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Relacja

Laureaci „Najpiękniejszych szopek”
III miejsce: Martyna Bąk, Oliwia Jarzębska
Dzieci w wieku 9-13 lat
I miejsce: Klaudia Kublik & Aleksandra Suchecka
II miejsce: Bartosz Kublik
III miejsce: Mikołaj Salamon

Wszystkie szopki były przez ponad tydzień prezentowane 
w kościele parafialnym św. Wojciecha w Wiązownie. Ekspo-
zycja miała również charakter konkursowy, bo do specjalnej 
puszki wrzucano głosy na szopkę, która najbardziej podobała 
się oglądającemu. Oddano 169 głosów. Proboszcz Ks. Tade-
usz Łakomiec ogłosił laureatów konkursu, a podczas Mszy św.  
dla dzieci nagrodził wyróżnione szopki. 
Oto laureaci wybrani w kościele św. Wojciech w Wiązownie:
I miejsce: Klaudia Kublik & Aleksandra Suchecka
II miejsce: Dominik Pawlak
III miejsce ex aequo: Marta Smolak oraz Bartosz Kublik.
 OPR. RED

Ogłoszono wyniki konkursu na „NAJPIĘKNIEJSZĄ 
SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”, połączone z wystawą 
wszystkich szopek biorących w nim udział.  
Konkurs był skierowany do dzieci z Gminy Wiązowna  
w wieku od 3 do 13 lat, a zorganizowały go instruktorki 
plastyki z GOK. Zgłoszono 19 szopek. Zwycięzców 
wyłaniano w trzech kategoriach wiekowych.  
Oto laureaci każdej z kategorii.

Dzieci w wieku 3-5 lat
I miejsce: Wiktor i Szymon Siporscy 
II miejsce: Dominika Ząberg 
III miejsce: Ela Sadowska, Berenika Uriadko, Magda Wojcie-
chowska
Dzieci w wieku 6-8 lat
I miejsce: Sylwia Ząberg 
II miejsce: Karolina Murawa

Gmina Wiązowna  
ma 11.111 mieszkańców

Meldując się 20 lutego tego roku w gminie Wiązowna, nowa 
mieszkanka Malcanowa nie wiedziała, że będzie 11.111 mieszkańcem 
naszej gminy. Wcześniej, wraz z rodziną, mieszkała w Zielonce. 

– To było ogromne zaskoczenie. Nie spodziewałam się takiego 
przywitania – powiedziała pani Anna.

– Mam nadzieję, że Wiązowna stanie się dla naszej nowej mieszkanki  
i jej rodziny przyjaznym miejscem do życia i prawdziwym domem  
– powiedziała wójt Anna Bętkowska wręczając jej kwiaty  
i pamiątkowy dyplom. 

Na najbliższej, marcowej sesji Rady Gminy 11.111. mieszkanka  
otrzyma nagrodę niespodziankę oraz karnet dla dwóch osób  
do restauracji Mela Verde w Zakręcie.

Liczba mieszkańców naszej gminy rośnie z roku na rok.  
Na koniec 2010 roku wynosiła ona 10.187; rok później – 10.573;  
w roku 2012 – 10.802, w grudniu 2013 r. – 11.078.

              ALICJA DĘBSKA, ZASTĘPCA KIEROWNIKA USC

Konkurs rozstrzygnięty!
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Ponad 9 tys. złotych 
na WOŚP
Mieszkańcy gminy Wiązowna 
kolejny raz włączyli się  
w akcję Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.  
Łącznie na naszym terenie  
17 wolontariuszy zebrało  
ponad 9,5 tys. złotych.  
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.

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie składa go-
rące podziękowania grupie wolontariuszy, którzy  
w dniu 12 stycznia 2014 r. kwestowali na rzecz WOŚP:  

Annie Piwek, Kindze Gardockiej, Luizie Długosz, Magdalenie 
Sobol, Natalii Ciąćka, Justynie Jedlak, Annie Kopczyńskiej, 
Helenie Voss, Piotrowi Konowrockiemu, Pawłowi Łomża, 
Marcinowi Łomża, Krystianowi Szymańskiemu, Wojciechowi 
Sokolikowi, Kamilowi Cieśla, Rafałowi Skup, Karolowi Bąk  
i Annie Chwalczuk; 

Pani Dyrektor Katarzynie Lackiej i pracownikom Zespo-
łu Szkolno-Gimnazjalnego za udostępnienie pomieszczeń 
na koncert finałowy WOŚP i pomoc przy organizacji. Panu 
Tomaszowi Grzybowskiemu i Gminnemu Klubowi Tenisa 
Stołowego za organizację turnieju tenisowego i współpracę. 
Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej Grzegorzowi Pyzikowi 
oraz 20 strażakom z Wiązowny i Malcanowa za współpracę  
i czuwanie nad bezpieczeństwem wolontariuszy.

Dziękujemy także za wkład pracy przy dekoracji sali  
Paniom: Karolinie Poszwald-Smolińskiej, Ewie Czubak, Joan-
nie Czubak i Panu Krzysztofowi Kaczyńskiemu; Pani Krysty-
nie Woźniak za trzy wspaniałe ciasta w postaci serc i gwiazdy 
cieszące się dużym zainteresowaniem licytujących; Panu Ry-
szardowi Szczęsnemu za przekazanie pięknych prac fotogra-
ficznych; Paniom Alicji Feczko i Grażynie Sadowskiej, Ma-
riannie Urban, Karolinie Różańskiej za przekazanie obrazów 
do licytacji; Paniom Barbarze Paprockiej i Wandzie Chwal-
czuk za przekazanie wielu atrakcyjnych przedmiotów i po-
moc przy organizacji; Panu Sylwestrowi Redek za przekazanie 
poczęstunku w postaci pączków dla wolontariuszy, strażaków 
i osób pracujących na rzecz WOŚP; Panu Romanowi Sadow-
skiemu za pomoc w organizacji koncertu i czuwanie nad stro-
ną akustyczną, 

Dziękujemy również wykonawcom programu artystyczne-
go XXII Finału WOŚP: 
• zespołom tanecznym TAKCIK, TAKT, RYTM, TAKT Bis, 

najmłodszej grupie początkującej oraz licznym solistkom  
i duetom różnych form tańca

• chórowi Mienia Gospel River Choir pod kierunkiem Mal-
winy Borkowicz

• zespołowi muzyczno-wokalnemu „Koledzy mojego ojca”

ANNA CHWALCZUK
KOORDYNATOR XXII FINAŁU WOŚP W WIĄZOWNIE 

Pukanie w czoło
Gminie Wiązowna przybyła 

nowa zameldowana mieszkanka. 
Piszę, że „zameldowana”,  
bo tych bez meldunku jest 
znacznie więcej, ale to ludzie 
widma i nawet podatku nie odpiszą 
na rzecz Gminy, bo utożsamiają się 
z inną szerokością geograficzną,  
a tutaj tylko przespać się  
i na weekend.  Ciągle zresztą ktoś 
się rodzi i przeprowadza, ale w tym 

przypadku nowa zameldowana (czyli formalnie deklarująca,  
że utożsamia się z tą ziemią) jest obywatelką z pięcioma 
jedynkami czyli postać o kryptonimie – mówiąc żartem – 11 111.  
Mieszka w Malcanowie z rodziną i jak mówi nie spodziewała się 
w ogóle tych jedynek, ani wynikających z nich honorów  
– kwiatów w specjalnym kubku z uchem czyli „cup of flowers”,  
bonu zakupowego, karnetu restauracyjnego oraz gratulacji 
wójta. W każdym razie kolejną pięciocyfrówką będzie 
mieszkaniec lub mieszkanka z ciągiem dwójek 22 222,  
ale wcześniej zapewne uczczeni zostaną piętnasto  
– i dwudziesto-tysięcznicy, co może nie być wcale takie odległe 
w czasie jak się wydaje na pierwszy rzut oka, biorąc pod uwagę 
tempo rozwoju gmin około warszawskich, a tej konkretnej 
szczególnie.     

Wiosna się zbliża, a więc możliwość roztopów (inna rzecz, 
że nie bardzo co ma się roztapiać) oraz wynikające z nich 
zagrożenie zalaniami puka, jeszcze nieśmiało, do drzwi i wrót 
posesji, zwłaszcza tych położonych w pobliżu zbiorników 
wodnych. Żeby nie czekać, aż pukanie zmieni się w kołatanie,  
a następnie alarmowe walenie, powołuje się oddolnie,  
acz często z inicjatywy odgórnej spółki wodne, których 
zadaniem jest zapobieganie, a przynajmniej minimalizowanie 
szkód wyrządzanych przez żywioł wodny na polach  
i w gospodarstwach. Tu nasi mieszkańcy mają sukcesy. 
Pierwsza taka spółka w powiecie otwockim powstała kilka lat 
temu właśnie w Gminie Wiązowna, a konkretnie w Góraszce, 
i o jej początkach, jak również obecnych plusach i minusach 
rozmawiam z jej obecnym przewodniczącym. Zachęca on do 
większej aktywności, a nie „stania z boku i przyglądania się”, 
bowiem „wspólnymi siłami można więcej zrobić”, tym bardziej, 
że nawet z tych, którzy do spółki przystąpili aż połowa nie płaci 
składek. A w ogóle są tacy, co słysząc o jakimkolwiek zagrożeniu 
pukają się w czoło i oskarżają o czarnowidztwo.  
Potem budzą się w sypialni pełnej wody i mają pretensje  
do wszystkich, tylko nie do siebie.  

O pierwszych wynikach kontroli deklaracji „śmieciowych” 
pisze pani Iwona z Referatu Nieruchomości Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska wyjaśniając m.in. jakie podstawy prawne 
dają upoważnienie do przeprowadzania kontroli, ile ich 
przeprowadzono do końca ubiegłego roku i jaki efekt przyniosły, 
a także „Po co i dlaczego te kontrole?” W innym materiale ta 
sama autorka wyjaśnia zasady i warunki wycinania drzew, 
przestrzegając mieszkańców przed przeprowadzaniem takich 
wycinek bez odpowiednich zezwoleń. Kary bowiem „są w takich 
przypadkach bardzo wysokie i zależą od gatunku drzewa  
i obwodu pnia”. 

Na koniec informacja newsowa: ruszyła nowa i od dawna 
pożądana przez mieszkańców  linia autobusowa łącząca 
Wiązownę  ze stacją kolejową w Józefowie, dająca możliwość 
skomunikowania z Warszawą i Otwockiem za pośrednictwem 
linii SKM lub Kolei Mazowieckich.  Życzę więc szerokiej drogi  
i oczywiście jak najwięcej pasażerów.

          Wasz Redaktor Piotr

Drodzy Czytelnicy!
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Kontrole deklaracji „śmieciowych”  
– pierwsze wyniki 

Moim zdaniem, najlepszym sposobem na to jest spraw-
dzenie obowiązującego systemu w terenie. Kontroli 
podlega zgodność danych wynikających ze złożo-

nych deklaracji ze stanem faktycznym oraz fakt złożenia de-
klaracji w ogóle. Przy okazji kontrolujący sprawdzają również  
czy zostały wniesione opłaty za wywóz odpadów komunal-
nych, czy na posesji jest pojemnik oraz czy jest prowadzona 
selektywna zbiórka odpadów, o ile takowa została zadeklaro-
wana. W skład zespołu kontrolującego wchodzą pracownicy 
Referatu Nieruchomości Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
z UG Wiązowna. Upoważnienie do tych kontroli przyznaje 
przedstawicielom urzędu art. 9 u ustawy z dnia 13 września 
1996 r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wska-
zujący, że w przypadku kontroli obowiązków wynikających  
z ww ustawy zastosowanie mają przepisy art. 379 i art. 380 usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska.

Z danych wynikających z kontroli przeprowadzonych  
w okresie od 10 października do 31 grudnia 2013 roku wy-
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Od 10 października 2013 roku odbywają się kontrole złożonych 
przez mieszkańców deklaracji śmieciowych. Celem tych 
kontroli jest potwierdzenie skuteczności Gminy Wiązowna  
we wdrożeniu nowego „systemu śmieciowego” oraz 
przestrzeganie przez mieszkańców obowiązków wynikających 
ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach oraz ustanowionego na jej podstawie 
obowiązującego prawa miejscowego. Jak to sprawdzić? 

W dniu 21 lutego br. w Warszawie wójtowie, bur-
mistrzowie i prezydenci miast w Warszawskim 
Obszarze Funkcjonalnym w ramach Instrumen-

tu Zintegrowanych inwestycjach Terytorialnych (tzw. WOF 
ZIT), podpisali Porozumienie Gmin Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegro-
wanych inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 
UE 2014-2020.

Gmina Wiązowna z racji bezpośredniego sąsiedztwa War-
szawy również znalazła się wśród gmin działających w ramach 

Porozumienie w sprawie Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

WOF ZIT. Porozumienie jest wyrazem dążenia do zintegro-
wanego rozwoju metropolii warszawskiej oraz wspólnego po-
zyskania funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020  
w ramach instrumentu  Instrumentu Zintegrowanych inwesty-
cjach Terytorialnych. Instrument WOF ZIT umożliwi realizację 
zintegrowanych (realizowanych wspólnie z innymi uczestniczą-
cymi gminami) projektów współfinansowanych z funduszy UE 
np. dla budowy ścieżek rowerowych łączących główne węzły 
komunikacyjne. 

 MAŁGORZATA PETERS

nika jednoznacznie, że nie wszyscy mieszkańcy złożyli de-
klaracje śmieciowe, co oznacza, że nie wnoszą oni opłaty  
za gospodarowanie odpadami w Gminie Wiązowna. Dodat-
kowo część z nich swoje odpady oddaje do odbioru w ramach 
nowego systemu „śmieciowego”. W ośmiu skontrolowanych 
dotąd sołectwach na terenie Gminy – 47 posesji funkcjono-
wało w nowym systemie bez wymaganej prawem deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Na skutek 
kontroli w 32 przypadkach deklaracje już złożono do Urzę-
du. Wobec pozostałych trwa postępowanie wyjaśniające.  
Z uwagi na to, że kontrolerzy nie zastali wszystkich miesz-
kańców w dniu kontroli, część posesji skontrolowana zosta-
nie w innym terminie. 

W 2014 roku planowane jest również skontrolowanie 
pozostałych miejscowości w gminie Wiązowna. Można so-
bie zadać pytanie: Po co i dlaczego te kontrole? Moim zda-
niem odpowiedź jest prosta. Nikt nie lubi płacić za kogoś...  
Za system powinni płacić wszyscy mieszkańcy, a nie „prawie” 
wszyscy mieszkańcy. Jeśli za gospodarowanie odpadami za-
płacą wszyscy, to mam nadzieję, że śmietniki na przystankach 
zawierać będą jedynie drobne śmieci, a nie jak obecnie – całe 
wory odpadów komunalnych. A spacer po lesie nie będzie 
już wyprawą przypominającą zabawę w tor z przeszkodami 
pomiędzy odpadami.

IWONA MARCZYK 
P.O. KIEROWNIKA REFERATU NIERUCHOMOŚCI ROLNICTWA 

I OCHRONY ŚRODOWISKA W UG WIĄZOWNA
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Nowe oblicze

Budynek Przedszkola Gminnego w Pęclinie po przepro-
wadzonej w ubiegłym roku modernizacji zyskał nowe 
oblicze oraz stał się obiektem bardziej funkcjonalnym 

oraz „przyjaznym” dla uczęszczających tu dzieci. Estetycz-
ny wygląd elewacji budynku cieszy, ale nie bez znaczenia są 
też wymierne korzyści materialne wynikające z radykalnie 
zmniejszonego zapotrzebowania budynku na energię ciepl-
ną. Jest to efekt podejmowanych uprzednio przemyślanych 
decyzji oraz konsekwentnego dążenia do wyznaczonego celu, 
jakim była poprawa warunków użytkowych, bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego budynku oraz bezwzględna potrzeba 
oszczędzania energii cieplnej zużywanej do ogrzewania bu-
dynku przedszkola. W ubiegłych latach zostały wymienione 
okna oraz zmodernizowano węzeł cieplny - kotłownię, w któ-
rej kocioł na paliwo stałe (węgiel) zastąpiono nowoczesnym 
kotłem na olej opałowy. Były to działania potrzebne i zmie-
rzające w dobrym kierunku, ale aby uzyskać pożądany efekt 
należało wymienić przestarzałą instalację centralnego ogrze-
wania wraz z grzejnikami a także radykalnie ograniczyć straty 
ciepła poprzez ocieplenie stropodachu, fundamentów i ścian 
zewnętrznych budynku. W tym celu zlecono wykonanie audy-
tu energetycznego oraz projektu termomodernizacji budynku 
przedszkola. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przystąpio-
no do realizacji zadania. Poza wyżej wymienionymi elemen-
tami ze względów techniczno-użytkowych zadecydowano o 
konieczności przebudowania klatki schodowej tj. zwiększenia 
szerokości biegów schodowych i zmniejszeniu wysokość stop-
ni schodów wraz z wymianą balustrad. Wymieniono też drzwi 
na klatce schodowej na posiadające wymaganą (podwyższoną) 
odporność ogniową. Zamontowana została także klapa oddy-
miająca klatkę schodową wraz z montażem systemu sterowa-
nia oraz kompletem czujek dymowych oraz instalacja awaryj-
nego oświetlenia ewakuacyjnego. Koszt  inwestycji w 2013 
roku wyniósł: 562 169,75 zł, w tym uzyskana przez Gminę 

Wiązowna preferencyjna pożyczka z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w kwocie: 179 900,00 zł. Wymieniono drzwi na klatce scho-
dowej na posiadające wymaganą (podwyższoną) odporność 
ogniową oraz zamontowana została tzw. „klapa oddymiająca” 
wraz z systemem sterowania oraz kompletem czujek dymo-
wych. Wykonano też instalację awaryjnego oświetlenia ewa-
kuacyjnego. W związku z korzystnym dla Gminy wynikiem 
ogłoszonego przetargu za „zaoszczędzone pieniądze” zostały 
wykonane także nie planowane uprzednio prace w tym: wy-
miana zniszczonych podłóg i wymiana zewnętrznej instalacji 
kanalizacji sanitarnej. Przed „wprowadzeniem” dzieci do bu-
dynku odnowiono też wszystkie pomieszczenia w budynku 
przedszkola. INFO. UG

„Termomodernizacja Przedszkola Gminnego w Pęclinie 
dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  
w formie pożyczki, w kwocie 179.900,00 zł”.

„Termomodernizacja Przedszkola Gminnego w Pęclinie 
dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie pożyczki, w kwocie 179.900,00 zł.”

Monitoring
Wkrótce w naszej gminie zostaną zainstalowane systemy 
monitorujące tereny, na których niezidentyfikowane osoby  
– bo chyba jednak mimo wszystko nie kosmici – wyrzucają 
odpady. W naszych zielonych stronach bezczelny proceder trwa 
i nie możemy do końca ustalić sprawców. W takich przypadkach 
zawodzi klasyczna lupa detektywa, a i tropiący węch psa 
Cywila nie zdaje egzaminu. Z pomocą przychodzi natomiast 
elektronika. Oparty nie niej system monitoringowy sprawdził 
się już w wielu gminach, a teraz czas nadszedł na nasze grunty. 
Koszt społeczny sprzątania po „kulturalnych” i nierzadko bardzo 
eleganckich podrzucaczach (proszę nie traktować tego wyrazu 
jako leksykalnego wynalazku słowotwórczego, lecz co najwyżej 
jako emocjonalny stosunek do tematu) śmieciowych  
jest bowiem nazbyt wysoki, a po drugie – i może i pierwsze  

– wreszcie czas zidentyfikować tych, którzy nam szkodzą.  
Nam wszystkim szkodzą. System będzie wielopunktowy  
i pojawi się w różnych miejscach na terenie gminy.
A przy okazji przypominam o podstawowych zasadach 
segregacji odpadów:
• worek żółty do odpadów z tworzyw sztucznych i metalu,
• worek zielony do odpadów ze szkła i opakowań szklanych,
• worek niebieski do odpadów z papieru, tektury, opakowań 
wielomateriałowych,
• worek brązowych do odpadów ulegających biodegradacji tzw. 
„zielonych”.
Wywóz odpadów odbywa się według obowiązujących 
harmonogramów.
PSZOK czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów mieści się  
w Woli Duckiej w siedzibie firmy LEKARO czynny w piątki  
od 9-19, w soboty od 9-15.

  ANNA BĘTKOWSKA 

Okiem wójta
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GinekoloG na zapisy
Gmina Wiązowna wynajęła lokal dla lekarza ginekologa w Ośrodku Zdrowia w Wiązownie na realizację 
świadczeń medycznych NFZ. Badania – w tym USG – będą prowadzone na zapisy. Kontrakt realizowany  
do końca ubiegłego roku  w Wiązownie, od 1 stycznia br. przejęło Centrum Medyczne Józefów.

INFO. UG

Środowisko

Strategia jest próbą odpowiedzi na pytanie, co, mając ogra-
niczone możliwości zamierzamy osiągnąć w najbliższym czasie. 
Jest ona kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego. 
Będzie podstawą do starannego planowania gminnych inwestycji 
oraz działań lokalnego samorządu.

Pozwoli na zapewnienie ciągłości i trwałości w poczynaniach 
władz gminy, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań 
politycznych. Umożliwi również efektywne gospodarowanie za-
sobami własnymi, takimi jak: środowisko przyrodnicze, zasoby 
ludzkie, infrastruktura i środki finansowe. 

Posiadanie strategii wynika też z praktycznej potrzeby apliko-
wania o środki unijne, ponieważ starając się o nie należy wykazy-
wać zgodność planowanej inwestycji z dokumentami strategicz-
nymi, np. strategią województwa, powiatu, gminy, a także należy 
powoływać się na właściwe zapisy tych dokumentów. 

Strategia opracowana została przy szerokiej partycypacji 
społecznej – mieszkańcy gminy w anonimowej ankiecie wypo-
wiadali się, jaki ich zdaniem należy zakreślić kierunek rozwoju 
gminy; zapytani też zostali, jakie winny być priorytety samorzą-
du w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 
Odpowiedzi posłużyły do stworzenia strategicznego dokumentu 
tak ważnego dla rozwoju gminy. 
 INFO. UG

łeckich, jako bezpośrednich przedstawicieli wnioskodawców  
i beneficjentów realizowanych przedsięwzięć. Jest to niezwy-
kle ważne, ponieważ realizacja funduszu podlega kontroli 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Wojewodę. Łącz-
nie zgłoszono 60 zadań z poszczególnych sołectw na kwotę 
514 179,11 złotych. Są to:
• 21 zadań drogowych, poprawa stanu dróg gminnych tj. po-

nad 240 tys. złotych. 
• oświetlenie gminne. 11 zadań polegających na zaprojekto-

waniu lub wybudowaniu oświetlenia ulicznego. 
• spotkania aktywizująco-integrujące zachęcające do pracy 

na rzecz Społeczności lokalnych. 
oraz 
• remonty świetlic wiejskich, 
• remonty – urządzenia placów zabaw, 
• zagospodarowanie przestrzeni publicznej,
• inne rzeczowe nakłady dla danych sołectw.

Wyodrębnienie funduszu sołeckiego w ramach budże-
tu Gminy Wiązowna budzi nadzieję na realizację wielu za-
dań bezpośrednio inicjowanych przez mieszkańców. Jest też 
ważnym elementem budowania tożsamości lokalnej i stać 
się może ogniwem zespalającym wewnętrznie poszczególne 
społeczności, jak też budującym łączność między sołectwami  
a władzami gminy odpowiadającymi za realizację funduszu.

TOMASZ KOSTYRA 

Zgodnie z uchwaloną pod koniec 2013 roku Strategią 
Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014- 2021, (uchwa-
ła Rady Gminy Wiązowna nr 102.XLIV.2013 z dnia  

16 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Gminy Wiązowna na lata 2014-2021) nakreślono długofalowy 
kierunek rozwoju gminy pozwalający m.in. na zapewnienie jej 
zrównoważonego rozwoju, podniesienia walorów w aspekcie 
kulturowym, turystycznym i gospodarczym, zapewnienie racjo-
nalnego budżetu w stosunku do potrzeb i możliwości gminy oraz 
możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych na finan-
sowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gminy. 

Wizja rozwoju gminy
Gmina Wiązowna w roku 2021 to rozwinięty społecznie  

i gospodarczo obszar, przyjazny dla mieszkańców  i inwestorów, 
z rozwiniętą infrastrukturą, pielęgnujący środowisko naturalne, 

przyrodę oraz dziedzictwo kulturowe i historię.

Misją gminy Wiązowna 
jest zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno 
– gospodarczego gwarantującego poprawę warunków i jakości 

życia lokalnej wspólnoty poprzez rozwój infrastruktury, wspieranie 
biznesu i inwestorów w oparciu o potencjał, zasoby, talenty, wiedzę 

oraz aktywność społeczną i gospodarczą mieszkańców. 

W roku 2014 po raz pierwszy w Gminie Wiązowna będą 
realizowane zadania w ramach funduszu sołeckiego.  
Jego wysokość wynosi ponad 514 tys. złotych,  
a jeszcze do niedawna było to tylko 180 tys. 

Fundusz jest formą tzw. budżetu obywatelskiego, czyli 
tworzonego bezpośrednio przez mieszkańców. Stwarza 
to możliwość realizacji na terenie sołectwa wielu zadań 

o charakterze lokalnym, wynikających bezpośrednio z potrzeb 
jego mieszkańców. Do tej pory tego rodzaju zadania były reali-
zowane za pośrednictwem wyodrębnionych w budżecie gmi-
ny tzw. środków sołeckich liczonych per capita (od głowy). 

W ramach funduszu mogą być realizowane wszystkie 
zadania wymienione w katalogu zadań własnych gminy.  
W praktyce ustawa nakłada wiele obowiązków jeśli chodzi  
o prawidłowe wykonanie i rozliczenie zadań, które ogranicza-
ją te możliwości. Zasady wymagają zaangażowania i staranno-
ści zarówno wójta jako realizatora budżetu gminy jak i rad so-

Partycypacja społeczna 

Strategia rozwoju gminy Wiązowna do roku 2021

Budżet obywatelski 
= partycypacja społeczna 
= współodpowiedzialność
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AktuAlności

Wójt Gminy Wiązowna pismem z dnia 21 lutego 2014  
roku wystąpiła do mieszkańców z apelem o przekazanie  
na rzecz Powiatu Otwockiego, nieodpłatnie, gruntu pod  
poszerzenie przedmiotowej drogi: „Sprawa budowy dro-
gi wsiach Izabela i Michałówek ciągle się odwleka przede 
wszystkim z powodu braku środków finansowych związa-
nych z wykupem gruntu. Jeżeli zatem dojść ma do realizacji  
tej inwestycji, należy wyjść na przeciw temu problemo-
wi. Albo droga zostanie wybudowana bez rekompensaty  
za grunt albo nadal będziemy tkwić w tym marazmie decy- 
zyjnym.”

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu ustalono, że podjęcie 
decyzji w sprawie budowy drogi uzależnione zostanie od ze-
brania oświadczeń ze strony właścicieli gruntów o wyrażeniu 
zgody na nieodpłatne przekazanie gruntu pod poszerzenie 
drogi na rzecz Powiatu Otwockiego. 

Stosowne druki oświadczeń właściciele gruntów mogą po-
brać i złożyć wypełnione u pana R. Łabędź, zam. Izabela 15 
oraz w Urzędzie Gminy Wiązowna pok. Nr 11 (parter). 

Dodatkowe informacje: tel. 22 789 01 20 wew. 223.
 IWONA MARCZYK

Uwaga rodzice dzieci 6-letnich (rok urodzenia 2008):
W roku szkolnym 2014/2015 do szkoły pójdą dzieci sze-

ścioletnie, urodzone w I półroczu tj. do 30 czerwca 2008 
roku,  natomiast dzieci urodzone w II półroczu 2008 r. obo-
wiązek szkolny mają przesunięty o rok. Na wniosek rodziców 
lub opiekunów prawnych mogą jednak rozpocząć obowią-
zek szkolny łącznie z dziećmi urodzonymi w I połowie roku. 
W roku szkolnym 2015/2016 do klasy pierwszej pójdą już 
wszystkie sześciolatki.

Uwaga rodzice dzieci 5-letnich (rok urodzenia 2009):
Dziecko w wieku 5 lat jest zobowiązane odbyć roczne 

przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się  
z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w któ-
rym dziecko kończy 5 lat. O przyjęciu do przedszkoli dzieci 
4- i 3-letnich  nie decyduje kolejność zgłoszenia, lecz w razie 
braku miejsc zasady postępowania rekrutacyjnego.

Zarząd Powiatu Otwockiego na posiedzeniu w dniu  
17 lutego 2014 roku z udziałem przedstawicieli  
ZDP w Otwocku, Wójt Gminy Wiązowna Anny Bęt-

kowskiej oraz p. Radosława Łabędź ocenił możliwości re-
alizacyjne budowy drogi powiatowej Nr 2701W Zakręt  
– Michałówek – Duchnów przebiegającej przez wsie Izabela  
i Michałówek. 

Uznano, że przeprowadzenie tej inwestycji w etapach re-
alizacyjnych, przy udziale finansowym gminy Wiązowna, 
uzależnione jest od przekazania przez mieszkańców na rzecz 
Powiatu Otwockiego, nieodpłatnie, gruntu pod poszerzenie 
przedmiotowej drogi.

Dnia 3 stycznia 2014 roku ogłoszona została nowelizacja 
ustawy o systemie oświaty w zakresie zasad i kryteriów 
rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 
(Dz. U. 2014, poz. 7). Ustawa weszła w życie 18 stycznia 
2014 roku 

Kryteria wynikające ze znowelizowanej ustawy: do pu-
blicznego przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe 
na obszarze gminy Wiązowna. W przypadku większej 

liczby dzieci zamieszkujących w gminie, niż wolnych miejsc,  
w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane 
pod uwagę łącznie następujące kryteria: 
1) wielodzietność rodziny dziecka, 
2) niepełnosprawność dziecka,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
7) objęcie dziecka opieką zastępczą.

Dodatkowe kryteria ustalone przez dyrektorów placówek 
oświatowych i Wójta Gminy to:
1) czas pobytu dziecka w przedszkolu,
2) rodzeństwo, które kontynuuje naukę w przedszkolu,
3) odległość miejsca zamieszkania od przedszkola,
4) praca zawodowa obojga rodziców/opiekunów prawnych,
5) rozliczenie podatku dochodowego w gminie Wiązowna,
6) informacja o dochodach.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/lub oddziału przed-
szkolnego pobrać można ze stron internetowych przedszkoli samo-
rządowych i szkół prowadzących oddziały przedszkolne. 

W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkowym przygoto-
waniem przedszkolnym objęte są wszystkie dzieci pięcioletnie 
urodzone w 2009 r. oraz dzieci sześcioletnie, które nie zostały 
objęte obowiązkiem szkolnym.

Apel do Mieszkańcow

Musimy pomóc 
sami sobie

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 do przedszkoli  
i oddziałów przedszkolnych w gminie Wiązowna 

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy właściwych 
placówek oświatowych.

DOROTA KANABUS-PROKOP, OŚWIATA GMINNA 

Kalendarz postępowania rekrutacyjnego do gminnych 
placówek wychowania przedszkolnego w roku 2014

Rodzaj czynności Termin

Składanie wniosków (wraz z załącznikami)  
przez rodziców/opiekunów prawnych do 31 marca

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci 
przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych do placówki 

do 15 kwietnia, 
godz. 14.00

Terminy składania odwołań od decyzji  
komisji rekrutacyjnej 27 kwietnia – 5 maja

Rozstrzyganie przez dyrektorów placówek 
oświatowych odwołań od rozstrzygnięć  

komisji rekrutacyjnych 
do 12 maja



Wieści z sesji

8 Powiązania luty 2014

Sesja pełna 
pomysłów

Styczniowa, pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy Wią-
zowna była pięćdziesiątym (L), a więc jubileuszowym spo-
tkaniem radnych w tej kadencji samorządowej, uczczonym 
oklaskami zainicjowanymi przez wójt Annę Bętkowską.

Obrady rozpoczęły się od wprowadzenia dwóch zmian do porząd-
ku spotkania. Na wniosek radnej Renaty Falińskiej, przewodniczą-
cej komisji statutowej, zdjęto projekt uchwały dotyczący uchwalenia  
Statutu Gminy Wiązowna, jako nie mający jeszcze opinii radcy 
prawnego. W to miejsce wprowadzono stanowisko Rady Gminy 
na temat pozbawienia charakteru ochronnego lasów w Zakręcie.

Zabrać jednym, by dać drugim? 
Nieoczekiwanie, przed przystąpieniem do omawiania uchwał 

dotyczących budżetu Gminy, radny Andrzej Cholewa złożył 
wniosek o przeniesienie kwoty 100 tys. zł., przeznaczonej w for-
mie pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na zakup kru-
szywa kamiennego na budowę drogi powiatowej w Duchnowie  
na odcinku ul. Góry Warszawskie, na analogiczne zadanie w repre-
zentowanej przez radnego miejscowości Izabela. Radny Cholewa 
uzasadnił swój wniosek tym, że drogi są tam w dużo gorszym stanie 
niż w Duchnowie i panuje na nich znacznie większy ruch. Wniosek 
przyjęto 8 głosami „za” przy 7 przeciwnych. Złożony ustnie pro-
jekt uchwały dot. zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Wiązowna 
na 2014 rok został przyjęty zdecydowaną większością głosów. 

– W świetle dzisiejszego głosowania zastanawiam się, jaki sens 
mają uchwały oraz inicjatywa uchwałodawcza, a także odpowie-
dzialność w zakresie budżetu jaką ma wójt. Bo najpierw do czegoś 
się zobowiązujemy, a potem wycofujemy z tego i zachowujemy 
się jak na równi pochyłej lub na łyżwach. Nie odbiera się przecież 
miski komuś, kto już zaczął jeść. Wyrażam sprzeciw przeciwko 
takiemu działaniu! Jak my teraz wyglądamy wobec mieszkańców 
Duchnowa, którzy w czynie społecznym wycięli drzewa i krze-
wy, wyczyścili rowy przydrożne i zapłacili za transport kruszy-
wa. I żyją nadzieją, że droga będzie poprawiona – skomentowała  
tę część spotkania wójt Anna Bętkowska.

Niektórzy z mieszkańców obecnych na sesji negatywnie ko-
mentowali krok radnego Cholewy, który odebrał ujęte w projek-
cie uchwały środki innemu sołectwu na rzecz własnego, pomimo 
tego, że takiej ewentualności nie rozpatrywano na wcześniejszych 
posiedzeniach komisji. Byli jednak i tacy, którzy uważali, iż zanie-
dbanej od lat Izabeli rzeczywiście należało się dodatkowe wsparcie.

Aż dziewięć projektów uchwał dotyczyło udzielenia pomo-
cy rzeczowej lub finansowej dla Powiatu Otwockiego na rzecz 
modernizacji i budowy dróg powiatowych. Jednogłośnie za-

akceptowano tego rodzaju wydatki z budżetu gminy dotyczące 
modernizacji ul. Widocznej w Majdanie oraz dróg w Boryszewie  
i Stefanówce. Różnica zdań wystąpiła podczas dyskusji nad 
uchwałą w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 
Otwockiego w postaci opracowania koncepcji przebiegu chodni-
ków w obrębie zurbanizowanej części wsi od Żanęcina w stronę 
Lipowa w drodze powiatowej nr 2709W. Stało się to za sprawą 
radnego Jana Markowskiego, który wystąpił z koncepcją wybu-
dowania tam ciągu rowerowo-pieszego. 

– Chyba źle się dzisiaj czujemy, bo jakoś pokrętnie pracujemy. 
Przegłosowaliśmy już WPF, a teraz wracamy do początku – sko-
mentowała Renata Falińska. – Siedzieliśmy przecież do późna 
na wspólnym posiedzeniu komisji, kiedy był czas na zgłaszanie 
takich rzeczy, a państwo robicie dzisiaj, podczas sesji, festiwal po-
mysłów – powiedziała wójt Bętkowska. – Rozbieżność stanowisk 
jest duża, więc może wstrzymajmy się z tą uchwałą – zapropono-
wała Monika Sokołowska, co wzbudziło ostry sprzeciw niektó-
rych radnych, zwłaszcza Anny Lech, która powiedziała: – Mowy 
nie ma! Mieszkańcy wyjdą na ulice jak to zdejmiemy! Nastąpi 
najazd na Urząd Gminy!

Ogłoszono przerwę, w trakcie której radni uzgadniali swoje 
stanowiska. Po wznowieniu obrad przegłosowano dwa wnioski:

• przewodniczącej Rady o zdjęcie projektu spornej uchwały  
z porządku obrad. Wniosek został odrzucony.

• radnego Jana Markowskiego o budowę ciągu rowerowo-
-pieszego. Wniosek został odrzucony.

Powrócono do pierwotnie przedstawionego projektu uchwały, 
który również został odrzucony. Kolejna uchwała dotycząca po-
mocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego w formie zakupu ma-
teriałów na budowę chodnika przy ul. Wrzosowej w Gliniance 
została przyjęta jednogłośnie.

Kiedy przystąpiono do omawiania projektu uchwały w spra-
wie udzielenia pomocy rzeczowej w postaci zakupu kruszywa ka-
miennego dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej  
nr 2701W Majdan – Izabela ul. Góry Warszawskie w Duchno-
wie, na terenie gminy Wiązowna, radny R. Witan złożył wniosek  
o zdjęcie tej uchwały z porządku obrad. W uzasadnieniu powiedział, 
że czuje się pokrzywdzony wnioskiem radnego Cholewy. Wniosek 
R. Witana został odrzucony. Uchwała w zmienionym kształcie  
(200 tys. zł. na inwestycję w Izabeli) została przyjęta 8 głosami. 

– Głosowałam przeciw, bo nie podoba mi się zabieranie jed-
nym miejscowościom i dawanie innym – uzasadniła swoje stano-
wisko Marzena Dach, radna reprezentująca Majdan. 

Podczas sesji przyjęto również Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2014. Jednogłośnie 
przyjęto zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Kultury dotyczą-
ce zwiększenia liczby członków Rady Programowej do 7 osób. 
Podjęto również uchwały dotyczące: powołania Rady Programo-
wej GOK, ustanowienia pomnika przyrody (dąb szypułkowy przy  
ul. Pęclińskiej w Duchnowie, na wniosek właściciela posesji), wy-
rażenia zgody na przejęcie przez Gminę działek w Lipowie wyko-
rzystywanych jako drogi dojazdowe do ul. Jeździeckiej oraz przy-
jęto stanowisko w sprawie pozbawienia charakteru ochronnego 
lasu w Zakręcie. Zatwierdzono także plany pracy stałych komisji 
i harmonogram sesji Rady Gminy Wiązowna na rok 2014.

Pomoc dla chorej na cukrzycę
Przed zakończeniem sesji wójt Bętkowska wystąpiła z inicja-

tywą pomocy w sfinansowaniu zakupu pompy insulinowej dla 
młodej mieszkanki Wiązowny, druhny OSP. Pierwsza wrzuciła 
banknot do świnki-skarbonki, dając tym dobry przykład dla po-
zostałych uczestników sesji. PK

– W świetle dzisiejszego głosowania zastanawiam się, 
jaki sens mają uchwały oraz inicjatywa uchwałodawcza, 
a także odpowiedzialność w zakresie budżetu jaką ma 
wójt. Bo najpierw do czegoś się zobowiązujemy, a potem 
wycofujemy z tego i zachowujemy jak na równi pochyłej. 
Nie odbiera się przecież miski komuś, kto już zaczął jeść. 
Wyrażam sprzeciw przeciwko takiemu działaniu!  
Jak my teraz wyglądamy wobec mieszkańców Duchnowa, 
którzy w czynie społecznym wycięli drzewa i krzewy, 
wyczyścili rowy przydrożne i zapłacili za transport 
kruszywa. I żyją nadzieją, że droga będzie poprawiona  
– powiedziała wójt Anna Bętkowska. 
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W styczniu radni pracowali na komisjach merytorycznych, 
jak i na wspólnym posiedzeniu 22 stycznia. Na sesji 29 stycznia  
dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
i budżecie oraz uchwalono siedem uchwał, dotyczących 
przekazania dotacji finansowych i rzeczowych na rzecz powiatu 
otwockiego, zgodnie z zapisami budżetu. W jednym przypadku 
większość radnych dokonała zmiany przeznaczenia części 
dotacji – z odcinka drogi powiatowej w Duchnowie na odcinek  
tej samej drogi w Izabeli – ten zapis został przez wójta 
zakwestionowany w postaci zaskarżenia go w Regionalnej  
Izbie Obrachunkowej.

Rada przedłużyła także najem lokali pod gabinety 
specjalistyczne w ośrodku zdrowia w Wiązownie, uchwaliła  
trzy uchwały związane z programem dożywiania dzieci, 
jak również roczny program profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  
w gminie.

Na sesji dokonano stosownych zmian w statucie Gminnego 
Ośrodka Kultury i powołano Radę Programową GOK, której 
pierwsze posiedzenie odbyło się jeszcze w styczniu.  
Oprócz tego radni ustanowili pomnik przyrody, wyrazili zgodę 
na przyjęcie gruntu drogowego w Lipowie i na ustanowienie 
służebności przesyłu dla PGE w Wiązownie. Uznano za zasadną 
skargę na wójta oraz przyjęto plany pracy komisji rady  
i harmonogram sesji rady na rok 2014.

12 lutego odbyła się nadzwyczajna sesja, spowodowana 
koniecznością dodania 16 tys. zł na inwestycję na SUW Lipowo 
(kwota wyniknęła z wyniku przetargu). Przy okazji dokonano 
drobnej zmiany w jednej z uchwał dot. dożywiania dzieci, 
sugerowanej przez wojewodę. 

Monika Sokołowska, 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

Z prac Rady Gminy Wiązowna

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 /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.   

STOWARZYSZENIE  
RODZIN I PRZYJACIÓŁ 

OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

INTELEKTUALNIE

1% 
KRS 0000228443

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

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych 

Intelektualnie „Jesteśmy!” 
05-462 Duchnów
ul. Wspólna 46, 

tel./fax 22 789 03 71

Brawo, jest 
przewoźnik!

Autobus wyrusza we wczesnych godzinach rannych 
sprzed budynku szkoły w Malcanowie i poprzez 
Dziechciniec, Żanęcin, Wiązownę Kościelną oraz cen-

trum Wiązowny, trasą przez Emów dojeżdża do Józefowa. 
Całkowita długość linii wynosi ponad 15 km, a czas przejaz-
du od pętli do pętli czyli od Malcanowa do Józefowa wynosi  
34 minuty (pierwszy kurs godz. 5.45). 

– Po wielu rozmowach z różnymi instytucjami i osobami, 
pokonując rozliczne, a niekiedy bardzo duże trudności, udało 
mi się uruchomić to ważne i tak bardzo potrzebne naszym 
mieszkańcom połączenie. Nastąpiło to we współpracy z Gmi-
ną Wiązowna. Cena biletu na trasie z Wiązowny do Józefowa 
lub w odwrotną stronę wynosi 4 zł, a z Malcanowa do Józefo-
wa 5 zł – mówi przewoźnik Janusz Łysik.

Wójt Anna Bętkowska zaprasza do korzystania z linii.
– To ogromne ułatwienie dla osób nie zmotoryzowanych, 

zwłaszcza ze względu na możliwość przesiadki do Szybkiej 
Kolei Miejskiej na józefowskim dworcu, skąd szybko i wygod-
nie można dostać się do Warszawy lub Otwocka. Pamiętaj-
my jednak, że tylko od nas, mieszkańców Gminy, zależy, czy  
ta nowa linia autobusowa utrzyma się. Bilety nie są drogie  
– powiedziała wójt.

Szczegóły rozkładu jazdy na stronie gminnej: www.wia-
zowna.pl/komunikacja PK

Długo oczekiwane połączenie Gminy Wiązowna ze stacją 
PKP w Józefowie stało się faktem. Od 3 marca kursuje  
na tej trasie autobus  prywatnego przewoźnika.
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Bez pieniędzy ani rusz
Red.: W tym roku miną trzy lata od 

założenia w Góraszce pierwszej w po-
wiecie otwockim spółki wodnej. Oka-
zała się ona jaskółką zapowiadającą 
prawdziwą wiosnę, bo w ślad za Gó-
raszką poszły inne miejscowości gminy 
Wiązowna oraz sąsiedniej gminy Cele-
stynów. Kto przyczynił się do powoła-
nia spółki w Góraszce?

J.M. – Powołaliśmy spółkę wod-
ną w Góraszce w czerwcu 2011 roku.  
Nastąpiło to dzięki inicjatywie kilku 
osób, między innymi właścicieli podto-
pionych terenów, którzy mieli już dosyć 
zagrożenia ze strony wody dla swoich 
pól i domów i postanowili wziąć sprawę 
we własne ręce. Nie bez znaczenia była 
zachęta ze strony pani wójt Anny Bęt-
kowskiej, wielkiej zwolenniczki przy-
wrócenia w Gminie Wiązowna działal-
ności spółek wodnych. Pierwsze kroki 
były trudne, ale rozmowy i pomoc od 
Gminy Wiązowna oraz Powiatu Otwoc-
kiego przyniosły efekty. 

Chciałbym w tym miejscu dodać,  
że do podtopień i zalewania doszło  
nie tylko ze względu na zaniedbania 
stanu rowów i drenów melioracyjnych,  
o które powinni dbać właściciele, ale 
także ze względu na zmiany gruntów 
rolnych, przeznaczeniu ich na inne cele. 

Co z tego wyniknęło?
– Wyniknął z tego podział, rozdrobnie-

nie terenu na wiele działek oraz znaczna 
rozbudowa budownictwa mieszkalnego, 
usługowego i innego, a także z tym infra-
struktury towarzyszącej takich jak garaże, 
budynki gospodarcze, wiaty i wiele innych. 
Często wybudowanej na bardzo zagęszczo-

Rozmowa z Janem Milewskim, przewodniczącym Spółki Wodnej Góraszka. 

nej przestrzeni i podmokłym terenie do-
datkowo z betonowaniem ogrodzeń, dojść 
i dojazdów wewnątrz posesji. I tu nagmin-
ną sprawą było i jest podwyższanie terenu 
poprzez nawożenie dziesiątków tysięcy 
metrów sześciennych ziemi, gruzu i inne-
go „barachła” często zasypując podziem-
ne urządzenia melioracyjne jak również  
i rowy. A to już jest obowiązkiem organów 
samorządowych i władz nadrzędnych żeby 
do takich sytuacji nie dochodziło. 

Częściowo dotyczy to znacznej roz-
budowie dróg gminnych i prywatnych  
– często utwardzanych bez wykonania 
odpowiedniego odwodnienia 

Z iloma osobami zaczynaliście?
– Z 39. Obecnie mamy 60 członków. 

Nadmienię, że pierwszą przewodniczą-
cą spółki była p. Sylwia Adamiec, któ-
ra na początku 2012 r. zrezygnowała, 
zarówno z zarządu, jak i członkostwa  
w spółce. We wrześniu 2012 r. na Wal-
nym Zgromadzeniu Spółki zostałem wy- 
brany na przewodniczącego.

Czego dokonaliście przez dotychcza-
sowy okres działalności?

– Działalność podjęliśmy latem 2012 
roku, a więc to jest okres 1,5 roczny. 
Udrożniliśmy w tym czasie około 3,5 km  
rowów melioracyjnych oczyszczając je  
z mułu oraz wykaszając porosty i trawę. 
Zostało udrożnionych ok. 300 mb. dre-
nów. W tym miejscu składam uszanowa-
nie Gminie Wiązowna, która po wyja-
śnieniu spraw formalnych jako właściciel 
wykonała renowację rowu melioracyjnego 
o długości ok. 650 mb. W bieżącym roku 
planujemy wykonać dalsze oczyszczanie 
i udrażnianie zarówno rowów jak i dre-
nowania, oczywiście ich ilość zależy od 
dotacji przyznanych nam przez Gminę 
Wiązowna, Powiat Otwocki oraz Woje- 
wództwo Mazowieckie. Zgodnie z uchwa- 
łami Rady Gminy i Rady Powiatu, żeby 
otrzymać dotację musimy wydatkować 
min. 30% własnych pieniędzy, co jest bar-
dzo dużym progiem dla spółki, ale wia-
domo, że bez pieniędzy ani rusz, choćby 
chęci i zapał ludzki były jak największe.

Z czym macie największe kłopoty?
– Bolejemy nad tym, że zaledwie 

połowa naszych członków płaci skład-
ki, która wynosi 80 zł w skali rocznej,  
co nie jest znowu tak wielką sumą, żeby 
nie można było jej wnieść na nasze kon-
to. Mam nadzieję, że sytuacja ulegnie 
poprawie po tym jak do Spółki Wodnej 
Góraszka przystąpiła Gmina Wiązow-
na, co zostało sformalizowane pod ko-
niec ubiegłego roku. Chciałbym, żeby 
Gmina dopomogła nam w ściągalności 
składek, bo przecież im więcej składek,  
to na tym większe kwoty z dotacji może-
my liczyć i więcej roboty wykonać. 

Co jeszcze was boli, oprócz składek 
członkowskich?

– Małe zainteresowanie ze strony na-
szych współmieszkańców i właścicieli 
działek. Dotyczy to także części osób, 
które przygotowywały założenie Spół-
ki. Zachęcamy ich, ale efekty są nie-
specjalnie zachwycające. Może dopiero 
zmiany, które mają być wprowadzone 
w prawie wodnym prowadzące do tego, 
żeby samorządy mogły przejąć całą 
działalność spółek i zajmować się nią 
kompleksowo, będą pomocne i unor-
mują sytuację. Do tego czasu działamy  
i chociaż ludzi zalewa i podtapia, a wielu 
z nich ogląda się na innych na zasadzie 
„zróbcie to za mnie”, to jeszcze wiele 
zrobimy. Jednak wspólnymi siłami moż-
na by jeszcze więcej zrobić, a nie stać  
na boku i przyglądać się. 

Dziękuję za rozmowę.
ROZMAWIAŁ: PIOTR KITRASIEWICZ

Spółka Wodna Góraszka – Góraszka 18 C, 05-462 Wiązowna 
Zarząd spółki: Przewodniczący: Jan Milewski;  Wiceprzewodniczący:  Arkadiusz 
Iwanicki;  Sekretarz: Anna Rutkowska.
Spółka Wodna Majdan – Majdan 9 E, 05-462 Wiązowna 
Zarząd spółki: Przewodnicząca : Magdalena Zinkiewicz; Wiceprzewodniczący:  Artur 
Kamiński; Sekretarz: Marzena Dach; Członkowie: Ryszard Zajkowski, Józef  Łada.
Spółka Wodna Izabela-Michałówek – Izabela 22 G, 05-462 Wiązowna
Zarząd spółki: Przewodniczący: Danuta Podgórska; Zastępca Przewodniczącego:  
Marek Ziembicki; Sekretarz: Monika Bednarczyk; Skarbnik: Radosław Łabędź;  
Członek: Andrzej Cholewa.
Spółka Wodna Wiązowna Północna – ul. Bażantowa 15, 05-462 Wiązowna
Zarząd spółki: Przewodniczący: Danuta Dylewska; Wiceprzewodniczący: Marek 
Drewniak; Sekretarz: Mirosław Głogowski; Członkowie zarządu: Tomasz Prudzyński, 
Marek Hołdyński.

Spółki Wodne działające w Gminie Wiązowna
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Podziękowanie 
za humanitarny gest

Serdecznie i z całego serca wyrażam głęboką wdzięczność 
Państwu Marii i Stanisławowi Niziołek, właścicielom hotelu 
„Relaks” w Woli Duckiej za błyskawiczną reakcję, zakwaterowa-
nie, czysto ludzką życzliwość oraz pełną empatii postawę wo-
bec poszkodowanych w wypadku drogowym na szosie nr 17 
obywateli sąsiedniego kraju, Ukrainy. Właśnie w tak trudnych 
chwilach poznajemy jak wielkie znaczenie ma pomocna ręka  
i co oznacza humanitarny gest ze strony drugiego człowieka.
Podziękowanie wyrażam również:
• Panu Markowi Brocławskiemu, firma „TEXLAND” 
 – za zapewnienie  odzieży.
• Panu Markowi Wilczyńskiemu – za szybkie podstawienie 
 autokaru do przewiezienia poszkodowanych.
•  Pracownikom GOPS – za profesjonalne zajęcie się poszko-
 dowanymi oraz otoczenie ich opieką.
•   Członkom GZZK – za szybkie podjęcie działań i zapewnienie 
 zabezpieczenia logistycznego w czasie akcji.

ANNA BĘTKOWSKA

KONDOLENCJE

Wypadek  
w Woli Duckiej

Dramat nastąpił po godzinie 19:00 10 lutego br. w Woli 
Duckiej, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 17 z drogą 
powiatową nr 2710W.  Autobus marki Neoplan, jadący 

w stronę Lublina, zderzył się z wyjeżdżającym z ulicy Narutowi-
cza samochodem osobowym marki opel. Po zderzeniu oba po-
jazdy wpadły do rowu. Autokar częściowo przygniótł samochód.

Pierwszą informację o zdarzeniu od Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego (PCZK) ok. godz. 19:30 otrzymał Za-
stępca Wójta Gminy. Dyżurny PCZK poinformował, że niezbędne 
będzie przewiezienie i zakwaterowanie osób poszkodowanych.

Z racji skali zdarzenia uruchomiony został Gminny Zespół 
Zarządzania Kryzysowego (GZZK), celem zabezpieczenia logi-
stycznego działań przewidzianych dla gminy.

Podczas konferencji telefonicznej członków GZZK ustalono, 
że poszkodowani zostaną zakwaterowani w hotelu „RELAKS” 
w Woli Duckiej, który znajduje się ok. 2 km od miejsca zdarze-
nia. Do przetransportowania poszkodowanych zadysponowano 
autokar.

Ranni, którzy wymagali hospitalizacji byli transportowani  
do warszawskich szpitali, a następnie po zbadaniu, opatrzeniu 
ran i zgodzie lekarzy byli dowożeni do miejsca kwaterunku  
w hotelu „RELAKS”.

Ok. godziny 21 na miejsce akcji, kierowanej przez oficera  
z Państwowej Straży Pożarnej, przybyła wójt Anna Bętkowska. 
Na polecenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
gmina zorganizowała autobus i nocleg w „Relaksie”.

W dniu 11 lutego w siedzibie UG Wiązowna odbyło się po-
siedzenia GZZK, na którym omawiano podjęte jak i przyszłe 
działania. Od rana na miejscu zakwaterowania osób z wypadku 
działał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS). Na po-
siedzeniu GZZK, otrzymano informacje od Dyrektora GOPS 
o potrzebie zapewnienia poszkodowanym ubrań (kurtki, buty, 
kapcie, skarpetki, t-shirty). Odzież udało się pozyskać od firmy 
„Texland”.

W dniu 12 lutego został podstawiony autokar przez przewoź-
nika i po złożeniu zeznań na policji turyści z Ukrainy udali się  
w oby bezpieczną i bez innych niespodzianek, drogę powrotną  
do swoich domów. MICHAŁ BIAŁEK

Do tragicznego w skutkach zderzenia autokaru jadącego 
na Ukrainę z samochodem osobowym doszło na terenie 
Gminy Wiązowna. Władze gminy i osoby prywatne przyszły 
poszkodowanym z błyskawiczną pomocą.
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Zmiany na lepsze
Jak ocenia Pan działalność klubu  

w roku 2013?
– Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt za-

jęć dla około 100 zawodników w wieku 
od 5 do 55 lat. Uczestniczyliśmy w roz-
grywkach dziecięcych i seniorskich Ma-
zowieckiego Związku Piłki Nożnej oraz 
w rozgrywkach Oldboyów. W okresie 
wakacyjnym dzięki „Wakacjom z piłką 
2013” na naszych zajęciach gościło kilku-
dziesięciu chłopców i kilka dziewczynek 
z całej gminy Wiązowna, natomiast tur-
niej „Talent 2013” wyłonił kilku zawod-
ników, którzy podjęli aktywne treningi  
z drużynami Advitu. Liczymy, że rok 
2014 będzie równie owocny.

Właśnie, co planujecie na rok obecny?
– Przez cały czas wprowadzamy zmia-

ny. Drużyna seniorska ma od jesieni  
nowego trenera – jest to grający trener, 
były kapitan drużyny – i liczymy na lep-
sze wyniki sportowe, bo te obecne nie 
są porywające. Rozstaliśmy się z paroma 
zawodnikami z drużyny seniorów i old-
boyów wykazującymi postawę roszcze-
niową. Obecnie opieramy się głównie  
na zawodnikach z Wiązowny. Wynik spor-
towy to jednak w aktualnej chwili sprawa 
drugorzędna, chociaż rzecz jasna każde 
zwycięstwo cieszy, a porażka martwi. Wy-
niki przyjdą jednak wcześniej czy później 
w zależności od umiejętności danej grupy 
wiekowej, a nam bardziej zależy na przy-
ciągnięciu większej liczby dzieci, młodzie-
ży i dorosłych na nasze zajęcia. Dlatego  
w bieżącym roku stawiamy przede wszyst-
kim na wprowadzenie zmian w grupach 
dziecięco-młodzieżowych.

Co to za zmiany?
– Chcemy zaangażować nowego tre-

nera lub instruktora dla grupy wiekowej 
2005-2006 oraz powołać nową grupę 
dziecięco-młodzieżową obejmującą rocz-
niki 2001-2004. Liczyłaby ona 25-30 osób  
i prowadziłoby ją 2 trenerów lub 1 trener 
wspierany przez asystenta. Jesteśmy na 
dobrej drodze, żeby to osiągnąć. Weszli-
śmy w porozumienie z Gminną Akademią 
Piłkarską i chcielibyśmy, żeby ich dzieci 
grały w Advicie czyli pragniemy powró-
cić do tego, co praktykowano przed laty, 
a więc do równomiernego rozłożenia 
zawodników w różnych grupach wieko-
wych. Bo Advit jest miejscem, w którym 
mogą grać dzieci, młodzież oraz dorośli. 

Rozmowa z Pawłem Orlińskim, prezesem Klubu Sportowego Advit w Wiązownie.

Podział na Advit i GAP w ramach jednej 
gminy jest rodzajem rozdwojenia, które 
nie służy niczemu dobremu. Powinien 
działać jeden silny klub, wspierany dota-
cjami ze strony gminy oraz prywatnych 
sponsorów, wychowujący i prowadzący 
swoich zawodników od najmłodszych lat.  
Jest to na pewno zmiana istotna, ale nie 
rewolucyjna.

Co na to zarząd GAP?
– Taki jest pomysł zarządu Advitu,  

z którym zgadza się zarząd GAP. Rozwa-
żamy także pomysł utworzenia drużyny 
weteranów, złożonej z zawodników po 
45 roku życia, ale jak na razie brakuje 
nam chętnych.

Dobra kondycja klubu zależy jak wie-
my nie tylko od zapału i umiejętności, ale 
również od pieniędzy. Wystarcza wam 
środków na działalność?

– Nigdy nie jest na tyle dobrze, żeby  
nie mogło być lepiej. W 2013 roku prze- 
prowadzaliśmy zajęcia i turnieje przy 
wsparciu Urzędu Gminy Wiązowna. 
Koszt całkowity zadania o nazwie „Wspar-
cie upowszechniania kultury fizycznej  
i rekreacji młodzieży i dorosłych z sołectw 
Wiązowna Gminna i Wiązowna Kościel-
na w dziedzinie piłki nożnej” wyniósł  
40 tys. 750 zł, z czego kwota dotacji 
wyniosła 38 tys., a nasz wkład własny  
2 tys. 750 zł. Koszt „Wakacji z piłką 2013” 
wyniósł 8 tys. 540 zł, z czego Gmina  
pokryła 7 tys. zł., a my resztę czyli  
1 tys. 540 zł. Z kolei sfinansowanie im-
prezy pod nazwą „Talent 2013” rozło-
żyło się  sposób następujący: 3 tys. 400 
zł (koszt całkowity), 3 tys. zł. (dotacja),  
400 zł (wkład własny).
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W jaki sposób pokrywacie wkład  
własny?

– W oparciu o kwoty uzyskane od spon-
sorów oraz własne składki członkowskie.

Jakie największe wydatki czekają Ad-
vit w roku 2014?

– Będą to koszty związane z rozrostem 
grup wiekowych oraz wynagrodzeniem 
dla trenerów-instruktorów. Najważniej-
sze, że w 2013 roku udało nam się przy-
gotować boisko treningowe, a w bieżącym 
roku chcielibyśmy je „dopieścić” i oświe-
tlić. Startujemy w konkursach o realiza-
cję zadań w zakresie sportu i rekreacji fi-
zycznej licząc, że środki na te cele znajdą 
się. Będziemy także prowadzić rozmowy  
w celu znalezienia rozwiązania finanso-
wego na utworzenie boiska treningowe-
go ze sztuczną nawierzchnią, w oparciu 
o bazę jaką stanowi obecne boisko. Z bo-
iskiem mamy zresztą problem, bo chociaż 
ogrodziliśmy jego płytę taśmą to ciągle 
ktoś urządza sobie po nim biegi niszcząc 
nawierzchnię. Prosimy takich biegaczy 
o kontakt z nami, to wówczas sami wy-
znaczymy miejsce do uprawiania biegów, 
w którym nie nastąpi naruszanie płyty bo-
iska. Inny problem stanowią osoby wycho-
dzące na spacer z psami i wypuszczającymi 
je właśnie na płytę boiska. Czworonogi 
pozostawiają bowiem ślady swojej bytno-
ści, i to wyraźne ślady. Bardzo proszę: nie 
niszczcie naszego wspólnego dobra jakim 
jest boisko Advitu, służące przecież wszyst-
kim mieszkańcom!

Advit to klub piłkarski, ale przecież 
nie tylko o piłkę nożną wam chodzi?

– Oczywiście, zapraszamy wprawdzie 
do udziału w naszych zajęciach dzieci  
i młodzież, ale jednocześnie zachęcamy 
tych, którzy nie odkryją w sobie weny  
do piłki nożnej do sprawdzenia się  
w którymś z działających na tym terenie 
klubów zaprzyjaźnionych, w E-szachu 
lub Gminnym Klubie Tenisa Stołowego. 
Najważniejsze, żeby młodzi ludzie spę-
dzali aktywnie swój wolny czas, a nie 
tkwili przed telewizorami. O to właśnie 
głównie nam chodzi.

Dziękuję za rozmowę.
 

ROZMAWIAŁ: PIOTR KITRASIEWICZ

Prezes Orliński prosi:
Nie niszczcie naszego boiska!  
Nie biegajcie po jego płycie  
i nie wypuszczajcie na nią psów!  
To przecież nasze wspólne dobro!
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Impreza odbyła się w 12 lutego w hali  
sportowej Zespołu Szkolno-Gimna-
zjalnego w Wiązownie, a jej organi-
zatorami byli: Mazowiecki Związek 

Tenisa Stołowego w Warszawie oraz 
Gminny Klub Tenisa Stołowego w Wią-
zownie. Puchary od Wójta i Rady Gminy 
Wiązowna wręczyli zwycięzcom: wójt 
Anna Bętkowska, dyrektor ZSG Kata-
rzyna Lacka oraz prezes MZTS Marek 
Przybyłowicz.

Celem turnieju było wyłonienie 
uczestników do rywalizacji w Indywi-
dualnych Mistrzostwach Polski, które 
odbędą się w Ostródzie wiosną tego 
roku. Udział w nim wzięły zawodniczki 
i zawodnicy, którzy uzyskali najwyższą 
liczbę punktów w wojewódzkich turnie-
jach klasyfikacyjnych. Pojedynki ping-
-pongowe toczyły się na czterech stołach,  
a sędzią głównym zawodów był prezes 
MZTS Marek Przybyłowicz. Najszybciej 
odbyła się rywalizacja pań. W wyniku 
rozegranych meczów, na pozycji pierw-
szej uplasowała się Monika Żbikowska 
z GLKS Nadarzyn. Drugie miejsce zaję-
ła Alicja Leśniak (SKS-40 Warszawa),  
a trzecie Dominika Rębelska (KS Spójnia 
Warszawa). Do udziału w MP w Ostró-
dzie zakwalifikowała się także zdobyw-
czyni czwartej pozycji Justyna Tusień  
z KS Spójnia Warszawa.  

Znacznie większe emocje towarzyszy-
ły pojedynkom panów. Gospodarze czyli 
GKTS Wiązowna wystawili trzech za-
wodników, ale żadnemu z nich nie udało 
się zakwalifikować do Mistrzostw Polski.

– Największe nadzieje pokładaliśmy 
w Mateuszu Stanikowskim, który prze-
grał niewielką różnicą meczów, bo 2:3. 
O jego nie zakwalifikowaniu się do Mi-
strzostw Polski zadecydowała po prostu 
dyspozycja dnia, bo w poprzednim tygo-
dniu chorował i nie brał udziału w tre-
ningach. Ogólnie jednak jesteśmy zado-
woleni z jego występu i zaangażowania  
w cały turniej – skomentował trener 
GKTS Kamil Sitek.

I miejsce wywalczył Tomasz Wiśniew-
ski z GLKS Nadarzyn, a kolejne jego 
koledzy z tego samego klubu: Antoni 
Witkowski (II m.) i Michał Murawski  
(III m.). Do Ostródy pojedzie również 
zdobywca czwartej pozycji Daniel Dracz-
ka z KS Spójnia Warszawa. Jak się okaza-
ło, laureat III miejsca Michał Murawski 
jest wychowankiem GKTS Wiązowna,  
w którym trenował przez siedem lat. 

– Ta mała sala pokazała, że przy dobrej organizacji można z powodzeniem 
rozegrać na niej zawody mistrzowskie rangi wojewódzkiej – powiedział 
trener GKTS Kamil Sitek, po zakończonych w Wiązownie Indywidualnych 
Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego Młodzieżowców  
w Tenisie Stołowym. 

Mistrzostwa wojewódzkie w Wiązownie
– Były to drugie Indywidualne Mi-

strzostwa Województwa Mazowieckiego 
Młodzieżowców rozegrane w wiązow-
skim ZSG. Poprzednie w tym miejscu 
odbyły się w 2010 roku. Kluczowe zna-
czenie sprawiające, że po raz drugi stali-
śmy się gospodarzami imprezy tej rangi 
było nowe oświetlenie hali sportowej,  
a także to, że sprawdziliśmy się w orga-
nizacji turnieju z 2010 roku. Obecne za-
wody rozegraliśmy na czterech stołach, 
chociaż mogliśmy na pięciu, ale nie było 
takiej potrzeby. Ta mała sala pokazała, 
że przy dobrej organizacji można z po-
wodzeniem rozegrać na niej zawody mi-
strzowskie rangi wojewódzkiej – powie-
dział Sitek.

Nagrody – medale, puchary i dyplomy 
– wręczyli zwycięzcom wójt Anna Bęt-
kowska, prezes MZTS Marek Przybyło-
wicz oraz dyrektor ZSG Katarzyna Lacka. 

– Imprezę uważam za udaną. Wykona-
no tutaj kawał porządnej roboty. Kategoria 
Młodzieżowców jest jednak nietypowa, 
bo to ani juniorzy, ani seniorzy, raczej coś 
pośredniego czyli wcześni seniorzy. Spra-
wia to, że zainteresowanie nią, zarówno ze 
strony zawodników, jak i publiczności jest 
raczej niewielkie. Młodzież nie garnie się 
do tej kategorii, warto więc, żeby działacze 
sportowi dołożyli starań, aby ją bardziej 
propagować a zawodników zachęcać do 
występów. Niestety, w gminie Wiązowna 
brakuje pieniędzy na sport i dlatego za-
wodnicy uciekają stąd do innych klubów. 
Szkoda, aczkolwiek rozumiem lokalne 
potrzeby i to, że nie samym tenisem sto-
łowym żyje miejscowa społeczność – pod-
sumował spotkanie Marek Przybyłowicz.

Turniej rozegrano w ciągu trzech i pół 
godziny, a jednym z gadżetów były balo-
niki z nazwą Gminy Wiązowna. 

 PK
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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

Montefiore S.S.  
– „Katarzyna Wielka i Potiomkin”     
– owiane legendą życie carycy Rosji, Katarzyny 
Wielkiej, i jej ekscentrycznego przyjaciela, 
kochanka, męża stanu, Grigorija Potiomkina, 
autor przedstawia na szerokim tle XVIII-wiecznej 
Rosji, tworząc wspaniałą panoramę epoki.
Wielka epicka opowieść o seksie, miłości, 
władzy, podbojach i ekstrawagancji na rosyjską, 
iście imperialną skalę. Katarzynę Wielką 
i Potiomkina połączył nie tylko szaleńczo 
namiętny romans, ale stworzyli też oni chyba 
najbardziej udane partnerstwo polityczne  

w historii. Ona, władczyni o silnej osobowości, talencie politycznym  
i dużym uroku osobistym, panowała przez trzydzieści lat. On, hulaka  
i ekscentryk, błyskotliwy polityk i strateg, był jej kochankiem, 
najbliższym doradcą, przyjacielem i miłością jej życia. 

Orlev U. – „Biegnij chłopcze biegnij”  
Srulik ma osiem lat. Razem z rodzicami trafia  
do warszawskiego getta. Jego ojcu udaje się 
zbiec, a matka pewnego dnia znika, jakby  
za sprawą złowrogiej magii. Od tej pory 
chłopiec musi radzić sobie sam.  
Wydostaje się z getta, a jego życie zamienia się  
w nieustającą ucieczkę – bez celu gwarantującego 
bezpieczne schronienie. Srulik dołącza  
do grupy chłopców chowających się po lasach, 
znajduje tymczasowe kryjówki w domach 
przypadkowo spotkanych rolników, wymyka 
się donosicielom, kilkukrotnie trafia w ręce 

żołnierzy. Zgodnie z poleceniem ojca  za wszelką cenę  stara się 
przeżyć...

Łuszczyna M. – „Igły. Polskie agentki,  
które zmieniły historię”    
– dyskretne, sprytne, bezwzględne i precyzyjne  
– niczym szpieg ze słynnej powieści Kena 
Folletta. Agentki, które pracowały dla polskiego  
– ale też brytyjskiego lub hitlerowskiego  
– wywiadu; rodowite Polki i kobiety, dla których 
Polska stała się nową ojczyzną. Arystokratki, 
żony dyplomatów, córki przedsiębiorców, 
troskliwe panie domu i przedwojenne feministki, 
dojrzałe opiekuńcze matki i nastolatki,  
którym ledwo starczało siły, by przeładować 

pistolet. W czasie drugiej wojny światowej miały zdobywać i dostarczać 
w odpowiednie ręce informacje, od których zależał los setek tysięcy 
ludzi. Zostały szpiegami z pobudek patriotycznych i wewnętrznej 
potrzeby, a czasem przez przypadek, wrodzoną naiwność lub ślepą 
miłość. Nie oczekiwały za swoje...

Książki, które warto przeczytać!!!

6 lutego – Początek obrad Okrągłego Stołu 1989
Od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku toczyły się w naszym kraju rozmowy 
pomiędzy władzami PRL a przedstawicielami strony „solidarnościowo- 
-opozycyjnej”, które doprowadziły do przemian ustrojowych w Polsce.  
W obradach udział wzięli m.in. trzej późniejsi prezydenci wolnej Polski  
– Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński – oraz późniejsi 
premierzy, marszałkowie Sejmu i Senatu RP, ministrowie.  
10 lutego – Początek deportacji Polaków w głąb ZSRR 
w 1940 r.
Sowieci rozpoczęli przy 40-stopniowym mrozie rozłożoną na kilka etapów 
akcję wywózek ludności polskiej w głąb stalinowskiego imperium, głównie 
na Syberię i do Kazachstanu. Ofiarami wywózek padły wielopokoleniowe 
rodziny, w tym z małymi dziećmi, jak również grupy zawodowe.  
Większość nie przeżyła tragicznych warunków zesłania. Nieliczni wrócili  
do Polski po II wojnie światowej, zwłaszcza w okresie destalinizacji.   
14 lutego – Dzień Zakochanych (Walentynki)
Rozwinięta w krajach zachodnich (głównie anglosaskich) tradycja wysyłania 
listów z miłosnymi wyznaniami i obdarowywania się upominkami, często  
w kształcie serduszków. Patronem dnia jest św. Walenty, biskup 
chrześcijański z III wieku naszej ery, ścięty na rozkaz rzymskiego cesarza 
Klaudiusza II za to, że udzielał ślubów młodym legionistom, którym zgodnie 
z cesarskim rozkazem nie wolno było zakładać rodzin.  
21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Coroczne święto ustanowione przez UNESCO w 1999 roku, mające  
w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej  
jako dziedzictwa kulturowego.  Jest upamiętnieniem śmierci 5 studentów 
bengalskich w 1952 roku, którzy domagali się od władz Bangladeszu 
uznania języka bengalskiego za urzędowy. 
26 lutego – W 1927 roku Mazurek Dąbrowskiego 
został oficjalnym polskim hymnem narodowym
„Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, nazwana później „Mazurkiem 
Dąbrowskiego” powstała w lipcu 1797 w miasteczku Reggio w północnej 
części Italii. Autorem słów jest poeta i dramaturg Józef Wybicki, muzykę  
w formie mazurka skomponował anonimowy twórca. 
W lutym 1927 roku Sejm RP uchwalił „Mazurek Dąbrowskiego”  
polskim hymnem państwowym. 
27 lutego – Tłusty Czwartek
Święto ruchome, zapowiadające ostatni tydzień karnawału. Ostatni 
czwartek przed Wielkim Postem. Według tradycji chrześcijańskiej  
w dniu tym dozwolone jest obfite spożywanie pokarmów przed okresem 
postu i umartwień. Dawniej w Tłusty Czwartek objadano się pączkami 
nadziewanymi boczkiem i słoniną, obecnie są to pączki słodkie,  
jak również faworki.

Kartka z kalendarza – luty
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Bal z niepełnosprawnymi

Animator dla „Orlika”

W Domu Społecznym w Radiówku odbył się Bal Karnawałowy 
dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Wiązowna.

Bal został zorganizowany przez wolontariuszy działających 
w Centrum Wolontariatu przy Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Wiązownie. Na gości czekała świetna mu-

zyka, konkursy, poczęstunek. W trakcie trwania zabawy dzieci 
odwiedziła  p. Anna Bętkowska – Wójt  Gminy Wiązowna, która 
wręczyła nagrody dla szalejących na parkiecie  młodych ludzi. 
Zabawa była przednia, a pośród  hitów, które  zdominowały im-
prezę nie mogło zabraknąć takich przebojów jak: „Jedzie pociąg 
z daleka”, „Kaczuszki” czy też słynny „Gangnam style”.  Zmę-
czeni, ale szczęśliwi zakończyliśmy bal z uśmiechem na ustach. 
Bal był nowym doświadczeniem dla organizatorów i dobrym 
początkiem aktywnej integracji mieszkańców gminy Wiązowna. 

Gmina Wiązowna , podobnie jak w dwóch ostatnich 
latach, złożyła do wniosek o dofinansowanie kosz-
tów zatrudnienia animatora – osoby inicjującej, orga-

nizującej oraz prowadzącej systematyczne zajęcia i imprezy 
sportowe na obiekcie powstałym w ramach programu „Moje 
Boisko – ORLIK 2012”. W Wiązownie  takie boisko zlokali-
zowane jest przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Zakręcie 
i funkcjonuje od 2012 roku. 

Projekt finansowany jest ze środków państwowego Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) przeznaczonych na re-
alizację zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży. 
Jednostka samorządu terytorialnego, do projektu  może zgło-

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

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

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

26 kwietnia
godz. 9.00 – Poręby
godz. 10.30 – Glinianka II
godz. 12.00 – Glinianka I
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 marcu i kwietniu 2014 r.

Centrum Wolontariatu planuje organizację podobnych imprez 
w przyszłości. 

KRYSTYNA MOTYKA, KOORDYNATOR CENTRUM WOLONTARIATU

sić jedną osobę, przypisaną do oddanego do użytku obiektu 
„Moje Boisko – ORLIK 2012”, która posiada odpowiednie 
kwalifikacje (instruktorskie, trenerskie) do organizowania  
i prowadzenia zajęć sportowych.

Zgodnie z zasadami ogłoszonego przez Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki konkursu na dofinansowanie zadań w 2014  
roku, projekt „Animator – Moje Boisko – ORLIK 2012”  
będzie realizowany w okresie od 1 marca do 30 listopada  
2014 roku. MICHAŁ BIAŁEK 
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Kamizelki odblaskowe dla uczniów

W sali gimnastycznej szkoły, 
w obecności licznej wi-
downi złożonej z dzieci 
i nauczycieli, dyrektorce 

placówki Alicji Wieczorek, w obecności 
zastępcy wójta Gminy Wiązowna Toma-
sza Kostyry, kamizelki wręczył kierow-
nik otwockiego biura ARiMR Mariusz 
Szostak. 

– Rozdysponujemy je zgodnie z za-
potrzebowaniem naszych uczniów, ob-
darowując przede wszystkim tych, któ-
rzy mają najdalej do szkoły i dużą część 
odcinka drogi pokonują na piechotę  
– obiecała dyrektor.

Uroczystość rozpoczął występ ucz- 
niów klasy III b, którzy zaprezentowa-
li scenki o charakterze edukacyjnym 
dotyczące zasad przestrzegania bezpie-
czeństwa w poruszaniu się na drodze. 
Pomocna była scenografia składająca się  
z czarnej folii z białymi pasami jako 
przejściem dla pieszych i znakami dro-
gowymi. Uczestnicy inscenizacji prezen-
towali na nich prawidłowe oraz niepra-
widłowe sposoby przechodzenia przez 
jezdnię. „Kto nosi odblaski, dostaje 
oklaski” recytowali uczniowie łatwo 
wpadające w ucho hasła, a także prze-
kazywali zgromadzonym mniej znaną 
wiedzą. Na przykład taką, że pierwszym 
krajem na świecie, który wprowadził 
obowiązek noszenia kamizelek odbla-
skowych po zmroku przez uczniów była 
Finlandia. Jej parlament uchwalił odno-
śną ustawę w tej kwestii w 1982 roku.

kursu zostali: I miejsce – Natan Moń-
ko, II m. – Julia Witkowska, Mateusz 
Laskus, Norbert Kąkol, III m. – Mate-
usz Drabik, Zuzanna Nowak, Wojciech 
Dziewulski. Przyznano również – na 
zasadzie wyróżnień – cztery IV miejsca. 
Zdobyli je: Mariusz Ładno, Grzegorz 
Ładno, Patrycja Nowak, Szymon Twar-
dowski.

– Jestem bardzo mile zaskoczony 
zaangażowaniem uczniów w temat ja-
kim jest bezpieczeństwo w ruchu dro-
gowym, czego wyrazem jest nie tylko  
ten występ, ale również konkurs pla-
styczny, którego wyniki właśnie ogło-
szono. Musimy jednak zdawać sobie 
sprawę z tego, że żadna wiedza nie za- 
stąpi zdrowego rozsądku i że pieszy  
nie jest królem szos – powiedział  
Mariusz Szostak.

Na zakończenie spotkania głos zabrał 
zastępca wójta gminy Wiązowna To-
masz Kostyra.

– O tym jak ważne jest przestrzega-
nie zasad poruszania się na drogach 
nie trzeba nikogo przekonywać, bo jest 
to kwestia zdrowia, a nawet życia nas 
wszystkich. Dlatego inicjatywa, którą 
właśnie teraz realizujemy jest nie do 
przecenienia. Dziękuję za nią Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, dziękuję dyrekcji i personelowi 
szkoły, w której właśnie się znajdujemy, 
dziękuję każdemu kto wnosi swój wkład 
do budowy naszego wspólnego poczu-
cia bezpieczeństwa i wzmacniania go  
– powiedział Kostyra.

Przypomnę, że dwa lata temu 20 ka- 
mizelek odblaskowych podarował ucz- 
niom glinieckiej SP sołtys Rzakty, Stani-
sław Smolak.

PIOTR KITRASIEWICZ

O zasadach bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym opowiedziała policjantka  
z posterunku w Wiązownie sierż. sztab. 
Hanna Brewczyńska. Mariusz Szostak, 
któremu podczas wizyty w glinieckiej 
placówce towarzyszyła Marta Smolak, 
pracownik otwockiego biura ARiMR,  
a zarazem absolwentka SP im. Witosa  
w Gliniance, zaprezentował jedną  
z kamizelek i pokazał prosty sposób jej 
zakładania. Odbyła się także ceremonia 
ogłoszenia wyników i wręczenia dy- 
plomów zwycięzcom konkursu pla-
stycznego pod nazwą „Widać mnie  
na drodze”, zorganizowanego przez 
Szkolne Koło PCK i Klub Wiewiórka, 
działających pod opieką nauczycielki 
Barbary Bieniek. Wzięło w nim udział 
57 uczniów z klas I-III. Laureatami kon-

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gliniance jako jedyna  
w powiecie otwockim otrzymała w tym roku w darze od Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Otwocku 50 kamizelek 
odblaskowych dla swoich uczniów.
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