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Finał WOŚP w Wiązownie

walizacji za rekordową w tegorocznej aukcji kwotę 300 zł.  
Wylicytowano m.in. ciasto – estetycznie udekorowany piernik 
w kształcie gwiazdy – wypiek Krystyny Woźniak (za 100 zł), 
oprawioną w ramki fotografię autorstwa Ryszarda Szczęsnego 
ukazującą kościół w Wiązownie w scenerii zimowej (za 100 zł),  
torbę na ramię – gadżet WOŚP (za 80 zł), a także obrazy  
na płótnie, zestaw pierwszej pomocy dla OSP, dwa ciastka  
w formie serca, książki. 

Po pokazach tanecznych przyszedł czas na śpiew i muzykę 
za sprawą działającego przy GOK chóru Mienia River Gospel 
Choir, który wykonał 9 piosenek (w tym słynny utwór „Hal-
lelujah”). Następnie członkowie chóru, Karolina Poszwald 
i Krzysztof Kaczyński zaprezentowali w duecie – także ze 
wsparciem chóralnym – cztery piosenki. Były to: „Mufka” Jac-
ka Kaczmarskiego, „Źródło” Jonasza Kofty (tekst) i Dariusza 
Cieślaka (muzyka), „Taka gmina” Jeremiego Przybory (tekst)  
i Jerzego Wasowskiego (muzyka) oraz „Córka rybaka” Rudiego 
Schubertha i zespołu Wały Jagiellońskie.

Wiązowski XXII Finał WOŚP stał się również polem do de-
biutanckiego występu nowego zespołu wokalno-muzycznego 
„Koledzy mojego ojca”, który przedstawił 5 utworów utrzyma-
nych w stylu rockowo-bluesowej.

– Wszyscy jesteśmy z Wiązowny, a zespół założyliśmy  
w 2013 roku. Opieramy się na własnych tekstach i muzyce, 

W tym roku finansowe zasilenie puli Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy – Na Ratunek z terenu 
Gminy Wiązowna wyniosło 9 tys. 577 zł 90 gr. Kwota ta 
zostanie przeznaczona, wraz z wpływami do puszek z całej 
Polski, na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej 
medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. 

Tegoroczny, XXII Finał WOŚP w Wiązownie w nie-
dzielę 12 stycznia rozpoczął w godzinach przedpołu-
dniowych turniej tenisa stołowego rozegrany w hali 
sportowej ZSG pod patronatem GKTS. Potem odbył 

się kilkugodzinny program artystyczny przeplatany licytacjami 
gadżetów i przedmiotów otrzymanych na Finał. Wystąpiło po-
nad 40 młodych tancerek, które zaprezentowały się w duetach 
i pokazach solowych w rytmach disco dance, show dance, fre-
estyle i jazz. Były także pokazy Formacji Takcik, Miniforma-
cji Takt Bis, Miniformacji Takcik, Formacji Takt, Miniformacji 
Rytm, jak również debiutującej w disco dance grupy począt-
kującej. Jak wiadomo, wszystkie tancerki są podopiecznymi 
instruktor Anny Chwalczuk z GOK, która jako koordynator 
Finału WOŚP w Gminie Wiązowna przygotowuje i prowadzi 
styczniowe imprezy pod szyldem Wielkiej Orkiestry.

Od rana 17 wolontariuszy zbierało datki do puszek w róż-
nych punktach Wiązowny, takich jak kościół św. Wojciecha, 
restauracja Mazowsze, cukiernia przy ul. Kościelnej, pawilon 
handlowy GS, dom handlowy Jarton oraz przed Zespołem 
Szkolno-Gimnazjalnym. Ofiarność mieszkańców i przyjezd-
nych była jak zwykle duża, ale – jak okazało się późnym wie-
czorem po przeliczeniu zebranych kwot w powiatowej centrali 
WOŚP w Otwocku – nie przekroczono wiązowskiego rekordu 
WOŚP z roku 2012, kiedy zebrane do puszek oraz uzyskane  
w licytacjach pieniądze zamknęły się sumą 12 tys. 322 zł. 

Licytacje odbywały się w hali sportowej ZSG, w przerwach mię-
dzy występami artystycznymi. Wystawionymi do aukcji przed-
miotami były dary od mieszkańców Gminy, pracowników GOK 
oraz samej Fundacji Owsiaka, jak przygotowana na tegoroczny  
finał WOŚP koszulka-gadżet, od licytacji której rozpoczęto  
aukcję. Ten pierwszy przedmiot, oferowany widzom przez 
Annę Chwalczuk i wspomagającą ją wójt Annę Bętkowską  
za cenę wywoławczą 50 zł, sprzedany został po zażartej ry-
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Nie taki diabeł 
straszny

Jak ten czas leci… Wiązownie 
stuknęło już 600 lat. Jubileusz, 
do którego Gmina przygotowuje 
się w tym roku, dotyczy pierwszej 
wzmianki pisanej na temat wsi 
„Wyozowna”, objętej przez parafię 
w Rzerzniu w roku 1414. Ręczy 
za to słowem honoru historyka 
regionu Krzysztof Oktabiński, który 
podczas obchodów wygłosi  

stosowny referat w tej materii oraz zaprezentuje swoją najnowszą  
książkę. Rok 2014 niesie także inną rocznicę jubileuszową: 
70-lecie akcji „Pierzyna” czyli zrzutu grupy cichociemnych  
w malcanowskich lasach w nocy z 3 na 4 kwietnia 1944 roku. 
Dodajmy do tego coroczne Dożynki, Dni Gminy, Półmaraton 
Wiązowski oraz obchody 3 Maja, 15 Sierpnia i 11 Listopada,  
a okaże się, że tegoroczny kalendarz gminnych uroczystości jest 
całkiem napięty. W dodatku będziemy uczestniczyć w ceremonii 
oddania do użytku Domu Kultury nad Świdrem, uświetnionej 
specjalną sesją Rady Gminy.

Na razie jednak, na początku Anno Domini 2014, 
stajemy przed wyzwaniem podsumowania roku ubiegłego 
i zmierzeniem się z oczekiwaniami roku bieżącego. 
Oczekiwaniami – finansowymi, bo bez sensownie 
przygotowanej kasy ani rusz. Ostatnia w ub.r. sesja RG 
zaakceptowała budżet na ten rok: więcej w nim środków 
na inwestycje lokalne, o czym bardziej szczegółowo mówi 
w wywiadzie skarbnik Gminy. Z rozmowy tej wynika, 
że zadłużenie Gminy to wcale nie taki diabeł straszny, 
a umiejętne sterowanie gminnymi finansami pozwala 
na opanowanie wielu problemów, a nawet na kolejne 
inwestowanie. Zachęcony przeze mnie pan skarbnik  
próbował mówić jak zwykły mieszkaniec, a nie osoba 
urzędowa, czyli tak po ludzku, nie zaś po „ichniemu”,  
z czego jak samokrytycznie przyznał niewiele wyszło,  
bo przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka, tym niemniej 
jego wywody na tematy finansowe dają się strawić, chociaż 
sam temat jako taki lekkostrawnym bynajmniej nie jest. 

Nowy rok to również nowa forma wnoszenia opłat  
za wywożenie śmieci i odpadów, w systemie miesięcznym,  
a nie jak poprzednio – kwartalnym, po myśli mieszkańców.  
To także podsumowanie ubiegłorocznych działań kontrolnych  
w tym zakresie przez pracowników UG (deklaracje „śmieciowe”,  
a jakże, czasem mijają się z prawdziwym stanem rzeczy), 
wprowadzenie ulg dla rodzin wielodzietnych, zakończenie 
kolejnego, V etapu kanalizacji gminy (Stefanówka-Boryszew). 
Na razie mamy za sobą jedną dużą styczniową imprezę. 
Jest nią wiązowski 22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, który jak zwykle wykazał hojność mieszkańców 
Wiązowny i całej Gminy, ale również zaowocował rekordem 
w skali powiatu za sprawą puszki, do której zbierała datki 
koordynatorka uroczystości, Anna Chwalczuk. Styczeń 
to także jasełka bożonarodzeniowe w wykonaniu osób 
niepełnosprawnych, podopiecznych stowarzyszenia 
„Jesteśmy!”, w kościele św. Wojciecha w Wiązownie,  
obchody Dni Babci i Dziadka w GOK oraz rozstrzygnięcie  
kilku konkursów, w tym zorganizowanego w szkołach  
i przedszkolach ogólno gminnego konkursu ekologicznego. 

                 Wasz redaktor naczelny
  Piotr Kitrasiewicz

Drodzy Czytelnicy!

próby odbywaliśmy w GOK. Cieszymy się, że nasz pierwszy 
publiczny występ przypadł właśnie na Finał WOŚP. Chcieliby-
śmy wspierać Gminę biorąc udział w uroczystościach typu Dni 
Wiązowny oraz Dożynki. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz 
wystąpimy, bo lubimy to robić. Utworów przybywa, a zespół 
rozwija się w dobrym kierunku – powiedział gitarzysta oraz 
wokalista grupy Maciej Woźnica, obok którego wystąpili: Woj-
ciech Czajka (gitara), Dariusz Sknadaj (gitara basowa), Tomasz 
Borowik (perkusja), Ewa Kluska (podkład tzw. chórki). 

Anna Chwalczuk, którą wspomagali w pracy Barbara  
Paprocka z Dziechcińca i Krzysztof Kaczyński, mieszkaniec  
Józefowa, członek Mienia River Gospel Choir oraz Wiązow-
skiego Teatru Amatorskiego, oceniła tegoroczny Finał WOŚP 
jako udany.

– Zainteresowanie było duże, większe niż w ubiegłym roku, 
bo i tegoroczny program był bardziej urozmaicony. Finały or-
ganizujemy w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym od roku 2000. 
Wcześniej odbywały się one w GOK. W tym roku rekordu  
z 2012 r. wprawdzie nie pobiliśmy, ale padł inny rekord, zwią-
zany ze mną, a raczej z moją skarbonką – powiedziała Anna 
Chwalczuk.

Okazało się bowiem, że w puszce wiązowskiej koordynator-
ki Finału WOŚP znalazła największa kwota w całym powiecie 
otwockim wynosząca 2 tys. 75 zł 83 gr. Gratulujemy!

Dzięki takim ludziom jak pani Ania i wspierające akcję osoby 
można uznać, że w Wiązownie WOŚP rzeczywiście grać będzie 
do samego końca świata, a nawet jeden dzień dłużej.

 PIOTR KITRASIEWICZ
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Najstarszym drzewem, zlokalizowanym 
na lewym brzegu rzeki Mieni w re-
zerwacie przyrody „Świder” jest Bar-

tek Mazowiecki – dąb szypułkowy (Quercus  
robur). Bartek liczy sobie około 400 lat,  
wys. 23 m, natomiast jego obwód to blisko  
560 cm. Do drzewa można dotrzeć, porusza-
jąc się pieszym szlakiem czerwonym pomiędzy 
Wiązowną a Otwockiem.

Na najstarszym pomniku przyrody, zlokalizo-
wanym na terenie naszej gminy zostały przepro-
wadzone prace pielęgnacyjne i konserwatorskie 
w ramach zadania pn. „Pielęgnacja pomnika 
przyrody oraz drzew mających dużą wartość 
estetyczną na terenie Gminy Wiązowna”. Pra-
ce pielęgnacyjne zostały wykonane również 
na sosnach znajdujących się przed kościołem  
pw. św. Wojciecha w Wiązownie. Pielęgnacja 
drzew została zfinansowana ze środków wła-
snych Gminy na kwotę 4 960,00 zł. 

 EWELINA KOWALSKA

Pielęgnacja Bartka 
Mazowieckiego

15 lutego
Michałówek	 –	godz.	9.00
Izabela	 –	godz.	10.00
Zakręt	 –	godz.	12.00

1 marca
Stefanówka						–	godz.	9.00
Majdan													–	godz.	10.00
Zagórze		 –	godz.	13.30

29 marca
Boryszew									–	godz.	9.00
Duchnów									–	godz.	11.00
Kąck																		–	godz.	13.00

5 kwietnia
Kruszówiec		 –	godz.	9.00
Czarnówka		 –	godz.	10.00
Bolesławów		 –	godz.	11.30
Lipowo	 –	godz.	12.30
Kopki	 –	godz.	14.00

12 kwietnia
Wola	Ducka	 –	godz.	9.00
Wola	Karczewska	 	
	 –	godz.	10.30
Rzakta	 –	godz.	12.00

26 kwietnia
Poręby						 –	godz.	9.00
Glinianka	II	 –	godz.	10.30
Glinianka	I	 –	godz.	12.00

10 maja
Wiązowna	Kościelna	
	 –	godz.	14.00
Radiówek		 –	godz.	17.00
Góraszka	 –	godz.	14.00

17 maja
Wiązowna	Gminna	
	 –	godz.	9.00
Emów		 –	godz.	14.00

O	miejscach	i	cenie	szczepień		
powiadomimy	na	plakatach.

Gabinet	Weterynaryjny	
POLI-VET	S.C.		
05-462	Wiązowna,	
ul.	Boryszewska	2
tel.	22	789	01	23,	604	472	994

Plan szczepień psów przeciwko wściekliźnie 
w I i II kwartale 2014 r.
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Gratulujemy zwycięzcom
Konkursu Ekologicznego!

Rozstrzygnięto konkurs ekologiczny zorganizowany przez 
Wójta Gminy Wiązowna pod nazwą „Edukacja ekolo-
giczna w Gminie Wiązowna”. Kategoria konkursowa  

to rzeźba z odpadów wtórnych, a forma pracy – grupowa.  
W I etapie konkursu uczniowie przygotowywali prace zbioro-
we w danej placówce oświatowej, a komisja powołana w każdej  
z tych placówek wyłaniała tylko jedną pracę w danej kategorii 
wiekowej: przedszkole, klasy 0-I oraz klasy II-III szkoły podsta-
wowej. W II etapie komisja powołana przez Wójta Gminy Wią-
zowna ocenia prace przedstawiane przez placówki.

Jury oceniało prace pod kątem pomysłowości wykonania, 
kreatywności, różnorodności odpadów z jakich wykonano 
pracę oraz techniki wykonania pracy. W swoim bardzo trud-
nym, choć niezwykle przyjemnym wyborze jury dokonało 
oceny i zgodnie z przyznaną punktacją wyłoniono laureatów 
konkursu:

W grupie wiekowej przedszkola:
I miejsce – Gminne Przedszkole „Pod stumilowym Lasem”  
w Pęclinie
I miejsce – Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka w Wiązownie
II miejsce – Gminne Przedszkole w Zakręcie
II miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Zabawny Kącik”  
w Gliniance
W grupie wiekowej klasy 0-I szkoły podstawowej: 
I miejsce – Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Gliniance
W grupie wiekowej klasy II-III szkoły podstawowej: 
I miejsce – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Bohaterskich Lotników Polskich w Zespole Szkolno-Gim-
nazjalnym w Wiązownie

Wszystkim szkołom, a w szczególności uczniom serdecznie 
dziękujemy za podjęcie starań i wzięcie udziału w konkursie.

JOANNA KOCISZEWSKA, 
REFERAT NIERUCHOMOŚCI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
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Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka w Wiązownie

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gliniance.

Gminne Przedszkole „Pod stumilowym Lasem” w Pęclinie

SP z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników 
Polskich w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Wiązownie.

Środowisko to Twój przyjaciel
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Środowisko

Informacji udzielają pracownicy Referatu Nieruchomości, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska UG Wiązowna pod numerem  
telefonu (22) 789 01 20 wew. 216, 218 oraz osobiście w Urzędzie 
Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59 (poniedziałek: 8.00-17.00, 
wtorek-czwartek: 8.00-16.00, piątek: 8.00-15.00)

Miesięczne terminy płatności za odpady komunalne

Od dnia 1 stycznia 2014 r. w związku z uchwałą Nr 142.
XLVIII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 listopada  
2013 r., w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
zmianie uległ termin płatności za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy 
uiszczać bez wezwania, na przydzielone indywidualne konto ban-
kowe, w okresach miesięcznych, do dnia 15 każdego miesiąca, 
począwszy od miesiąca stycznia 2014 r.

Informacji  udzielają pracownicy Referatu Nieruchomości, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska UG Wiązowna pod numerem 
telefonu (22) 789 01 20 wew. 216, 218 oraz osobiście w Urzędzie 
Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59 (poniedziałek: 8.00-17.00, 
wtorek-czwartek: 8.00-16.00, piątek: 8.00-15.00)

 JOANNA IWAŃSKA

Ulgi dla rodzin wielodzietnych 

Podczas XLVIII Sesji Rady Gminy w dniu 29 listopada 2013 r.  
Radni zatwierdzili projekt zmiany uchwały Nr 8.XXXV.2013 
Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie 
Gminy Wiązowna. To dobra wiadomość dla rodzin wielodziet-
nych, które otrzymają ulgi w opłatach za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. 

Od dnia 1 stycznia 2014 roku obniżona stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w spo-
sób selektywny dla rodzin posiadających czworo i więcej dzieci 
wynosi 5 zł miesięcznie od osoby. Za rodzinę rozumie się ro-
dziców bądź opiekunów prawnych oraz czworo i więcej dzieci 
do ukończenia 18 roku życia lub jeżeli dziecko kontynuuje na-
ukę w szkole i nie pracuje to do 25 roku życia. 

Przyznanie ww. ulgi wymaga złożenia przez mieszkań- 
ców, którym ta ulga przysługuje korekty deklaracji o wyso- 
kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
wraz z uzasadnieniem oraz w przypadku gdy dziecko po ukoń-
czeniu 18 roku życia kontynuuje naukę w szkole i nie pracuje 
niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia o kontynuowaniu 
nauki. 

Zmiany w opłatach śmieciowych
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Nabór Wniosków  
o Dofinansowanie  
Usuwania Azbestu  
do 14 marca 2014 r.

W związku z możliwością pozyskania  
przez Gminę Wiązowna środków  
na finansowanie przedsięwzięcia w zakresie 
bezpłatnego odbioru, transportu i utylizacji azbestu, z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
informujemy, o możliwości składania wniosków o dofinansowanie  
ww. zadania.

Wnioski o udzielenie dofinansowania na ww. zadanie należy składać  
w terminie do 14.03.2014 r. w Urzędzie Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59  
(poniedziałek: 8.00-17.00, wtorek-czwartek: 8.00-16.00, piątek: 8.00-15.00)  
na formularzu wniosku, który można otrzymać w Urzędzie Gminy w Referacie 
Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. nr 10 lub pobrać  
ze strony internetowej: www.wiazowna.pl w zakładce Ochrona środowiska/ 
Wnioski.  

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  22 789 01 20  
wew. 216, 218. 

Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania przez Gminę Wiązowna 
środków zewnętrznych.

 Wójt Gminy

AktuAlności

Szanowne Koleżanki  
i Koledzy Absolwenci 
SGGW-AR w Warszawie!

Proponujemy	
ciekawą	inicjatywę	
spotkania	się		
celem	dalszej		
integracji	naszego		
środowiska		
(absolwentów	mieszkających		
w	gminie	Wiązowna).		
Zapraszamy	wszystkich		
bez	względu	na	rok	ukończenia	
studiów	do	udziału	w	spotkaniu		
w	lutym	br.	/miejsce	i	termin		
ustalimy	po	otrzymaniu	zgłoszeń/.	

Prosimy o kontakt:

Anna	Bętkowska	Wiązowna		
–	absolwenci.sggw@o2.pl

Jan	Markowski	Żanęcin		
–	markowskiejan@onet.eu

Oczekujemy na Wasz ODZEW.   
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Dobry budżet przyjęty bez sprzeciwu 

Obrady toczyły się szybko, a dy- 
skusje nie traciły na ogół mery-
torycznego charakteru. Zgod-
nie przyjęto ustalenia wydat-

ków budżetu gminy, które w roku 2013 
nie wygasają z upływem roku budżetowe-
go (np. środki przeznaczone na budowę  
ul. Szkolnej w Wiązownie na osiedlu  
XXX-lecia wraz z odwodnieniem i chod-
nikiem czy oświetlenie uliczne w Majda-
nie – na drodze do Zagórza), jak również 
zmiany w dwóch uchwałach (z marca  
i maja 2013 r.) dotyczących pożyczek:  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie na realizację zadania pod 
nazwą: „Kompleksowa kanalizacja Gminy  
Wiązowna etap V Stefanówka-Boryszew” 
oraz z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie na zadanie „Podłączenie budynków 
do zbiorowego systemu kanalizacyjnego 
w Gminie Wiązowna”. Przyjęto również  
– przy 2 głosach wstrzymujących się  
– wprowadzenie zmian do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna 
na lata 2013-2029 oraz – jednogłośnie  
– zmian do budżetu na rok 2013.

Rada udzieliła dotacji celowej na rok 
2014 trzem jednostkom Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej – w Gliniance, Malcanowie  
i Wiązownie – na sfinansowanie pono-
szonych przez nie kosztów związanych  
z pokryciem niezbędnych wydatków bie-
żących zapewniających gotowość bojową 
jednostek. Każda z nich otrzyma na ten cel 
40 tys. zł. Radni przyjęli tę uchwałę jed-
nogłośnie. Również 15 głosami oddanymi  
na tak zaakceptowano nazwy dla sześciu 
ulic w Czarnówce. Będą to ulice: Aka-
cjowa, Brzozy, Górna, Magnolii, Napole-
ońska, Orzechowa. Trzy z nich – Brzozy, 

Magnolii, Orzechowa – są ulicami stano-
wiącymi własność prywatną, dwie należą 
do Gminy Wiązowna (Akacjowa, Górna), 
a jedna (Napoleońska) jest własnością Ma-
zowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Warszawie. W osobnej uchwale nada-
no nazwę „Orzechowa” ulicy prywatnej  
w Góraszce. Również jednogłośnie zadecy-
dowano o przystąpieniu Gminy Wiązowna 
do Spółki Wodnej Izabela-Michałówek.

Najdłuższą dyskusję oraz najwię-
cej spornych poglądów wywołały dwa 
ostatnie projekty uchwał, a były nimi: 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gmi-
ny Wiązowna na lata 2014-2029 oraz 
Budżet Gminy Wiązowna na 2014 rok.  
W porównaniu z budżetem na rok 2013, 
przeznaczono obecnie więcej środków 
na wydatki inwestycyjne, między innymi 
kosztem obsługi administracji gminnej  
z której zdjęto 200 tys. Kwota ta zosta-
nie skierowana na położenie nakładki 
asfaltowej na nawierzchni ul. Jeździec-
kiej w Kopkach. Problem, jak wykorzy-
stać środki zdjęte z administracji, stał się 
na tyle trudny, że przewodnicząca Rady 
Gminy ogłosiła przerwę, w trakcie któ-
rej w Biurze Rady Gminy rozważono 
trzy możliwości. Oprócz ul. Jeździec-
kiej, rozpatrywano możliwość zasilenia 
finansowego budowy sieci wodociągo-
wej w Zakręcie oraz budowę sieci kana-
lizacyjnej z Wiązowny w stronę Żanęci-
na, ostatecznie jednak zdecydowano się  
na nakładkę asfaltową na Jeździec- 
kiej. Nastąpiło to pomimo sprzeciwu 
Piotra Łapińskiego, wiceprzewodniczą-
cego Rady i przedstawiciela Zakrętu, 
który rozpaczliwie prosił o wspomo-
żenie dodatkową kwotą w wysokości  
100 tys. zł. rozbudowy sieci wodocią-
gowej w Zakręcie argumentując, iż ist-

niejąca sieć pokrywa zaledwie w jednej 
czwartej teren tego sołectwa.

– Zakręt liczy ponad 1000 mieszkań-
ców, a jest zaniedbany od lat przez Gminę 
jeśli chodzi i sieć wodociągową. Proponu-
ję, żeby z 200 tys. zł. zdjętych z wydatków 
na administrację przeznaczyć 100 tys. zł. 
na wodociąg w Zakręcie, a drugie 100 tys.  
skierować na budowę dróg gminnych  
– mówił Łapiński.

– Proszę o przyjęcie budżetu na rok 
2014 w takim kształcie w jakim jest 
przedłożony po uwzględnieniu auto-
poprawek. Zdaję sobie sprawę, że wie-
lu osób on nie zadowoli. Staramy się 
wdrażać w życie zrównoważony roz-
wój infrastruktury i dbać sprawiedliwie  
o wszystkie sołectwa realizując nakłady 
inwestycyjne, gdzie to tylko jest możli-
we. W Zakręcie zrobiliśmy dużo, a bu-
dowa wodociągu posuwa się z oporami 
ze względu na gęstą zabudowę, wąskie 
drogi i brak zgód mieszkańców, lecz 
rzecz jasna będziemy tę inwestycję reali-
zować. Przyjęcie budżetu, nawet w takiej 
niedoskonałej formie, sprawi, że będzie-
my mogli ruszyć z przetargami doty-
czącymi inwestycji, które są szczególnie 
ważne i pożyteczne dla ogółu mieszkań-
ców naszej gminy – powiedziała wójt 
Anna Bętkowska.

Wieloletnią Prognozę Finansową  
na lata 2014-2029 przyjęto 9 głosami, 
przy 3 przeciwnych (Barbara Bratko, An-
drzej Cholewa, Piotr Łapiński) i 3 wstrzy-
mujących się (Jan Markowski, Monika So-
kołowska, Waldemar Suchecki). Podczas 
głosowania budżetu na rok 2014 (wzięło 
w nim udział 14 samorządowców) pa-
dło 10 głosów oddanych na tak, przy  
4 wstrzymujących się (Bratko, Cholewa, 
Łapiński, Sokołowska).

W ten sposób obie uchwały zostały za-
akceptowane przez Radę, co skwitowano 
oklaskami, a wójt Bętkowska podzięko-
wała zebranym i złożyła im życzenia świą-
teczne.  PK

– Przyjęcie budżetu, nawet w takiej niedoskonałej formie, sprawi, że będziemy 
mogli ruszyć z przetargami dotyczącymi inwestycji, które są szczególnie  
ważne  i pożyteczne dla ogółu mieszkańców naszej gminy – powiedziała wójt 
Anna Bętkowska.

Zaprosili nas w styczniu:
•	 Stowarzyszenie	„Jesteśmy!”	na	przedstawienie	 jasełkowe,	w	wykonaniu	swoich	podopiecznych,	uczestników	Warsztatów	Terapii	Zajęciowej,	 zaprezentowane		
w	kościele	św.	Wojciecha	w	Wiązownie.	

•	 Koordynator	XXII	Finału	Wielkiej	Orkiestry	Świątecznej	Pomocy	–	Na	Ratunek	w	Wiązownie,	Anna	Chwalczuk,	na	finał	tej	imprezy	do	Zespolu	Szkolno-Gimnazjalne-
go.	Zebrano	w	6	punktach	Wiązowny	i	w	licytacji	kwotę	9	tys.	577	zł	90	gr!	na	zakup	specjalistycznego	sprzętu	dla	dziecięcej	medycyny	ratunkowej	i	godnej	opieki	
medycznej	seniorów.

•	 Dyrektor	SP	im.	Wincentego	Witosa	w	Gliniance	na	uroczyste	przekazanie	szkole	50	kamizelek	odblaskowych	przez	ARiMR	–	Biuro	Powiatowe	w	Otwocku.	Spot-	
kaniu	towarzyszyła	inscenizacja	propagująca	zasady	bezpiecznego	poruszania	się	po	drodze	w	wykonaniu	uczniów	oraz	wręczenie	dyplomów	laureatom	szkolnego	
konkursu	plastycznego	„Widać	mnie	na	drodze”.

•	 Gminny	Ośrodek	Kultury	na	Święto	Babci	i	Dziadka,	podczas	którego	zaprezentowano	program	artystyczny	w	wykonaniu	wnuczek	i	wnuków	z	terenu	Gminy.	
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Rada Gminy przyjęła uchwałę w spra-
wie budżetu na rok 2014. Są w niej za-
pisy mówiące o zwiększeniu środków  
na inwestycje w Gminie w stosunku do 
roku 2013. Jakie wysokie środki wyod-
rębnione zostały w tym przedziale finan-
sowym i na jakie inwestycje?

– Rada Gminy podjęła uchwałę budże-
tową na 2014 rok podczas sesji w dniu  
20 grudnia 2013 r. Wydatki Gminy zo-
stały oszacowane na kwotę 49,4 mln zł 
w tym 11,3 mln na wydatki majątkowe, 
a dochody Gminy na kwotę 45,6 mln 
zł, w tym dochody majątkowe na kwotę  
3,6 mln zł. Należy zauważyć, że w budże-
cie 2014 r. wydatki majątkowe w stosun-
ku do 2013 r. wzrosły prawie o 4,0 mln zł,  
co oznacza, że tegoroczny budżet jest bu-
dżetem zdecydowanie prorozwojowym. 
O ile w 2013 r. wydatki inwestycyjne na 
jednego zameldowanego mieszkańca Gmi-
ny kształtowały się w kwocie 658,38 zł,  
to w 2014 r. wynoszą 1017,81 zł, co ozna-
cza wzrost wydatków majątkowych na 
jednego mieszkańca aż o 54,60%.

Pytałem również o inwestycje…
– Na pewno najważniejszą z nich jest 

rozpoczęcie w 2014 roku budowy szko-
ły w Malcanowie, na którą zaplanowano  
w roku bieżącym 4,1 mln zł, a całość 
przewidziana jest do realizacji w ciągu 
trzech lat. Kolejną inwestycją przewidzia-
ną do realizacji w latach 2014-2015 jest 
oszacowana na 6,7 mln zł budowa ka-
nalizacji sanitarnej od Wiązowny przez 
Stefanówkę, Boryszew do Duchnowa.  
Na 2014 r. w budżecie zaplanowano na 
ten cel 3,5 mln zł. Należy dodać, że Gmi- 
na na to zadanie pozyskała dofinanso-
wanie ze środków unijnych 4,0 mln zł,  
w tym 2,45 mln zł w 2014 i 1,45 mln zł  
w 2015 r. Ponadto na kanalizację w ra-
mach dotacji udzielonej ZWiK-owi w bu-
dżecie zaplanowano kwotę 447.570,00 zł, 
zaś na budowę wodociągów 696.491,00 zł  
plus 160.000,00 zł w rezerwie na inicja-
tywę lokalną na budowę wodociągu we 
wsi Emów. Na realizację inwestycji dro-
gowych przewidziano w budżecie środki 
w wysokości 1.328.554,00 zł, w tym na 
pomoc rzeczową i finansową dla powiatu 
otwockiego na modernizację dróg powia-
towych przebiegających przez teren naszej 
gminy przewidziano kwotę 570.000,00 zł.  
Na budowę oświetlenia ulicznego zapla-
nowano kwotę 183.156,00 zł. Na prace 
odwodnienia terenu Gminy Wiązow-
na przewidziano kwotę 185.000,00 zł.  

Po raz pierwszy w 2014 r. będą realizowa-
ne zadania w ramach funduszu sołeckiego. 
W ramach tego funduszu i przyznanych 
sołectwom limitów środków zaplanowa-
no przedsięwzięcia – około 90 zadań – na 
łączną kwotę 514.179,91 zł, w tym zada-
nia inwestycyjne na kwotę 274.170,80 zł.

Katalog zadań inwestycyjnych nie jest 
zamknięty, gdyż Gmina posiada jeszcze 
rezerwę na zadania inwestycyjne, łącznie 
z zadaniami w ramach wspomnianej ini-
cjatywy lokalnej, w kwocie 305.000,00 zł.

Brzmi to obiecująco, jednakże nie wszy- 
scy są zadowoleni z takiego podziału środ-
ków. Na przykład, podczas sesji radny  
z Zakrętu polemizował z Panem w kwestii 
dotyczącej dodatkowych środków na bu-
dowę sieci kanalizacyjnej w tym sołectwie.

– Jak zapewne Pan wie każdy radny 
chciałby dla swojego sołectwa przeznaczyć 
jak najwięcej środków na zadania inwesty-
cyjne i to jest normalna reakcja radnego. 
Niestety, budżet nie jest z gumy i nie moż-
na zadowolić wszystkich. Potrzeby Zakrę-
tu w tym zakresie są zrozumiałe, lecz radni 
zdecydowali inaczej i dodatkowe środki, 
w kwocie 200.000,00 zł, zaproponowane 
przez Panią Wójt ze zmniejszenia wydat-
ków na administrację, postanowili prze-
znaczyć na budowę drogi gminnej - ul. Jeź- 
dzieckiej w Kopkach, na którą Gmina po-
siada dokumentację techniczną.

Zakręt nie może czuć się pokrzywdzo-
ny, bo w latach 2012-2013 wzbogacił się 
o nowe przedszkole, o boisko Orlik, re-
alizowano wodociąg, jak również z udzia-
łem środków Gminy Powiat wykonał na- 
wierzchnię ul. Szkolnej. W br. zaplanowa-
no również środki inwestycyjne dla Zakrę-
tu w kwocie 270.318,00 zł, w tym na bu-
dowę sieci wodociągowej: 200.000,00 zł.

Do najważniejszych wydatków należą 
kwoty przeznaczone na oświatę. Co za- 
proponowała Gmina w tym zakresie  
w budżecie na 2014 r.?

Rozmowa ze Skarbnikiem  
Gminy Wiązowna  
WIESŁAWEM MIŁKOWSKIM. Rozsądny budżet 

– Wydatki na oświatę stanowią 44,21% 
budżetu Gminy Wiązowna i wynoszą 
21.833.774,00 zł, podczas gdy subwen-
cja oświatowa wynosi 10.340.657,00 zł 
tj. 47,36% całości wydatków. Jeśli od 
wydatków odejmiemy koszty utrzymania 
przedszkoli w szkołach podstawowych 
w łącznej kwocie 4.175.438 zł to koszt 
szkół podstawowych i gimnazjów wynosi 
17.658.336,00 zł.

W ramach bieżącej działalności za-
bezpieczyliśmy środki w budżecie na do-
wożenie uczniów do szkół w wysokości 
572.424,00 zł oraz na wypłatę dotacji 
dla niepublicznych przedszkoli i jedne-
go punktu przedszkolnego w kwocie 
544.188,00 zł. Gmina finansuje również 
pobyt dzieci z naszej Gminy uczęszczające 
do przedszkoli niepublicznych w innych 
gminach i na ten cel posiada zabezpieczo-
ne środki w kwocie 680.000,00 zł.

Jak już wspomniałem sztandarową 
inwestycją w oświacie będzie budowa 
szkoły podstawowej w Malcanowie.  
Na ten cel oraz inne drobne inwestycje 
w szkołach zaplanowano środki w wy-
sokości 4.181.250,00 zł. Oznacza to,  
że wydatki bieżące na prowadzenie szkół 
podstawowych i gimnazjów wynoszą 
13.477.086,00 zł czyli subwencja pokry-
wa je tylko w 76,73%. 

Co z trwającym od lat zadłużeniem 
Gminy? Jakie działania finansowe zna-
lazły się w budżecie na rok 2014 w celu 
zmniejszenia wysokości tego problemu?

– Od tego roku obowiązuje nowy 
sposób liczenia wskaźnika zadłużenia 
dla jednostek samorządu terytorialnego.  
Do 31 grudnia 2013 r. wskaźnik był 
sztywny dla wszystkich, a dług nie mógł 
przekraczać 60% dochodów jednostki na 
koniec roku. Natomiast kwota spłaty kosz-
tów obsługi długu nie mogła być większa 
niż 15% dochodów zrealizowanych.

A teraz?
– Teraz każda jednostka samorządu tery-

torialnego będzie miała indywidualny po-
ziom spłat długu, którego gmina nie może 
przekroczyć, ustalony zgodnie ze wzorem 
zapisanym w art. 243 ustawy o finansach 
publicznych. Może to oznaczać, że gmina 
może mieć dług przekraczający dotychcza-
sowy próg (60%), musi mieć jednak zdol-
ność kredytową, móc zabezpieczyć środki 
na obsługę kosztów zadłużenia i spełniać 
warunki wynikające z wyżej wymienionych 
przepisów. Ponieważ zadłużenie gminy 
było wysokie (57,57% w 2011 r.) i groziło 
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nam nie spełnienie warunków z art. 243 u. 
o f. p. w 2012 i 2013 r. musiało nastąpić 
lekkie wyhamowanie inwestycji, jak rów-
nież została wprowadzona niewielka re-
strukturyzacja długu, co umożliwiło nam 
zaplanowanie większych wydatków inwe-
stycyjnych w 2014 r. i spełnienie wymogów 
ustawy. Przewidywaliśmy również większe 
wydatki inwestycyjne w przyszłości, a mam  
tu głównie na myśli budowę szkoły w Mal- 
canowie, następnie rozbudowę szkoły  
w Gliniance oraz budowę kanalizacji sani-
tarnej stąd niezbędne było przyhamowanie 
wydatków inwestycyjnych.

Co udało się osiągnąć Gminie jeśli cho-
dzi o restrukturyzację długu?

– Wynegocjowaliśmy z bankami zmianę 
warunków kilku umów kredytowych łącz-
nie z obniżeniem stopy oprocentowania 
kredytów. Obecnie planowane zadłużenie 
na koniec 2014 wyniesie 52,80% docho-
dów i jest bezpiecznym zadłużeniem Gmi-
ny dla jej prawidłowego funkcjonowania. 
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowią-
zań na obsługę długu wynosi 9,45% do-
chodów, przy czym wskaźnik gminy Wią-
zowna wyniesie 7,16%.

A wydatki na administrację? Rad-
ni niejednokrotnie zgłaszali, że są one  
za wysokie, czy nowy budżet uwzględnia 
ich uwagi?

– Wydatki na administrację zawsze bul-
wersują, tak mieszkańców jak i radnych. 
Jest to normalne, jeśli nie zna się szcze-
gółów pracy i ogromu zadań, jakie na sa-
morządy nakładają przepisy. Weźmy pod 
uwagę chociażby ustawę tzw. „śmieciową”, 
która weszła w życie od 1 lipca 2013 r.  
Zadanie jakie nałożyła ustawa na Gminy 
same się nie wykonają i to również powo-
duje wzrost wydatków na administrację.

Czy postulaty radnych zostały uwzględ-
nione? 

– Zostały uwzględnione w miarę mo- 
żliwości, a wygospodarowane środki prze-
znaczono na wsparcie inwestycji gmin-
nych. W stosunku do przedłożonego 
projektu wydatki na administrację obni-
żono o 440.000,00 zł. Udział wydatków  
na administrację stanowi 13,47% wydat-
ków i kształtuje się na podobnym pozio-
mie jak w okolicznych gminach. 

Oczywiście zostały zabezpieczone 
wydatki na coroczne imprezy masowe  
w Gminie Wiązowna, jak Półmaraton, 
Dożynki czy Dni Gminy. Czy nastąpiły 
istotne zmiany w przeznaczonych na te 
cele kwotach?

– Jak i w latach minionych, tak i w tym  
roku Gmina Wiązowna będzie – przy współ- 
pracy z GOK i innymi jednostkami gmin-
nymi – organizatorem Półmaratonu Wią-

zowskiego, Dożynek Gminnych, Dni Gmi-
ny czy też Dnia Niepodległości. Ponieważ 
środki w latach poprzednich były zabez-
pieczone na poziomie w miarę wystarcza-
jącym bez zbędnego przepychu, w bieżą-
cym roku nie dokonaliśmy istotnych zmian  
w planach finansowych tych imprez. Moim 
zdaniem zabezpieczone środki finansowe 
pozwolą na zorganizowanie powyższych 
imprez na dość wysokim poziomie.

W projekcie budżetu znalazły się środ-
ki przeznaczone na wsparcie finansowe 
lokalnej Policji, jednak decyzją Rady Gmi-
ny zostały one przeznaczone na inne cele. 
Jakie to były środki, na co przeznaczone 
przed zdjęciem i na jakie cele zostały prze-
kierowane?

– Rzeczywiście w projekcie budże-
tu zaplanowaliśmy dotacje dla Policji  
w kwocie 30.000,00 zł na patrole policyjne  
w Gminie Wiązowna. Niestety – radni 
byli innego zdania i stwierdzili, że piesze 
patrole ponadnormatywne nie spraw-
dzą się na terenie gminy z uwagi na jej 
rozległy charakter. Patrole musiałyby się 
przemieszczać środkami komunikacji pu-
blicznej, a to niestety nie wpłynęłoby na 
ich efektywność. Zwiększenie zaś ilości 
patroli wymaga dużo większych środków,  
a na taki wydatek Gminy nie stać. Finan-
sowanie policji jest zadaniem rządu i to 
rząd powinien zwiększyć środki na Policję,  
co umożliwiłoby przydzielenie zwięk-
szonej obsady posterunku w Wiązownie. 
Gdyby Policja zabezpieczyła patrole samo-
chodem, być może stanowisko rady było-
by inne. Ponieważ po dyskusji z radnymi 
nad projektem budżetu wydatki inwesty-
cyjne Gminy zostały przesunięte w wielu 
pozycjach wydatków bieżących i majątko-
wych trudno określić na jakie wydatki in-
westycyjne zostały przeznaczone oszczęd-
ności powstałe z rezygnacji z wydatków  
na patrole policyjne.

A teraz zapytam Pana nieco prze-
wrotnie, jak oceniłby Pan budżet na rok 
2014, gdyby był Pan zwykłym mieszkań-
cem gminy Wiązowna, a nie jej skarbni-
kiem? Mówi się, że punkt widzenia zależy  
od perspektywy siedzenia, a w Pana przy-
padku jest to wysokość kontrolowanych 
przez Pana liczb środków finansowych 
będących abstrakcją dla przeciętnego zja-
dacza chleba.

– Hm. To rzeczywiście przewrotne  
pytanie. O ile moja odpowiedź odebrana 
zostanie jako wiarygodna, to uważam,  
że jest to dobry budżet i trzeba zrobić 
wszystko, żeby go w trakcie roku nie 
popsuć, lecz zrealizować. Analizując bie-
żące dochody i wydatki na przełomie 
obecnej kadencji należy ocenić, że poli-

tyka rozwoju Gminy zmierza w kierun-
ku prawidłowym. O ile w roku 2010, 
a więc na koniec poprzedniej kadencji 
nadwyżka operacyjna Gminy wynosiła 
1.244.538,00 zł, to na koniec 2014 r. 
powinna wynieść około 4.000.000,00 zł.

Nadwyżka operacyjna…?
– Nadwyżka operacyjna jest to dodat-

nia różnica między osiągniętymi docho-
dami bieżącymi a poniesionymi wydat-
kami bieżącymi. Im większa różnica tym 
sytuacja finansowa gminy jest lepsza, gdyż 
gmina ma większe możliwości finansowe 
nowych inwestycji z własnych środków 
lub spłaty wcześniejszego zadłużenia bez 
ubiegania się o dodatkowe kredyty.

Również kierunki inwestowania Gminy 
mają jakiś przemyślany zamysł, aby rozwój 
Gminy był zrównoważony. Budujemy pla-
cówki oświatowe, gdyż nasza gmina jest 
jedną z tych, gdzie przyrost mieszkańców  
z roku na rok jest znaczny, głównie w po-
staci nowych zasiedleń, i nasze szkoły za-
czynają „pękać w szwach”. Budujemy nowe 
drogi, oświetlenia ulic, zwiększamy z roku  
na rok ilości kilometrów sieci wodociągo-
wej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Obecnie Gmina musi wywiązać się  
ze zobowiązań podjętych jeszcze dwie ka-
dencje temu – a więc zbudować kanalizację 
do Stefanówki, Boryszewa i Duchnowa,  
a następnie powinna skoncentrować się  
na w kierunku Żanęcina, i Radiówka 
i Rudki. Na ten drugi kierunek Gmina 
ubiegać się będzie w br. o dofinanso-
wanie ze środków unijnych. Mamy już  
na ten kierunek opracowaną dokumenta-
cję. Przy okazji Gmina zamierza rozbudo-
wać oczyszczalnię ścieków przy pomocy 
inwestora nowego Centrum Handlowego 
w Góraszce, a za dwa lata rozbudować 
Stację Uzdatniania Wody w Rzakcie. Roz-
budowując sieć wodociągową nie można 
zapomnieć, aby mieszkańcy Gminy mieli 
również dobrą wodę, stąd inwestowanie  
w Stację Uzdatniania Wody.

Miał Pan mówić jak zwykły mieszka-
niec, a nie jak osoba urzędowa, 

– Hm, rzeczywiście. Chyba mi się to 
jednak nie udało. 

Jak Pan myśli, dlaczego?
– Finanse j.s.t. to specjalistyczna wiedza 

i czasami specyficzne słownictwo.
Nie jest łatwo oderwać się nawet w wy- 

wiadzie od niektórych pojęć. Po prostu 
trudno zapomnieć o tym w co jest się bar-
dzo zaangażowanym, a każda nowa inwe-
stycja zrealizowana dla poprawy warun-
ków życia mieszkańców Gminy wzbudza 
wiele satysfakcji.

Dziękuję za rozmowę.
 ROZMAWIAŁ: PIOTR KITRASIEWICZ
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W grudniu na komisjach merytorycznych, jak i wspólnym posiedzeniu radni 
proponowali i uzgadniali z wójtem i skarbnikiem poprawki do projektu budżetu,  
który wraz z nową Wieloletnią Prognozą Finansową został uchwalony 20 grudnia.

Ponadto na ostatniej sesji 2013 r. rada ustaliła wydatki niewygasające z końcem 
roku, zmieniła uchwały dot. pożyczek na rozwój kanalizacji w gminie, dokonała 
ostatnich korekt ubiegłorocznego budżetu i WPF, zgodziła się na dotacje celowe  
dla gminnych OSP dla zachowania ich gotowości bojowej oraz na przystąpienie  
do Spółki Wodnej Izabela - Michałówek, nadała nazwy ulicom w Czarnówce i ulicy  
w Góraszce.

Grudzień i styczeń to czas ostatnich prac i poprawek do projektu Statutu 
Gminy Wiązowna, którego uchwalenie zaplanowane zostało na sesję styczniową. 
Przedstawiciele rady zgłosili swój akces do udziału w pracach komisji konkursowej 
rozdzielającej dotacje dla ngo – Barbara Bratko i Rady Programowej przy GOK  
– Marzena Dach. Do tej ostatniej rada rekomendowała także sołtysa wsi Lipowo  
– Zbigniewa Mnicha. 

Monika Sokołowska, 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

Z prac Rady Gminy Wiązowna

Pomóżmy!!!
Kochani!
Od dawna choruję na cukrzycę i zbieram pieniądze na pompę insulinową. Dysponowałam 
taką pompą z Fundacji WOŚP kiedy byłamw ciąży, ale kiedy urodziłam dziecko pompa  
przestała mi przysługiwać. Teraz muszę kupić ją sama, a nie stać mnie na wydatek  
rzędu 12 tys. zł. Proszę, pomóżcie mi ! 

                         Agnieszka Chrościcka

Każdy, kto chciałby pomóc Agnieszce, mieszkance Wiązowny Kościelnej, 
wieloletniej druhnie wiązowskiej jednostki OSP, współpracowniczce 
Wiązowskiego Teatru Amatorskiego (mogliśmy oglądać ją w musicalu 
„Skrzypek na dachu”), może to zrobić oddając 1% podatku na Żoliborskie  
Stowarzyszenie Dom-Rodzina-Człowiek, Bank Zachodni WBK S.A. 16  1090 1030 0000 0001 0912 9667,
KRS 0000288087 z dopiskiem: dla Agnieszki Chrościckiej.

Na to samo konto można również wpłacić jakiś drobny, nie obciążający budżetu domowego datek (koniecznie z dopiskiem 
dla Agnieszki Chrościckiej). 

KONDOLENCJE

Kompleksowa kanalizacja gminy Wiązowna  
etap V Stefanówka – Boryszew

Gmina Wiązowna we współdzia-
łaniu z Zakładem Wodociągów 
i Kanalizacji w Wiązownie zre-

alizowała w II połowie 2013 roku za-
danie inwestycyjne polegające na budo-
wie kanalizacji sanitarnej w Stefanówce  
(ul. Żurawia). W ramach tej inwestycji 
zostało wybudowane 1477,10 m sieci  
wraz z odgałęzieniami dla stworzenia 
możliwości podłączenia się mieszkań-
ców do zbiorczych urządzeń kanalizacyj-
nych. Dla sfinansowania robót budowla- 
nych Gmina Wiązowna uzyskała pożycz-

kę z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie pokrywająca 100% kosztów 
robót budowlano-montażowych. Wypeł-
niając postanowienia zawartej umowy  
z WFOŚiGW o udzielenie pożyczki infor-
muję że:

„Kompleksowa kanalizacja gminy 
Wiązowna etap V Stefanówka – Boryszew 
dofinansowana przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, 
w kwocie 649 501,47 zł.”

Mieszkańcy zamieszkujący przy ulicy 
Żurawiej na odcinku wybudowanej sieci 
mogą zgłaszać się do Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji w Wiązownie ul. Bo-
ryszewska 2 dla określenia warunków 
przyłączenia posesji do kanalizacji sani-
tarnej. 
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Uczniowie ZSG w Wiązownie mistrzami!

Szachowo i noworocznie

Odnotowanie w rejestrach 
FIDE (Międzynarodowej Fe- 
deracji Szachowej) +30 punk- 
tów rankingowych w sza-

chach klasycznych było możliwe dzię-
ki udanym startom w Otwartej Lidze 
Mazowieckiej (29.09 – 8.12.2013 r.),  
w której zmagały się drużyny najlepszych 
klubów Mazowsza. Aż +75 punktów 
rankingowych przyniósł z kolei udział 
wiązowskiego sześcioklasisty w Mistrzo-
stwach Europy w Szachach Szybkich, 
rozgrywanych w połowie grudnia ub.r. 
w Pałacu Kultury i Nauki. 

– Najniższy ranking przeciwnika  
Przemka podczas 11 rund tych mi-
strzostw wyniós1730. I choć Przemek  
nie osiągnął spektakularnego sukcesu, 
to wygrane partie, m.in. z rosyjskim 
mistrzem FIDE Vladimirem Minko 
(ranking FIDE w szachach klasycznych 
2180, szybkich 2327) czy Agatą Dzionk 
(kategoria I+, ranking FIDE w szachach 
klasycznych 1845, szybkich 1900) cieszą 
szczególnie, wskazując na duży poten-
cjał rozwojowy. Te wymierne postępy 
nie byłyby możliwe bez systematycznego 
udziału w zespołowych i indywidualnych 
zajęciach z taktyki i strategii szacho-
wej oraz samokształcenia. Doskonałym 
sprawdzianem zdobywanej w ten spo-
sób wiedzy stały się starty w turniejach 

Dla Przemka Laszczaka, ucznia klasy VI b Szkoły Podstawowej w Wiązownie  
i zawodnika Mińskiego Towarzystwa Szachowego (MTSz) pierwszy dzień  
roku 2014 oznaczał wzrost na listach międzynarodowych rankingów  
w szachach klasycznych (do 1579) i szybkich (do 1564). 

juniorskich, którymi wypełniony był 
szachowy kalendarz listopada i grudnia 
minionego roku – ocenia tata młodego 
szachisty, Leszek Laszczak.

W II Turnieju o Puchar Wójta Gminy 
Raszyn (9 listopada 2013 r.) Przemek 
uzyskał 2 miejsce w kategorii do 12 lat. 
Start następnego dnia w VI Turnieju Sza-
chowym o Puchar Krystyny Bętkowskiej, 
Prezesa ZM PSL w Otwocku okazał się 
jeszcze bardziej udany. Jako jedyny spo-
śród 48 uczestników ze szkół podstawo-
wych Przemek wygrał wszystkie 9 partii, 
uzyskując lepszy aż o 1,5 punktu od zdo-
bywcy 2 miejsca wynik. Warto odnoto-
wać, że wśród dziewcząt drugie miejsce 
podczas tego turnieju zajęła Karolina 
Zawada, również z wiązowskiej szkoły.  
Na podium, tym razem za 3 miejsce, 
Przemek stanął również 11 listopa-
da podczas XVIII Turnieju Szachowe-
go Niepodległości dla dzieci do 12 lat  
na warszawskiej Chomiczówce. Kolej-
ny puchar za 1 miejsce Przemek zdo- 
był 16 listopada w Dobrem, podczas  
XI Międzyszkolnego Turnieju Szachowego  
– w grupie szkół podstawowych z udzia-
łem 84 uczniów i uczennic szkół pod-
stawowych, także z kompletem punk-
tów. Godne odnotowania jest również 
zwycięstwo w kategorii chłopców do 
lat 12 podczas turnieju w Międzyrzecu 

fo
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Podlaskim (17 listopada) rozgrywanego  
w ramach akcji „Szachiści grają dla Polo-
nii 2013”. Poza pucharem dodatkowym 
bonusem stało się prawo gry w Sena- 
cie RP, w końcu I kwartału 2014 r.,  
w turnieju z parlamentarzystami. 

Niezależnie od indywidualnych suk-
cesów dużo radości i satysfakcji przy-
niósł start drużyny Szkoły Podstawowej 
w Wiązownie podczas Drużynowych 
Mistrzostw Mazowsza Szkół Podsta-
wowych w Szachach Szybkich, w dniu  
7 grudnia. Drużyna, w której grali tak-
że Mateusz Wróblewski, Janek Śliwiński  
i Karolina Zawada uzyskała bardzo 
wysokie 7 miejsce (na 60 startujących 
zespołów), zdobywając 19,5 punktu.  
Co więcej Przemek na najsilniej obsadzo-
nej, pierwszej szachownicy jako jedyny 
zdobył komplet 8 punktów, uzyskując 
indywidualne „złoto”. Sukcesy te zosta-
ły dostrzeżone zarówno przez dyrekcję 
szkoły, jak i władze gminy, czego wyra-
zem stało się zaproszenie wyróżniających 
się w nauce i reprezentowaniu gminy 
uczniów na spotkanie wigilijne z udzia-
łem pani wójt.

A czego możemy spodziewać się  
od Przemka w obecnym roku 2014,  
który niewątpliwie stanie się kolejnym 
etapem szachowych zmagań? 

– Pierwsze miesiące nie będą obfitowa-
ły w częste wyjazdy na turnieje – mówi 
Przemek - Podporządkowuję swoje tre-
ningi przygotowaniom do kolejnego 
startu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w Sportach Umysłowych  
w kwietniu. Start w tej imprezie zapewni-
łem sobie zdobywając 2 miejsce podczas 
półfinałów w Bęsi. Jest dla mnie ważne 
przy tym, żeby rozwijając swoją pasję 
szachową nie zaniedbać nauki i przygo-
towań do sprawdzianu szóstoklasisty,  
jak również koleżeńskich relacji. 

Przemek oraz jego tata Leszek korzy-
stają z okazji, żeby złożyć najlepsze życze-
nia wszystkim szachistom i sympatykom 
królewskiej gry z Gminy Wiązowna. 

– Niech Nowy Rok 2014 obfituje  
w pozytywne emocje przy szachowni-
cach a treningowy wysiłek przynosi po-
zytywne rezultaty dla wszechstronnego 
rozwoju. Niech spełniają się marzenia  
i pragnienia – mówią obaj Laszczakowie, 
senior i junior. 

 PK
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W samo południa rozpocznie się 
bieg główny na 21,0975 km,  
a w 15 minut później wystar-

tuje Wiązowska 5-tka. W biegu głów-
nym będą mogły wystartować osoby 
od 16 roku życia, a w biegu na 5 km  
od lat 14. Wzorem ubiegłego roku 
wprowadzono limit startujących, któ-
ry dla obu biegów, półmaratonowego 
oraz na 5 km, wynosi 1000 uczestników.  

O godz. 9.40 wystartują uczestnicy Ma-
łego Ćwierćmaratonu (uczniowie szkół 
podstawowych), a o 10.00 Małego Pół-
maratonu (gimnazjaliści). O 11.10 wy-
ruszą najmłodsi w Biegu Krasnoludków. 
Wpisowe w Półmaratonie wynosi odpo-
wiednio zależności od terminu wpłaty:  
80 zł /do 31 stycznia br./, 100 zł /do  
24 lutego br./ i 120 zł w dniu zawodów. 
Wpisowe za udział w Wiązowskiej 5-tce: 

Sztab organizacyjny XXXIV Półmaratonu Wiązowskiego spotkał się, żeby ustalić 
dalsze przygotowania do imprezy, które posuwają się zgodnie z harmonogramem, 
a pojedyncze elementy cyklu organizacyjnego znajdują się pod pełną kontrolą  
osób za nie odpowiedzialnych. Od 2 stycznia następuje rejestracja zawodników,  
których w dniu spotkania było już 520. W tym roku limit uczestników  
w Biegu Głównym oraz w Wiązowskiej 5-tce wynosi 1000 osób dla obu startów.

2 marca 2014 r. już 34 start! 
Wiązowna 12.00 Bieg główny

50 zł (I termin), 70 zł (II termin), 90 zł 
(w dniu startu). 

Patronat objął Polski Komitet Olim-
pijski, Wojewoda Mazowiecki oraz Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego. Pa-
tronat medialny zadeklarowały Tygodnik 
Regionalny i Linia Otwocka. 

Organizatorzy dziękują dotychczaso-
wym sponsorom oraz darczyńcom i jed-
nocześnie zachęcają ewentualnych spon-
sorów do włączenia się w przygotowania 
do imprezy i liczą na ich pomoc.

– Ze smutkiem przyjęłam wiadomość  
o śmierci naszego wieloletniego spikera 
Sylwestra Rożdżestwieńskiego. Jego oso-
ba i nazwisko stały się nieodłącznym ele-
mentem historii Półmaratonów Wiązow-
skich – powiedziała pani wójt. PK

Sztab Organizacyjny XXXIV Półmaratonu Wiązowskiego w składzie: od lewej – Bogusław Markowski, Tomasz Kostyra, Lidia Piotrowska, 
Krzysztof Sadkowski, Ewa Kołodziejczyk, Anna Bętkowska, Grzegorz Pyzik, Katarzyna Lacka, Ewa Budny, Janusz Papis,  Włodzimierz 
Piechowicz /nieobecni: L. Bętkowski, M. Paduch/.

Mamy superoświetlenie,
mamy Mistrzostwa Mazowsza
W Wiązownie na hali sportowej 

zostało zamontowane oświe-
tlenie spełniające warunki 

rozgrywania różnego rodzaju zawodów 
sportowych i nie tylko, po zmierzchu. 
Inicjatywa tego projektu wyszła od 
jednego zawodnika tenisa stołowego  
i sędziego PZTS w jednej osobie Mar-
ka Skorupki, który prowadził zawody  
w Wiązownie i zwracał uwagę organi-
zatorom na niewystarczające oświetle-
nie na hali sportowej. Klub GKTS Wią-
zowna chcąc przystąpić do konkursu 
na organizację Mistrzostw Mazowsza 
Młodzieżowców w tenisie stołowym, 
musiał postarać się o zamontowanie do-

datkowych lamp poprawiających jasność 
na hali sportowej. Po pomocy ze strony 
Pani Wójt Anny Bętkowskiej i sfinanso-
waniu oświetlenia z budżetu ZSG Wią-
zownie przez Panią Dyrektor Katarzynę 
Lacką mamy na hali oświetlenie spełnia-
jące warunki rozgrywania zawodów ran-
gi mistrzowskiej. Mistrzostwa Mazowsza 
Młodzieżowców w tenisie stołowym 
zostaną rozegrane na hali w Wiązownie  
12 lutego 2014 r. o godz. 16.30. W tych 
zawodach wystąpią najlepsi Młodzie-
żowcy z Mazowsza oraz trzech albo czte-
rech wychowanków GKTS Wiązowna. 
Mamy nadzieję, że powtórzą oni sukces 
obecnego szkoleniowca GKTS-u Kamila 

Sitka i zakwalifikują się na Mistrzostwa 
Polski.

Wszystkim, którzy pomogli w po-
wstaniu lepszego oświetlenia na hali  
w Wiązownie dziękują przede wszyst-
kim młodzieżowcy z GKTS Wiązowna, 
którzy będą mogli grać na najważniej-
szej imprezie tenisowej na Mazowszu  
we własnej hali. 

Z dodatkowego oświetlenia będą mo-
gli korzystać zawodnicy innych klubów 
sportowych oraz wszyscy mieszkań-
cy Gminy Wiązowna podczas różnych 
imprez i uroczystości organizowanych  
na hali w Wiązownie. 

 ZARZĄD GKTS WIĄZOWNA
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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
Zgłoszenia zwierząt padłych, bezdomnych,  
dzikich itp ......605 874 227, 603 703 660, 605 043 117
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

Mandanna S. – „Tygrysie Wzgórza”     
– koniec XIX wieku, południowe Indie. Nad brzegiem  
strumienia zjawiskowo piękna Dewi i jej przyjaciel 
Dewanna beztrosko się bawią. Są nierozłączni 
niczym ziarenka kardamonu. Kilka lat później 
Dewi poznaje Maću, sławnego pogromcę tygrysa. 
Ta chwila zmienia wszystko. Dziewczyna już wie, 
że nie pokocha nikogo innego. Kiedy w sercu 
Dewanny budzi się uczucie do Dewi, sprawy 
przybierają tragiczny obrót... Zapierające dech 
w piersiach opisy nieprzeniknionej dżungli, 
łagodnych wzgórz i plantacji kawy tworzą 
egzotyczne tło sagi o sile namiętności  
i przeznaczenia.  

Weeb K. – „Dziedzictwo”  
– trwa surowa zima. Po śmierci babki Erica 
Calcott i jej siostra Beth wracają do Storton 
Manor, imponującej rezydencji w południowej 
Anglii, gdzie jako dziewczynki spędzały wakacje. 
Przeglądając rzeczy babki, Erica wraca 
wspomnieniami do dzieciństwa… Rozmyśla  
o Henrym, kuzynie, którego tajemnicze zniknięcie 
ze Storton Manor odcisnęło piętno na całej 
rodzinie. Erica postanawia rozwikłać zagadkę; 
pragnie pozbyć się duchów przeszłości i sprawić, 
by Beth mogła w końcu zaznać spokoju.  
Gdy Erica zagłębia się w dzieje swojej rodziny, 
odkrywa sekret, który wiedzie ją do Ameryki 

przełomu wieków, pewnej pięknej dziedziczki i przeklętej, jałowej ziemi. 
Kiedy przyszłość i teraźniejszość zaczynają się zbiegać, Erica i Beth muszą 
stawić czoła dwóm straszliwym zdradom i dziedzictwu, jakie  
po sobie pozostawiły. Dziedzictwo to niesamowita, zapadająca w pamięć  
i poruszająca historia, której echa będą odzywać się w tobie jeszcze długo 
po zamknięciu książki.

Srokowski S. – „Ukraiński kochanek”    
– autor od lat opisuje burzliwe dzieje ziem 
kresowych. Otrzymujemy fascynującą opowieść, 
w której splatają się losy wielu bohaterów, 
Polaków, Ukraińców, Żydów, Niemców, Rosjan, 
Ormian i Karaimów. Miłośnicy Lwowa odnajdą 
w niej niepowtarzalny klimat przedwojennego 
miasta, jego życia duchowego, towarzyskich 
spotkań. Wielka i tragiczna miłość polskiej 
dziewczyny i ukraińskiego chłopca ujawnia 
sens ludzkiej egzystencji w poszukiwaniu 
prawdy w podzielonym świecie. Porywająca 

akcja, klarowny i piękny język, a przede wszystkim głębia psychologiczna 
nadają koloryt i smak autentycznym wydarzeniom. Ukraiński kochanek 
stawia podstawowe pytania o wartość ludzkiego życia i sens historii. 
To znakomity kresowy epos, w którym odkrywamy polskie losy i naszą 
zagubioną pamięć.

Książki, które warto przeczytać!!!

6 stycznia – Święto Objawienia Pańskiego  
czyli Trzech Króli
Święto wynikające z Ewangelii św. Mateusza, który opisał przybycie Trzech 
Króli (lub Mędrców) ze Wschodu do Betlejem, żeby oddać hołd Dzieciątku 
Jezus oraz złożyć mu dary: złoto, mirrę i kadzidło. Według średniowiecznej 
tradycji trzej przybysze nosili imiona: Kacper, Melchior, Baltazar.
Jest to dzień wolny od pracy od 2011 roku. W latach 1961-2010 dzień 
objęty obowiązkiem pracy, wcześniej wolny.

17 stycznia – Bitwa pod Iłżą (1864)
Jedna z mniej znanych bitew Powstania Styczniowego. Rosyjska, 
składająca się z dwóch rot piechoty i jazdy kozackiej, kolumna dowodzona 
przez pułkownika Suchonina zaatakowała stacjonujący we wsi 
Lubienia polski batalion, któremu przybyły na pomoc kompanie 3 Pułku 
Stopnickiego podpułkownika Karola „Rębajło” Kality de Brenzenheima.  
Po wymianie ognia i walkach wręcz oddziały rosyjskie wycofały się do Iłży 
z poważnymi stratami. Straty polskie to 5 zabitych i 14 rannych.  
Po bitwie ppłk. „Rębajło” awansowano na pułkownika.  

21/22 stycznia – Powstanie w Czortkowie (1940)
Pierwszy zryw przeciwko sowieckiemu okupantowi zajmującemu 
wschodnią Polskę po agresji z 17 września 1939 roku. W wyniku 
trwających przez kilka miesięcy represji NKWD aresztowano  
ok. 500 osób, z których kilkadziesiąt skazano na śmierć.

21-22 stycznia – Święto Babci i Dziadka
Tradycja obchodzenia tego dwudniowego święta (21 stycznia Dzień 
Babci, 22 stycznia Dzień Dziadka) przywędrowała do nas zza oceanu  
– ze Stanów Zjednoczonych. W tych dniach, a zwykle 21 I, wnuki składają 
życzenia swoim babciom i dziadkom, w przedszkolach oraz niższych 
klasach szkół podstawowych odbywają się uroczystości połączone  
z występami dzieci i ceremonią wręczania seniorom laurek.

24 stycznia – Światowy Dzień Środków Społecznego 
Przekazu
Międzynarodowe święto obchodzone od roku 1967 z inicjatywy papieża 
Pawła VI, na pamiątkę Dekretu o środkach społecznego przekazu  
„Inter mirifica” utworzonego w 1963 roku podczas prac Soboru 
Watykańskiego II. Zwyczajowo ustalono je na 24 stycznia, kiedy Kościół 
wspomina św. Franciszka Salezego, ogłoszonego w 1923 roku  
przez Piusa XI patronem dziennikarzy i pisarzy katolickich.  

27 stycznia – Dzień Pamięci Ofiar Reżimu  
Hitlerowskiego – Międzynarodowy Dzień Pamięci  
o Ofiarach Holokaustu. 
Na pamiątkę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau 
27 stycznia 1945 roku, weszły do światowego kalendarza decyzją 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1 listopada 2005 roku.

Kartka z kalendarza – styczeń
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Demokracja  
= odpowiedzialność 

= partycypacja
Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Gminy Wiązowna, 

mamy budżet na rok 2014. 
Czeka nas ogrom zadań 
inwestycyjnych. Wchodzi też 
novum – fundusz sołecki (FS), 
kwota wydatków  
z FS to 514.179,91 pln.  
FS zastąpił środki sołeckie, 
które od wielu lat dzieliliśmy  
na zebraniach wiejskich  
na cele wybrane przez 
mieszkańców. Załącznik  
do uchwały budżetowej Gminy  
– tabela nr 10 (Uchwała  
nr 159.XLIX.2013 z dn. 20.12.2013 r.)  
opisuje szczegółowo 
jakie zadania i w których 
miejscowościach  
będą realizowane.  
Zapraszam do lektury.
Aby łatwiej „strawny”  
był budżet (szczegółowo  
go opisuje skarbnik  
W. Miłkowski) przedstawiam 
graficzny podział dochodów  
i wydatków budżetu gminy  
na rok 2014.

Anna Bętkowska

Okiem wójta

Budżet Gminy Wiązowna 
na 2014 rok
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Jasełka z sercem

W niedzielę 12 stycznia  
w kościele św. Wojcie-
cha w Wiązownie tuż  
po Mszy św. o godz. 13.00, 

przed ołtarzem wykreowano przestrzeń 
sceniczną, która zapełniła się postaciami 
z pierwszych kart Ewangelii św. Mate-
usza. W nastrój spektaklu, a zwłaszcza 
przygotowań do niego wprowadził licz-

dejście Trzech Króli z darami, wspólną  
radość…

Wykonawcy, niektórzy wspomagani 
przez terapeutów, urzekali naturalnością 
i przejęciem z jakim odtwarzali swoje 
role do których przygotowywali się w ra-
mach zajęć prowadzonych w WTZ. Wy-
stęp przed publicznością w wiązowskim 
kościele był na pewno dla nich dużym 
przeżyciem, chociaż niektórzy prezento-
wali już swoje umiejętności artystyczne 
przy innych okazjach, na przykład pod-
czas corocznych pikników „Jesteśmy!”  
w Radiówku. Aplauz i gorące oklaski 
zgotowane przez widzów były zapew-
ne dla nich najlepszą nagrodą, a wielu  
– w tym osoby z kadry z panem Burt-
kiewiczem na czele oraz jego małżonką, 
prezesem „Jesteśmy!” Małgorzatą Burt-
kiewicz – miało łzy w oczach i nie kryło 
wzruszenia.

Ks. proboszcz podziękował twórcom 
i wykonawcom przedstawienia akcen-
tując swoje nim „zauroczenie”. Następ-
nie wójt Anna Bętkowska oraz radny 
Waldemar Suchecki przekazali zespoło-
wi Teatru Masowego Rażenia słodycze  
od samorządu i widzów.

– Nisko kłaniam się przed wami  
w podziękowaniu za ten piękny spektakl 
jasełkowy. Życzę, żeby zawsze otaczała 
was miłość rodziny, a życzliwe wam oso-
by i przyjaciele znajdowali się zawsze przy 
was w waszym codziennym życiu niosąc 
wam pomoc i wsparcie, tak jak robią  
to wasi opiekunowie, państwo Burtkie-
wiczowie, którzy dali wam swoje serca  
– powiedziała wójt Bętkowska.

Na zakończenie spotkania w klasycy-
stycznych murach wiązowskiej świątyni 
podopieczni WTZ wraz ze swoimi opie-
kunami z wzruszeniem, ale i radością sta-
nęli do wspólnego, grupowego zdjęcia.

 PK

nie zebranych widzów członek zarządu 
Stowarzyszenia, Waldemar Burtkiewicz. 
Niepełnosprawni aktorzy, niektórzy  
z trudem poruszający się i mówiący, od-
tworzyli przybycie do Betlejem Maryi  
i Józefa, poszukiwanie przez nich dachu 
nad głową, zwiastowanie pasterzom ra-
dosnej nowiny przez anioła, ich wizytę  
u żłóbka z maleńkim Mesjaszem, na-

Ludzie nie kryli wzruszenia i gorącymi oklaskami wyrazili aplauz  
dla przedstawienia jasełkowego o tyle nietypowego, że w biblijne postaci 
będące świadkami Narodzin Zbawiciela w Betlejem wcielili się niepełnosprawni 
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Jesteśmy!”, 
wspólnie tworzący zespół pod nazwą Teatr Masowego Rażenia. 


