życzę udanych, a przede wszystkim 
bezpiecznych wakacji.
 WÓJT ANNA BĘTKOWSKA

Organizatorzy, dzieci i nauczyciele bali się złej pogody.  
Ale mieliśmy szczęście. Początkowo niebo było zachmu-
rzone, lecz nie padało. Z każdą minutą było coraz lepiej. 

Na bieżni, rzutni i skoczniach rozgorzała prawdziwa sportowa 
walka o medale. Na trybunach młodych sportowców dopingo-
wały panie: wójt gminy Anna Bętkowska, naczelnik WAiSO Ur-
szula Skolasińska i dyrektor szkoły Alicja Wieczorek. Nauczyciele-
-trenerzy udzielali ostatnich rad swoim zawodnikom. Ważny był 
każdy centymetr i ułamek sekundy. Miejsce na podium gwaranto-
wało nie tylko medal, ale także udział w Grand Prix Polski w Ło-
dzi. I rzeczywiście pojawiały się coraz lepsze wyniki z rekordami 
życiowymi wielu zawodników włącznie. „Życiówkę” zaliczyły: 
Weronika Przysowa, skacząc w dal na odległość 443 cm i 130 cm 
wzwyż Zuzia Kopik – obie z UKS Smoki Glinianka. IV finałowe 
spotkanie czwartkowe XIX Edycji Ogólnopolskich Czwartków 
Lekkoatletycznych w Gliniance kończyły dekoracje w klasyfikacji 
indywidualnej, drużynowej i nauczycielskiej. W naszych Czwart-
kach gościliśmy dzieci 10 szkół klubów z powiatu otwockiego.  
W zawodach wzięło udział ponad 300 młodych sportowców  
z klas III-VI. W kuluarach opiekunowie, kibice i startujący w za- 
wodach dzieci bardzo chwalili organizatorów i władze gminy  
za sfinansowanie i organizację imprezy.  ZENON KWIATKOWSKI
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Zawody na 85-lecie

Uroczystość rozpoczęła Msza św. 
polowa z udziałem strażaków 
oraz gości celebrowana przez 
proboszcza parafii pw. Św. Woj-

ciecha w Wiązownie ks. prałata Tadeusza 
Łakomca, któremu w religijnym obrządku 
służyli ministranci w strażackich mun-
durach. Po Mszy, Grzegorz Pyzik, przy 
wtórze muzyki wprowadził na plac pod-
oddziały.

Po powitaniu przybyłych i odegra-
niu hymnu Związku OSP RP, głos zabrał 
prezes OSP w Malcanowie dh Stanisław 
Bogucki, który w swoim wystąpieniu 
scharakteryzował dzieje jednostki od roku 
1928, kiedy pierwszym naczelnikiem zo-
stał Antoni Sierpiński, gospodarzem Piotr 
Cacko, a prezesem Józef Łysik. Jednost-
ka liczyła wówczas 30 mężczyzn i jak  
na ówczesne warunki była nieźle wypo-
sażona (oprócz kasków, bluz i czapek ro-
gatywek, strażacy dysponowali sikawką 
ręczną „Tryumf”, beczkowozem, tłumika-
mi, bosakami i trąbką alarmową).

– Przychodzą nowe pokolenia, dzięki 
czemu działalność OSP trwa w Malcano-
wie nieprzerwanie. Były wzloty i upadki, 
jednak istota, cechy i charakter naszej jed-
nostki przetrwały i są rozwijane do dziś. 
Pragnę oddać hołd wszystkim, którzy  
w trudzie przyczynili się do powstania  
i prawidłowej działalności jednostki – po-
wiedział prezes Bogucki. 

Głos zabrała również wójt Anna Bęt-
kowska, która wyraziła wdzięczność 
strażakom-ochotnikom za ich trud i nie-

bezpieczną pracę w służbie drugiemu czło-
wiekowi.

– Największą miarą nas samych jest  
to co dajemy drugiemu człowiekowi  
– powiedziała między innymi pani wójt, 
która wręczyła jednostce OSP Malcanów 
upominek w postaci oprawionej w ramki 
fotografii ukazującej dwa nowoczesne sa-
mochody bojowe, pozyskane dzięki inicja-
tywie Gminy ze środków wojewódzkich  
i przekazane do dyspozycji malcanowskim 
strażakom.

Dziesięciu strażakom wręczono medale 
„Za zasługi dla pożarnictwa”. Złotym me-
dalem uhonorowano druha Adama Ko-
nowrockiego. Srebrny medal otrzymali: 
dh Dariusz Bogucki, dh Tomasz Bogucki, 
dh Jan Szymański, a medal brązowy dru-
howie: Marcin Boruc, Jan Piotr Cacko, 
Marek Cieślak, Krzysztof Sokolik, Karol 

Sokolik, Andrzej Wesołowski. Medale zo-
stały przyznane decyzją Prezydium Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego Mazowiec-
kiego Związku OSP RP.

Z kolei decyzją Prezydium Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP odzna-
kę „Wzorowy Strażak” otrzymali druhna  
i druhowie z OSP Malcanów: Elżbieta  
Piwek, Andrzej Baran, Marcin Dąbrowski, 
Radosław Dąbrowski, Karol Konowrocki, 
Piotr Sokolik.

– Na tym zakończyliśmy uroczystą część  
obchodów Jubileuszu 85-lecia powstania 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcano-
wie. Gratuluję wyróżnionym, a wszyst-
kim tu obecnym dziękuję za przybycie. 
Za chwilę odbędą się Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze, na które bardzo 
serdecznie zapraszam – powiedział prezes 
Zarządu Głównego OSP Gminy Wiązow-
na Janusz Budny, który przekazał podzię-
kowanie sponsorowi, firmie Fideltronic 
Ingo, za wsparcie uroczystości (zaznacza-
jąc, że jej prezes, Sławomir Marcysiak, jest 
aktywnym członkiem jednostki OSP Mal-
canów). Podziękował także wójt Annie 
Bętkowskiej za wsparcie finansowe jubile-
uszu przez Gminę Wiązowna. 

Rozpoczęto zawody. Rywalizację spor-
towo-pożarniczą rozegrano z udziałem  
9 drużyn, w tym 3 dorosłych i 6 młodzie- 
żowych, w konkurencji „ćwiczenie bojo- 
we”, polegające na jak najszybszym, pra-
widłowym rozciągnięciu i podłączeniu  
gaśniczego węża i przewróceniu strumie- 
niami wody gumowych słupków. W kate- 
gorii Dorośli – mężczyźni zwyciężyła dru- 
żyna OSP Glinianka, a w kategorii Do-
rośli – kobiety OSP Wiązowna. Druży- 
na gospodarzy czyli OSP Malcanów odnio- 
sła zwycięstwo w kat. Chłopcy 16-18 lat. 
W pozostałych kategoriach pierwsze miej-
sca zajęli: OSP Wiązowna (Dziewczęta  
16-18 lat), oraz dwukrotnie OSP Glinian-
ka (Chłopcy do lat 16 oraz Dziewczęta  
do lat 16).  PIOTR KITRASIEWICZ

– Druhu Prezesie, Komendant Gminny OSP Gminy Wiązowna Grzegorz Pyzik 
melduje pododdziały gotowe do uroczystości z okazji jubileuszu 85-lecia 
powstania Ochotniczej Straży Pożarnej i gminnych zawodów sportowo- 
-pożarniczych – takie słowa padły na placu przy dawnej szkole w Malcanowie, 
gdzie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze z okazji jubileuszu 
85-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcanowie.
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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
Komenda Policja w Otwocku 
(dyżurny) .....................................................22 779 40 91

TELEFONY ALARMOWE:
Policja 997
Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Straż Pożarna  998
Numer ratunkowy   112

Ważne telefony

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

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

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

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

Wiosna z tańcem

Zanim to nastąpiło, w połowie kwietnia wzięły udział 
I Powiatowych Spotkaniach Tanecznych „Różnorod-
na Scena Tańca”. Organizatorem tego wydarzenia był 

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie. 
W sali widowiskowej przed zgromadzoną licznie widownią 

wystąpiły zespoły taneczne z kilku ośrodków kultury i szkół na-
szego powiatu. Program taneczny przeplatały recytacje laureatów 
miejskich eliminacji konkursu „Warszawska Syrenka”.

Po poszczególnych prezentacjach scenicznych dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury pani Danuta Wojciechowska 
wraz ze starostą powiatu panią Bogumiłą Więckowską wręcza-
ły podziękowania instruktorom i przybyłym zespołom. Zespół 
Tańca Nowoczesnego RYTM otrzymał dyplom z podziękowa-
niem za prezentowanie trudnej formy tanecznej jaką jest taniec 
nowoczesny, sprawność fizyczną i uśmiech towarzyszący tan-
cerkom na ich twarzach podczas występów. 

Kolejnymi wydarzeniami z udziałem wiązowskich tancerek 
prowadzonych przez Annę Chwalczuk były 2 turnieje tańca 
sportowego w Warszawie.

Pierwszy z nich odbył się 27 kwietnia br. na Ursynowie  
w sali sportowej Szk. Podst. nr 313. Celem turnieju było wyło-
nienie najlepszych tancerzy Disco Dance Freestyle i Hip Hop 
w poszczególnych poziomach zaawansowania, popularyzacja 
tańca wśród dzieci i młodzieży jako formy aktywnego wypo-
czynku, wymiana doświadczeń między klubami, instruktorami 
i trenerami oraz promocja Dzielnicy Ursynów.

W zawodach wzięło udział ok. 400 tancerzy.
Tancerki przygotowane przez instruktor Annę Chwalczuk 

zdobyły 12 trofeów. Zajęły 5 pierwszych miejsc, 3 drugie miej-
sca, 4 trzecie i 9 miejsc finałowych.

W dniu 11 maja br. w Warszawie odbył się Turniej Tańca 
Sportowego DISCO i HIPHOP o Puchar Mokotowa 2013. 
Taneczna rywalizacja odbyła się w hali sportowej SP nr 85 
na Mokotowie. Organizatorami imprezy byli: Urząd Dziel-
nicy Mokotów m.st. Warszawy, Szkoła Podstawowa nr 85  
i KS HAND to HAND. Zawody cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem.

Podobnie jak na poprzednim turnieju dobrze spisały się tan-
cerki z GOK w Wiązownie, przywożąc 8 trofeów w postaci 
pucharu i 4 złotych medali, 1 srebrnego i 2 brązowych. Zajęły 
także 10 miejsc finałowych.

Tancerki z Wiązowny zajęły 5 pierwszych miejsc, 3 drugie,  
4 trzecie i 9 finałowych. Podsumowując, przedstawicielki  
GOK Wiązowna na 2 turniejach wytańczyły łącznie 20 no-
wych trofeów.

ANNA CHWALCZUK

W kwietniu i w maju dziewczęta z sekcji tańca nowoczesnego 
RYTM z Wiązowny wzięły udział w dwóch turniejach tańca 
sportowego, z których wróciły z 20 trofeami.
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Relacja

Aukcja z koszulką Borussi
Na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy 
Społecznej w Radiówku odbył się VI Piknik Integracyjny 
„Wspólne Więzi”, zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych  
Intelektualnie „Jesteśmy!”.  
Jego gospodarzami byli podopieczni oraz członkowie 
personelu Warsztatów Terapii Zajęciowej  
przy Stowarzyszeniu. Licznie przybyłych powitały: prezes 
Stowarzyszenia „Jesteśmy!” Małgorzata Burtkiewicz  
oraz wójt Gminy Wiązowna Anna Bętkowska.

Na tzw. dobry początek krótki program artystyczny 
zaprezentował zespół wokalno-muzyczny „Hektor”, 
współpracujący od lat z „Jesteśmy!”, który jeszcze  
kilkakrotnie występował podczas pikniku. Były chwi-

le z poezją za sprawą wiersza autorstwa Anny Łukasiak, poetki  
z Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także utworu Małgorzaty Ja-
niszewskiej, pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej w Kwi-
dzynie, noszącego tytuł „Człowieku”. Na ten wiersz podopiecz-
ni „Jesteśmy!” natrafili w Internecie i bardzo im się spodobał.  
Na pikniku wyrecytował go przed zgromadzonymi uczestnik 
WTZ Marek Nejman. 

Podopiecznych „Jesteśmy!” usłyszeliśmy w piosence „Dni któ-
rych jeszcze nie znamy” Marka Grechuty. Agnieszka Matysiak, 
finalistka Mazowieckiego Festiwalu Sztuki Osób Niepełnospraw-
nych „Radość Tworzenia 2011” wyśpiewała prezent na Dzień 
Matki – utwór z repertuaru Violetty Villas „Mamo”.

Wystąpił również Teatr Masowego Rażenia WTZ, który 
wspólnie z teatrem uczniowskim Bajkolot ze szkoły podstawowej 
w Wiązownie, przedstawił wspólny spektakl oparty na motywach 
baśni braci Grimm pod tytułem „Diabeł i jego trzy złote włosy”. 

Gwoździem programu była aukcja prac osób niepełnospraw-
nych powstałych podczas terapii zajęciowej w pracowni rękodzie-
ła, a także pozyskanych darów, poprowadzona przez komenta-
tora sportowego i medalistę olimpijskiego w zapasach, Andrzeja 
Suprona, którego wspomagał prezenter sportowy z TVN, Marcin 
Majewski, pełniący funkcję konferansjera pikniku.

Jednym z pozyskanych darów była koszulka piłkarza Borussii 
Dortmund Łukasza Piszczka, przekazana na rzecz podopiecznych 

„Jesteśmy!” za pośrednictwem redaktora Jacka Kurowskiego  
z TVP Sport.

Po zażartej licytacji zakupił ją za 1050 zł działacz klubu Advit 
oraz Gminnej Akademii Piłkarskiej z Wiązowny, Dariusz Łomża. 
Przedmiotami dalszej części aukcji były obrazy oraz innego ro- 
dzaju prace plastyczne uczestników WTZ. 

W dalszej części programu wystąpił zespół „Niziołek Relaks 
Band”, w składzie: Marcin Herubin (bas), Jan Bieniek (akorde-
on), Sławomir Rozum (instrumenty klawiszowe). Lider i założy-
ciel grupy, Stanisław Niziołek, śpiewał i grał na gitarze. Wyko-
nawcom towarzyszyli w ich koncercie uczestnicy WTZ.

Całości programu artystycznego dopełnił występ sióstr Mary-
si i Ali Ciecierskich. Marysia chodzi do V klasy SP im. Witosa  
w Gliniance, a Alicja jest uczennicą klasy II glinieckiego Gimna-
zjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II. Marysia 
zaśpiewała piosenki „Kolorowy wiatr” i „Świat bez wody”, na-
tomiast Ala „O mnie się nie martw” i „Ludzkie gadanie”. Z kolei 
Marek Nejman wraz z terapeutką Joanną Wypustek i warszta-
towym psychologiem Martą Pindral wspólnie wykonali utwór 
zespołu „Power Play” zatytułowany „W taką ciszę”.

W trakcie pikniku odbywały się warsztaty tematyczne.  
Był warsztat plastyczny „Prezent dla mamy”, poprowadzony 
przez Annę Niedźwiedzką-Jędrzejewską i Barbarę Makowską,  
jak również warsztat wikliniarski pod kierunkiem Tadeusza So-
kolika. Wolontariusze z Centrum Wolontariatu przy Domu Spo-
łecznym w Radiówku malowali dzieciom buziaki, a mistrz Polski 
w sztuce fryzjerskiej, Paweł Mlonka z ekipą, nadawał niezwykle 
formy fryzurom dorosłych. Tradycyjnie długa kolejka ustawiała 
się do losów fantowych w cenie 10 zł, a ponieważ każdy los wy-
grywał nikt nie odszedł z pustymi rękami, lecz z kosmetykami, 
zabawkami, książkami i innego rodzaju upominkami. Przedsta-
wiciele otwockiego „medyka” udzielali porad kosmetycznych,  
proponowali masaże oraz pomiar ciśnienia i cukru. Były także 
niezłe potrawy z grilla sprzedawane po bardzo przystępnej cenie 
(2 zł za porcję wraz z pieczywem i sałatką) oraz darmowe napoje 
ciepłe (kawa i herbata), a także woda mineralna i soki.

– To wielka praca Stowarzyszenia oraz Ich Przyjaciół. Z dumą 
i szacunkiem dla „Jesteśmy!” dokładamy małą cegiełkę w imieniu 
całej gminy – powiedziała Anna Bętkowska.

 PIOTR KITRASIEWICZ


