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Relacja

OGŁOSZENIE PŁATNE

Półmaraton na „szóstkę” 

Udział w gali wzięli przedsta-
wiciele Władz i Rady Gminy, 
pracownicy UG i wiązow-
skiego Zespołu Szkolno-Gim-

nazjalnego, sponsorzy, darczyńcy oraz 
wszystkie osoby, które przyczyniły się  
do zrealizowania tej wymagającej  
wielkiego wysiłku organizacyjnego  
imprezy. 

W tym roku we wszystkich biegach 
Półmaratonu wzięło udział 1255 zawod-
ników. Zwycięzcami XXXIV Półmarato-

W dniu 4 marca odbyło się galowe spotkanie podsumowujące tegoroczny, 
XXXIV Półmaraton Wiązowski. Po raz pierwszy – w świetlicy parafialnej  
kościoła św. Wojciecha w Wiązownie.

nu Wiązowskiego zostali Vita Poteriuk 
oraz – jak w roku ubiegłym – Roman 
Romanienko – oboje z Ukrainy. Najlep-
szymi zawodnikami z gminy Wiązowna 
okazali się Magdalena Marek i Lutosław 
Bogusz, mieszkańcy Wiązowny. 

Pani wójt wygłosiła serdeczne po-
dziękowanie skierowane do patronów 
honorowych i medialnych, sponsorów 
generalnych, głównych i wspierających, 
darczyńców, wolontariuszy oraz pra-
cowników Urzędu Gminy. Wymienieni 

otrzymali dyplomy honorowe, symbo-
liczne medale oraz koszulki pamiątkowe. 
Podsumowując Półmaraton wójt Bęt-
kowska oceniła go na „na szóstkę”.

– Przygotowanie Półmaratonu wyma-
ga wprawienia w ruch wielkiej, liczącej 
około 300 osób, machiny organizacyjnej 
nastawionej na końcowy efekt, czyli na 
to, żeby Półmaraton się udał. I udał się 
– po raz kolejny. Jestem z tego dumna  
i wszystkim bardzo dziękuję – powie-
działa wójt.

W dalszej części swojego wystąpie-
nia Anna Bętkowska mówiła: – Mamy  
za sobą już 34 Półmaratony. W przy-
szłym roku czeka nas jubileuszowy:  
35. Stanęliśmy na progu wprowadzenia 
ewentualnych zmian. Funkcje jakie nio-
sły ze sobą dotychczasowe Półmarato-
ny osiągnęliśmy, a są to rekreacja, sport  
oraz integracja. Również promocja gmi-
ny, ale raczej jako wypływająca w trakcie 
wartość dodana, bo promowanie gminy 
nie było celem Półmaratonu jako takim  
– powiedziała wójt.

Jeden ze sponsorów, Sławomir Marcy-
siak, właściciel firmy „Fideltronik”, prze-
wodniczący stowarzyszenia Szwadron 
Warszawa w barwach I Pułku Szwole-
żerów J. Piłsudskiego podziękował pani 
wójt za zaproszenie do udziału w Półma-
ratonie 12 żołnierzy z Dywizjonu Kawa-
lerii Powietrznej z Leżnicy Wielkiej, wy-
stępujących w barwach właśnie I Pułku 
Szwoleżerów J. Piłsudskiego, którzy brali 
udział w 13 zmianie misji w Afganista-
nie. Podziękowań było zresztą znacznie 
więcej.

Sponsorem, który po raz pierwszy 
wsparł Półmaraton Wiązowski, był Eu-
geniusz Zieliński, właściciel Z-Hotelu 
Business&Spa w Otwocku.

– Dziękuję za zaproszenie na galę. 
Mam dużą satysfakcję z udanego Półma-
ratonu. Cieszę się, że mogłem wspomóc  
i z przyjemnością zapraszam do Otwoc-
ka – do naszego hotelu na wypoczynek  
i rekreację – powiedział pan Zieliński.

– Mnie przypadł zaszczyt wręczania 
tych nagród, jak również prowadzenia 
dwóch poprzednich edycji Półmaratonu 
Wiązowskiego. Pani wójt wspomniała  
o edycji przyszłorocznej, trzydziestej pią-
tej, jubileuszowej. W zasadzie to już zaczy-
namy się do niej przygotowywać – powie-
dział Tomasz Kostyra.

Nagrodę otrzymał również ks. pro-
boszcz Tadeusz Łakomiec.

– Półmaraton Wiązowski to bardzo 
wartościowa impreza. W pełni ją popie-
ram i widzę głęboki sens jej kontynuowa-
nia – powiedział duszpasterz. PK
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Spotkanie  
z „Powiązaniami”
W środę 5 marca wizytę w redakcji „Powiązań”  
złożyli członkowie kółka dziennikarskiego działającego  
w Szkole Podstawowej im. Bohaterskich Lotników Polskich 
w Wiązownie pod opieką Beaty Bednarczyk.

Z gośćmi, w sali konferencyjnej UG, spotkali się wójt, 
a jednocześnie członek kolegium redakcyjnego mie-
sięcznika samorządowego Anna Bętkowska, redaktor 

naczelny Piotr Kitrasiewicz oraz Małgorzata Paduch, członek 
kolegium. Goście opowiedzieli o szkolnym kółku dzienni-
karskim, redagującym i wydającym gazetkę w nakładzie 150 
egzemplarzy. Młodzi kandydaci na dziennikarzy mieli wiele 
pytań dotyczących pracy redakcji, a zwłaszcza metod plano-
wania poszczególnych numerów oraz technicznych aspek-
tów zapisywania i przesyłania do druku materiałów teksto-
wych i zdjęciowych. Red. Kitrasiewicz opowiedział o pracy 

Enklawa artystów
Kolejny Półmaraton Wiązowski  
za nami. Jak zwykle sponsorzy 
dopisali, zawodnicy pobiegli, a jeden 
z nich, gość z Ukrainy, wręczył 
pani wójt słój z miodem na cześć 
przyjaźni polsko-ukraińskiej  
w kontekście ostatnich wydarzeń  
za wschodnią granicą. Polecam 
materiał na ten temat, jak również 
relację z gali podsumowującej 
tegoroczną edycję Półmaratonu. 

Padały tam refleksje i pomysły dotyczące przyszłości imprezy.  
A teraz z innej beczki. Czy wiedzieli Państwo, że na terenie  
Gminy istnieje Wielkie Księstwo? Przyznaję się bez bicia,  
iż nie miałem pojęcia, ale niedawno nadrobiłem ten brak wiedzy. 
Stało się tak za sprawą wywiadu ze znanym kompozytorem 
Jerzym Derflem, autorem między innymi oratorium o Nepomuku 
Nadświdrzańskim oraz hejnału Kopek. W Kopkach właśnie on  
i grupa jego przyjaciół – znanych artystów – założyli Wielkie 
Księstwo o nieco skomplikowanej nazwie Tunderswirfel,  

w ramach którego zainaugurowali działalność kulturalną  
na osiedlu nad Świdrem. Pan Jurek opowiedział o kulisach 
powstania oratorium i hejnału (ten ostatni w okresie letnim 
grywał w Kopkach na trąbce kilka razy dziennie, ale nie wiadomo 
czy w tym roku też będzie to robić, bo trąbkę gdzieś zapodział),  
o cenie ziemi w Kopkach w 1974 roku oraz o swoich przyjaciołach 
m.in. o Wojciechu Młynarskim i Stanisławie Górce.  
Dużo sławnych nazwisk pada w tym wywiadzie, a enklawa 
artystów na tym niewielkim osiedlu w Gminie Wiązowna  
ma już 40 lat, a nawet więcej, bo przed Derflem mieszkali  
już tam Krystyna Sienkiewicz, Wiesław Michnikowski  
i Stanisław Niwiński. 
W Wiązownie po raz kolejny zabrzmiał kuszący śpiew 
„Warszawskiej Syrenki” czyli eliminacji gminnych do tego znanego 
na całym Mazowszu konkursu recytatorskiego. Poziom  
był wysoki, dobór utworów ambitny, a trzy laureatki I miejsca  
(po 1 z każdej kategorii wiekowej), które zakwalifikowały się  
do etapu powiatowego, wprawdzie na finał warszawski nie pojadą, 
ale nie wróciły z Otwocka z niczym. I to jest najważniejsze. 
          Wasz Redaktor Piotr

Drodzy Czytelnicy!
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dziennikarsko-redakcyjnej wyjaśniając m.in. jakie niezbędne 
elementy powinna zawierać informacja prasowa oraz przy-
bliżając pojęcia „kolumna”, „szpalta” i „lead”. Wójt mówiła  
o tematach poruszanych i omawianych na łamach „Powią-
zań”, przykładając szczególne znaczenie do spraw społecz-
nych i gospodarczych, związanych z poprawianiem jakości 
życia obywateli Gminy Wiązowna i nowych inwestycjach  
na jej terenie. 

Gospodarze zaproponowali gościom krótkie warsztaty 
praktyczne, polegające na pracy w trzech grupach nad dwoma 
gotowymi tekstami informacyjnymi. W pierwszym przypad-
ku należało zaproponować trzy tytuły do informacji o prze-
pełnionych przedszkolach w pewnym mieście, a w drugim 
wskazać, jakiego ważnego elementu brakuje w tekście zapo-
wiadającym wernisaż wystawy plastycznej. Grupy wywiąza-
ły się znakomicie ze swoich zadań. Ustalono, że członkowie 
koła dziennikarskiego podejmą współpracę „koresponden-
cyjną”, polegającą na regularnym nadsyłaniu do „Powiązań” 
materiałów relacjonujących szkolne uroczystości oraz wyda-
rzenia. Opiekunka koła zaznaczyła, że spotkanie z redakcją  
„Powiązań” ma charakter warsztatowy i członkowie koła  
planują również wizyty w innych redakcjach: najbliższe odbę-
dzie się w „Gazecie Otwockiej”. UG
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Stowarzyszenie  
Rodzin i Przyjaciół  

Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie „Jesteśmy!”

Zwracamy się z prośbą o wsparcie naszych działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych przekazując 1% podatku.
W tym roku dajemy Państwu całkowicie bezpieczny  
i bezpłatny program do wypełniania deklaracji 
podatkowych dostępny w internecie pod adresem  
http://pit2013.wtzjestesmy.pl/ oraz na naszej stronie 
www.wtzjestesmy.pl

Droga nr 635... co dalej?

Przedstawiciele Gminy Wiązowna – zastępca wójta Tomasz 
Kostyra, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego 
i Urbanistyki Małgorzata Peters oraz wiceprzewodniczą-

cy Rady Gminy Piotr Izdebski – uczestniczyli w posiedzeniu 
Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania 
Przestrzennego Sejmiku Samorządowego Województwa Ma-
zowieckiego, poświęconemu m.in. uwagom i wnioskom złożo-
nym na etapie konsultacji społecznych projektu planu zagospo-
darowania przestrzennego województwa mazowieckiego.

Podczas posiedzenia omawiano kwestię planowanego  
w projekcie przebiegu drogi wojewódzkiej nr 635 (tzw. nowy 
przebieg drogi 721). Przedstawiciele Gminy ponowili wnio-
sek o odstąpienie od planowanego przebiegu drogi, powo-
łując się na powstającą na terenie zabudowę mieszkaniową, 
co w połączeniu z niemożliwym do przewidzenia terminem 
realizacji drogi sprawia, że blokowanie terenu pod tę in-
westycję jest szczególnie uciążliwe dla mieszkańców gmi-
ny, zwłaszcza w kontekście szeregu innych planowanych  
na naszym terenie inwestycji drogowych: budowy drogi  
nr S17, Południowej Obwodnicy Warszawy, Wschodniej  
Obwodnicy Warszawy i autostrady A2. Komisja przyjęła 
przedstawione argumenty do ponownej analizy zasadności 
przebiegu drogi, która – jak podano – nastąpi podczas kolej-
nych obrad Komisji. 

 UG

Komisja Sejmiku Samorządowego Województwa 
Mazowieckiego ponownie podda analizie zasadność 
przebiegu drogi wojewódzkiej nr 635.

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U z 2012 poz. 1407) – przewiduje się zniesienie 
obowiązku meldunkowego z dniem 1 stycznia 2016 r. 
Meldunek miał obowiązywać do końca 2013 roku,  
ale ustawodawca przedłużył ten termin o dwa kolejne lata. 
Weszły w życie przepisy dot. ułatwień w załatwianiu  
spraw meldunkowych i paszportowych. 

Z tytułu niezameldowania mieszkańców Gmina ponosi 
niemałe straty. Po pierwsze podatek należny naszej gmi-
nie wpływa do innej gminy. Po drugie Gmina Wiązow-

na przekazuje część swoich dochodów na rzecz mniej zamoż-
nych samorządów w postaci tzw. „janosikowego” Dopełnienie 
formalności meldunkowych nie jest skomplikowane, a może 
przynieść poprawę jakości życia w najbliższym otoczeniu,  
w swojej gminie. Osoba zameldowana w naszej gminie może 
bardziej angażować się w sprawy samorządu;  jej podatki 
trafią do gminnego budżetu, a dzięki nim można finansować 
m.in. oświatę, ochronę środowiska, budowę i modernizację 
infrastruktury użyteczności publicznej i wiele innych działań 

Zamelduj się 
tu gdzie mieszkasz  

– w Gminie Wiązowna

służących społeczności lokalnej. Dzieci zameldowane na po-
byt stały na terenie Gminy Wiązowna mają pierwszeństwo  
w przyjęciu do przedszkola publicznego.

Oto niektóre z ułatwień dot. meldunku: 
1) istnieje możliwość jednoczesnego wymeldowania z poprzed-

niego miejsca pobytu i zameldowania w nowym miejscu.  
Nie ma potrzeby najpierw wymeldować się w jednym urzę-
dzie, aby w drugim urzędzie móc się zameldować,

2) odstąpiono od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu 
obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, 
obowiązku wojskowym oraz przedkładania w urzędzie 
książeczki wojskowej,

3) wydłużony został termin na zgłoszenie zameldowania  
z 4 do 30 dni,

4) umożliwiono dopełnienia formalności meldunkowych  
w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika. Pełno-
mocnictwo nie musi być notarialne.
Zachęcam mieszkańców gminy Wiązowna do dopełnienia 

formalności meldunkowych, bądź wskazania aktualnego adre-
su zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym. W przy-
padku, kiedy roczne zeznanie podatkowe zostało już złożo-
ne, aktualizacji adresu miejsca zamieszkania można dokonać  
na formularzu ZAP-3.

Karta usługi/zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 
znajduje się na www.bip.wiazowna.pl w zakładce Poradnik 
Interesanta.

ANNA BĘTKOWSKA 
WÓJT GMINY WIĄZOWNA 

Pomóżmy weteranom Batalionów ChłoPskiCh

W ślad za apelem Zarządu Powiatowego PSL w Otwocku 
w sprawie weteranów Batalionów Chłopskich zwracam się  
do naszych mieszkańców o przekazywanie nam 
informacji o żyjących na terenie Gminy członkach BCh. 
Może Twój dziadek lub ojciec był żołnierzem Batalionów, 
może Ty sam nim byłeś… Niech, jak powiedział prezes 
otwockiego ZP PSL Mirosław Pszonka – rok 2014 stanie 
się rokiem pamięci i pomocy „cichym bohaterom walk  
o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny”.
Informacje można przesyłać na adres redakcji „Powiązań”:  
mailowo lub pocztą tradycyjną: powiazania@wiazowna.
pl lub Urząd Gminy Wiązowna, Red. „Powiązania”,  
ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.

WÓJT ANNA BĘTKOWSKA
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Inwestycja 
zawsze opłacalna

Wycinka drzew/krzewów  
– konieczność uzyskania pozwolenia

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
określa katalog przypadków, zezwalających na usunię-
cie drzew/krzewów z naszych nieruchomości za zgo-

dą wójta i bez ponoszenia opłat. Do najważniejszych w tym 
katalogu należy zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia. 
Te powody najczęściej pojawiają się we wnioskach o wycin-
kę drzew. Oględziny przeprowadzane w toku postępowania 
ujawniają jednak często, że drzewo proponowane do wycię-
cia jest zdrowe, a zagrożenie nie istnieje. W takim przypadku 
wnioskodawca nie otrzymuje decyzji o wyrażeniu zgody na 
wycięcie drzewa. 

Prawidłowy wniosek o wycinkę drzew/krzewów powinien 
zawierać: 
1) nr ewidencyjny działki i miejsce jej położenia oraz tytuł 

prawny do władania nieruchomością (ksero),

2) zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na wy-
cinkę,

3) dokładne podanie liczby drzew i miary obwodu drzew  
na wys. 130 cm. (przyczyna złożenia wniosku – np. drzewo 
chore, przechylone w stronę budynku),

4) termin planowanego usunięcia drzewa/krzewu, 
5) załącznik graficzny nieruchomości z zaznaczeniem wnio-

skowanych do usunięcia drzew.

Zgodnie z zapisami ustawy nie wymagane jest zezwolenie  
na usunięcie:
1) drzewa którego wiek nie przekracza 10 lat,
2) drzewa owocowego, za wyjątkiem takiego, które rośnie  

na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
3) drzew na plantacjach drzew i krzewów 

Przestrzegamy mieszkańców przed wycinaniem drzew bez 
wymaganych prawem zezwoleń. Stawki kar są w takich przy-
padkach bardzo wysokie i zależą od gatunku drzewa oraz ob-
wodu pnia. 

Wzór wniosku o wycinkę drzew/krzewów oraz karta usługi 
znajdują się na stronie www.bi.wiazowna.pl w zakładce „po-
radnik interesanta/ochrona środowiska”.

IWONA MARCZYK
P.O. KIEROWNIK REFERATU NRIOŚ

Gmina Wiązowna ogłosiła przetarg na modernizację  
i rozbudowę budynku komunalnego w Malcanowie  
na cele oświatowe. Zapraszamy wykonawców!

Szczegóły na www.wiazowna.pl/przetargi

* * *
Szkoła jest dla dziecka miejscem o szczególnym znaczeniu, 

spędza tu bowiem znaczną część swojego aktywnego życia. 
Jest miejscem intensywnego rozwoju psychicznego, fizyczne-
go i społecznego. Przeprowadzona analiza sytuacji oświatowej  
w gminie pokazała m.in. konieczność rozbudowy i remontu 
starych budynków szkolnych i przystosowania ich do ciągle ro-
snących potrzeb i wymagań m.in. programowych.

Kiedy w niektórych innych gminach szkoły są zamykane,  
u nas otwiera się nowe, bo inwestowanie środków w kształ-
cenie młodych obywateli jest jedną z podstawowych spraw  
naszego codziennego życia, a ponadto – jest to inwestycja  
zawsze opłacalna. Wiedza, jak wiemy, jest bowiem bezcenna. 
 UG

„Zwracam się z prośbą o zgodę na wycięcie drzewa 
rosnącego na mojej nieruchomości. Drzewo jest obumarłe 
i grozi zawaleniem na budynek mieszkalny”.  
To jeden z wielu przykładów wniosków składanych  
do wójta gminy, który musi wydać w tej sprawie  
decyzję administracyjną. 

12 kwietnia
godz. 9.00 – Wola Ducka
godz. 10.30 – Wola Karczew-
ska
godz. 12.00 – Rzakta

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

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

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

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 II kwartale 2014 r.
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Na codzień zajmują się sprawami mieszkańców swojego sołectwa i najbliższego otoczenia. Służą swej społeczności, 
wspierając inwestycje i rozwój, rozwiązując zarówno zbiorowe, jak i indywidualne problemy mieszkańców. Pełnią służbę, 
która daje nie tylko satysfakcję, ale mobilizuje do dalszych starań o jak najlepsze gospodarowanie i rozwój miejscowości 
i gminy. Z natury własnej, ale także z natury demokratycznego wyboru są liderami aktywności obywatelskiej na swoim 
terenie. Funkcja Sołtysa ma wielowiekową, staropolską tradycję; ma też swój „dzień” – 11 marca.

Dzień Sołtysa – 11 marca

Dni Otwarte 
Demokracja  
= współodpowiedzialność 
Szanowni mieszkańcy.
Proponujemy spotkania otwarte, będące merytoryczną 
wymianą uwag, sugestii, dialogiem społecznym i też elementem 
infrastruktury komunikacji społecznej, który przede wszystkim da 
Państwu wiedzę, a nam pozwoli wysłuchać Państwa racji. Wspólnie 
znajdziemy najlepsze rozwiązanie, w celu zaspokojenia zbiorowych 
potrzeb wspólnoty.
Włącz się w życie publiczne Gminy Wiązowna – przyjdź na spotkanie!

Harmonogram Tematycznych Dni Otwartych  
w Gminie Wiązowna 2014 r.

Wszelkich informacji w/s spotkań w ramach Tematycznych  
Dni Otwartych udziela Urszula Skolasińska, Naczelnik WAiSO  
Urząd Gminy Wiązowna, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59,  
tel. 22 789 01 20 wewn. 230, email: u.skolasinska@wiazowna.pl
 ANNA BĘTKOWSKA, WÓJT GMINY WIĄZOWNA 

Okiem wójta Szkolna jak nowa

Jest na niej chodnik z kostki betonowej oraz jezdnia  
o nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami i poboczem. 
W ten sposób Urząd Gminy zrealizował umowę zawartą  

  po przetargu nieograniczonym, ogłoszonym w grudniu 
2013 roku na wykonanie Etapu I przebudowy drogi gminnej 
nr 270817W – ul. Szkolnej i ul. Os. XXX-Lecia.

O tej inwestycji, ważnej nie tylko dla mieszkańców, ale  
i uczniów ZSG, jak również osób zmierzających do mostu na 
Mieni i dalej na boisko piłkarskie Advitu, wielokrotnie rozma-
wiały z radnymi wójt Anna Bętkowska oraz radna z Wiązow-
ny Kościelnej Dorota Pliszczyńska. Samorządowcy stopniowo 
zaczęli skłaniać się do ich punktu widzenia i widać efekt.  

– Obiecali i słowa dotrzymali: pani wójt, radna z naszego 
terenu oraz  pozostali radni. Miałam wątpliwości czy się za 
to wezmą, ale wyremontowana ul. Szkolna stała się faktem.  
W pełnej zgodzie wiele można zrobić wspólnymi siłami – po-
wiedziała jedna z mieszkanek Wiązowny Kościelnej. UG

Zakończono roboty drogowe na ul. Szkolnej  
w Wiązownie. Ciągnąca się od ul. Kościelnej wzdłuż 
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego ulica prezentuje się 
okazale, wygląda jak nowa. 

Data Godz. Miejsce Temat Odpowie-
dzialny

7 kwietnia 17.00
Izba 

Regionalna 
w Gliniance

Współpraca  
z organizacjami 
pozarządowymi

U. 
Skolasińska

9 kwietnia 17.00 Urząd Gminy 
Wiązowna

Komunikacja 
publiczna w gminie 

Wiązowna
M. Białek

16 kwietnia 18.00 Urząd Gminy 
Wiązowna Spółki wodne P. 

Kazimierczak

12 maja 18.00 Urząd Gminy 
Wiązowna

Kanalizacja  
i wodociągi J. Chaber

22 maja 18.00 Urząd Gminy 
Wiązowna Inwestycje gminne M. Werstak

26 maja 18.00 Urząd Gminy  
Wiązowna 

Plany 
zagospodarowania 

przestrzennego
M. Peters
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Relacja

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Rosyjski żołdak wtargnął do izby. Wodził wściekłym wzrokiem za zdobyczą. Ojciec własnym ciałem zasłonił młodsze 
dzieci. Karolina próbowała niepostrzeżenie wymknąć się z izby, ale żołnierz chwyciwszy ją za szyję, sterroryzował rodzinę. 
Na nic zdały się błagania ojca, żeby nie krzywdził córki. Gotów był ofiarować życie za szesnastoletnią dziewczynę. 
Rosjanin wywlókł oboje z domu i bestialsko popędził w stronę lasu. W pewnym momencie brutalnie odepchnął 
mężczyznę. Grożąc bronią kazał dziewczynie iść dalej. Ponad dwa tygodnie trwały poszukiwania porwanego dziecka.  
Na miejscu zbroczonym krwią nie znaleziono różańca. Karolina nigdy się z nim nie rozstawała. Nosiła go na szyi  
zamiast barwnych korali. Nie miała też na sobie ciepłej narzutki i butów. Zginęła od pchnięcia szablą w gardło.  
Obroniła się przed pohańbieniem.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja VII. Drugi upadek. Bł. Karolina Kózkówna

Niezwykły album  
na kanonizację Jana Pawła II

Publikacja ukazała się pod patro-
natem honorowym Przewodni-
czącego Konferencji Episkopatu 
Polski arcybiskupa Józefa Micha-

lika, kardynała Mariana Jaworskiego, 
przyjaciela św. Jana Pawła II, arybiskupa 
Metropolity Częstochowskiego Wacła-
wa Depo, biskupa Józefa Zawitkowskie-
go i Arcybiskupa Henryka Hosera.

Tego dnia Katedra zapełniła się. W na-
bożeństwie Drogi Krzyżowej i Mszy Św. 
udział wzięli zaproszeni  goście z Krako-
wa, Łodzi, Sosnowca, Gdańska, Wrocła-
wia,  z Warszawy. m.in. Zofia Pilecka- 
Optułowicz. Wójt Anna Bętkowska wraz 
z małżonkiem, skarbnik UG Wiesław 
Miłkowski, proboszcz parafii św. Woj-
ciecha Tadeusz Łakomiec reprezentowali 
mieszkańców Wiązowny. 

Arcybiskup Hoser wygłosił kaza-
nie poruszające wiele ważnych proble-
mów. Zwracał uwagę na konstruktywne  
wykorzystywanie wolnego czasu, na 
refleksje duchowe i pomoc bliźniemu.  
a nie na działania komercyjne Jednym  
z przejawów tego stanu rzeczy są robio-
ne bez opamiętania zakupy w supermar-
ketach.

– Kupujemy za dużo. Mnóstwo rzeczy 
wyrzucamy potem na śmietnik, bo oka-
zuje się, że w ogóle ich nie potrzebowa-
liśmy, a jeżeli nawet to nie w takiej ilości. 

W Katedrze Warszawsko-Praskiej pw. Św. Floriana w piątek 7 marca odbyło się  
uroczyste nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Dostarczyło wzruszeń i refleksji. 
Ceremonia wielkopostna odbyła się z udziałem arcybiskupa Henryka Hosera 
oraz proboszcza Katedry x Kanonika Bogusława Kowalskiego. Rozważania 
zaczerpnięto z książki – albumu Dokąd zmierzasz, wydanej przez Apostolicum, 
będącego Podziękowaniem Polaków za dar kanonizacji Ojca Świętego Jana 
Pawła II – 27 kwietnia 2014 roku.  

Zamiast podzielić się z naszymi biedny-
mi braćmi, wyrzucamy żywność i rzeczy, 
które mogłyby im być bardzo pomocne. 
Skorzystajmy z okresu wielkanocnego 
Postu  do zastanowienia się nad tym  
i gruntownego przetrząśnięcia naszych 
szaf i komód: na pewno znajdziemy  
w nich wiele rzeczy niepotrzebnych, 
które moglibyśmy podarować ubogim  
– powiedział Henryk Hoser. 

Muzyka Chóru Melodeus z Otwoc-
ka pod dyrekcją Patryka Sławińskie-
go, organy i dźwięki trąbki pozostały  
w uszach wszystkich zebranych w Ka-
tedrze. Tak jak i słowa rozważań Drogi 
Krzyżowej, w której Jezusowi towarzy-
szyli błogosławieni i święci wyniesieni 
na ołtarze przez Ojca św. Jana Pawła II. 

Po uroczystości wszyscy zeszli do 
podziemi Katedry. A tam znów czekała 
muzyczna uczta: dźwięki harfy, skrzy-
piec, trąbki, gitary i głosy wiązowskie-
go chóru Minia River Gospel Choir. 
Wszystko przy grze świateł. Anna Szulc, 
znana prezenterka, wywołała w którymś 
momencie na scenę autorkę. Ale ona 
do prezentacji albumu zaprosiła dyrek-
tora Wydawnictwa X Józefa Nowaka, 
redaktora naczelnego X Grzegorza Ra-
dzikowskiego, Grażynę Orłowską – re-
daktora wersji angielskiej i kompozytora 
audiobooka Pawła Bohatera. Arcybiskup 

przyjmując pierwszy egzemplarz powie-
dział:

– Chcę pogratulować twórcom za to 
ogromne dzieło, dojrzałe, pełne piękna, 
miłości, mądrości. Niech jego twórcom 
Bóg błogosławi. Oby zdobyło jak naj-
większą liczbę czytelników, słuchaczy  
i widzów.

Dziękując kilkudziesięciu osobom 
zaangażowanym w powstanie albumu  
Dokąd zmierzasz Małgorzata Kupiszew-
ska powiedziała:

– Album powstał na chwałę Pana 
Boga. Zadedykowaliśmy go Janowi Paw-
łowi II. Nie było łatwo, mieliśmy trudne 
chwile. Ale to, co niemożliwe, stało się 
prawdziwe. Za tę drogę, emocje, więzy 
i przyjaźnie, Tobie, Panie Boże, dziękuję. 

Książka zawiera  teksty pióra Mał-
gorzaty Kupiszewskiej, miniatury przy 
każdej ze Stacji Męki Pańskiej. Stacje 
Drogi Krzyżowej autorka podzieliła  
na rozdziały: W wielkopostnej ciszy, 
W majowych bzach, W blasku promieni, 
W szumiącym zbożu. Każdemu teksto-
wi towarzyszą barwne ilustracje będące 
reprodukcjami fresków oraz obrazów 
olejnych. Ich autorami są: Franciszek 
Maśluszczak, Agata Padol Ciechanow-
ska, Stanisław Rodziński, Tomasz Sadlej, 
Wojciech Sadley.  

Swoimi refleksjami podzieliła się wójt 
Bętkowska.

– Promocja albumu nastąpiła w tym 
szczególnym dla katolika okresie, ja-
kim jest przygotowanie do świąt Wiel-
kiej Nocy. Cieszę się, że wzięłam udział  
w tej uroczystości, jak również w Dro-
dze Krzyżowej, gdyż powróciły do mnie 
przeżycia i wzruszenia, kiedy ta niezwy-
kła, mistyczna ceremonia odbywała się 
z udziałem Jana Pawła II. Każdy z nas 
niesie swój krzyż, ale w głębokim sensie 
Drogi Krzyżowej znajdujemy ukojenie  
– powiedziała Anna Bętkowska. 

 PK
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Półmaraton z miodowym akcentem

Zwykle pod koniec lutego,  
a w tym roku na początku 
marca, wystartowali zawodni-
cy kolejnej, już XXXIV edycji 

Półmaratonu Wiązowskiego. 
– Jestem bardzo dumna z tej impre-

zy rozsławiającej naszą gminę. To już 
34. edycja, będziemy ją kontynuować  
i rozwijać, bez względu na to, kto wy- 
gra najbliższe samorządowe wybory,  
bo jest ona nie tylko promocją sportu, 
rekreacji i naszej gminy, ale również 
propagowaniem zdrowego trybu życia 
oraz międzyludzkiej integracji. Niech 
szlachetna rywalizacja lekkoatletycz-
na na wiązowskiej ziemi da wszystkim  
radość i satysfakcję. Każdemu z uczest-
ników życzę powodzenia! – powiedzia-
ła do oczekujących na sygnał starto- 
wy półmaratończyków wójt Anna Bęt- 
kowska. 

Jak zwykle przed biegiem głównym  
– na 21,097 km na trasie Wiązowna-
-Glinianka – odbyły się biegi dziecięce  
i młodzieżowe. Najpierw pobiegli chłop-
cy i dziewczęta z roczników 1998-2000, 
2001-2003, 2004-2006, a następnie 
„Krasnale” czyli ubrani w czerwone cza-
peczki z pomponikami najmłodsi kandy-
daci na przyszłych półmaratończyków  
(a może nawet i maratończyków), którzy 

Jak co roku w półmaratonie biegli 
mieszkańcy miast i wsi z całego 
naszego kraju oraz goście z Ukrainy, 
Białorusi, Litwy, Łotwy. Gminę 
Wiązowna reprezentowało w tym roku  
29 zawodników. Udział wzięły  
również 32 osoby niepełnosprawne, 
niektóre z nich, szczególnie 
niewidome i niedowidzące,  
wraz z opiekunami.

w tym roku mieli do pokonania dystans 
150 metrów. W sumie w biegach mło-
dzieżowych wzięło udział 186 dziewcząt 
i chłopców. „Krasnale”, których w tym 
roku wystartowało 144, wzbudzają za-
wsze sporo emocji ze względu na zapał 
i sportową ambicję. Starsi z młodych 
lekkoatletów biegli sami, młodszym 
pomagali rodzice lub babcie i dziadko-
wie. Wśród nich nie było pokonanych,  
bo bez względu na czas i kolejność prze-
kroczenia mety każdy uczestnik tego bie-
gu otrzymał nagrodę w postaci wybranej 
przez siebie maskotki. 

Nagrody zwycięzcom biegów mło-
dzieżowych wręczyły wójt Bętkowska 
oraz dyrektor wiązowskiego ZSG Kata-
rzyna Lacka. 

Minuta ciszy 
Zanim uczestnicy biegu głównego,  
a w tym roku bieg ukończyło 758, wy-
ruszyli w kierunku Glinianki, minutą  
ciszy uczczono pamięć animatora spor-
towego i dziennikarza Sylwestra Rożdże-
stwieńskiego, komentującego na żywo 
przez ponad 30 lat przebieg Półmaratonu 
Wiązowskiego. Rożdżestwieński zmarł 
zaledwie w trzy miesiące po XXXIII  
Półmaratonie. „To już mój ostatni” po-
wiedział w lutym ubiegłego roku w cza-
sie jego trwania. Chyba nikt mu wówczas 
nie wierzył, ale on – niestety – miał ra-
cję. W tym roku sprawozdawcą imprezy  
był Roman Toboła, który przez ostatnie 
5 lat relacjonował ją razem z Rożdże-
stwieńskim. 
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– Bardzo ciepło wspominam Sylwe-
stra. Był to człowiek dusza. Niekiedy, 
gdy dwóch spikerów prowadzi impre-
zę to występują między nimi tarcia, ale  
w tym przypadku tak nie było. Wstrzą-
snęła mną wiadomość o jego śmierci  
– powiedział Toboła. 

Wystrzał z pistoletu startowego z ręki 
sędziego głównego Romana Sadłowskie-
go był sygnałem do rozpoczęcia szlachet-
nej rywalizacji w biegu głównym. Ruszy-
li… Jak co roku biegli mieszkańcy miast 
i wsi z całego naszego kraju oraz goście  
z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy. Gminę 
Wiązowna reprezentowało w tym roku  
29 zawodników. Udział wzięły również  
32 osoby niepełnosprawne, niektóre z nich, 
szczególnie niewidome i niedowidzące, 
biegły wraz z opiekunami. W 15 minut 
później wystartowali uczestnicy Wiązow-
skiej 5-tki, którą ukończyło 167 lekkoatle-
tów z czego z gminy Wiązowna 36. 

Rower dla zwycięzcy
Po raz kolejny zwycięstwo w biegu głów-
nym przypadło Romanowi Romanienko 
z Dniepropietrowska (Ukraina) z czasem 
01:04:42. Drugie miejsce zajął Emil Do-
browolski z Chotomowa (Polska, czas 
01:04:53), a trzecie Ukrainiec Mykhajlo 
Iveryk z Rovnego (01:05:34). Z kolei 
wśród biegaczek najlepsza okazała się 
Ukrainka Vita Poteriuk (Rovno), która 
półmaratonowy dystans pokonała z cza-
sem 01:17:25. Na drugiej i trzeciej pozy-
cji uplasowały się Polki: Angelika Mach 
z Babic (II m.) i Magdalena Skarżyńska  
z Kani (III m.). Liderem Wiązowskiej 
5-tki w klasyfikacji generalnej mężczyzn 
został Marek Kowalski. II i III miejsca 
zajęli goście zza wschodniej granicy: 
Siergiej Marczuk i Andrii Starzinski. 
Klasyfikacja generalna kobiet przynio-
sła zwycięstwo Ewie Chreścionko (I m.) 
oraz Gannie Pechko (II m.) i Annie Szysz-
ce (III m.). Najlepszymi zawodnikami  
z Gminy Wiązowna okazali się: Lutosław 
Bogusz (osiedle Parkowe) i Magdalena 
Marek (Wiązowna). 

Nagrody, w tym rower o wartości 
5 tys. zł. dla laureata I miejsca w bie-
gu głównym, wręczali zawodnikom 
– oprócz władz gminy – dwaj olimpij-
czycy, specjalni goście Półmaratonu, 
Władysław Zieliński i Kazimierz Czar-
necki. Udekorowano także tych, którym 
udział w tego rodzaju zawodach przy-
niósł zapewne satysfakcję szczególną, 
chociaż innego rodzaju, bo nie liczyli 
na zwycięstwo – zawodników niepełno-
sprawnych. 

Władysław Zieliński jest mistrzem 
świata z 1958 roku w kajakarstwie, brą-

zowym medalistą na olimpiadzie w Rzy-
mie w 1960 r., 33-krotnym mistrzem 
Polski. Jak sam mówi, żeby osiągnąć wy-
nik w kajakarstwie musiał dużo ćwiczyć 
także w innych dyscyplinach: biegał, pły-
wał, podnosił ciężary. Jednocześnie pra-
cował w swoim wyuczonym zawodzie – 
jako jubiler. 

– Jestem gościem Półmaratonu Wią-
zowskiego już po raz dziesiąty. Jako 
medalista olimpijski i przedstawiciel pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego – powie-
dział pan Władysław. 

Z kolei Kazimierz Czarnecki to wie-
lokrotny mistrz Polski w podnoszeniu 
ciężarów, brązowy medalista z igrzysk 
olimpijskich w Montrealu w tej dyscy-
plinie. W 1976 ustanowił rekord świata 
w rwaniu podnosząc (a raczej „wyrywa-
jąc”) sztangę o wadze 140,5 kg. 

– Poprawiłem w ten sposób wynik 
Waldemara Baszanowskiego, bo obaj 
startowaliśmy w tej samej kategorii  
– mówi pan Kazimierz. 

Kazimierz Czarnecki i Władysław Zie-
liński pracują społecznie w PKOl szerząc 
olimpijskiego ducha w różnych placów-
kach, takich jak szkoły czy więzienia. 
Swoje wizyty na wiązowskich półmara-
tonach uzasadniają krótko: 

– Dobrze jest, kiedy medaliści wręcza-
ją medale. 

W ramach Półmaratonu Wiązowskie-
go własne zawody rozegrali przedstawi-
ciele służb celnych, startujący zarówno  
w biegu głównym (30 osób), jak i Wią-
zowskiej 5-tce (26 osób). Najlepszy  
na dystansie 21 km okazał się wśród 
celników Krzysztof Umbras z Olsztyna 
(01:17:49), a na dystansie 5 km Łukasz 
Wolak z Braniewa (00:19:16). Na za-
proszenie pani wójt w Półmaratonie wy-
startowało 12 żołnierzy z Dywizjonu Ka-
walerii Powietrznej z Leżnicy Wielkiej, 
występujących w barwach I Pułku Szwo-

leżerów Józefa Piłsudskiego, którzy brali 
udział w 13 zmianie misji w Afganistanie 

Słój miodu w imię przyjaźni
Tegoroczny Półmaraton miał swój niety-
powy akcent w wymiarze międzynarodo-
wym za sprawą Siergieja Panasiuka, za-
wodnika ukraińskiego, który przyjechał 
w zastępstwie uczestnika ubiegłorocznej 
rywalizacji w Wiązownie, Mykole Rude-
k`a. Ten ostatni to nie tylko lekkoatleta, 
ale również bardzo zaangażowany w po-
głębianie demokracji na Ukrainie dzia-
łacz polityczny, uczestnik tegorocznych 
wydarzeń na Majdanie w Kijowie, pod-
czas których został ranny w wyniku po-
strzału. Nie mógł przyjechać nad Mienię, 
a zamiast niego przybył właśnie Siergiej 
Panasiuk, który wręczył wójt Bętkowskiej 
duży słój miodu jako symbol przyjaźni 
polsko-ukraińskiej oraz wygłosił długą 
mowę na temat bohaterskiej walki naro-
du ukraińskiego o wolność i niezależność 
od Rosji. Jego wystąpienie nagrodzono 
mocnymi oklaskami. 

– To była wspaniała impreza, to tak-
że wspaniała tradycja. Pod względem 
technicznym wszystko wypadło na me-
dal: praca poszczególnych biur, zaplecze 
socjalne, obsługa gastronomiczna, a tak-
że organizacja kolejnych biegów. Od lat 
przy Półmaratonie pracuje ta sama ekipa, 
która doskonale sprawdza się przy każdej 
kolejnej edycji imprezy. Przygotowanie 
takiej imprezy wymaga ogromnego wy-
siłku ze strony wszystkich osób biorących 
w tym udział. To jest blisko 300-osobowa 
machina nastawiona na końcowy efekt, 
żeby Półmaraton się udał. I udał się – po 
raz kolejny. Dziękuję wszystkim, którzy 
zaangażowali się w pomoc organizacyj-
ną. Zapraszamy za rok, na jubileuszowy 
XXXV Półmaraton Wiązowski – podsu-
mowała zawody Anna Bętkowska. 

 PIOTR KITRASIEWICZ
FOT.: KINGA PADUCH, PIOTR KITRASIEWICZ
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Serdecznie dziękuję za bezinteresowną pomoc i wsparcie or-
ganizacji XXXIV Półmaratonu Wiązowskiego Sponsorom 
i Darczyńcom, Ochotniczym Strażom Pożarnym z Józefo-

wa, Glinianki, Malcanowa i Wiązowny, Komendzie Powiatowej 
Policji w Otwocku, Oddziałowi Specjalnemu Żandarmerii Woj-
skowej w Mińsku Mazowieckim, Klubowi Sportowemu AD-
VIT Wiązowna, Klubowi Sportowemu Glinianka, Zespołowi 
Szkolno-Gimnazjalnemu w Wiązownie, Stowarzyszeniu Rodzin 
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy”, Centrum 
Wolontariatu w Radiówku, Zespołowej Praktyce Lekarzy Ro-
dzinnych w Wiązownie, Oświacie Gminnej, Przedszkolu w Pęc-
linie i pozostałym Placówkom Oświatowym z terenu Gminy, 
Sołectwom Dziechciniec, Lipowo i Żanęcin, Urzędowi Gminy 
Wiązowna oraz wszystkim Wolontariuszom.

Dziękuję za przyjęcie honorowego patronatu nad imprezą 
Panu Jackowi Kozłowskiemu – Wojewodzie Mazowieckiemu, 
Panu Adamowi Struzikowi – Marszałkowi Województwa Ma-
zowieckiego, Panu Andrzejowi Kraśnickiemu – Prezesowi Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego.

Dziękuję za objęcie patronatem medialnym imprezy Telewi-
zji POLSAT i POLSAT NEWS, Tygodnikowi Regionalnemu, 
Linii Otwockiej oraz serwisowi maratonypolskie.pl

Dzięki Państwa pomocy mogliśmy po raz 34 gościliśmy 
miłośników biegania w Naszej Gminie. Jeszcze raz serdecznie 
dziękuję wszystkim Sponsorom i Osobom zaangażowanym  
w organizację XXXIV Półmaratonu Wiązowskiego.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA  
DLA SPONSORÓW I PATRONÓW:

Patroni honorowi:
• Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik
• Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski 
• Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Andrzej Kraśnicki

Patroni Medialni:
• Telewizja Polsat News
• Telewizja Polsat
• Tygodnik Regionalny – redaktor naczelny Karol Jaskłowski
• Linia Otwocka – redaktor naczelny Zbigniew Skoczek
• Portal internetowy: www.maratonypolskie.pl – redaktor na-

czelny Michał Walczewski

SPonSorzy generalni:
• FIDELTRONIK INIGO Sp. z o.o. Prezes Sławomir Marcy-

siak – firma specjalizująca się w systemach zasilania awaryjne-
go i elektrowniach wiatrowych. Warszawa, ul. Obrońców 25

• NIVETTE Prezes Michał Nivette – utytułowany, wielokrot-
nie nagradzany dealer samochodowy. Posiada liczne certy-
fikaty potwierdzające wysoką jakość świadczonych usług. 
Warszawa, ul. Fieldorfa 32B

• PREFAGBUD Panowie Sławomir Wiśniewski i Grzegorz 
Wiśniewski firma zajmująca się produkcją stropów Teriva 
i wibroprasowanych betonowych bloczków fundamento-
wych. Pęclin 1 h

Kolejny udany 
Półmaraton

• Z-HOTEL Business & SPA Pan Eugeniusz Zieliński i Pani 
Katarzyna Gibowska – Z-Hotel to zielona, zdrowa i ekolo-
giczna przestrzeń stworzona z myślą o ludziach szukających 
komfortowego miejsca do aktywności biznesowej i relaksu. 
Otwock, ul. Wczasowa 25

• GRYCAN Lodziarnie Firmowe Pan Zbigniew Grycan  
– producent lodów Grycan tworzonych z doświadczeniem 
i zachowaniem receptur „lodów od pokoleń”. Majdan 88d

• WHEELER Pan Andrzej Gajewski – dystrybutor rowerów 
marki Wheeler oraz akcesoriów rowerowych Acor i Poli-
sport. Majdan ul. Równa 31

• MARWELL Agencja Nieruchomości Pan Paweł Orliński  
– pośrednictwo w wynajmie i kupnie – sprzedaży nieruchomo-
ści rezydencjonalnych (domy, mieszkania, apartamenty), działek 
gruntu oraz w wynajmie i kupnie – sprzedaży biur, powierzchni 
handlowych i magazynowych. Wiązowna ul. Kościelna 2

SponSorzy główni:
• KOTWICA Pan Andrzej Godlewski – produkcja wyrobów 

mięsno-garmażeryjnych. Odbiorcami firmy są hurtownie spo-
żywcze, sieci super i hipermarketów, grono lokalnych skle-
pów oraz klienci zagraniczni. Duchnów ul. Bosmańska 35  

• LEKARO Państwo Jolanta i Jerzy Zagórscy – firma specjali-
zująca się w wywozie nieczystości płynnych i stałych. Wola 
Ducka 70 A

• AUCHAN Polska Pan Robert Szeib – Polskie hipermarkety 
francuskiego koncernu Auchan. Piaseczno ul. Puławska 46

• CROSS Jeanswear Co. – firma zajmująca się sprzedażą wyro-
bów jeansowych marki cross jeans. Zakręt, ul. Trakt Brzeski 1

SponSorzy wSpierający:
• BRUK-BUD Pan Piotr Skoczek – firma specjalizuje się w ro-

botach drogowo - brukarskich na terenie województwa ma-
zowieckiego. Pogorzel, ul. Świerkowa 31

• IMPOL Pan Zbigniew Ogiński – hurtownia dodatków kra-
wieckich, pasmanterii. Majdan 63

• Fabryka kabli „MADEX” Panowie Piotr Cegłowski, Łukasz 
Cegłowski, Mirosław Domagała – dostawca kabli z branży 
telekomunikacyjnej i teleinformatycznej; sponsor zawodni-
ków niepełnosprawnych. Stefanówka ul. Żurawia 96

• Hotel i Restauracja RELAX Państwo Stanisław i Marian-
na Niziołkowie – hotel dysponuje komfortowymi pokojami  
i apartamentami hotelowymi, salami konferencyjnymi oraz 
salą restauracyjną. Wola Ducka, ul. Trakt Lubelski 4

• RANK Progress S.A. – firma inwestycyjno-deweloperska, 
lider w realizacji powierzchni handlowych. Legnica, ul. Zło-
toryjska 63

• Ochrona JUWENTUS Prezes Ryszard Kaliński – czołowa 
pozycja wśród liderów agencji ochrony w Polsce. Warszawa, 
ul. Poloneza 91

• Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna Prezes Wło-
dzimierz Piechowicz – Forum zrzesza firmy z terenu gminy 
Wiązowna. Wiązowna, ul. Kościelna 31

• HERNCISZFILM Pan Krystian Herncisz – firma specjalizu-
jąca się w realizacji nagrań filmów reklamowych, dokumen-
talnych i reporterskich. Otwock, ul. Kościuszki 6

• POLSKAMP – zakład przetwórstwa mięsa drobiowego  
i gotowych produktów mięsnych. Duchnów, ul. Szosa Miń-
ska 36

• MERA BELLOWS – wiodący producent mieszków bez 
szwu i cienkościennych tulei najwyższej jakości. Wiązowna,  
ul. Nadrzeczna 15
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• DAX COSMETICS sp. z o.o. – jedna z czołowych polskich 
firm kosmetycznych. Firma specjalizuje się w produkcji  
i sprzedaży preparatów pielęgnacyjnych do twarzy i ciała, 
oraz wyrobów ochronnych do opalania, w swojej ofer- 
cie ma także produkty do makijażu. Duchnów, ul. Space- 
rowa 18

Darczyńcy

• WETZEL Sp. z o.o. Pani Ewa Dzwonkowska – Firma two-
rząca standardy w zakresie druku i tłoczenia. Duchnów,  
ul. Kresowa 8

• Huta Szkła Gospodarczego Panowie Ryszard Przeworski  
i Stanisław Łysik – firma specjalizująca się w produkcji ar-
tykułów ze szkła sodowego, których produkcja opiera się 
wyłącznie na tradycyjnej technologii ręcznego formowania 
szkła. Wiązowna, ul. Boryszewska 32

• MEGAL Państwo Agnieszka i Juliusz Stefaniakowie – bez-
pieczny świat bez krat – producent atestowanych okien an-
tywłamaniowych, kuloodpornych oraz pancernych. Wola 
Ducka 67 A

• Chantal Pan Roman Godek – producent profesjonalnych 
kosmetyków do koloryzacji i pielęgnacji włosów. Wiązowna, 
ul. Kącka 16

• Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Marka Lirene  
– Dr Irena Eris to marka która jest ceniona przez Polki 
i kojarzona z kwintesencją dobrego smaku i stylu. Świat 
marki tworzą doskonałej jakości, innowacyjne, skuteczne  
i bezpieczne luksusowe kosmetyki. Piaseczno, ul. Armii 
Krajowej 12

• WC SERWIS Pani Iza Rosik – mobilne systemy sanitarne. 
Warszawa ul. Górczewska 179

• TAGO Pan Tadeusz Gołębiewski – przedsiębiorstwo prze-
mysłu cukierniczego. Ciemne, ul. Wołomińska 125

• Zakłady Piekarskie „Oskroba Sp. z o.o.” Prezes Dariusz 
Oskroba – firma produkująca kilkadziesiąt ton pieczywa 
dziennie wykorzystując najnowsze technologie stosowane  

w piekarnictwie oraz własne udoskonalone receptury. Cele-
stynów, ul. Jankowskiego 1

• EBIMEX Pan Michał Adam Miszyk-Miński herbu Poraj  
– import i sprzedaż odzieży używanej i jej pochodnych.  
Wiązowna ul. Lubelska 87C

• Bractwo Strzelców Kurkowych LECHITY Komendant Ma-
rek Majek. Otwock, ul. Narutowicza 2

• Piekarnia „NATURA” s.j. Filipowicz Jankowski Zawadka  
– producent chleba, świeżych wyrobów piekarniczych oraz 
ciast i ciasteczek. Celestynów, ul. Osiecka 2

• Piekarnia w Wiązownie Pan Paweł Radzikowski – produ-
cent pieczywa tradycyjnego. Wiązowna, ul. Lubelska 57j

• Cukiernia – Kopki Państwo Janina i Dariusz Kołakowscy. 
Kopki 6

• Cukiernia Pan Sylwester Redek. Wiązowna, ul. Kościelna 50
• Handel Mięsem i Wyrobami Mięsnymi Pan Marek Mazek.

Lubice 63
• P.H.U. Jankier Mechanika Pojazdowa Pani Katarzyna Gańko. 

Dziechciniec 64
• Marcato Sp. z o.o. – producent opakowań spożywczych  

z tworzyw sztucznych. Rzakta 82
• Stacja Paliw Płynnych i Gazowych Pani Agata Pełka i Pan 

Stanisław Pełka. Emów, ul. Wiązowska 1a
• Bank Spółdzielczy w Otwocku Pani Wanda Czarnocka – in-

stytucja finansowa, przyjazna w rozwiązywaniu problemów 
finansowych. Otwock, ul. Kołłątaja 1b

• Zarząd Transportu Miejskiego. Warszawa, ul. Żelazna 61
• IDEE KAFFEE Zdrowa Energia – nowoczesny coffee shop 

na kółkach serwujący gratis pobudzającą kawę podczas du-
żych, plenerowych, hobbystycznych imprez sportowych. 
Rumia, ul. Kolejowa 54

• ELZET Instalatorstwo Elektryczne, Pan Janusz Ajdacki. 
Glinianka, ul. Napoleońska 17

DYREKTOR XXXIV PÓŁMARATONU WIĄZOWSKIEGO 
I ORGANIZATORZY 

Orlik zaprasza

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej pozytywnie zaopi-
niowała wniosek Gminy Wiązowna nadesłany w ramach 
projektu ,,Animator Moje Boisko-Orlik 2012” na dofi-

nansowanie wynagrodzenia animatora na Orliku – osoby ini-
cjującej, organizującej oraz prowadzącej systematyczne zajęcia 
i imprezy sportowe na obiekcie. Pozostałą kwotę wynagrodze-
nia animatora zabezpieczy Gmina. 

Projekt „Animator – Moje boisko Orlik 2012” finansowa-
ny jest ze środków Państwowego Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej (FRKF) przeznaczonych na realizację zadań z zakre-
su rozwijania sportu dzieci i młodzieży. Zgodnie z zasadami 
projektu dofinansowanie wynagrodzenia animatora obejmuje 
okres do 30 listopada 2014 roku.
 MICHAŁ BIAŁEK

Kompleks boisk zlokalizowany  
przy Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Zakręcie, 
wybudowany w ramach rządowego programu  
„Moje Boisko - Orlik 2012” niebawem zacznie  
tętnić życiem.
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Kopki – moja mała ojczyzna
Jest Pan mieszkańcem Kopek, jednym z aktywnych członków 

artystyczno-kulturalnej enklawy nad Świdrem. Mieszka Pan 
również w Warszawie, ale wiem, że z Kopkami jest Pan bardzo 
związany uczuciowo. Kiedy rozpoczęła się Pana przygoda z tym 
nadświdrzańskim osiedlem w gminie Wiązowna?  

– W 1974 roku. Mieszkam w Kopkach w drewnianym dom-
ku postawionym w ciągu 2 tygodni. Była w latach 70. taka firma  
z Mszany Dolnej, która stawiała domki w stylu góralskim z sa-
mych desek właśnie w 2 tygodnie. Obok domku, w baraku, znaj-
duje się moje studio muzyczne, w którym z wiekiem coraz chętniej 
pracuję. Bo studio mam również w warszawskim mieszkaniu, ale 
im jestem starszy to tym bardziej ciągnie mnie do Kopek. W se-
zonie jesienno-zimowym wpadam tam z Warszawy, a od czerwca 
do września odwrotnie – wpadam z Kopek do Warszawy. Dom 
zakupiliśmy z żoną Jadwigą właśnie w 1974 roku. Razem z Olgą 
Lipińską przyjechaliśmy z wizytą do mieszkającej tutaj, obok stare-
go młyna, Krystyny Sienkiewicz, a mojej żonie bardzo spodobała 
się okolica. Zapytaliśmy Krysi, czy jest tu ziemia na sprzedaż i ile 
kosztuje, a ona odpowiedziała, że cena gruntu jest relatywnie niska 
i wynosi 2 zł/m2. Powiedziałem wtedy, że mam 500 zł i chętnie ku-
pię trochę ziemi, a Jadwiga i Olga Lipińska poszły obejrzeć teren. 
Kiedy wróciły, żona powiedziała, że wypatrzyła ładny kawałek  
o powierzchni 7800 m2. A ponieważ właśnie przejeżdżał właści-
ciel, to od razu umówiła się z nim na najbliższą środę na podpisa-
nie umowy kupna-sprzedaży. Nabyliśmy tę działkę za 10 tys. zł.

– Był Pan jednym z pierwszych artystów tworzących obecną 
enklawę kulturalną na osiedlu Kopki?

– Tak, ale nie byłem pionierem, bo oprócz Krysi Sienkiewicz 
mieszkał tutaj nieżyjący już aktor Stanisław Niwiński oraz Wie-
sław Michnikowski. To właśnie Michnikowski namówił mnie do 
wizyty nad Świdrem, dzięki której nastąpił nasz niespodziewany 
zakup. Kopki do mój drugi dom i mała ojczyzna. Przez długie 
lata spędzaliśmy tutaj mnóstwo czasu z żoną, ale niestety, od 
pewnego czasu jest ona złożona nieuleczalną chorobą i przebywa  
w specjalistycznej placówce. Jeżdżę więc do Kopek sam, a czas 
spędzam na pracy oraz spotkaniach z przyjaciółmi. A jest ich wie-
lu, bo z biegiem lat moimi sąsiadami zostali między innymi akto-
rzy – Stanisław Górka, Wojciech Machnicki, Emilia Krakowska, 
Wiesław Michnikowski; światowej sławy choreograf Emil We-
sołowski z piękną żoną, tancerką Andzią, a także znany waltor-
nista Henryk Kaliński z żoną Marysią Yan, pochodzącą z Birmy 
flecistką i fagocistką, jej córka Justyna jest moją córką chrzestną.  
No i pionier tutejszej społeczności Zbigniew Więckowski.

– To Pan rozpoczął cykliczne wydarzenia kulturalne w Kop-
kach? Myślę o Festiwalu Sztuk Wszelakich zainicjowanym  
w Pańskim domu w 1991 roku.

– Owszem, ale najpierw powstało tam Wielkie Księstwo…
– Słucham?!
– Tak, Wielkie Niezależne Księstwo Tunderswirfel, mające 

godło w postaci liścia wiązu na tle flagi biało-czerwonej. Nazwę 
stanowił kalambur: połączenie panieńskiego nazwiska mojej żony 
– Swirtun – z moim. A cała rzecz miała oczywiście cechy zaba-
wy, bo utworzyliśmy ministerstwa i rozdaliśmy nominacje. Mini-
strem kultury został Wojciech Młynarski, rzecznikiem prasowym  
Lucjan Kydryński, a ministrem do spraw mniejszości Edward 
Dziewoński. 

Rozmowa z kompozytorem JERZYM DERFLEM

– A Pan?
– Ja? Oczywiście królem, a właściwie Wielkim Księciem  

–Jerzym I. Moja żona była prawdziwą królową – Jadwigą. Nad 
furtką zawiesiliśmy godło i nazwę „państewka”. Śmieliśmy się,  
że jak Staszek Górka będzie chciał dojść do Świdra to będzie mu-
siał wystąpić o wizę, bo droga do rzeczki prowadziła przez moją 
czyli „monarszą” działkę. I właśnie wtedy zorganizowałem na 
swojej posesji pierwszą edycję Festiwalu Sztuk Wszelakich. Odby-
ła się pod mottem z Kabaretu Starszych Panów: „Już szron na gło-
wie/ już nie to zdrowie/a w sercu ciągle maj”. Scena znajdowała 
się na ganku, a na widowni zasiedli Jeremi Przybora, Wiesław Go-
łas, Krzysztof Stelmaszczyk, Stasiek Górka – niektórzy z całymi 
rodzinami. Przyszli również mieszkańcy Kopek, bo impreza mia-
ła charakter otwarty. Inauguracyjną mowę wygłosił Młynarski,  
a później wystąpiła rodzina muzyków ze Szwajcarii, moich przyja-
ciół, którzy potem zakupili stary młyn nad Świdrem. Po koncercie 
odbył się bankiet na 30 osób. Pamiętam dobrze ten pierwszy wy-
stęp w ramach Festiwalu, bo odbywał się on w gorącym i niebez-
piecznym okresie jakim był pucz Janajewa w sierpniu 1991 roku. 
Festiwal miał trzy coroczne edycje, a Księstwo w zasadzie istnieje 
do dzisiaj, chociaż bez jego najważniejszej osoby – mojej żony.

– Z Gminą Wiązowna najsilniej wiąże się Pański utwór ora-
toryjny o św. Nepomucenie, w jakich okolicznościach powstało 
to dzieło?

– „Nadświdrzańskie oratorium św. Nepomuka” powstało na 
okoliczność wybudowania wiszącego mostu nad Świdrem, dzieła 
pana Kazimierza Szymańskiego z Wólki Mlądzkiej, niezwykłe-
go, nieżyjącego już człowieka, który mnóstwo rzeczy zmienił na 
korzyść w moim domu, na przykład dobudował ganek i nadał 
inny charakter ścianom, pierwotnie biegnącym po skosie w stylu 
góralskim. Bardzo mi go brakuje. Tak więc, kiedy powstał mo-
stek, trzeba go było poświęcić. Rozważaliśmy różnych patronów, 
a zwłaszcza św. Kazimierza lub św. Stanisława, ale podczas aktu 
ochrzczenia mostku, ówczesny proboszcz z Glinianki ku naszemu 
zaskoczeniu oświadczył, że nie Stanisław i nie Kazimierz, bo to 
„nie ma być na waszą cześć”, tylko – „chrzczę go imieniem świę-
tego Jana Nepomuka”. I tak zostało. Kiedy powstał Teatr Pod 
Górkę, postanowiliśmy razem ze Stanisławem uczcić specjalnym 
utworem słowno-muzycznym posadowienie przy mostku rzeźby 
św. Nepomuka dłuta syna Stanisława Niwińskiego, Mateusza.  
A ponieważ nie wiedzieliśmy dosłownie nic o patronie zaczęliśmy 
szukać książek i publikacji na jego temat. Okazało się, że był on 
czeskim duchownym okresu późnego średniowiecza, spowiedni-
kiem żony króla Wacława IV, który próbował nakłonić księdza do 
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złamania tajemnicy spowiedzi i zdradzenia jej grzechów, bo podej-
rzewał żonę o niewierność. Duchowny odmówił, nie załamał się 
nawet na torturach. Wówczas król skazał go na śmierć nakazując 
wrzucenie do Wełtawy, gdzie duchowny utonął. Kanonizowano 
go jako męczennika. W Polsce centralnej jest niemal w ogóle nie 
znany, ale za to bardzo popularny na Śląsku, zarówno czeskim, jak 
i polskim, jako patron mostów, topielców i rozbitków morskich.

– Zebraliście dużo materiałów?
– Więcej niż myśleliśmy. Skomponowanej przeze mnie muzy-

ce towarzyszyły dawne teksty anonimowe, wiersze naszej sąsiadki  
i koleżanki z Kopek poetki Ireny Sarneckiej-Derkacz, jak również 
utwory ks. Jana Twardowskiego oraz Noemi, pisującej pod tym 
pseudonimem zakonnicy. Prawykonanie „Nepomuka” odbyło się 
w kościele w Gliniance z udziałem moich szwajcarskich przyjaciół-
-muzyków, Teatru Pod Górkę w składzie: Stanisław Górka, Mo-
nika Świtaj, Wojciech Machnicki, a także Joanny Trzepiecińskiej. 

– Skomponował Pan także hejnał Kopek?
– Tak. Co roku odgrywam go na trąbce na rozpoczęcie uro-

czystości „Zielony mosteczek ugina się”, organizowanej od kilku 
lat przy rzeźbie św. Nepomuka i wiszącym mostku nad Świdrem. 
Potem następują występy artystyczne, a na zakończenie jest festyn 
z kiełbaskami z udziałem mieszkańców Kopek i wszystkich gości  
z całej gminy Wiązowna. Sam hejnał skomponowałem na nutkach 
h…e…c…a, podobnie jak powstają melodie na czterech literach 
„b…a…c…h”. W tym drugim przypadku mamy do czynienia  

z wielkim Bachem, a w pierwszym po prostu z hecą. Przez kilka 
lat grałem ten hejnał w ciągu lata codziennie, a nawet kilka razy 
dziennie o różnych porach na swojej posesji w Kopkach.

– Teraz Pan nie grywa?
– Nie, bo zgubiłem trąbkę (śmiech). Chyba zostawiłem ją  

we młynie, muszę sprawdzić jak pojadę do Kopek.
– W Gminie Wiązowna mówiono swego czasu o Pana „Ma-

łej Mszy Radosnej d-moll”, ale ten utwór nie był prezentowany  
w kościołach na terenie gminy?

– Nie, ale wykonano go po sąsiedzku – w kościele w Wólce 
Mlądzkiej. Utwór ten skomponowałem już wiele lat temu na 
otwarcie kościoła środowisk twórczych przy warszawskim placu 
Teatralnym. Niedawno miał swoje wykonanie w Filharmonii Byd-
goskiej na 120 osób: z udziałem chóru i orkiestry symfonicznej.

– Jak na „małą mszę” to całkiem nieźle, a gdyby powstała 
„duża msza” to ile osób liczyłaby? Pięćset?

– Może coś koło tego (śmiech). W każdym razie jestem dumny 
z tego bydgoskiego wykonania.

– Nad czym Pan obecnie pracuje?
– Piszę muzykę z myślą o płycie, na którą złożą się teksty Wojcie-

cha Młynarskiego w wokalnej interpretacji Joanny Trzepiecińskiej. 
– Panie Jerzy, dziękuję bardzo za rozmowę w Pana warszaw-

skim mieszkaniu i do zobaczenia w Kopkach.
– Do zobaczenia, panie Piotrze.

 ROZMAWIAŁ: PIOTR KITRASIEWICZ

Kursy do SKM są, 
korzystajmy !

Autobus wyrusza we wczesnych godzinach rannych sprzed 
budynku szkoły w Malcanowie i poprzez Dziechciniec, Ża-
nęcin. Wiązownę Kościelną oraz centrum Wiązowny, trasą 

przez Emów dojeżdża do Józefowa. Całkowita długość linii wyno-
si ponad 15 km, a czas przejazdu od pętli do pętli czyli od Malca-
nowa do Józefowa wynosi 34 minuty (pierwszy kurs godz. 5.45).

„Powiązania” poprosiły o rozmowę przewoźnika JANUSZA 
ŁYSIKA.

Linię udało się uruchomić po wielu trudnościach i rozmowach 
z różnymi instytucjami i osobami, czy warto było?

– Mam nadzieję, że tak. Wprawdzie jak na razie frekwencja  
nie zachwyca, a zdarzają się nawet kursy puste czyli bez pasażerów, 
to mam nadzieję, że wynika to jedynie ze specyfiki pierwszego 
okresu funkcjonowania – z tego, że do świadomości mieszkańców 
nie dotarł jeszcze fakt, iż taki autobus kursuje.

– Informowaliśmy o tym w „Powiązaniach” oraz informujemy 
na stronie www.wiazowna.pl/komunikacja.

– Owszem, a ja również umieszczałem informację na przy-
stankach autobusowych oraz na tablicach wiejskich w sołectwach  
i osiedlach czyli wszędzie tam, gdzie są większe skupiska ludzkie. 
Jedna z sołtysek obiecała zaangażowanie w sprawę, bo z jej terenu 
sporo osób dojeżdża do Józefowa. Jednak najskuteczniejszą formą 
przekazu informacji jest tak zwana poczta pantoflowa, bo ludziom 
często po prostu nie chce się czytać, a jeśli już, to pod warunkiem, 
że da się do ręki kartkę z tekstem i rozpiską kursów.

– Ile kosztuje bilet?

Długo oczekiwane połączenie Gminy Wiązowna ze stacją 
PKP w Józefowie stało się faktem. Od 3 marca kursuje  
na tej trasie autobus prywatnego przewoźnika.

– Cena biletu na trasie z Wiązowny do Józefowa i w odwrotną 
stronę wynosi 4 zł, natomiast ma trasie Malcanów – Józefów 5 zł. 
Uważam, że cena nie jest wygórowana. Są oczywiście ulgi dla osób 
uprawnionych do korzystania ze zniżek. Kurs z Wiązowny do Jó-
zefowa trwa 20 minut i jest to naprawdę dobry sposób na szybkie 
dostanie się do centrum i zachodniej strony Warszawy za pośred-
nictwem Szybkiej Kolei Miejskiej. Dotarcie w te rejony autobusem 
ZTM trwa znacznie dłużej. 

– Jest to w pewnym sensie zastępcza forma „Parkuj i Jedź”? 
– Tak, z tą różnicą, że nie własnym samochodem, który zosta-

wiamy na parkingu przed stacją i po niego wracamy, lecz linią au-
tobusową. A samochodów takich z terenu gminy Wiązowna widzę 
sporo przed stacją w Józefowie, codziennie te same. Skoro nasza 
gmina dopłaca do Szybkiej Kolei Miejskiej, to SKM ma służyć  
także naszym mieszkańcom. W tym właśnie celu, we współpracy  
z Gminą, uruchomiłem tę linię. Korzystajmy więc z tego.

– Ruch jest na razie niewielki, co Pan zrobi jeśli ten stan  
nie ulegnie poprawie?

– Co mogę zrobić? Jestem przecież prywatnym przedsiębiorcą, 
żyję z tego co zarobię, nie dokładam do interesu. Jeśli okaże się, 
że frekwencja nadal będzie niska, to wcześniej czy później będę 
musiał rozważyć zawieszenie linii jako nierentownej, chyba że sa-
morząd gminny znajdzie jakieś rozwiązanie. 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
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Wymagająca królowa nauk

by ze względu na wprowadzenie u nas, 
obchodzonego 12 marca od 2007 roku, 
Światowego Dnia Matematyki, ustano-
wionego jako być może sygnał alarmo-
wy, że z królową nauk źle się dzieje.

O odpowiedź poprosiliśmy nauczy-
cieli matematyki z gminnych szkół. Wy-
powiedzi są różne, niekiedy zaskakujące 
– prezentujemy je bez jakiegokolwiek 
komentarza.

Elżbieta Giruć, Agnieszka Fijałkowska 
– SP im. Bohaterskich Lotników 
Polskich – ZSG w Wiązownie.

Dzieci interesują się matematyką, 
wiele z nich bierze udział w konkur-
sach. Każde ma sansę na sprawdzenie 
swoich sił w matematyce, o ile ma na to 
ochotę, nawet te dzieci, które nie naj-
lepiej radzą sobie z tym przedmiotem. 
Z drugiej strony nikogo rzecz jasna nie 
ciągniemy na siłę, żeby uczestniczyli  
w konkursach, jeśli nie chcą. Dzieci lubią 
matematykę… Skąd to wiemy? Bo tak 
mówią jak je o to pytamy. Skąd wiemy, 
że mówią szczerze? Mówią szczerze.

Matematyka jest jak wiemy kró-
lową dyscyplin naukowych. 
Jest podstawą postępu tech-

nicznego i gospodarczego, fascynacją 
uczonych i filozofów, obszarem nie-
ograniczonych wędrówek myśli ludzkiej  
po obszarach nieskończonej abstrakcji. 
Jak dzisiejsza młodzież – uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów – postrze-
ga tę trudną dyscyplinę naukową ujętą  
w ramy przedmiotu szkolnego? Pytanie 
jest jak najbardziej na czasie, chociaż-

Lidia Kołakowska – Gimnazjum  
im. Polskiego Państwa Podziemnego  
– ZSG w Wiązownie.

Kiedyś młodzież wykazywała znacz-
nie większe zainteresowanie matema-
tyką niż obecnie, brała udział w kon-
kursach i olimpiadach. A teraz? Teraz 
muszę dostosowywać poziom nauczania 
do możliwości uczniów, a możliwo-
ści te są średnie, co wykazuje egzamin 
gimnazjalny. Przed kilkunastoma laty 
moi uczniowie aktywnie uczestniczyli 
w pracy kółka matematycznego i brali 
udział w olimpiadach. Niektórzy do-
chodzili nawet do międzynarodowych 
finałów lub zostawali finalistami w skali 
krajowej. Dzisiaj kółko matematyczne 
spełnia raczej funkcję przygotowania  
do egzaminu. Moim zdaniem dzieje się 
tak dlatego, bo młodzież jest za bardzo 
obciążona godzinami zajęć lekcyjnych, 
ponadto powszechny dostęp do Inter-
netu sprawia, że uczniowie wybierają 

często drogę na skróty i unikają głębsze-
go angażowania się w temat.

Krystyna Wyglądała – Szkoła 
Podstawowa im. Wincentego Witosa 
w Gliniance.

Dzieci nie interesują się matematyką, 
a w każdym razie w mniejszym stopniu 
niż kiedyś. Przedmiot ten jest oczywiście 
królową nauk, ale królową wymagającą 
pracy i bardzo częstych ćwiczeń. A dzie-
ciom nie chce się ćwiczyć, nie chce im 
się poświęcać na matematykę wolnego 
czasu. Ich wiedza matematyczna bazu-
je na tym, czego dowiadują się w cza-
sie lekcji. A ponieważ nie angażują się 
w matematykę poza wymogi szkolne,  
to siłą rzeczy nie biorą udziału w kon-
kursach. Co robimy, żeby ich zachęcić 
do bliższego obcowania z królową nauk? 
Przede wszystkim staram się przekonać 
je, że jest to wiedza przydatna  w życiu, 
a wynikająca z niej umiejętność logicz-
nego myślenia na pewno pomaga wpły-
wać na podejmowane decyzje.

Hanna Wójcik – SP im. C.K. Norwi-
da – ZSG w Zakręcie.

Dzieci cenią i lubią matematykę,  
co wyraża się między innymi dużą ilo-
ścią uczniów biorących udział w kon-
kursie „Kangur”. Biorą w nim udział  
od lat, szczególnie te z młodszych klas, 
aczkolwiek dawniej również ucznio-
wie z klas  starszych chętnie sprawdzali  
swoje siły matematyczne w tym konkur-
sie. 9 lat temu jeden z naszych uczniów 
został laureatem międzynarodowego fi-
nału, a jego nagrodą był pobyt w Lego-
landzie w Danii. PK
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Miś Tymoteusz i papuga Blu
W ramach Bajkowych Poranków dla Dzieci,  
składających się z 20 minutowego czytania bajek  
oraz projekcji filmu fabularnego, w niedzielę 9 marca  
w Gminnym Ośrodku Kultury członkowie Wiązowskiego 
Teatru Amatorskiego przeczytali znaną baśń  
Jana Witkowskiego „Tymoteusz Rimcimci”. 

Bohaterem utworu jest mały miś Tymoteusz, który 
bardzo chciał mieć psa, ale jego tato nie zgadzał się  
na obecność w domu czworonoga. Zmienił zdanie, kie-

dy piesek spłoszył okradającego dom lisa. 
Przed występem reżyser WTA Artur Niedziółka wprowa-

dził dzieciaki i ich rodziców w świat bajki. Aktorzy – Karolina 
Poszwald – Smolińska (Tymoteusz), Artur Niedziółka (Tato), 
Żaneta Soszka (Pies), Marzena Kopka (Kura), Piotr Kitra-
siewicz (Lis) – z wdziękiem i brawurą odczytali swoje role,  
a także zaśpiewali razem z młodymi widzami zawarte w tek-
ście piosenki do muzyki Jerzego Dobrzańskiego. Nagrodą  
za ich występ były oklaski.

Po przeczytaniu bajki przyszedł czas na projekcję filmu. Była 
to animowana opowieść pt. „Rio”, o porwanej przez kłusow-
ników papudze Blu, która musiała stawić czoła groźnym sytu-
acjom w jakich się znalazła, pokonując rozliczne własne słabo-
ści i obawy. Film bawił, wzruszał, a przede wszystkim pozwalał 
przeżywać emocje związane z przygodami bohaterów. Poka-
zywał również, że przy pomocy przyjaciół można wyjść cało  
z najgorszych opresji. W polskiej wersji językowej usłysze-
liśmy głosy znanych aktorów, takich jak Agnieszka Dygant, 
Agata Buzek czy Wiktor Zborowski. 

Wiązowski Teatr Amatorski będzie spotykać się dziećmi 
raz w miesiącu, oczywiście w niedzielę. Baśnią jaką zapre-
zentują w kwietniu będzie „Ali Baba i czterdziestu rozbójni-
ków”. Bajkowe Poranki dla Dzieci odbywają się od niedawna.  
Ich konwencja polega na czytaniu dzieciom utworów przez 
różne grupy zawodowe z naszej gminy. Wystąpiła już między 
innymi wójt Anna Bętkowska, która – w przebraniu stracha  
na wróble – czytała bajki Juliana Tuwima i Jana Brzechwy.  
W planach GOK są „bajkowe” wizyty m.in. policjantów z lo-
kalnego posterunku oraz druhów OSP. PK
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Ambitnie recytowali

Podobnie jak w ubiegłych latach, 
tak i w tym roku organizatorem 
eliminacji gminnych był Gmin-
ny Ośrodek Kultury. Występy 

recytatorów oceniało trzyosobowe jury  
w składzie: aktor i reżyser Amatorskiego 
Teatru im. Stefana Jaracza w Otwocku 
Krzysztof Czekajewski (przewodniczą-
cy), poetka z Kopek Irena Sarnecka-Der-
kacz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Wiązownie Hanna Kobza 
(członkowie). W swojej ocenie jurorzy 
jak zwykle posługiwali się kilkoma kry-
teriami, biorąc pod uwagę nie tylko in-
terpretację utworu i ogólny wyraz arty-
styczny wykonania, ale również kulturę 
mowy i dobór repertuaru. A ten ostatni 
okazał się w tym roku wyjątkowo zróż-
nicowany. O ile najmłodsze dzieci tra-
dycyjnie prezentowały głównie utwory 
Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Danuty 
Wawiłow, Doroty Gellner oraz Wandy 
Chotomskiej, to recytatorzy ze starszych 
klas szkół podstawowych, a zwłaszcza 
z klas gimnazjalnych, postawili na re-
pertuar ambitniejszy, w poprzednich 
edycjach znacznie rzadziej przedstawia-
ny. Usłyszeliśmy m.in. wiersze Wisławy 
Szymborskiej, w tym trudny utwór „Ter-
rorysta, on patrzy”, Adama Mickiewicza 
(„Przyjaciele”), Cypriana Kamila Nor-
wida („Moja ojczyzna”), Adama Asnyka 
(„Bławatek”), Marii Pawlikowskiej-Ja-
snorzewskiej („Kim jestem?”), Kazimiery 
Iłłakowiczówny („Kiedy przebije się źró-

władz Gminy Wiązowna zastępca wójta 
Tomasz Kostyra. 

W kategorii najmłodszej czyli SP kla-
sy 0-III czołowe miejsca zajęli: Nata-
lia Pogorzelska ze Szkoły Podstawowej  
im. C.K. Norwida w Zakręcie (I m.), 
Emilia Bronikowska – SP im. Bohater-
skich Lotników Polskich w Wiązow-
nie (II m.), Zuzanna Jodłowska – SP 
im. Bohaterskich Lotników Polskich  
w Wiązownie (III m.), Helena Pomierna 
– Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka 
w Wiązownie (wyróżnienie).

W kategorii średniej obejmującej  
klasy IV-VI laureatami pierwszych 
trzech miejsc zostali uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Norwida w Zakręcie.  
I miejsce wywalczyła Magdalena Burak,  
a na kolejnych pozycjach uplasowali się: 
Patrycja Cabaj (II m.) oraz Eryk Kąkol 
(III m.). Wyróżnienie przypadło Jakubo-
wi Kośla z SP w Wiązownie.

Najwyższy poziom i najbardziej zróż-
nicowany dobór tekstów zaprezentowali 
uczestnicy kategorii najstarszej czyli gim-
nazjalnej. Pierwsze miejsce wyrecytowa-
ła Natalia Ciąćka, reprezentantka GOK, 
która przedstawiła „Wierszyk, który sam 
autor uważa za nie bardzo mądry” Boya-
-Żeleńskiego oraz fragment opowiada-
nia „Barnasiora” Marii Konopnickiej). 
Kolejne laury przypadły uczennicom  
z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi im. Jana Pawła II w Gliniance: 
Dianie Kobzie (II m.), Ewie Sokolik  
(III m.), Gabrieli Przysowie (wyróżnie-
nie). Wszyscy recytatorzy otrzymali dy-
plomy uczestnictwa, a laureaci dyplomy 
specjalne oraz nagrody książkowe. 

– Konkurs oceniliśmy ogólnie bardzo 
dobrze. Dostrzegliśmy duże zaangażo-
wanie wykonawców, jak i nauczycieli 
oraz instruktorów, którzy przygotowy-
wali uczestników. Podkreślamy, że ważne 
jest odpowiednie dopasowanie rodzaju 
utworów do wieku recytatorów, co za-
procentuje w przyszłości jeszcze lepszymi 
efektami interpretatorskimi – takiej oce-
ny merytorycznej eliminacji gminnych 
dokonali jurorzy.

Laureaci pierwszych miejsc z każdej 
kategorii – Natalia Pogorzelska, Mag-
dalena Burak, Natalia Ciąćka – repre-
zentowali w dniu następnym Gminę 
Wiązowna w eliminacjach na szczeblu 
powiatowym w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Otwocku uzyskując następu-
jące wyniki: Natalia Pogorzelska (II m,  
w kat. Klasy 0-III), Magdalena Burak 
(wyróżnienie, w kat. Klasy IV-VI), Natalia 
Ciąćka (III m., w kat. klasy gimnazjalne). 

Gratulujemy!  PK

dło”), Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
(„Byłeś jak wielkie stare drzewo”), Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyńskiego („Roz-
mowa liryczna”), Zbigniewa Herberta 
(„Do Marka Aurelego”) Karola Wojtyły 
(fragment części VIII poematu „O Bogu 
ukrytym”). Była proza Sławomira Mroż-
ka („Ketchup”), Juliusza Machulskiego 
(„Next-ex”), fragment „Ani z Zielonego 
Wzgórza” L.M. Montgomery, „Lalki” 
Bolesława Prusa oraz „Cienia jedwabne-
go szlaku” Colina Thubrona. 

Przybyłych recytatorów oraz ich opie-
kunów powitał p.o. dyrektora GOK  
Roman Sadowski, a konkurs poprowa-
dziła instruktorka Anna Chwalczuk. Eli-
minacje przebiegały w trzech kategoriach 
wiekowych: Szkoła Podstawowa klasy 
0-III, SP klasy IV-VI, Gimnazjum klasy 
I-III. Recytacjom w ramach drugiej z ka-
tegorii przysłuchiwał się przedstawiciel 

Do tegorocznej, 37. edycji gminnych eliminacji corocznego Konkursu 
Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, pod patronatem Wójta Gminy 
Wiązowna, zgłosiło się 43 uczestników ze szkół, przedszkoli oraz GOK,  
którzy wcześniej pomyślnie przeszli przez eliminacje środowiskowe  
w gminnych placówkach.


