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Fotorelacja

Wakacje z piłką

W szachowym 
królestwie

W dniu 31 sierpnia 2013 r. w Zakręcie przy ul. Szkol- 
nej 11 odbył się „Turniej Wakacje z Piłką”, który był 
podsumowaniem 2 miesięcznego szkolenia bardzo 

młodych, młodych i tych starszych piłkarzy w akcji przepro-
wadzonej przez KS ADVIT Wiązowna przy finansowym wspar-
ciu UG Wiązowna pod nazwą „Wakacje z Piłką”. Do turnieju 
zgłoszono 8 drużyn. Zwycięzcami zostali zawodnicy w I fina-
le: AUTO PUNKT Majdan (nomen omen zwycięska drużyna 
z turnieju z okazji 50-lecia KS ADVIT Wiązowna w 2012 r.); 
w II finale wygrali zawodnicy drużyny GAP/ADVIT „B” oraz 
w III finale triumfowali zawodnicy ADVIT 2005/2006 „A”. 
Puchary wręczała Pani Wójt Anna Bętkowska, nagrody rzeczo-
we wręczał Członek Zarządu Powiatu w Otwocku Pan Janusz 
Budny, natomiast dyplomy Prezes KS ADVIT Wiązowna Paweł 
Orliński. Podczas Turnieju były słodycze dla dzieci oraz kawa 

Stowarzyszenie i Klub Szachowy ESZACH.PL zorganizo-
wało w ostatnie wakacje zajęcia dla mieszkańców naszej 
Gminy pod nazwą „Wakacyjny ogródek szachowy”. Przez 

cały sierpień dzieci, młodzież i dorośli szkolili swoje umiejęt-
ności szachowe na spotkaniach warsztatowych ucząc się reguł 
obowiązujących w tej królewskiej dyscyplinie sportu, mogąc 
rozwijać i uzyskiwać kwalifikacje zawodnicze, umożliwia- 
jące udział w rozgrywkach przeznaczonych dla danej grupy 
wiekowej. 

Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu, w Wiązownie. 
Na zakończenie  zajęć odbyły się dwa konkursy na układa-

nie i rozwiązywanie zadań szachowych, podczas których  ich 
uczestnicy wykazali się wysoką wiedzą na temat szachów. Pię-
cioro z nich  zdobyło nagrody.

„Wakacyjny ogródek szachowy” zorganizowany został przy 
wsparciu finansowym udzielonym przez samorząd Gminy Wią-
zowna.

Zajęcia prowadził instruktor szachowy, Stefan Grochowski. 
 RED.

dla dorosłych. Mamy nadzieję, że ten radosny, pełen słońca  
i cudownej atmosfery Turniej  organizowany będzie corocznie.

 PAWEŁ ORLIŃSKI

XX EDYCJA CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH W GMINIE WIĄZOWNA
W dniu 19 września 2013 r. na terenie Szkoły Podstawowej w Gliniance odbędzie się Ogólnopolska ceremonia otwarcia XX edycji Czwartków 

lekkoatletycznych.
W bieżącym roku Glinianka została uhonorowana możliwością przeprowadzenia otwarcia XX edycji Czwartków lekkoatletycznych (co roku robi 

to inne miasto).
W tej edycji Czwartków lekkoatletycznych udział weźmie  ok. 200 dzieci z gmin: Wiązowna, Celestynów, Kołbiel, Otwock, Józefów, Osieck
Harmonogram:
godz. 12.00 – uroczyste otwarcie
godz. 12.10 – wystąpienia zaproszonych gości
godz. 12.30 – rozpoczęcie zawodów  (wszystkie konkurencje rozgrywane będą w 3-ech kat. wiekowych chłopców i dziewcząt)
godz. 13.30 – dekoracje zwycięzców
godz. 15.00 – zakończenie uroczystości.
Gospodarzem uroczystości jest pan Zenon Kwiatkowski. 
Organizatorami są: UKS Smoki Glinianka, SP w Gliniance, UG Wiązowna.  Red.
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Nowe wyzwania
Wygląda na to, że Gmina 

Wiązowna stanie się turystyczną 
atrakcją. Nie każda bowiem 
ziemia dysponuje historycznymi 
skarbami w postaci pozostałości 
militarnych po obu wojnach 
światowych. Stopniowo 
wydobywane z zapomnienia  
w leśnych ostępach  
przez historyków regionu  

oraz członków stowarzyszeń (zwłaszcza Stowarzyszenia  
Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”)  
stały się przedmiotem zorganizowanej imprezy masowej, 
przygotowanej przez Urząd Gminy, przy współudziale 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 
W leśną gęstwinę ruszył marsz szlakiem bunkrów, 
schronów i pozycji obronnych, w którym kroku piechurom 
dotrzymywała niezmordowana fizycznie, psychicznie  
oraz intelektualnie pani wójt.  
Pierwsza obywatelka Gminy strzelała nawet w obronie 
małej i dużej Ojczyzny z ciężkiego karabinu maszynowego 
w okopie z roku 1920. Strzały padły rzecz jasna w kierunku 
nacierających „bolszewików”. Pozostali – w tym niżej 
podpisany – na szczęście nie ucierpieli.

W ogóle sporo jest rzeczy historycznych w tym 
sierpniowym, chociaż z przyczyn niezależnych 
wychodzącym z opóźnieniem, numerze „Powiązań”.  
Można przeczytać także o obchodach święta 15 sierpnia, 
które w tym roku zostało wzbogacone o nowe elementy. 
Jest artykuł z cyklu „Zza kulis Historii” omawiający mało 
znany fakt, jakim była reakcja światowej prasy na wybuch  
i przebieg Powstania Warszawskiego.

A ponieważ historia historią, a teraźniejszość 
teraźniejszością, w numerze jak zwykle są liczne informacje 
dotyczące spraw bieżących – między innymi o śmieciach, 
pracach nad strategią gminy, funduszu sołeckim, 
konieczności przeniesienia dzieci z będącego w remoncie  
budynku Przedszkola Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie  
do pomieszczeń dawnej szkoły w Malcanowie.  
To ostatnie oczywiście nie na stałe, ale na ok. dwa miesiące, 
dopóki nie zakończy się remont, wydłużony ponad miarę  
na skutek niesolidności pewnej firmy. W każdym razie jest 
to wyzwanie – dla władz gminy, personelu przedszkola,  
a przede wszystkim dzieci i ich rodziców.

Przeczytacie Państwo o dwóch sesjach Rady Gminy.  
Dwa bowiem spotkania samorządowców odbyły się  
w tegorocznym sierpniu. Pomimo wakacyjnej pory,  
udało się na obu sesjach Rady Gminy zebrać kworum. 

A przed nami – dożynki. Tym razem w połowie września 
i w samej Wiązownie. Powrót znad Świdra nad Mienię 
tej najważniejszej w corocznym kalendarzu uroczystości 
ludowej to nowy rodzaj wyzwania dla organizatorów  
i uczestników. Program jak zwykle urozmaicony i ciekawy, 
tym bardziej, że pani wójt – zainspirowana przez sołtysa 
Rzakty - ogłosiła konkurs na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy, zapewne więc sołectwa, których wieńce 
każdego roku są piękne, podejmą wyzwanie i dołożą starań, 
żeby ubiegać się o palmę pierwszeństwa i zdobyć laur 
„najpiękniejszego”.

                Wasz redaktor naczelny
  Piotr Kitrasiewicz

Drodzy Czytelnicy!Wakacje ze skarbami 

W spotkaniu z udziałem wójt Anny Bętkowskiej, prze-
wodniczącej Rady Gminy Moniki Sokołowskiej, 
dyrektora GOK Arkadiusza Głogowskiego, koordy-

natora projektu Iwony Kwiek oraz instruktorów prowadzących 
zajęcia z dziećmi w ramach „Wyspy skarbów”, omówiono prze-
bieg akcji, której celem było zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieci w okresie wakacyjnym. 

Projekt przeprowadzono w gminnych świetlicach pod kie-
runkiem instruktorów z różnych dziedzin sztuki. Dzieci i mło-
dzież mogły spróbować swoich sił m.in. w malarstwie, produk-
cji filmowej, grafice komputerowej, projektowaniu komiksu, 
malowaniu na szkle, rękodzielnictwie. 

Jak zaznaczyła koordynatorka, projekt spotkał się z zaintere-
sowaniem i był bardzo ciepło przyjęty przez dzieci. Często moż-
na było spotkać te same dzieci w różnych świetlicach, którym 
tak podobały się dane zajęcia, że jeździły „za instruktorami”. 

Mówiono również o mankamentach polegających m.in.  
na tym, że na pewnym osiedlu  instruktorzy zastawali zamknięte 
drzwi do świetlic, bo nie miał kto ich otworzyć. Według słów 
koordynatorki, było to bardzo przykre doświadczenie, zarówno 
dla niej, jak i dla instruktorów, a także dzieci, które na próżno 
przyszły na zajęcia. W ten sposób nie odbyło się około 15% 
zajęć.

Na sali obecny był jeden z uczestników zajęć, 6-klasista  
Krystian Rak, który opowiedział o tym, czego nauczył się pod-
czas warsztatów filmowych. Następnie wręczono instruktorom 
dyplomy z podziękowaniem za udział w projekcie.

– Ten sukces zawdzięczamy ludziom. To oni tworzą naszą lo-
kalną sztukę, naszą kulturę. I nie potrzeba do tego wielkiego 
budynku w rodzaju Wiązowskiego Centrum Kultury, o który 
było swego czasu tak wiele hałasu i złych emocji. Bo kulturę 
tworzą ludzie, a nie budynki. A my kochamy te nasze budki,  
jak niektórzy nazywają świetlice wiejskie, kochamy je i potra-
fimy z nich korzystać – powiedziała na zakończenie spotkania 
wójt Anna Bętkowska. PK

W dniu 30 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się  
finał  wakacyjnego projektu edukacyjno-artystycznego 
realizowanego w lipcu i w sierpniu w świetlicach wiejskich 
Gminy Wiązowna, noszącego tytuł – „Wyspa skarbów”.
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Ruszyły prace nad Strategią Rozwoju Gminy Wiązowna

Do współpracy w ramach tego gremium Wójt Gminy 
zaprosiła wszystkich zainteresowanych mieszkańców 
gminy, radnych Rady Gminy Wiązowna, przedstawicie-

li sołectw i osiedli, specjalistów w wielu dziedzinach funkcjono-
wania Gminy oraz urzędników gminnych. 

Moderatorem spotkania był Prezes Zarządu Fundacją Cen-
trum Rozwoju Lokalnego z Lublina, dr Mariusz Sienkiewicz, 
przedstawiciel wykonawcy Strategii. Zespół w sposób kole-
gialny wypracuje propozycje dotyczące najważniejszych ele-
mentów budowanej Strategii począwszy od analizy SWOT  
do projektu wizji Gminy w perspektywie roku 2021, cele stra-
tegiczne i operacyjne, programy oraz propozycje najważniej-
szych przedsięwzięć realizacyjnych, a także określi wyzwania 
rozwojowe Gminy. US

W ramach prac nad Strategią Rozwoju Gminy Wiązowna 
na lata 2014-2021, w dniu 6 sierpnia br. odbyło się pierwsze 
posiedzenie Zespołu roboczego ds. współpracy  
z Wykonawcą tego dokumentu. 

Zwyczajny kosiarz

Było to na trasie Wiązowna – Duchnów. Ten człowiek mnie 
poruszył, chociaż nie było w nim niczego nadzwyczajnego. 
Wprost przeciwnie – był to mężczyzna w średnim wieku, 
w typowym dla wielu mieszkańców terenów wiejskich 
niedbałym, „roboczym” stroju. W rękach trzymał kosę,  
którą ciął trawę porastającą biegnący wzdłuż drogi rów. 
Jednak to co robił, miało w sobie coś nierzeczywistego,  
coś co wydawało się zupełnie nie pasować do naszych 
czasów. Wydawał się postacią z innej epoki. Miał w sobie 
jakiś staroświecki wdzięk, kojarzący mi się z czasami 
dzieciństwa, kiedy kosa w ręku rolnika była tak naturalnym 

narzędziem, jak dzisiaj telefon komórkowy. Bo kto dziś używa 
kosy? Przecież maszyny robią za nas niemal wszystko.  
A ten człowiek wyciągnął, zapewne z jakiejś komórki, 
właśnie kosę, tradycyjne narzędzie polskiej wsi, i posłużył 
się nią do porządkowania rowu. Właśnie rowu, tak ważnego 
w kontekście nawiedzających nas zalań i podtopień oraz 
powołanych w naszej gminie spółek wodnych. Nie czekał,  
aż ktoś za niego to zrobi, tylko wziął w swoje ręce sprawę  
– czyli kosę – i sam przystąpił do roboty. 
Wydało mi się to tak niezwykłe, że zatrzymałam samochód 
i zrobiłam mu zdjęcie. Wydawał się tym mocno zaskoczony. 
Zapewne nie był przyzwyczajony do fotografowania go,  
a szczególnie podczas tak zwyczajnej i niewartej uwagi  
– jak zapewne uważał – czynności jaką jest koszenie trawy 
przy przydrożnym rowie. Sęk w tym, że takich „zwyczajnych” 
i „niewartych uwagi” prac coraz mniej wykonujemy.  
Wydają nam się one niemal archaiczne, niemal wstydliwe. 
Mamy przecież takie wspaniałe, nowoczesne urządzenia!  
A jakby to wyglądało, gdyby takiemu kosiarzowi zadzwoniła 
nagle w kieszeni komórka i rozmawiając trzymałby  
ją jedną ręką przy uchu, a w drugiej dzierżył kosę. Cóż to  
za zestawienie: kosa i komórka?! Ale dla mnie właśnie takie 
zestawienie jest po prostu urokliwe, warte nie tylko fotografii, 
ale nawet obrazu olejnego. Może taki wątek podejmie któraś 
z naszych sąsiadek, artystek malarek? Konie, drzewa i ładne 
widoki nie uciekną, a kosiarz w roku 2013 ma wymowę 
symboliczną. Wartą dostrzeżenia. I utrwalenia.
 ANNA BĘTKOWSKA 

Okiem wójta

Sala gimnastyczna jak nowa

Zakończone zostały roboty budowlane, związane z wy-
konywaniem termomodernizacji budynku sali gimna-
stycznej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Wiązow-

nie. Wyłoniona przez Gminę Wiązowna firma wykonawcza  
zrealizowała wszystkie przewidziane do wykonania prace przed 
ustalonym terminem umownym. Wykonane prace zostały ode-
brane a teren wokół budynku uporządkowany. 
 TD
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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych!
Referat Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Wiązowna 
informuje że w dniach  11 września – 3 października odbędzie się nieodpłatna 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Wiązowna.
Odpady będą odbierane według następującego harmonogramu:
•	 11.09.2013	r.	(środa)	– Kopki, Lipowo, Wola Ducka, Wola Karczewska 
•	 12.09.2013	r.	(czwartek) – Dziechciniec, Malcanów, Radiówek 
•	 18.09.2013	r.	(środa) – Pęclin, Kąck, Emów, Rudka, Żanęcin 
•	 19.09.2013	r.	(czwartek) – Duchnów, Izabela, Michałówek, Zagórze 
•	 21.09.2013	r.	(sobota)	– Boryszew, Stefanówka 
•	 25.09.2013	r.	(środa)	– Majdan, Góraszka 
•	 26.09.2013	r.	(czwartek)	– Zakręt 
•	 28.09.2013	r.	(sobota)	– Wiązowna Gminna, Wiązowna Kościelna 
•	 2.10.2013	r.	(środa)	– Bolesławów, Czarnówka, Kruszówiec, Poręby, Rzakta 
•	 3.10.2013	r.	(czwartek)	– Glinianka 

Ustalone zostają następujące zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych:
1. Osoby zainteresowane odbiorem odpadów wielkogabarytowych zgłaszają 

swoją posesję najpóźniej na dzień przed wywozem z danej miejscowości  
do godz. 12.00 

2. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję do godz. 8.00 
rano w dniu odbioru. 

Zgłoszenia należy kierować drogą elektroniczną na adres odpady@wiazowna.pl 
lub telefonicznie: 22 789 01 20 wew. 216 i 218

  Iwona Marczyk, kierownik RNRiOŚ

Informacja dla osób,
które nie złożyły deklaracji 
na odbIór odpadów
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wiązowna nr 9.XXXV.2013 z dnia 
23 stycznia 2013 roku termin złożenia deklaracji dotyczący odbioru 
odpadów upłynął w dniu 30 kwietnia 2013 r. W związku z faktem,  
iż nowy system gospodarki odpadami komunalnymi już funkcjonuje,  
a część mieszkańców nie złożyła jeszcze wymaganej deklaracji  
Wójt Gminy Wiązowna informuje, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.  
(tj. Dz. z 2012 r., poz. 391) dla osób, które nie złożyły do tej pory 
deklaracji będą wszczynane postępowania w sprawie wystawiania 
decyzji o naliczaniu wysokości opłaty w kwocie podstawowej 22 zł  
od osoby miesięcznie. W interesie mieszkańców jest złożenie  
deklaracji w Biurze Obsługi Mieszkańców (deklaracja dostępna  
w Urzędzie Gminy Wiązowna, pok. 10 lub na stronie internetowej  
www.wiazowna.doc.pl ). W razie pytań proszę kontaktować się  
z pracownikami Urzędu Gminy Wiązowna, tel. 22 789 01 20  
wew. 216/218, e-mail: odpady@wiazowna.pl. 
  Iwona Marczyk, kierownik RNRiOŚ

Ważne!Nie pozostawaj 
obojętny, 
reaguj na dzikie 
wysypisko 
śmieci!

Jeśli w twoim otoczeniu powstało 
bądź dopiero powstaje dzikie wy-
sypisko śmieci przekaż informację     

    na temat miejsc, w których znajdu-
ją się śmieci na adres e-mail: odpady@
wiazowna.pl lub telefonicznie na numer 
22-789-01-20 w 216, 218 (Referat Nie-
ruchomości, Rolnictwa i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Gminy Wiązowna).

Przydatna będzie każda informacja  
dająca możliwość ustalenia sprawcy 
takiego czynu, na przykład numer re-
jestracyjny pojazdu z którego wyrzuco-
no śmieci lub podanie współrzędnych  
GPS wysypiska. Pracownicy w/w refe-
ratu przez cały czas prowadzą działania 
mające na celu likwidację już istniejących 
nielegalnych wysypisk. 

Obowiązek usunięcia odpadów skła-
dowanych w miejscu do tego nie prze-
znaczonym wynika z ustawy z dnia  
14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. 
2013 poz. 21) i jest egzekwowany w dro-
dze decyzji nakazowej.

Karę za zaśmiecanie lasów reguluje 
art. 162 Kodeksu wykroczeń.

Nie bójmy się interweniować i zwra-
cać uwagę osobom zaśmiecającym śro-
dowisko, w którym żyjemy. Wspólnie 
możemy zapobiegać powstawaniu niele-
galnych wysypisk. UG

Zmiana siedZiby 
Środowiskowego 
ogniska wychowawczego 
w Pęclinie 
Uprzejmie informuję, że w związku  
z remontem budynku przedszkola  
w Pęclinie, w którym odbywały się zaję-
cia w Środowiskowym Ognisku Wycho-
wawczym TPD, od dnia 1 września br. 
do dnia 31 grudnia 2013 r. zajęcia świe-
tlicowe dla dzieci młodzieży zastępczo 
odbywać się będą w budynku Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Malcanowie, 
przy ul. Mazowiecka 22. Godziny zajęć 
świetlicowych pozostają bez zmian.
 ZAPRASZAM 
 BOŻENA ZAWADA
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Dwie sesje

Głównymi tematami sesji były 
sprawy finansowe tj. zmiany  
w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Gminy Wiązowna 

na lata 2013-2029 oraz zmiany w Uchwa-
le Budżetowej Gminy Wiązowna na  
2013 r. Jak zwykle polegały one na do-
stosowaniu poszczególnych elementów 
zaplanowanych wydatków do uchwały.  
Na przykład, na 2014 rok przesunięto 
środki w kwocie 100 tys. zł. zaplanowa-
ne pierwotnie na rok 2015. Wynikło to 
z faktu, że zadanie o nazwie „Zagospo-
darowanie ogólnodostępnej przestrzeni 
publicznej w centrum Wiązowny poprzez 
budowę skateparku, placu zabaw i ale-
jek parkowych z ławkami”, czekające 
na realizację przy pomocy finansowej  
w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-
-2013, musi zostać zakończone w roku 
2014. Jest to wymóg uzyskania dofinan-
sowania. W tej sytuacji konieczne stało 
się przesunięcie środków czyli dokonanie 
zmian w uchwale, co zostało zaakcepto-
wane przez członków rady jednogłośnie.

Wprowadzono również zmiany  
w uchwale  przyjętej na poprzedniej sesji 
– w dniu 24 czerwca br. Okazały się one 
konieczne, żeby udzielić dotacji celowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Malca-
nowie. Jak wyjaśniono, wprowadzenie 

negatywnie ocenia przebieg drogi zawar-
ty w projekcie planu p.z.p.w.n. (radni  
przyjęli stanowisko jednogłośnie). Z kolei 
opinię dotyczącą pozbawienia charakteru 
ochronnego lasów zaakceptowało siedmiu 
radnych, a jeden wstrzymał się od głosu.

Podczas sesji omówiono szczegól-
nie skomplikowaną sytuację związaną 
z remontem w przedszkolu w Pęclinie.  
Na skutek niesolidności firmy mającej 
wykonać roboty zewnętrzne i wewnętrz-
ne w budynku przedszkola (pani wójt 
podała do wiadomości obecnych nazwę  
i adres tej firmy, jak również nazwisko  
jej prezesa), remont nie miał szans na za-
kończenie go w wyznaczonym terminie 
czyli do końca wakacji. Firma ta przegra-
ła przetarg, ale ponieważ złożona przez  
nią oferta była najtańsza (rozpatrują-
ca wnioski przetargowe komisja uznała  
ją za „podejrzanie niską”), odwołała się 
od decyzji Gminy do Krajowej Izby Ob-
rachunkowej. Po uznaniu tego odwołania 
w konsekwencji wygrała przetarg. Jednak 
zamiast przystąpić do podpisania umowy 
i zabrać się do pracy, o co przecież sami 
walczyli składając odwołanie do KIO, 
firma  w ogóle wycofała się, zostawia-
jąc Gminę na przysłowiowym lodzie lub  
z ręką w równie przysłowiowym pew-
nym naczyniu. Wójt musiała ogłosić ko-
lejny przetarg. W związku z tym przyję-
to za pewnik, że wnętrza oraz podłogi  
w 6 salach zostaną wykonane dopiero 
pod koniec października, a do tego cza-
su przedszkole nie będzie czynne. Powstał 
rzecz jasna problem, gdzie ulokować  
na dwumiesięczny okres podopiecznych 
przedszkola? Na sesję przyszli rodzice 
niektórych z nich i zabierali głos. Zapro-
ponowane przez jedną z mam wyjście 
polegające na podzieleniu ponad setki 
dzieci na dwie grupy i umieszczeniu ich 
w przedszkolu w Zakręcie oraz w Zespo-
le Szkolno-Gimnazjalnym w Wiązownie 
okazało się jednak nierealne ze względu 
na niemożność  zapewnienia dzieciom 
należytej opieki i bezpieczeństwa w pla-
cówkach, które w takiej sytuacji byłyby 
mocno przeładowane. 

Wójt Bętkowska zaproponowała roz-
wiązanie polegające na czasowym prze-
niesieniu dzieci z przedszkola w Pęclinie 
do budynku dawnej szkoły w Malca- 
nowie. 

– Placówka ta może pomieścić dzieci  
z przedszkola do końca października. 
Izbę historyczną, jaka tam się znajduje, 
przenieślibyśmy do archiwum urzędu 
gminy, wynieślibyśmy także i zabez-
pieczyli w odpowiednim miejscu stół  
do bilardu i ping-ponga. Dzieci miałyby 

Tegorocznego sierpnia odbyły się dwie sesje Rady Gminy Wiązowna.  
Jedna na początku, a druga w przedostatnim dniu miesiąca.   
Pierwsza sesja odbyła się z udziałem tylko 8 radnych. Było to minimum 
pozwalające na podejmowanie uchwał. 

zmiany, a co za tym idzie przyjęcie nowej 
uchwały, okazało się niezbędne w związ-
ku ze zwiększeniem środków (tj. kwoty  
z funduszu sołectwa Malcanów)  w bu-
dżecie o  4 220,00 zł, przez  co podnie-
sieniu uległa kwota dotacji. W nowo 
przyjętej wersji tej uchwały wynosi ona 
19 220,00 zł. Strażacy wykorzystają ją  
na wymianę pokrycia dachu remizy.

Do składającego się z zaledwie trzech 
projektów uchwał porządku spotkania 
dodano punkt o przyjęciu stanowiska 
rady w sprawie zmiany projektu Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Wo-
jewództwa Mazowieckiego oraz punkt  
o przyjęciu opinii w sprawie pozbawienia 
charakteru ochronnego lasów w obrę-
bie geodezyjnym Duchnów. Zmiana do 
p.z.p.w.m. dotyczyła przebiegu zaplano-
wanej drogi, tzw. obwodnicy przez cen-
trum Wiązowny, inwestycji województwa 
mazowieckiego (chodziło o możliwość 
włączenia do obwodnicy obecnej ul. Bo-
ryszewskiej będącej drogą wojewódzką). 
Z kolei pozbawienie charakteru ochron-
nego lasów ma być przygotowaniem 
gruntu pod zaplanowaną inwestycję 
jaką jest budowa centrum handlowego  
w Duchnowie (konieczne będzie wycię-
cie i wykarczowanie części drzewostanu). 
Stanowisko radnych wobec p.z.p.w.n. 
zawarto w stwierdzeniu, że rada gminy 

Wieści z sesji
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do dyspozycji parter i górę, w sumie 6 sal 
– powiedziała pani wójt.

– Sytuacja jest bardzo niepokojąca.  
Proszę władze Gminy o dołożenie wszel-
kich starań w celu zapewnienia naszym 
dzieciom odpowiedniego, zastępczego 
lokum na czas remontu. Mam nadzieję, 
że znajdziecie dobre rozwiązanie, bo wi-
dzę Państwa starania i dobrą wolę – po-
wiedział tatuś dwóch przedszkolaków 
Krzysztof Jodłowski, a wójt Bętkowska 
podziękowała mu za te ciepłe słowa. 

* * *
Druga w tegorocznym sierpniu se-

sja Rady Gminy Wiązowna odbyła się  
z udziałem 10 radnych. Na wniosek wójt 
Anny Bętkowskiej wycofano z porządku 
obrad dwa projekty uchwał: pierwszy 
dotyczący zaciągnięcia kredytu długo-
terminowego przez Gminę Wiązowna 
w 2013 roku i drugi będący wyrażeniem 
zgody na zawiązanie partnerstwa i podpi-
sanie umowy o współpracy między Gmi-
ną Wiązowna a wsią Bieśgios (Republika 
Mołdawii). 

– Kwotę, jaką moglibyśmy zdobyć  
w ramach kredytu będziemy starać się  
częściowo uzyskać z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w ramach zwiększenia 
pożyczki, która jest w części umarzalna. 
Jeśli chodzi natomiast o umowę z Bieś-
gios to nie otrzymaliśmy jeszcze stanowi-
ska drugiej strony, tak więc na podpisanie 
porozumienia jest jeszcze za wcześnie  
– powiedziała pani wójt, która w miejsce 
wycofanych uchwał zaproponowała dwie 
inne: na temat wyrażenia zgody na prze-
jęcie przez Gminę darowizny w postaci 
działki położonej w Woli Karczewskiej 
na granicy z Glinianką oraz dotyczącej 
przystąpienia Gminy do realizacji pro-
jektu „Poszerzamy horyzonty”. Projekt 

dotyczy szkół.  Radni zaakceptowali oba 
wnioski wójt Bętkowskiej. 

Podczas omawiania punktu o przeję-
ciu w formie darowizny działki, powsta-
ła dyskusja czy taki „prezent” jest Gmi-
nie rzeczywiście potrzebny. Okazało się, 
że tak, bo przyjęcie do zasobów gmin-
nych przedmiotowej działki pozwoli 
na faktyczne połączenie dwóch dróg 
będących w posiadaniu Gminy. Uchwa-
łę przyjęto minimalną różnicą głosów: 
czterema oddanymi na tak, przy trzech 
przeciwnych i trzech wstrzymujących 
się. Jednogłośnie natomiast przyjęto 
wprowadzenie edukacyjnego projektu 
„Poszerzamy horyzonty”, który będzie 
realizowany w dwóch szkołach podsta-
wowych, w Wiązownie i w Gliniance,  
w okresie od 1 października 2013  
do 30 czerwca 2014 r. 

Dziesięcioma głosami oddanymi na tak  
przyjęto zmiany w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Gminy Wiązowna na lata 
2013-2029 oraz w Uchwale Budżetowej 
na rok 2013; a także pomoc rzeczową  
od Gminy dla Województwa Mazo-
wieckiego. Pomoc ta ma formę projek-
tu budowlanego dokończenia budowy 
chodnika w ul. Wspólnej – drodze wo-
jewódzkiej nr 721 na wysokości pewnej 
posesji w Duchnowie. W trakcie dyskusji 
nad tym ostatnim tematem padły gorz-
kie słowa pod adresem właścicielki tej 
posesji, której aspołeczna postawa unie-
możliwiła płynne poprowadzenie  chod-
nika ulicą Wspólną. Zadecydowano także  
o udzieleniu pomocy finansowej w for-
mie dotacji celowej dla Powiatu Otwoc-
kiego na modernizację drogi powiatowej 
Wola Ducka – Wola Karczewska oraz  
o pomocy rzeczowej dla tego podmio-
tu samorządowego w postaci zakupu 
materiałów na budowę chodnika przy  
ul. Wrzosowej w Gliniance. 

Radni przyjęli zmiany w Uchwale z 25 lis- 
topada 2008 roku w sprawie przyjęcia 
Planu Odnowy Miejscowości Radiówek 
oraz nieodpłatnego użyczenia gruntu 
położonego w Emowie na okres 10 lat 
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecz-
nej z przeznaczeniem na urządzenie bo-
iska wielofunkcyjnego. Jednogłośnie wy-
rażono zgodę na nadanie nazw ulicom:  
w Pęclinie (Polnych Kwiatów), w Duch-
nowie (Kącka), w Żanęcinie (Trakt Lubel-
ski, Rajska, Akacji, Spokojna, Gościniec). 

W czasie wolnych wniosków odczyta-
no pismo podpisane przez ok. 50 miesz-
kańców Wiązowny Kościelnej, w którym 
domagali się oni wprowadzenia nocnych 
patroli policyjnych. Chodziło o hałaśli-
wie zachowujących się nocami młodych 
ludzi, którzy w określonych miejscach 
rozpalają ogniska, piją alkohol i wykrzy-
kują wulgarne wyrazy. Radni przyjęli pro-
pozycję swojego kolegi, Rafała Nejmana, 
żeby na najbliższe wspólne posiedzenie 
komisji zaprosić kierownika wiązowskie-
go posterunku i omówić z nim ten pro-
blem.  PIOTR KITRASIEWICZ 

OCZEKUJEMY NA 11 111 
MIESZKAŃCA GMINY 

Wójt Gminy Wiązowna ogłasza  
konkurs na 11 111 mieszkańca gminy. 

Konkurs ma charakter otwarty  
i skierowany jest do niezameldowanych 

mieszkańców gminy Wiązowna.  
Na osobę, która zamelduje się  

lub zostanie zameldowana na pobyt  
stały jako 11 111 mieszkaniec  

czeka nagroda niespodzianka.  
Wyniki konkursu zostaną podane  

na stronie internetowej  
i w „Powiązaniach”.



Relacja

8 Powiązania sierpień 2013

Marsz od bunkra do bunkra

Przed budynkiem UG zebrali się 
organizatorzy imprezy oraz jej 
uczestnicy. Niektórzy przybyli ca-
łymi rodzinami, razem z dziećmi, 

inni indywidualnie lub w parach. Powita-
ła ich wójt Anna Bętkowska, która życząc 
wszystkim jak najlepszych wrażeń, pod-
kreśliła zamiar gminy w dalszym uczest-
niczeniu w odkrywaniu zapomnianych 
zabytków militarnych i udostępniania ich 
wszystkim zainteresowanym historią.

– Te bunkry, schrony i okopy są tak-
że naszym dziedzictwem narodowym, 
tyle że znajdującym się nie w muzeach,  
a w leśnych ostępach, często na terenach 
prywatnych. Dzięki zapałowi naszych 
przyjaciół-pasjonatów, będziemy wspólnie 
kontynuować podjętą pracę – powiedziała 
Bętkowska.

W imieniu marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzika, powitała 
zebranych oraz pogratulowała inicjatywy, 

W niedzielę 11 sierpnia sprzed Urzędu Gminy Wiązowna wyruszyli uczestnicy  
„II Marszu Historycznego po Ufortyfikowanym Odcinku Wiązowna z roku 1920”.  
Celem marszu przez lasy Wiązowny, Emowa i Józefowa było poznanie  
do niedawna niemal zupełnie zapomnianych, pozostałości po schronach  
bojowych i obserwacyjnych z okresu I wojny światowej, które stały się oparciem 
dla polskich żołnierzy w sierpniu 1920 roku. Organizatorem imprezy  
byli Wójt Gminy Wiązowna oraz Gminny Ośrodek Kultury, a współorganizatorem 
Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”.

Małgorzata Wioletta Grajda, dyrektor 
Departamentu Opłat Środowiskowych  
w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

Wyruszono na pozycje obronne pol-
skiej 15 Dywizji Piechoty z sierpnia 1920 
roku, odwiedzając zapomniane pole wal-
ki, na którym żołnierze 15DP stawili zde-
cydowany i skuteczny opór bolszewickiej 
10 Dywizji Strzelców. Na trasie marszu 
oglądano niewidoczne najczęściej dla tury-
stów, bo znajdujące się w leśnych ostępach 
materialne ślady polskich pozycji obron-
nych, opartych na wcześniejszej I wojennej 
pozycji Bruckenkopf Warschau, w tym ru-
iny 28 żelbetowych schronów. Przewodni-
kiem grupy był Hubert Trzepałka z otwoc-
kiego oddziału Stowarzyszenia Na Rzecz 
Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”.

Pierwszymi obiektami zwiedzanymi 
przez grupę były pozostałości fortyfika-
cyjne obok Kopca historycznego przy  
ul. Lubelskiej oraz wzdłuż kanału bory-
szewskiego.  Przy każdym z bunkrów  
i schronów Hubert Trzepałka charakte-
ryzował obiekt, wyjaśniał jego funkcję  
i przeznaczenie oraz wtrącał liczne cie-
kawostki historyczne. Wśród komplek-
su obiektów, na stoku wzgórza, znajdo- 
wał się także niemiecki schron bojowy 
z II wojny światowej, znacznie górujący 
zarówno pod względem rozmiarów, jak 
i stopnia zachowania, nad pozostałymi 
fortyfikacjami  z wcześniejszych okresów.  
Dalsza wędrówka 10–kilometrowego mar- 
szu prowadziła przez  Górę Sobotów  
do Józefowa, poprzez lasy Emowa, gdzie 
przy jednej z dróg głównych, ul. Wiązow-
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Organizatorzy marszu  
historycznego składają serdeczne 
podziękowania partnerom,  
sponsorom, patronom medialnym.

Partnerami byli:
• Towarzystwo Historyczne 
 Rok 1920.
• OSP Wiązowna.
• Nadleśnictwo Celestynów.
• Historyton. 
 Księgarnia historyczno-militarna.

Sponsorskiego wsparcia 
udzielili:
• Muzeum Wojska Polskiego.
• Instytut Pamięci Narodowej.
• Polskie Pieczywo Regionalne.
• Kotwica. Andrzej Godlewski.
• Wydawnictwo Bellona.

Patronat medialny objęli:
• Pixel TV.
• Tygodnik Regionalny.
• Linia Otwocka.

skiej, znajduje się jeden z dużych, pierw-
szowojennych punktów oporu.

Na finiszu marszu w Emowie uczest-
ników „ostrzelano” z okopów oraz za-
atakował ich uzbrojony bolszewik, z któ-
rym szybko rozprawili się dzielni wojacy 
Piłsudskiego. W postaci z  okresu bitwy 
warszawskiej wcielili się członkowie To-
warzystwa Historycznego Rok 1920. 
Zwiedzający oglądali odświeżony przez  
członków stowarzyszenia oryginalny okop 
z okresu wojny  polsko – bolszewickiej 
wraz z fragmentem zapory z drutu kol-
czastego i oryginalnym ukryciem przeciw 
odłamkowym oraz dioramą stanowiska 
CKM. Przewodniczący stowarzyszenia, 
Michał Miazga, omówił i zademonstrował 
ciężki karabin maszynowy typu Hotchkiss 
1914, którego kopię członkowie stowa-
rzyszenia rekonstruowali przez trzy lata 
i mogli obecnie pochwalić się zakończo-
nym dziełem.  Z Hotchkissa oddano gło-
śną serię, oczywiście amunicją wyłącznie 

kolegom z Towarzystwa Historycznego 
Rok 1920 za współpracę, a władzom gmi-
ny Wiązowna za organizację marszu, który 
mam nadzieję wejdzie na stałe do kalen-
darza corocznych imprez na tym terenie  
– usłyszałem od Huberta Trzepałki.

– Jestem pod wrażeniem marszu,  
a zwłaszcza skarbów historycznych jakie 
znajdują się w leśnych ostępach naszych 
wiązowskich lasów. Do zobaczenia za rok 
przy naszych bunkrach! – powiedziała 
Bętkowska.

 PIOTR KITRASIEWICZ

akustyczną, i była to, według słów prze-
wodniczącego stowarzyszenia, „premiera 
ogniowa tego karabinu”. Każdy chętny 
mógł zająć miejsce na stanowisku strze-
leckim i „dać ognia”. Robili to głównie 
panowie i chłopcy, a jedyną damą, która 
zdecydowała się nacisnąć cyngiel CKM-u 
była wójt Anna Bętkowska.

– Trochę mnie odrzuciło podczas odda-
wania strzału, ale to dlatego, że nie mam 
wprawy w strzelaniu z ciężkich karabinów 
maszynowych – wyznała ze śmiechem 
pani wójt.

Następnie uczestnicy marszu oglądali 
wystawę map i materiałów propagan-
dowych oraz militariów z okresu wojny 
polsko-bolszewickiej. Imprezę zakończyło 
wspólne pieczenie kiełbasek i pierogów na 
ognisku, śpiewanie pieśni „legionowych” 
oraz dyskusje na tematy historyczne.

- Uważam imprezę za w pełni udaną, 
chociaż nasz szlak nie był długi, bo co to 
jest te marne 10 kilometrów? Dziękuję  
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Regina Milewska (1924-2013)

Urodziła się 29 grudnia 1924 roku  
w rodzinie chłopskiej we wsi 
Transbór w powiecie Mińsk Ma-

zowiecki.
W 1931 r. rozpoczęła naukę w Szkole 

Publicznej w Transborze, gdzie ukończyła 
4 oddziały.

Następnie uczęszczała do Szkoły Pu-
blicznej II stopnia w Wielgolesie koło 
Latowicza (powiat Mińsk Mazowiec-
ki), którą ukończyła w czerwcu 1939 r.  
W tym samym roku złożyła egzamin 
wstępny do Państwowego Gimnazjum  
w Mińsku Maz. Wybuch wojny we wrze-
śniu 1939 r. położył kres legalnemu kształ-
ceniu. Uczęszczała na komplety tajnego 
nauczania, które zakończyły się po aresz-
towaniu dyrektora i grupy profesorów 
kompletów. W 1940 r. rozpoczęła naukę 
w Szkole Handlowej w Warszawie, którą 
ukończyła w 1944 r. Przedmioty nie ob-
jęte programem władz niemieckich uzu-
pełniała na kompletach tajnego nauczania. 
Od czerwca 1943 r., po złożeniu przysię-
gi, przyjęła ps. „Marta”, wstąpiła w szeregi 
Armii Krajowej. Ukończyła kurs sanitarny, 
była łączniczką. Była kurierem i pracowa-
ła w szpitalu polowym w Dębach Małych. 
Brała udział w „Akcji Burza” do koń-
ca lipca 1944 r. Była więźniem Pawiaka  
i Al. Szucha. Po wybuchu Powstania War-
szawskiego, do końca sierpnia, pracowała 
w polowym szpitalu wojskowym, na od-
dziale chirurgicznym asystując przy ope-
racjach. Po zakończeniu wojny w 1945 r. 
złożyła egzamin do Państwowego Liceum 
Pedagogicznego w Siennicy koło Mińska 
Maz. W 1947 r. otrzymała świadectwo 
dojrzałości i skierowanie do Szkoły Pod-
stawowej w Rudzienku koło Kołbieli, 
gdzie pracowała 5 lat. Tu należała do orga-
nizacji młodzieżowej – organizowała wy-
jazdowe dożynki, imprezy ludowe, wysta-
wianie sztuk scenicznych, w których była 
kierownikiem i aktorem jednocześnie.

W 1951 r. rozpoczęła pracę w Szkole 
Podstawowej w Gliniance, gdzie pracowa-
ła do 31 sierpnia 1996 r. – 49 lat pracy 
pedagogicznej.  

W Gliniance zorganizowała Związek 
Młodzieży Polskiej, któremu przewodni-
czyła przez 3 lata. W tym czasie zorgani-
zowała Koło Gospodyń Wiejskich, które-
mu przewodniczyła przez 6 lat. W 1952 r.  
wstąpiła do Stronnictwa Ludowego, bę-
dąc od początku we władzach gminnych. 

Od 1960 r. jest członkiem Plenum 
ZSL’u, w którym pełniła funkcję przewod-
niczącej Komisji Kobiecej.  Z chwilą po-
wołania Frontu Jedności Narodu, została  
wybrana do władz powiatowych i gmin-
nych, pełniąc funkcję sekretarza. Przez  
2 kadencje była radną Komisji Oświato-
wej przy Prezydium Gromadzkiej Rady 
Narodowej w Gliniance.  Od 1958 r. jest 
w Radzie Nadzorczej przy Gminnej Spół-
dzielni Samopomoc Chłopska w Wiązow-
nie, gdzie od początku pełniła funkcję 
przewodniczącej Komisji Kulturalno-Spo-
łecznej. Od 1969 r. była przewodniczącą 
Komisji Kulturalnej przy Radzie Nadzor-

czej PZGS Otwock. W latach 1963-1965 
ukończyła zaocznie Studium Nauczyciel-
skim w Ciechanowie, z wynikiem bardzo 
dobrym. Od 1967 r. jest gromadzkim 
opiekunem społecznym oraz gromadz-
kim prezesem PKPS. W latach 1975-1977 
ukończyła Wyższe Studia Zawodowe  
w zakresie nauczania początkowego.

W latach 1976 – 1980 była Radną Wo-
jewódzką.  Przez 10 lat pełniła obowiązki 
dyr. Szkoły Podstawowej w Gliniance. 

Za rzetelną i pełną poświęceń pracę na-
grodzono Reginę Milewską: 
• srebrnym i złotym krzyżem zasługi, przy- 

znanym przez Radę Państwa 1974 r.
• zasłużony Opiekun Społeczny – Mini-

ster Zdrowia i Opieki Społecznej 1977 r.
• zasłużony działacz kultury – Naczel-

nik Powiatowej Rady Narodowej  
w Otwocku 1977 r.

• nagroda I stopnia przyznana przez Mi-
nistra Oświaty i Wychowania w 1977 r.

• złotą odznaką za zasługi dla miasta St. 
Warszawy – wojewódzka Rada Naro-
dowa 1980 r.

• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski, przyznany przez Radę Państwa 
w 1983 r.

• Medal Komisji Edukacji Narodowej  
– Minister Oświaty i Wychowania 
1988 r.
W 1995 r. decyzją kierownika Urzędu 

ds. Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych, przyznanie uprawnień kombatanc-
kich. 12 października 2000 r. decyzją Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej, została 
mianowana do stopnia kaprala. 22 maja 
2003 r. decyzją Ministra Obrony Narodo-
wej Sił Zbrojnych RP, została mianowana 
do stopnia ppor. 

W życiu społecznym angażowała się  
w pracy Koła Gospodyń Wiejskich, utwo-
rzyła zespół folklorystyczny pod nazwą 
„Wawrzynioki”, który brał udział w róż-
nych konkursach i uroczystościach, zna-
na była ze swej działalności w całym woj. 
warszawskim. 

 WSPÓŁMIESZKAŃCY
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Wkrótce piękne 
przedszkole w Pęclinie
W związku z niespodziewanymi problemami, związa-

nymi z remontem budynku przedszkola w Pęclinie 
informuję, że rok szkolny 2013/14 rozpoczęliśmy 

zastępczo w budynku szkolnym w Malcanowie.
Jest to budynek stary, wymagający generalnego remontu, 

lecz na okres pobytu naszych dzieci pomieszczenia zostaną 
wymalowane i przygotowane na przyjęcie dzieci. Prace przy-

Przepiękne wieńce…!

Fundusz sołecki na rok 2014 

W niedzielę, 25 sierpnia delegacja naszej Gminy wzięła 
udział w  Dożynkach Diecezjalnych w Mińsku Ma-
zowieckim. W delegacji pod przewodnictwem Pani  

Wójt udział wzięli przedstawiciele sołectwa Rzakta i sołectwa  
Glinianka oraz pracownicy GOK. Sołectwa zaprezentowały prze-
piękne wieńce dożynkowe a GOK zorganizował stoisko promo-
cyjne Gminy. 

Aby skorzystać z funduszu sołeckiego w roku 2014, sołec-
twa i osiedla – jednostki pomocnicze Gminy do 30 wrze-
śnia  2013 r. muszą złożyć wniosek wraz z podjętą uchwa-

łą Zebrania Wiejskiego, listą obecności i protokołem z Zebrania 
Wiejskiego, do Wójta Gminy Wiązowna. 

Wniosek sołectwa, aby został przyjęty musi spełniać warun-
ki określone w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu  
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420). Przedsięwzięcia zgłoszo-
ne we wniosku muszą spełniać łącznie trzy przesłanki: być 
zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia 
mieszkańców danej miejscowości oraz być zgodne ze Strate-
gią Rozwoju Gminy Wiązowna. Środki z funduszu sołeckie-
go można przeznaczyć również na usuwanie skutków klęsk  
żywiołowych.

Wójt Gminy Wiązowna  przypomina, że zbliża się  
termin składania wniosków zawierających listę zadań, 
przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu  
sołeckiego na rok 2014. 

Wniosek musi być uchwalony przez Zebranie Wiejskie zwo-
łane z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa, posiadać kalkulację kosztów (koszt wska-
zanych przedsięwzięć nie może przekroczyć wysokości środków 
przyznanych w ramach funduszu sołeckiego) oraz uzasadnienie. 
Zadanie powinno jasno określać realny koszt.  Należy pamiętać, 
aby wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie była wyższa 
niż ta, która została określona dla danego sołectwa. 

Oprócz przedstawionych wymagań ustawowych należy jeszcze 
wraz z wnioskiem  złożyć jako załączniki: protokół zebrania wiej-
skiego (na którym został uchwalony, jako dowód prawidłowego 
jego zwołania i przeprowadzenia); uchwałę zebrania wiejskiego  
w sprawie przyjęcia wniosku; listę obecności z zebrania wiejskiego. 

Zachęcam wszystkich mieszkańców Gminy Wiązowna do 
udziału w zebraniach wiejskich dot. funduszu sołeckiego w swo-
ich sołectwach/osiedlach  oraz do włączenia się w prace nad przy-
gotowaniem wniosku.

Wrześniowy harmonogram zebrań wiejskich w/s funduszu  
sołeckiego podany zostanie w najbliższym czasie na stronie  
www.wiazowna.pl 

 ANNA BĘTKOWSKA, WÓJT GMINY WIĄZOWNA 

gotowawcze – adaptacyjne są bardzo intensywne, w których 
uczestniczy ekipa Wydziału Technicznego Urzędu Gminy, pra-
cownicy interwencyjni oraz  cała kadra przedszkola.

Jest to wyzwanie dla nas i nasz interes, gdyż zostaną  
wykonane podłogi w salach zajęć, termomodernizacja: wy- 
miana grzejników, schody, dach, elewacja i inne niezbędne  
prace.

Sądzę, że jak zwykle mogę liczyć na Państwa wyrozumia-
łość i życzliwość. Proszę jednocześnie o spokojne podejście  
do problemu, wzajemną pomoc, tym bardziej, że jest to 
kwestia 1-1,5 miesiąca… Zapewniam, iż dokonamy starań,  
by dzieci w tymczasowym-nowym miejscu czuły się dobrze.

  EWA KOŁODZIEJCZYK, DYREKTOR PRZEDSZKOLA
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Wiązowna,  
do tej pory 
trzykrotnie  
trafiła na strony 
podręczników 
szkolnych.

Za nimi poszli inni

W latach międzywojennych 
miały one miejsce na hi-
storycznym kopcu usy-
panym na fortyfikacjach 

z czasów I wojny światowej. Po 1947 r.  
– już pół legalnie – świętowanie prze-
niesiono do kościoła (jest to przecież 
także religijne święto Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Ko-
rony Polskiej) i na miejscowy cmentarz, 
powiększony o mogiły wojenne z lat 
1939-1945. 

Po 1992 r. czyli z chwilą powrotu do 
oficjalnego kalendarza świąt państwo-
wych, uroczystości rozpoczynają się 
na Kopcu przy ul. Lubelskiej, a kończą 
przy żołnierskich grobach miejscowego 
cmentarza. Takie głębokie przywiąza-
nie do tradycji wynika z faktu, iż dzieje 
Doliny Mieni i Świdra były od wieków 
odbiciem dramatycznej historii Polski, 
Mazowsza, Warszawy, w której czyn 
zbrojny odgrywał poczesne miejsce. 
Pierwszym, ewidentnym przykładem 
nowożytnego patriotyzmu była postawa 
ks. Marii z Lubomirskich Radziwiłło- 
wej dziedziczki Wiązowny, jawnie wspie-
rającej Konfederatów Barskich i powsta-
nie kościuszkowskie. Za jej wzorem po-
szli i inni. 

Tędy ku przeprawie karczewskiej  
i do Warszawy maszerowały oddziały 
Tadeusza Kościuszki, przez dorzecze 
Świdra kroczyli żołnierze gen. Adama 
Pomińskiego po klęsce pod Maciejowi-
cami w 1794 r. Tu Rosjanie przygoto- 
wywali się do zdobycia Pragi. W maju 
1809 r. w wiązowskiej kwaterze naczel-
nego wodza ks. Józefa Poniatowskiego 
ogłoszono manifest wzywający do zbroj-
nego wystąpienia przeciwko zaborcom; 
a w 1812 r. przez lasy wawerskie i gar-
wolińskie, starym traktem wołowym 
ku przeprawom na Bugu szli żołnierze 
Wielkiej Armii Napoleona Bonaparte. 

W kolejnym zrywie niepodległościo-
wym w 1831 r. walczono m.in. pod 
Dębem Wielkim i Karczewem.  W cza-
sie powstania styczniowego lasy wokół 
Poręby, Glinianki, Żanęcina, Rudki były 
miejscami zwycięskich potyczek od-
działów płk. Ziemomysława Kuczyka  

i mjr. Józefa Jankowskiego składających 
się z mieszkańców południowo-wschod-
niego Mazowsza powiatu stanisławskie-
go, do którego należała Wiązowna. 

W trakcie rewolucji 1905-07 tereny 
letnisk „linii otwockiej” były ulubionym 
miejscem spotkań konspiratorów i bo-
jowników PPS na czele z Józefem Pił-
sudskim. Podobnie było w latach I woj-
ny światowej. Tu szkoliły się oddziały 
Polskiej Organizacji Wojskowej, a pole 
manewrów z 1917 r. upamiętniono po-
mnikiem w Zielonej. 

W pamiętnym roku 1920 umocnio-
nego odcinka „Wiązowna” przed bol-
szewikami bronili żołnierze 15 Dywizji 
Piechoty gen. Władysława Junga ze skła-
du I Armii WP. Szczególnym bohater-
stwem w dniach od 13 do 16 sierpnia 
wyróżniała się XXIX Brygada Piechoty 
płk. Stanisława Mikołaja Wrzalińskiego 
zadając wrogowi poważne straty na od-
cinku Świerk – Emów.

We wrześniu 1939 r. na wiązowskiej 
ziemi stacjonowali ułani gen. Władysła-
wa Andersa, zaś pod Rudką, Kopkami, 
Żanęcinem mężnie walczyli żołnierze 
Wołyńskiej Brygady Kawalerii gen. Fi-
lipowicza. Polskiego nieba bronili ze-
strzeleni nad Michałówkiem piloci ppor. 
Stanisława Kardasza z 41 eskadry roz-
poznawczej. Zdradziecki mord Stalina 
w Katyniu wiosną 1940 r., pozbawił 
życia kilka tysięcy polskich oficerów. 
Wśród nich byli i mieszkańcy naszej gmi-
ny m.in. syn dziedziczki Wiązowny por. 
Bogdan Chrzanowski i zięć Mateusza 
Soboty por. Antoni Józef Wroński.

Po klęsce wrześniowej dworek Ol-
szyny – Majdan były kolebką narodzin 
SZP-ZWZ. Tu w domu p. Haliny Kró-
likowskiej gen. Michał Karaszewicz  
Tokarzewski i płk Stefan Rowecki two-
rzyli podwaliny Związku Walki Zbrojnej 
– Armii Krajowej. 

Na przełomie 1939/40 r. organi-
zatorem zbrojnej konspiracji był po-
rucznik piechoty Marian Mazowiecki  

Obchody Święta Żołnierza w dniu  
15 sierpnia, zwane też Świętem Wojska 
Polskiego, na terenie Wiązowny  
i okolic – mimo zawirowań dziejowych  
– trwają już 90 lat. 

ps. „Ludomir”, przedwojenny nauczyciel  
w szkole powszechnej w Malcanowie. 
Placówka Wiązowna jak i cały IV Rejo- 
nu „Fromczyn” VII Obwodu „Obroża” 
AK zapisała się chlubnie na kartach hi-
storii oręża w czasie zmagań z nazista-
mi. Grupy Dywersyjno-Bojowe blisko 
współpracowały z warszawskim „Ke-
dywem”. Prace konspiracyjne były tak 
dobrze zorganizowane, że żaden z żoł-
nierzy nie ucierpiał z powodu wpadki 
czy „wsypy”. Na terenie działalności  
IV kompani wyznaczono zrzutowi-
sko lotnicze o kryptonimie „Pierzyna”,  
na którym w dniu 3 kwietnia 1944 r.,  
odebrano pięciu „cichociemnych” i tran- 
sport broni; wysadzano pociągi, likwi-
dowano szpicli, donosicieli, kolaboran-
tów, urzędową dokumentację wroga, 
zwalczano bandytyzm, szkolono nowe 
kadry i rekrutów. 

Latem 1944 r. pomoc dla powstań-
ców w Warszawie została uniemożliwio-
na przez sowietów, których czołgi już  
30 lipca zajęły ten teren. Po uroczystej 
mszy świętej odprawionej przez kapelana 
por. ks. Jana Raczkowskiego i defiladzie 
w Dniu Żołnierza 15 sierpnia 1944 r.  
partyzanci zamiast walczyć w stolicy, 
znaleźli się w więzieniach NKWD i na 
Syberii. Niewielu wróciło

Podwarszawska miejscowość, Wią-
zowna, do tej pory trzykrotnie trafiła  
na strony podręczników szkolnych.  
Po raz pierwszy po wojnie polsko-au-
striackiej w 1809 r., a to za sprawą pa-
triotycznej odezwy ks. Józefa Poniatow-
skiego.  Po raz drugi na okoliczność walk 
powstania listopadowego. Po raz trzeci 
zaś w czasach PRL, kiedy to niewielki 
epizod o desancie kilku agentów mo-
skiewskich na czele z Marcelim Nowot-
ko w nocy z 27/28 grudnia 1941 r. głów-
ni ideolodzy komunistycznego państwa 
podnieśli do rangi wielkiego wydarze- 
nia historycznego.  Lądowanie skoczków  
w okolicach Mlądza, uznano za mitycz-
ne narodziny Polskiej Partii Robotniczej, 
a w jej następstwie wasalnej od ZSRR, 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.  

Dopiero w dobie Internetu spopu-
laryzowano dzieje naszej miejscowości  
z uwzględnieniem jej militarnego wkła-
du w walkę z bolszewikami. Odsłonięty 
w 85- rocznicę „Cudu nad Wisłą” po-
mnik żołnierzy 15 DP na Kopcu wyja-
śnił tajemnicę betonowych rumowisk  
i porytych okopami wydm. Niebawem 
zachowane bunkry, okopy, transzeje  
po uporządkowaniu mają się stać ogól-
nodostępnym skansenem militarnym.  

KRZYSZTOF OKTABIŃSKI
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Powstanie w oczach świata

Pierwszą informację o wybu-
chu walk w Warszawie podała 
w świat Agence France Press,  
a przejęły ją m.in. londyński  

„Times”, kairski „Al.-Ahram”, stambul-
ska „La Turquie”. W ciągu kolejnych 
dni sierpnia 1944 roku opublikowano  
w światowej prasie bardzo wiele wypo-
wiedzi polityków i dowódców wojsko-
wych dotyczących samotnie walczącej 
polskiej stolicy. „Pomoc dla Warszawy 
nie jest żadną łaską, ale słuszną zapła-
tą za to wszystko, co Polska wniosła  
w walkę o wolność i lepsze jutro świata” 
napisał angielski „The Daily Sketch”. 
Sztokholmski „Socialdemokraten” na-
zwał Powstanie największą wówczas 
tragedią na świecie, a w tureckiej „Repu-
blique” znalazło się następujące zdanie: 
„Warszawa jest najbardziej bohaterskim 
miastem podczas obecnej wojny i jest 
większym symbolem poświęcenia aniżeli 
Verdun i Stalingrad”. 

Peter Fraser, premier rządu Nowej 
Zelandii ogłosił: „Jesteśmy głęboko za-
niepokojeni losem tych, którzy walczą  
w Warszawie. Nie mamy słów uznania 
dla ich odwagi”. Z kolei Izaak Gryn-
baum, wiceprezes Agencji Żydowskiej 
napisał na łamach jerozolimskiego „Ha-
zmana” – „Naród polski osamotniony  
i osierocony, walczy na ulicach Warsza-
wy apelując o pomoc”.

Ale były także inne głosy. Radzieckie 
„Izwiestija” nazwały Powstanie „ohydną 
prowokacją”, a moskiewska „Prawda”  
– „ciemną gierką polityczną polskich kół 
emigracyjnych”. Gromy na powstańców 
ciskał w liście do brytyjskiego premiera 
Winstona Churchilla Józef Stalin. Nie-
stety, niektóre pisma angielskie przejęły 
tę argumentację, np. „New Statesman” 
(„Poronione powstanie”). A „The Times”  
zarzucał powstańcom brak realizmu  
w liczeniu na pomoc wojskową ze strony 
Rosjan, skoro Armia Krajowa jest forma-
cją nastawioną nieprzyjaźnie do ZSRR. 
Upadek Powstania sprowokował kolejną 
falę artykułów w gazetach m.in. Anglii, 
USA, Kanady, Egiptu. Angielscy plastycy 
zamieścili wówczas wiele wstrząsających 
rysunków, z których niektóre przeszły do 
historii. Na przykład, rysunek Clive`a  

Upttona „All is Quiet In Warsaw”, gdzie 
tytułowym spokojem jest upiorna cisza 
ruin, albo Thomasa Derricka „Warsaw”,  
którego praca ukazywała śmierć w czar-
nej pelerynie tulącą uzbrojonego po-
wstańca w poszarpanym mundurze.

O Powstaniu pisała także niemiecka 
prasa, która – co ciekawe – nie rzucała 
gromów na żołnierzy Armii Krajowej, 
jak robiła to radziecka. Ton nazistow-
skim mass mediom narzucał oczywiście 
minister propagandy Joseph Goebbels, 
który w obliczu klęsk wojsk Trzeciej 
Rzeszy na wszystkich frontach nakazał 
wprowadzić nowe akcenty w pisaniu  
o Polakach, co jeszcze na początku lat 40. 
byłoby nie do pomyślenia. O powstań-
cach pisano więc w Niemczech jako  
o ludziach dzielnych, ale lekkomyślnych, 
tragicznych ofiarach anglo-sowieckich  
knowań politycznych. Wykazywano 
pewne zrozumienie dla ich zbrojnego 
zrywu akcentując jego przyczynę, którą 
była próba nie dopuszczenia do zajęcia 
stolicy przez Armię Czerwoną. Sugero-
wano, że zalew Europy przez bolszewi-
ków jest jednakowym zagrożeniem dla 
Niemców i Polaków, którzy w nowych 
okolicznościach powinni współpraco-
wać ze sobą.

Polski pisarz, Ferdynand Goetel, 
który cały okres hitlerowskiej okupacji 
spędził w Warszawie, po upadku Po-
wstania podzielił los i poniewierkę tysię-
cy warszawiaków, a chwilową przystań 
znalazł w Krakowie. Na kartach swojej 
wspomnieniowej książki zatytułowanej 
„Czasy wojny” opisał on, wstydliwie 
pomijany milczeniem przez history-
ków, sposób przyjęcia uchodźców war-
szawskich przez niektóre kręgi społe-
czeństwa krakowskiego. Jeden z księży 
Kościoła Mariackiego wyklinał z ambo-
ny Warszawę jako Sodomę i Gomorę,  
a czcigodni mieszkańcy grodu Kraka  
z pewnych szanowanych rodów wysto-
sowali petycję do generalnego guber-
natora Hansa Franka z prośbą o prze-
pędzenie warszawskich przybłędów. 
Niemcy tego nie zrobili, bo – o ironio losu  
– w czasopiśmie „Das Reich” uka- 
zał się cotygodniowy felieton Goebbelsa,  
w którym wyraził się on z pewnym 

Mało znanym faktem jest reakcja światowych mass mediów na wybuch  
Powstania Warszawskiego. Nasze monografie dotyczące tego zrywu niewiele  
o nich wspominają albo nie robią tego w ogóle. Można odnieść wrażenie,  
że świat w ogóle nie zauważył – co jest absolutnym mitem.

uznaniem o bohaterstwie powstańców.  
Po tym artykule ani Frank, ani żaden 
inny okupacyjny decydent nie ośmielił 
się represjonować uchodźców ze zrujno-
wanej stolicy. 

Agnieszka Osiecka powiedziała kie-
dyś, że zamieszkała na Saskiej Kępie, bo 
nie mogłaby żyć na terenie lewobrzeżnej 
Warszawy, ze względu na morze krwi  
jakie pochłonęła tam ziemia. Sytuacja 
nad Wisłą latem 1944 roku przypomina-
ła fatum z tragedii greckiej, za którego 
sprawą morze krwi i tak by się polało. 
Bo do godziny „W” musiało dojść. Na-
miętności bojowe naszych chłopców  
z rocznika 20. czyli „Kolumbów” były 
zbyt silne, potrzeba rewanżu na oku-
pancie dosłownie eksplodowała w umy-
słach, a pragnienie wyzwolenia stolicy 
spod władzy katów stało się celem nad-
rzędnym. Tym bardziej, że unosił się nad 
Warszawą przykład Paryża, niedawno 
wyzwolonego po dwudniowych wal-
kach powstańczych. Tyle, że dominujące 
emocje przesłoniły jeden podstawowy 
fakt: do Paryża zbliżała się armia ame-
rykańska, a na przedmościa Warsza-
wy wkroczyły wojska sowieckie. Stalin  
– „sojusznik naszych sojuszników” – nie 
miał politycznego interesu, żeby pozwo-
lić Armii Krajowej na opanowanie sto-
licy. Posłużył się iście diaboliczną prze- 
biegłością, wstrzymując atak na Warsza-
wę i pozwalając, żeby to Niemcy rozpra-
wili się z polskimi patriotami. 

Warszawa padła tragiczną ofiarą 
dwóch potęg militarnych: brunatnej  
i czerwonej. I to jest fakt. A całą resz-
tę – spekulacje, dociekania i osądy  
– niech zastąpi milczenie i chwila zadu-
my nad losem tych, których krew spra-
wiła, że Agnieszka Osiecka nie mogła 
zamieszkać na lewym brzegu stolicy.

  PIOTR KITRASIEWICZ
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Udany występ w rozgrywkach LZS
Uroczystość odbyła się we wtorek 23 lipca w siedzibie Re-

gionalnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych 
w Siedlcach. Przybyli przedstawiciele niemal wszystkich 

wyróżnionych drużyn, w tym delegacja LIKS „Przelew” Glinian-
ka. Nasz klub reprezentowali: prezes Grzegorz Grzęda, skarbnik 
Paulina Grzęda oraz kapitan drużyny Rafał Pszonka.

Spotkanie poprowadził przewodniczący RZ LZS w Siedlcach, 
Kazimierz Sitkiewicz. Dokonał krótkiego podsumowania rozgry-
wek, po czym nastąpiło uroczyste wręczenie nagród dla najlep-
szych drużyn oraz zawodników.

Na podium znalazły się :
1. LZS „Tęcza” Korczew
2. LIKS „Przelew” Glinianka
3. LKS „Jupiter” Koszewnica
Najlepszymi zawodnikami czołowych zespołów zostali wy-

brani: Wiecha Krzysztof – LZS „Tęcza” Korczew, Pszonka Rafał 
– LIKS „Przelew” Glinianka, Parapura Andrzej – LKS „Jupiter” 
Koszewnica.

Wyróżnione drużyny otrzymały puchary, medale oraz drob-
ny sprzęt sportowy,  a najlepsi zawodnicy pamiątkowe statuetki. 
Start naszego klubu w rozgrywkach LZS był możliwy dzięki dofi-
nansowaniu z budżetu Gminy Wiązowna.

 PAULINA GRZĘDA, LIKS „PRZELEW” GLINIANKA 

Delegacja Ludowo-Integracyjnego Klubu Sportowego 
„Przelew” Glinianka odebrała nagrodę za udział  
w rozgrywkach „Wiosna 2013”.

Przebojowa Ustka 2013

Tak bogatego w imprezy obozu młodzi sportowcy  
z Glinianki jeszcze nie mieli. Pogoda dopisała jak ni-
gdy dotąd. Warunki pobytu bardzo dobre. W progra-

mie treningi, zawody sportowe, kąpiele słoneczne i morskie, 
wycieczki i inne atrakcje. W salach usteckiego Gimnazjum 
zamieszkało10 dziewcząt i 10 chłopców uczestników Czwart-
ków Lekkoatletycznych w Gliniance pod opieką nauczycieli-
-trenerów Krzysztofa  Ślusarczyka i Zenona Kwiatkowskiego.  
Już drugiego dnia pobytu pojechaliśmy do Darłówka poszaleć 
na zjeżdżalniach oraz popływać  w basenach miejscowego Aqua 
Parku z podgrzewaną morską wodą. Półtoragodzinny pobyt 
dał dzieciom wiele radości. Codzienne treningi /1 godz./ odby-
wały się w lasku nadmorskim, na plaży oraz na boisku tartano-
wym. Korzystaliśmy z Orlika na którym rozgrywaliśmy mecze 
piłkarskie z innymi grupami dzieci odpoczywającymi w Ustce 
– zawsze zwycięskie! Pod koniec pierwszego tygodnia zwiedzi-
liśmy Park Słowiński. Wielkie wrażenia zrobił na nas pustynny 
krajobraz Ruchomych Wydm, a także tajemnicza góra Rowo-
koł. Wielkim przeżyciem dla wszystkich był rejs łodzią rybacką 
po lekko wzburzonym morzu. Obyło się bez zbędnych „sen-
sacji” i przymusowego „karmienia ryb” zjedzonym wcześniej 
obiadem! Jednego popołudnia cała grupa opanowała deptak 
miejski w pobliżu Promenady jeżdżąc na wypożyczonych  trzy 
i czterokołowych bolidach. Wszyscy jeździli zgodnie z przepi-
sami, obyło się więc bez kolizji. Codzienne spacery pozwoliły 
uczestnikom poznać piękną Ustkę, a zwłaszcza Port Morski. 
Spacerowaliśmy po Promenadzie nadmorskiej zatrzymując się, 
aby skorzystać z różnych atrakcji tego miejsca. Chętni grali  
w Cymbergaja, tańczyli przy maszynach i grali na automatach. 
Były również lody i pizza. Treningi sportowe uwieńczyły za-
wody sportowe z udziałem dzieci z innych grup, które przeby-

wały na obozach razem z nami. Startowali wszyscy obozowicze 
osiągając bardzo dobre wyniki sportowe. Najlepsi otrzymali 
dyplomy z rąk – i tu olbrzymia dla dzieci niespodzianka – świe-
żo „upieczonej” Mistrzyni Polski w oszczepie Barbary Madej-
czyk. Pani Barbara bardzo chętnie przyjęła nasze zaproszenie, 
wręczała dyplomy i pozowała do zdjęć z młodymi lekkoatle-
tami. Na koniec podzieliła się z nami swoimi wspomnieniami  
z kariery sportowej od dzieciństwa poczynając. Były autografy 
i pojedyncze rozmowy. Na koniec dzieci podziękowały naszej 
Olimpijce brawami i wiązanką kwiatów. Pani Barbara nie kry-
ła wzruszenia. To był piękny dzień. Obóz jak zawsze kończył 
chrzest sportowy udzielony w imieniu Królowej Sportu Lek-
kiej Atletyki  zawodnikom, którzy zaliczyli pierwszy w swoim 
życiu obóz sportowy. Obrzędu dokonał pan Zenon Kwiatkow-
ski. Następnego dnia z żalem opuszczaliśmy gościnną Ustkę 
pragnąc przyjechać tu przynajmniej jeszcze raz.

 ZENON KWIATKOWSKI        
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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.

Reportaż z uroczystości na str. 16
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Pamięć o poległych

Jak co roku tego dnia o godz. 17.00 
przy Kopcu historycznym przy 
ul. Lubelskiej nastąpiło spotka-
nie pocztów sztandarowych m.in.  

           Światowego Związku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej Koło Fromczyn w Otwoc-
ku, Bractwa Strzelców Kurkowych „Le-
chity” im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
szkół z terenu Gminy Wiązowna. Wartę 
przy Krzyżu na Kopcu pełnili członko-
wie Grupy Rekonstrukcji Historycznej  
1 Pułku Strzelców Konnych z Garwolina. 
Przybyła wójt Anna Bętkowska; skarbnik 
gminy Wiesław Miłkowski; radni Barba-
ra Bratko, Marzena Dach, Renata Faliń-
ska, Anna Lech i Piotr Łapiński; weterani 
Wiesława Bielecka, Halina Piasecka, Boh-
dan Głowacki, Eugeniusz Klimontowicz, 
Czesław Konowrocki,  Zygmunt Pru-
dzyński, Tadeusz Sułowski, Tadeusz Za-
jąc, Adam Zdunek i wiele innych osób, 
mieszkańców Gminy.

Po powitaniu zgromadzonych przez 
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
Arkadiusza Głogowskiego odśpiewano 
Hymn Państwowy. Przedstawiciele dele-
gacji w asyście harcerzy złożyli pod Krzy-
żem wieńce i wiązanki kwiatów. Głos 
zabrała wójt Anna Bętkowska, która 
mówiąc o potrzebie krzewienia wartości  
patriotycznych i podtrzymywaniu trady-
cji narodowo-historycznej, opowiedzia-
ła o 11-kilometrowym marszu szlakiem 
fortyfikacji w Wiązownie, Emowie i Jó-
zefowie, w którym wzięła udział w nie-
dzielę 11 sierpnia.

który przedstawił dzieje czynu zbrojne-
go na tych ziemiach, z udziałem miesz-
kańców, przedstawicieli zasłużonych dla 
Gminy rodów.

– Największym i najstarszym miej-
scem pamięci czynu zbrojnego i żołnier-
skiego losu był i jest wiązowski cmentarz. 
Na tej nekropoli spoczywają synowie tej 
ziemi, walczący przez wieki o wolność  
i niezawisłość Polski. Zarówno tu, jak  
i na obszarze całej Europy. Byli to człon-
kowie miejscowych rodów: Adamskich, 
Ajdackich, Bąków, Bieńkowskich, Boguc-
kich, Cacków, Chrzanowskich, Dąbałów, 
Gajewskich, Gołębiów, Grzybowskich, 
Iwanowskich, Izdebskich, Kabatów, Ką-
koli, Klochów, Koczorowskich, Konczyc-
kich, Konowrockich, Kopków, Kosów, 
Kostrzyńskich, Krawczyków, Łysików, 
Majszczyków, Malesów, Mrówków, Na-
pertych, Nejmanów, Neumanów, Okta-
bińskich, Pawlaków, Pietrzyków, Piwków, 
Popowskich, Prudzyńskich, Radomskich, 
Radzymińskich, Sędków, Skibińskich, 
Smolińskich, Sobotów, Sierpińskich, Szy-
perskich, Twardowskich, Wicików, Wita-
nów, Wojdygów, Włodarczyków, Woźni-
ców, Zająców, Zombergów – powiedział 
między innymi Oktabiński. 

Apel Poległych odczytał mieszkaniec 
Gminy, były pułkownik Wojska Polskie-
go, a obecnie kapitan Państwowej Straży 
Pożarnej Wiesław Regmunt, syn żołnie-
rza Armii Krajowej.

Po honorowej salwie oddanej przez 
członków Bractwa Strzelców Kurkowych 
„Lechity” z Otwocka, głos zabrała wójt 
Bętkowska.  

– Chociaż nie urodziłam się w tych 
stronach, jestem dumna, że mieszkam tu-
taj od wielu lat, wśród tylu wspaniałych 
ludzi, bohaterów, prawdziwych synów 
naszej Ojczyzny – powiedziała z przeję-
ciem pani wójt, która mówiąc o ofiarach 
poniesionych podczas wojen i powstań 
przez mieszkańców tej ziemi, zapropo-
nowała wspólne przejście do mogiły pol-
skich lotników zestrzelonych we wrze-
śniu 1939 roku nad Dziechcińcem oraz 
do mogiły Powstańców Styczniowych. 
Złożenie kwiatów na obu mogiłach było 
ostatnim punktem uroczystości. Dyrek-
tor GOK podziękował wszystkim obec-
nym i zaprosił ich na słodki poczęstunek 
do sali parafialnej, który oprócz kulinar-
nej, miał również swoją część artystyczną 
za sprawą akordeonisty z Wesołej, człon-
ka zespołu „Magia”, Grzegorza Marasz-
ka, który zagrał – a zebrani towarzyszyli 
śpiewem – pieśni powstańcze i wojenne, 
w tym „Czerwone maki”.

PIOTR KITRASIEWICZ

– Tutaj, na tej ziemi, rozgrywały się 
wielkie i krwawe walki, o czym świadczą 
bunkry i stanowiska bojowe. Chcieliby-
śmy, żeby te fortyfikacje stały się naszą 
marką, naszą atrakcją turystyczną za-
chęcającą do odwiedzania naszej gminy 
– powiedziała wójt.

Spod Kopca do kościoła Św. Woj-
ciecha w Wiązownie ulicami Lubelską  
i Kościelną przeszła parada z orkiestrą. 
O godz. 18.00 odbyła się uroczysta  
Msza św. – celebrowana przez probosz-
cza parafii, ks. prałata Tadeusza Łakomca  
– z okazji Święta Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny, Święta Sił  
Zbrojnych RP  oraz 93 rocznicy Cudu 
nad Wisłą.

Po Mszy św. nastąpił przemarsz na 
cmentarz parafialny. Na czele pochodu 
szła grająca patriotyczny marsz Orkie-
stra Dęta z Trąbek prowadzona przez 
kapelmistrza Grzegorza Zakrzewskiego, 
za nią podążały poczty sztandarowe, 
kombatanci, władze i przedstawiciele  
samorządu oraz mieszkańcy gminy.  
Wieńce oraz wiązanki kwiatów złoży-
li przed pomnikiem kwatery wojsko-
wej przedstawiciele władz i samorządu 
gminnego, kombatantów, szkół i stowa-
rzyszeń lokalnych. Następnie ks. Łako-
miec zainicjował, podjęte przez zgroma-
dzonych, trzy modlitwy: „Ojcze Nasz”, 
„Zdrowaś Mario” oraz „Wieczny odpo-
czynek”.

Głos zabrał historyk Wiązowny i re-
gionu otwockiego Krzysztof Oktabiński, 

W dniu 15 sierpnia, Święta Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, władze  
oraz społeczność Gminy Wiązowna oddali hołd obrońcom Ojczyzny z 1920 roku. 


