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Przecięcie wstęgi 
na Szkolnej
Przy ciepłej, słonecznej pogodzie w Wielki Czwartek 17 
kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie  
nowo wybudowanego odcinka drogi gminnej  
– ul. Szkolnej w Wiązownie. 

W ceremonii przecięcia wstęgi wzięła udział wójt Anna 
Bętkowska, dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
Katarzyna Lacka, naczelnik Wydziału Inwestycji Ma-

rek Werstak, rada sołecka Wiązowny Gminnej z sołtysem Tade-
uszem Milewskim, przewodniczącym Jerzym Pokrywczyńskim  
i członkiem Olgą Prochorow. Przybył zastępca wójta Tomasz Ko-
styra, dwoje radnych z terenu Wiązowny Dorota Pliszczyńska 
i Rafał Nejman, a także mieszkanki najbliższej okolicy: Lucyna 
Gałkowska, Barbara Piwek, Danuta Milewska, Urszula Witan. 
Po ceremonii nastąpił słodki poczęstunek, z udziałem gości z po-
bliskiego Posterunku Policji, którzy swoim radiowozem wypró-
bowali nową nawierzchnię drogi wraz z umieszczonym na niej 
spowalniaczem ruchu. 

– Nareszcie doczekaliśmy się tej budowy. Walczyliśmy o nią od 
roku 1976 czyli od założenia osiedla XXX-lecia. Przez tyle lat nie 
mogliśmy się doprosić i dopiero w tej kadencji udało się, co było 

Strzał w dziesiątkę
Dużo dzieje się wokół nas. Powstają 
kolejne asfaltowe nawierzchnie, 
chodniki i drogi, przybywa sprzętów 
na placach zabaw, w Malcanowie 
budują szkołę, a Dom Kultury 
nad Świdrem jest prawie gotowy. 
Coraz więcej mieszkańców 
przekonuje się do wprowadzenia 
zmian w kursowaniu autobusów 
ZTM po Gminie, o czym świadczą 
konsultacje wśród mieszkańców 

zorganizowane przez Urząd Gminy. 
Kwietniowe „Powiązania” mają klimat świąteczny, a chociaż 
Wielkanoc już za nami, to nastrój i atmosfera religijno-kościelnych 
wydarzeń mają w tym numerze gazety gminnej swoje 
niepowtarzalne miejsce. Gmina włączyła się czynnie w obchody 
kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II, a także – co chyba 
mało kto zauważył, a jeśli nawet to nic nie powiedział – Jana XXIII, 
wielkiego papieża-reformatora, jednego z największych ojców 
Kościoła, organizując wraz z parafią św. Wojciecha i Zespołem 

Szkolno-Gimnazjalnym Bieg Papieski po ul. Kościelnej  
w Wiązownie. Były prelekcje o życiu Karola Wojtyły, recytacje 
wierszy oraz śpiewy. Rozstrzygnięto konkurs o Papieżu 
zorganizowany w czterech kategoriach (m.in. w poezji), a nagrody 
wręczono w klasycystycznym wnętrzu wiązowskiej świątyni. 
Uroczystościom kanonizacyjnym towarzyszyła inauguracja 
600-lecia Wiązowny. Na rok 1414 jest bowiem datowana pierwsza 
udokumentowana wzmianka o wsi „Wyazowno”.  
Szczegóły przedstawił Krzysztof Oktabiński w prelekcji noszącej 
tytuł „Parafianie od św. Wojciecha”, a dotyczącej dziejów 
Wiązowny i okolic oraz ich mieszkańców. Wydarzenia związane  
z tą rocznicą odbywać się będą w kolejnych miesiącach.
Miała miejsce kolejna uroczystość na zrzutowisku „Pierzyna”,  
tym razem dokładnie w 70-lecie przejęcia przez AK grupy skoczków, 
cichociemnych z Londynu. Z tej okazji pani wójt wpadła na pomysł 
zainicjowania konkursu adresowanego do dzieci i młodzieży  
– „Ja, młody Polak, współczesny patriota”. Pomysł niezły, wszak 
na „Pierzynie” dominują weterani, a do tego czasu młodzi patrzyli 
tylko na nich i recytowali wyuczone fragmenty wspomnień  
i literatury. Teraz mogli przemówić własnym głosem. Oczywiście, 
istniało ryzyko, że nie będą mieli nic do powiedzenia, ale konkurs 
okazał się strzałem w dziesiątkę. Niektórzy mieli łzy w oczach…
          Wasz Redaktor Piotr

Drodzy Czytelnicy!
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dla mnie, jako przewodniczącego rady, punktem honoru. Z uśmie-
chem będę mógł zdać kadencję – powiedział Jerzy Pokrywczyński. 

– Tu była glina i błoto, po deszczu nie dawało się przejść, i tak 
przez długie lata – wypowiada się jedna z mieszkanek.

– Dostrzegaliśmy ten problem, bo nasza komisja złożyła wnio-
sek o tę budowę w roku 2012, kiedy trwała procedura planowa-
nia budżetu na rok następny – mówi Rafał Nejman, który jest 
przewodniczącym Komisji Inwestycyjnej. 

– To sukces. Wiele lat starań i udało się. Składając wniosek do 
komisji wierzyłam, że się uda – powiedziała ze śmiechem Dorota 
Pliszczyńska

Pani wójt oczywiście podziela radość mieszkańców, ale zdaje so-
bie sprawę, że jest to kropla w oceanie potrzeb mieszkańców gminy.

– Chcielibyśmy zrobić jak najwięcej, ale ze względu na moc-
no ograniczone fundusze musimy postępować bardzo racjonalnie  
i starannie rozważać na co przeznaczyć kolejny wydatek. W tym 
przypadku wątpliwości nie było: droga z jezdnią i chodnikiem  
w tym miejscu od dawna należała się mieszkańcom – powiedzia-
ła wójt Anna Bętkowska, której sołtys Milewski wręczył bukiet 
wiosennych tulipanów. Po podziękowaniu, pani wójt przekazała 
kwiaty radnej Pliszczyńskiej, doceniając w ten sposób jej wkład  
w doprowadzeniu do budowy drogi.

Ul. Szkolna ma po przebudowie asfaltową jezdnię, chod-
nik, zjazdy do posesji prywatnych oraz do Zespołu Szkolno-
-Gimnazjalnego. W sumie prawie 104 metry zupełnie no-
wej, całkowicie współczesnej, drogi. Koszt budowy wyniósł 
ok. 205 tys. zł, a pokryto go ze środków budżetowych gminy 
na rok 2013. Przetarg i podpisanie umowy nastąpiły w grud- 
niu ub.r. Prace rozpoczęto z wiosną roku 2014: toczyły się szyb-
ko i sprawnie. Wszystko wskazuje też na to, że równie szybko 
nastąpi przebudowa następnej ulicy – osiedla XXX-lecia, bę-
dącej kolejnym odcinkiem tej samej inwestycji. Na długości  
ok. 295 m. powstanie asfaltowy ciąg pieszo-jezdny o szerokości 
od 3,5 do 5,5 metra. Prac budowlanych jeszcze nie rozpoczę-
to, ale naczelnik Wydziału Inwestycji deklaruje, że ulica osiedla 
XXX-lecia będzie jak nowa najpóźniej do 25 czerwca czyli re-
alizacja całej inwestycji zakończy się przed ostatnim dzwonkiem  
w tegorocznym roku szkolnym. PK
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Realizując program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi  
w roku 2014, w dniu 7 kwietnia, w Izbie Regionalnej w Gliniance, spotkaliśmy się 
z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w Gminie Wiązowna 
inaugurując w ten sposób Tematyczne Dni Otwarte.

Dialog zawsze potrzebny

Na spotkaniu zasady współpracy 
obecnej i oczekiwanej z organizacjami 
pozarządowymi przedstawił p.o. Dyrek-
tor GOK Wiązowna Roman Sadowski.

– Zależy nam na tym, by organiza-
cje pozarządowe były obecne w stałej 
ofercie kulturalnej Ośrodka, ponieważ 
potencjał i chęć działania w ludziach 
są ogromne. Świadczyło o tym spotka-
nie w GOK dot. rękodzieła, w którym 
wzięło udział. ok. 30 osób – powiedział 
pan R. Sadowski.

 Podczas dyskusji o współuczestnic-
twie organizacji pozarządowych w życiu 
społecznym i kulturalnym Gminy, Wójt 
Anna Bętkowska przedstawiła kalendarz 
imprez w gminie na rok 2014, zachęca-
jąc zebranych do uczestnictwa w nich  
i do przedstawiania własnych propozy-
cji imprez, które mogą być przeprowa-
dzone z uczestnictwem wszystkich śro-
dowisk w gminie.

Rozwój komunikacji
W dniu 8 kwietnia 2014 r. w sali kon-

ferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna od-
był się kolejny Dzień Otwarty. Tematem 
debaty była pasażerska komunikacja pu-
bliczna na terenie gminy.

Tematem Dnia Otwartego były wa-
rianty nowego układu komunikacyj-
nego w gminie, w związku z planowa-
nymi inwestycjami na drodze krajowej 
nr 17 i w jej bezpośrednim sąsiedztwie 
(budowa Południowej Obwodnicy War-
szawy, rozbudowa DK nr 17, budowa 
węzła Lubelska oraz centrum handlo-

Jednym z głównych problemów 
jaki napotykają organizacje po-
zarządowe, jest brak dostępu do 
aktualnej informacji o tematyce  

           związanej z działalnością organiza- 
cji oraz często brak okazji do nawiązy-
wania współpracy i wymiany doświad-
czeń z podobnymi podmiotami. Biorąc 
to pod uwagę, na spotkanie zaproszo-
no Dorotę Setniewską przedstawicielkę 
warszawskiego Stowarzyszenia Klon/
Jawor, którego celem jest rozwój to-
lerancyjnego, aktywnego, twórczego, 
samoorganizującego się społeczeństwa 
poprzez wspieranie organizacji poza-
rządowych i nieformalnych ruchów 
obywatelskich. Stowarzyszenie zbiera, 
tworzy i dostarcza informacje zwią-
zane z organizacjami pozarządowymi  
i innymi ruchami obywatelskimi, two-
rzy i udostępnia narzędzia technolo-
giczne, wzmacnia współpracę w samym 
sektorze organizacji oraz z innymi sek-
torami, w tym z administracją, biznesem 
i mediami, inicjuje debaty nad sprawami 
ważnymi dla społeczeństwa obywatel-
skiego. Stowarzyszenie na swojej stronie 
www.klon.org.pl prowadzi bazę organi-
zacji pozarządowych; tu można uzyskać 
też odpowiedź na wiele pytań dotyczą-
cych ngo.

Kolejny punkt spotkania dotyczący 
podstawowych obowiązków organiza-
cji pozarządowych w zakresie realizacji 
umowy dotacji i jej rozliczenia omówiła 
Urszula Skolasińska, Naczelnik WAiSO.

wego w miejscowości Góraszka). Roz-
poczęcie prac na w/w inwestycjach to 
kwestia najbliższej przyszłości. Każda 
z tych inwestycji wprowadzi utrud-
nienia w ruchu drogowym na odcinku  
od Wiązowny do Zakrętu, co bezpo-
średnio przełoży się na utrudnienia  
w komunikacji publicznej. Mając  
na uwadze dobro pasażerów wspólnie 
z ZTM przystąpiliśmy do opracowania 
alternatywnego skomunikowania tere-
nu gminy z miastem Warszawą. Wyni-
ki współpracy zostały przedstawione 
na przedmiotowym spotkaniu podczas 
Dnia Otwartego. Spotkanie otworzyła 
Wójt Gminy Anna Bętkowska, witając 
wszystkich przybyłych mieszkańców, 
radnych gminy, zaproszonych gości 
i przedstawicieli mediów. Pracownik 
urzędu odpowiedzialny za komunikację 
Michał Białek przedstawił prezentację 
ukazującą obecnie obowiązujący układ 
komunikacyjny (jego przebieg, koszty), 
a następnie warianty z utworzeniem 
nowych połączeń do Szybkiej Kolei 
Miejskiej w Otwocku, bez kasowania 
obecnych linii, (wielu mieszkańców za-
rzucało władzom gminy kasowanie li-
nii) oraz porównanie obecnego układu 
z proponowanymi wariantami. W skró-
cie można podsumować nowe warianty 
słowami: dwie nowe linie autobusowe 
w zamian za reorganizację obecnych 
rozkładów jazdy autobusów linii 720, 
722 i 730.

Po prezentacji głos został przekazany 
przybyłym na spotkanie mieszkańcom, 
pasażerom, radnym. Na wszystkie py-
tania odpowiadał Daniel Złamal, przed-
stawiciel ZTM, specjalnie zaproszony 
na tę okoliczność przez Panią Wójt. 
Czas, w którym zadawane były pytania 
jak i całe spotkanie przebiegło w spokoj-
nej atmosferze. Odpowiedzi udzielane 
przez Daniela Złamala były rzeczowe  
i wyczerpujące, co można było stwier-
dzić po reakcjach pytających.

To bardzo ważna potrzeba społecz-
na i przeprowadzić należy konsulta-
cje dotyczące nowych wariantów ko-
munikacyjnych. Konsultacje potrwają  
do 16 kwietnia br. do godz. 16:00. 
Formularze konsultacyjne i opisy po-
szczególnych wariantów można pobrać  
ze strony www.wiazowna.pl, otrzymać 
w BOM UG Wiązowna ul. Lubelska 59 
oraz u sołtysów – na zakończenie wypo-
wiedziała się Wójt Bętkowska, dodając – 
zapraszam do wypowiedzi i współdecy-
dowania oraz współodpowiedzialności 
za przyjmowane rozwiązania.

URSZULA SKOLASIŃSKA, MICHAŁ BIAŁEK
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Miejsce na relaks 
i odpoczynek

Przybywa członków

W chwili obecnej OSP Glinianka liczy 62 członków,  
w tym 34 członków czynnych, z udziałem 8 kobiet,. 
25 honorowych i 3 wspierających. W strukturach 

działają dwie chłopięce Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze  
i jedna żeńska. W roku sprawozdawczym do grona ochotni-
ków dołączyło 8 nowych osób, są to członkowie MDP.

OSP w Gliniance dysponuje trzema wozami bojowymi  
– jednym średnim marki Star, drugim ciężkim marki Scania 
i jednym lekkim – Volkswagenem Transporterem. Jednostka 
posiada motopompę M-800, motopompę pływającą, moto-
pompę szlamową, 3 piły spalinowe, 2 piły do betonu, 2 agre-
gaty prądotwórcze, reflektory oświetleniowe, 6 aparatów 
powietrznych z oprzyrządowaniem (m.in. czujnikami bezru-
chu), 6 drabin nasadkowych, lance gaśniczą, torbę medyczną 
i nosze, 2 kombinezony do zwalczania owadów, wentylator 
oddymiający, 2 kompresory, kompletny sprzęt hydrauliczny 
do ratownictwa drogowego. W zakresie sprzętu łączności 
jednostka dysponuje systemem selektywnego alarmowania, 
trzema radiostacjami samochodowymi, sześcioma radiosta-
cjami nasobnymi, ośmioma sztukami radiostacji przenoś- 
nych, systemem automatycznego SMS-owego powiadamiania  
o zdarzeniu, systemem alarmowym i monitoringiem, cztere-
ma laptopami HP.

W roku 2013 OSP w Gliniance brała udział w 87 wyjazdach 
– 68 bojowych i 19 innych. Wyjeżdżano 16 razy do pożarów, 
41 razy do likwidacji miejscowych zagrożeń np. usuwania 
gniazd os i szerszeni, usuwania powalonych drzew, podtopień 
wiosennych, wypadków drogowych. Jednostka obsługiwała 
uroczystości państwowe, kościelne i pogrzeby, brała udział 
w manewrach powiatowych, zabezpieczała region w ramach 
tzw. stanu gotowości, odśnieżyła dach Szkoły Podstawowej  
w Gliniance. W roku sprawozdawczym zarząd jednostki 
spotykał się 12 razy, a zadań podjętych do wykonania i zre-
alizowanych zaliczyć należy: zakup sprzętu hydraulicznego  
do ratownictwa drogowego II Etap; udział MDP w powiato-

wych zawodach pożarniczych w Regucie (nowo utworzona 
drużyna żeńska zajęła I miejsce, a jedna z drużyn chłopięcych 
III miejsce); udział w gminnych zawodach sportowo-pożar-
niczych w Malcanowie; udział w szkoleniach organizowa-
nych przez PSP w Otwocku. OSP Glinianka uczestniczyła 
w organizacji i przeprowadzeniu przedszkolnego konkursu 
plastycznego pod hasłem „nie wypalajmy traw”; w zabezpie-
czeniu XXXIII Półmaratonu Wiązowskiego, obchodach Świąt 
Bożego Ciała oraz Wielkanocnych, jak również wielu innych 
imprez i uroczystości odbywających się na terenie Gminy 
Wiązowna. W roku 2013 wymieniono na nową centralkę 
powiadomień o zdarzeniach wiadomością SMS; zakupiono 
9 kompletów mundurów koszarowych i 9 par butów; a tak-
że kompletne mundury wyjściowe w ilości 4 sztuk (mundur, 
czapka, koszula, krawat), dodatkowy kombinezon do zwal-
czania owadów. Pozyskano też lekki samochód – Volkswagen 
Transporter. 

W planach na rok bieżący jednostka ma rozpoczęcie prac 
na poddaszu strażnicy celem jego adaptacji, czego nie udało 
się zrobić w roku 2013. Staną tam ścianki działowe i zosta-
nie położona niezbędna instalacja. W planach jest także prze-
szkolenie 2 osób z zakresu podstaw działalności OSP i 4 osób  
z zakresu ratownictwa drogowego. 

ZARZĄD OSP W GLINIANCE 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  
w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek Gminy 
Wiązowna złożony w ramach działania 4.1/413 „Wdra-

żanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013” dla 
operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy  
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. W związku z tym 
wójt Anna Bętkowska podpisała w Departamencie Rolnictwa  
i rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego umo-
wę przyznania pomocy, za którą zostanie zrealizowany II etap 
budowy Parku Centrum w Wiązownie.

Podczas zebrania sprawozdawczego, zarząd Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gliniance przedstawił sprawozdanie  
z działalności za rok 2013.

I etap o wartości 90 tys. zł. został już zrealizowany.  
Na gminnej działce przy ul. Lubelskiej nad korytem dopływu 
Mieni powstała już płyta betonowa placu, na której pojawią 
się urządzenia skate parku, przyrządy siłowni plenerowej,  
Hot Spota, stół do tenisa stołowego, szachy plenerowe, ko-
sze na śmieci, stojaki na rowery oraz plac utwardzony pod tor  
dla rolkarzy. Jest już plac zabaw, który zostanie ogrodzony.  
Jest także 6 lamp solarnych (w II etapy przybędą 3 nowe),  
6 ławek (w II etapie będzie ich 16). Koszt realizacji II etapu wy- 
niesie 144 tys. 390 zł, a całość dwuetapowej inwestycji za-
mknie się w kwocie 234 tys. 350 zł. 

Zakończenie inwestycji „Wiązowna – Park Centrum” nastąpi 
do 15 maja br. 

– Plac zaoferuje miejsce na sport, relaks, ciszę i odpoczynek, 
a jego lokalizacja niewątpliwie zachęcać będzie do odwiedzania 
tego miejsca non stop. Cieszę się, że już tego lata nasi miesz-
kańcy dzieci, młodzież i dorośli będą mogli z niego korzystać 
– mówi wójt Anna Bętkowska.  UG
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Dobro większości 
Kiedy w większości gmin zamykają szkoły, u nas otwiera się nowe, 
bo zainwestowanie w edukację dzieci i młodzieży jest najlepszą 
lokatą. Budujemy właśnie nową placówkę w Malcanowie i już 
po zakończeniu I etapu będą mogli korzystać z niej uczniowie. 
Kolejne dwa etapy przyniosą dobudowanie skrzydła oraz dużej sali 
gimnastycznej. Będzie to nowa szkoła podstawowa z prawdziwego 
zdarzenia. Odciąży dwie najbliższe placówki oświatowe: Zespół 
Szkolno-Gimnazjalny w Wiązownie oraz Szkołę Podstawową  
w Gliniance. Na rzecz tej budowy działamy od dawna i wiele godzin 
spędziliśmy z radnymi na omawianiu tematu. Fundusze na ten 
cel zostały zabezpieczone za zgodą Rady Gminy w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Wiązowna. Wydawać by się mogło, 
że we wzajemnej zgodzie realizujemy nową, cenną i pożyteczną, 
inicjatywę w naszej Gminie, a tymczasem…
Część radnych nieoczekiwanie zmieniła swoje spojrzenie  
na priorytety rozwoju gminy i postuluje, żeby wstrzymać II i III etap 
tej budowy. Powód? Przepełnione szkoły w Gliniance i Zakręcie. 
Rozbudowę SP w Gliniance zaplanowaliśmy na rok 2016, a do tego 
czasu możemy znaczną część uczniów ulokować w glinieckim, 
przestronnym i nowoczesnym Gimnazjum, gdzie bez większych 
nakładów da się wygospodarować sporo wolnej przestrzeni  
z przeznaczeniem na klasy dla uczniów szkoły podstawowej. 
Uczniom Zakrętu możemy zaoferować naukę w wygodnej 
willi, wynajmowanej przez gminę do czasu sporządzenia planu 
rozbudowy tamtejszego ZSG i wcielenia tej inwestycji w życie. 
Niestety, nie wszystkim takie rozwiązanie odpowiada. Czy w związku 
z tym mamy zaniechać inwestycji w Malcanowie, która kosztowała 
nas wiele pracy i wysiłku i która znajduje się na etapie wyłaniania 
wykonawcy na drodze przetargu? A jeśli nawet zaniechamy,  
to co dalej? Może w międzyczasie zmienią się poglądy niektórych 
zainteresowanych i zaczną lansować inny kierunek rozwoju  
oświaty w naszej gminie?
Budowałabym szkoły, ile wlezie, bo lubię dzieci i wiem,  
jak ważna jest edukacja. Ale trzeba liczyć się z realiami.  
Nie można równocześnie rozbudowywać trzech szkół, trzeba robić 
to stopniowo, etapami, w sposób racjonalny, a nie kierować się 
rozgorączkowanymi emocjami. Nie psujmy tego nad czym wspólnie 
pracujemy, a w wówczas zadowolenie i satysfakcja będą udziałem 
coraz większej liczby naszych gminnych współobywateli,  
a nie tylko hałaśliwych enklaw goniących za własnym interesem  
i nie dostrzegających szerszego dobra – dobra ogółu. Na tym polega 
przecież podstawowe prawo systemu w jakim żyjemy – demokracji.

ANNA BĘTKOWSKA

Okiem wójta Wspólna inwestycja

I etap budowy, obejmujący sporządzenie projektu oraz poło-
żenie chodnika na 100-metrowym odcinku od ul. Kościel-
nej w kierunku Pęclina, zakończono w grudniu ubiegłego 

roku. Koszt projektu inwestycji, samej  budowy chodnika oraz 
nadzoru inwestorskiego wyniósł 48 tys. zł. 

Obecnie odbywają się prace nad etapem II kontynuującym 
kładzenie chodnika do ul. Irysowej: w sumie 250 metrów.

Z informacji uzyskanych w Wydziale Inwestycji UG wy-
nika, że koszt inwestycji w roku 2014 wyniesie 55 tys. zł.  
Na tę kwotę złożą się środki sołeckie w wysokości 33 tys. 500 zł  
oraz 21 tys. 500 zł z budżetu gminy. W planach są kolejne 
etapy tej inwestycji przewidujące kontynuowanie budowy 
chodnika do ul. Sarniej, ale w obecnej chwili nie ma jeszcze 
funduszy na ten cel.

Termin zakończenia realizacji II etapu upływa 10 czerwca br. 
 PK

Trwają prace nad II etapem budowy chodnika przy ul. 
Pęclińskiej w Wiązownie. Jest to wspólna inwestycja 
Gminy i Sołectwa, bo jej realizacja odbywa się ze środków 
sołeckich Wiązowny Kościelnej oraz z budżetu Gminy 
Wiązowna.
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AktuAlności

Podsumowanie konsultacji 
w/s komunikacji 

W dniach 9-16 kwietnia br., odbyły się konsultacje 
w/s komunikacji na terenie gminy Wiązowna. Kon-
sultacje miały na celu przedstawienie stanowiska 

mieszkańców odnośnie zaproponowanych wariantów w no-
wym systemie komunikacyjnym gminy.

Warianty zostały przedstawione w dniu 8 kwietnia 2014 r. 
podczas tematycznego Dnia Otwartego w/s komunikacji.

Poniżej przedstawiamy konsultowane warianty:  
Wariant „A”
720 – trasa Wiatraczna – Glinianka z 5 kursami wydłużonymi 
do Rzakty
722 – skrócenie wszystkich kursów do Wiązowny
730 – bez zmian
L20 – Rzakta – Otwock przez Wolę Karczewską, 
L22 – Wiązowna – Radiówek – Otwock przez Wólkę Mlądzką
Wariant „B”
720, 730, L20, L22 – jak w wariancie „A”
722 – Wiatraczna – Wiązowna z 6 kursami wydłużonymi do 
Radiówka
Wariant „C” 
720, 730, L20, L22 – jak w wariancie „A”
722 – Wiatraczna – Wiązowna z 6 kursami wydłużonymi  
do Woli Karczewskiej.

MB

Ankiety wypełniane podczas Dnia Otwartego – 8 kwietnia br.
Opcja Liczba głosów proc.

Wariant „A” 9 20,00

Wariant „B” 0 0,00

Wariant „C” 13 28,89

Układ obecny 12 26,67

Nieważne 11 24,44

SUMA 45 100,00

Największa frekwencja wg sołectwa
Opcja Suma Wariant A Wariant B Wariant C Obecny

Wola Karczewska 79 0 0 73 6

Rzakta 58 0 0 0 58

Wola Ducka 41 0 0 41 0

Radiówek 39 0 23 16 0

Glinianka 33 3 0 27 3

Pozostałe 48 16 6 20 6

Konsultacje społeczne w dniach 9-16 kwietnia br.
Opcja Liczba głosów proc.

Wariant „A” 19 6,40

Wariant „B” 28 9,40

Wariant „C” 177 59,40

Układ obecny 74 24,80

SUMA 298 100,00

WYNIKI KONSULTACJI

Bezpłatne badania  
w Wiązownie

Ośrodek zdrowia w Wiązownie zaprasza  
na bezpłatne badania profilaktyczne chorób 
układu krążenia osoby w wieku 35 lub 40   
lub  45 lub 50 lat, u których  
nie zdiagnozowano cukrzycy i choroby układu 
krążenia. Na badania można zgłaszać się 
codziennie od poniedziałku do piątku  
w godzinach 10.00-17.45 do końca  
roku 2014.
Jak nas poinformowano w Ośrodku, badania 
objęte są programem Narodowego Funduszu 
Zdrowia „Choroby układu krążenia”  
i dotyczą osób będących ściśle w wieku 35, 
40, 45 i 50 lat. Szczegółowe informacje można 
uzyskać dzwoniąc do ośrodka zdrowia  
w Wiązownie: Tel. 22 789 01 15
 UG
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Jubileuszowa Pierzyna

W 2013 roku podczas do-
rocznej uroczystości na 
Zrzutowisku Pierzyna 
Wójt Gminy Wiązow-

na Anna Bętkowska powiedziała, że za 
rok, w 70 rocznicę akcji i 10-tą rocznicę  
upamiętnienia tego miejsca, chciałaby 
oddać głos młodym Polakom. Ta wypo-
wiedź stała się zarzewiem dużego przed-
sięwzięcia o charakterze patriotyczno-
-wychowawczym. 

Do pomysłu powrócono w grudniu, na 
naradzie dyrektorów szkół i przedszkoli, 
odbywającej się z udziałem Rady Oświa-
towej. Inicjatywa zyskała aprobatę zebra-
nych. Ostatecznie ustalono, że będzie to 
szeroko zakrojony konkurs pod wspólnym 
hasłem „Ja młody Polak, współczesny pa-
triota”. Głównym koordynatorem przed-

Zrzutowisko Pierzyna to miejsce, w którym  nocą z 3 na 4 kwietnia 1944 roku 
Oddziały VII Obwodu "Obroża" Armii Krajowej odebrały zrzut ludzi, broni i 
materiałów wojskowych od aliantów. Od 10 lat jest to oficjalne miejsce pamięci 
narodowej na terenie gminy Wiązowna. Znajduje się tam krzyż i tablica 
upamiętniająca to historyczne wydarzenie. Co roku odbywa się tam uroczystość 
patriotyczna organizowana przez Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Wiązownie.  

sięwzięcia została przewodnicząca Rady 
Oświatowej Lidia Kołakowska, która przy 
współpracy Grażyny Kilbach i Bogumiły 
Majewskiej opracowała regulaminy odby-
wających się konkursów. 

Dla najmłodszych uczestników – przed- 
szkolaków, był to konkurs plastyczny 
Wizytówka Młodego Patrioty. Ucznio-
wie klas I-III szkół podstawowych mogli 
wziąć udział w konkursie plastycznym 
Kolaż Młodego Patrioty oraz w Konkur-
sie Piosenki Patriotycznej. Do uczniów 
klas IV-VI skierowano konkurs literac-
ki Opowiadanie Młodego Patrioty oraz 
Konkurs Piosenki Patriotycznej. Gimna-
zjaliści mogli wykazać się umiejętnościami 
informatycznymi w  tworzeniu Prezenta-
cji Młodego Patrioty lub talentem literac-
kim, pisząc Wiersz Młodego Patrioty. 

W styczniu gminne placówki oświa-
towe otrzymały regulaminy oraz plakaty 
informujące o konkursach. Na kolejnym 
posiedzeniu Rady Oświatowej ustalono 
terminarz konkursów oraz powołano ko-
misje konkursowe. W pierwszych dniach 
marca odbyły eliminacje szkolne, które 
wytypowały uczestników etapu gminne-
go. Do finału konkursu zakwalifikowało 
się łącznie 80 prac uczniów w siedmiu 
kategoriach konkursowych. Wszystkie 
prace prezentowały wysoki poziom,  
co nie ułatwiło pracy komisjom  w wybo-
rze trójek laureatów. 

Ostateczne podsumowanie przedsię-
wzięcia miało miejsce 4 kwietnia 2014 r.  
na Zrzutowisku Pierzyna. Uroczystość 
miała charakter koncertu w wykonaniu 
laureatów i finalistów konkursu „Ja mło-
dy Polak, współczesny patriota”. Zapre-
zentowali się wszyscy laureaci Konkursu 
Piosenki Patriotycznej, młodzi poeci za-
recytowali swoje wiersze, a fragmenty 
wybranych opowiadań uczniów odczytał 
ksiądz prałat Tadeusz Łakomiec. Całość 
uzupełniły wzruszające prezentacje multi-
medialne gimnazjalistów. Można też było 
podziwiać najpiękniejsze prace plastyczne 
wyeksponowane na specjalnej wystawie. 

Ta uroczystość dostarczyła wszystkim 
uczestnikom wielu niezapomnianych 
wrażeń. Zaprezentowany program po-
kazał, że młodzi Polacy doskonale rozu-
mieją pojęcie patriotyzmu. Słuchając nie-
których utworów można było zadziwić 
się dojrzałością i trafnością poczynionych 
obserwacji na temat historii, wojny, tra-
dycji, szacunku do symboli narodowych 
czy języka.

Całe przedsięwzięcie opatrzone ha-
słem „Ja młody Polak, współczesny pa-
triota” można śmiało uznać za dobrze 
odrobioną lekcję patriotyzmu. Istotne 
jest to, że uczestniczyli w niej nie tylko 
uczniowie, ale również rodzice, pedago-
dzy, władze samorządowe i kombatanci. 

BOGUMIŁA MAJEWSKA
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Serdecznie dziękuję Paniom: Lidii Koła-
kowskiej, Bogumile Majewskiej, Grażynie 
Kilbach i Radzie Oświatowej za wkład 
pracy wniesiony w realizację konkursu 
„Ja, młody Polak, współczesny patriota”. 
Kiedy zgłaszałam jego pomysł nie przy-
puszczałam, że doczeka się on tak wspa-
niałego wykonania. Dziękuję również Panu 
Sławomirowi Marcysiakowi za udzielenie 
gościny uczestnikom konkursu oraz oso-
bom biorącym udział w uroczystości na 
zrzutowisku „Pierzyna”.
 Anna Bętkowska

Laureaci Gminnego Konkursu 
„Ja młody Polak,

współczesny patriota”
WizytóWka młodego patrioty

I miejsce
Praca zbiorowa: Oliwia Kwiatkowska, 
Zuzia Janiszek, Igor Bąk, Julia  
Warmińska, Amelka Nowicka,  
Aleksander Jabłoński
II miejsce Bartłomiej Dąbrowski
III miejsce Alicja Urlich

kolaż młodego patrioty

I miejsce Wojciech Dziewulski
II miejsce Małgorzata Santorek
III miejsce Oliwia Oboza

konkurs piosenki patriotycznej,  
klasy i-iii.
I miejsce Agata Zgutka
II miejsce Kacper Staniczewski
III miejsce Natalia Pogorzelska

konkurs piosenki patriotycznej, 
klasy iV-Vi
I miejsce Julia Ziółek i Apolonia Kajaniec
II miejsce Natalia Karwowska
III miejsce ex aequo
• Magdalena Jarośkiewicz
• zespół „Akolada” w składzie:  
Gabriela Gendek, Ewelina Wronka,  
Zofia Wąsowska, Urszula Krypiak,  
Paulina Woźnica, Małgorzata Leleń,  
Milena Dadacz, Maja Kunikowska,  
Natalia Osuch, Partycja Łojewska

opoWiadanie młodego patrioty

I miejsce Dominik Pawlak
II miejsce Natalia Karwowska
III miejsce Alicja Oliwa

Wiersz młodego patrioty

I miejsce Izabela Twardowska
II miejsce Weronika Przysowa
III miejsce Szymon Urlich

prezentacja młodego patrioty

I miejsce Dominika Sulich
II miejsce Ilona Twardowska
III miejsce Oliwia Jarząbek
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„Słowiański papież”, 
polski święty

Rozpoczął je w sobotę 26 kwiet-
nia start Biegu Papieskiego  
na ul. Kościelnej na trasie od 
Zespołu Szkolno-Gimnazjalne-

go w Wiązownie do kościoła św. Wojcie-
cha. Wzięli w nim udział dzieci i młodzież 
oraz dorośli, mieszkańcy Gminy – wszyscy  
z watykańskimi chorągiewkami. Wśród 
nich była wójt Anna Bętkowska, dyrektor 
ZSG Katarzyna Lacka, kierownik Oświaty 
Gminnej Dorota Kanabus-Prokop, przed-
stawicielki gminnych placówek edukacyj-
nych oraz Gminnego Ośrodka Kultury.  
Po przekroczeniu mety, wszyscy „biega-
cze” zajęli miejsca w kościele, gdzie uczest-
niczyli w przygotowanej przez uczniów  
i personel ZSG multimedialnej prezen- 
tacji obrazujących dzieje życia i posługi 
kapłańskiej Karola Wojtyły, a następnie  

„Gmina Wiązowna w hołdzie Wielkiemu Polakowi” – pod takim hasłem  
w dniach 26 i 27 kwietnia uczczono święto kanonizacji Papieża bł. Jana Pawła II.

historię Jego długiego pontyfikatu jako 
Jana Pawła II.

Od Lolka do św. Jana Pawła II
Odbyła się Msza święta eucharystycz-

na celebrowana przez ks. Jacka Stefka, 
podczas której słowo do zgromadzonych 
wygłosił proboszcz parafii ks. prałat Ta-
deusz Łakomiec. Następnie odbył się 
program artystyczny poświęcony Janowi 
Pawłowi II w wykonaniu uczniów ZSG. 
Miało to nastąpić na przygotowanej na 
zewnątrz estradzie, ale deszczowa pogo-
da sprawiła, że organizatorzy zadecydo-
wali o przeniesieniu go pod dach klasy-
cystycznej świątyni. Najpierw uczennice 
relacjonowały ilustrowane przezrocza-
mi fragmenty życia Świętego (w sobotę 
jeszcze Błogosławionego), mówiąc m.in. 
o życiu rodzinnym małego Karola; jego 

wycieczkach już jako księdza, a następ-
nie biskupa z młodzieżą w góry. Podczas 
tych wypraw ubierał się w strój świecki,  
a podopieczni zwracali się do niego „wuj-
ku”, żeby zmylić obserwującą religijne 
zgromadzenia milicję. Dowiedzieliśmy się  
o wielu ciekawostkach z życia Wojtyły 
już jako Ojca Świętego: jako pierwszy 
papież jeździł na nartach i nosił zega-
rek. A przede wszystkim był pierwszym 
z następców św. Piotra, który odbył tak 
wiele pielgrzymek po całym świecie. No 
i był pierwszym Polakiem pełniącym tak 
wysoką funkcję w Kościele, ziszczeniem 
się proroctwa zawartego w wierszu Ju-
liusza Słowackiego „Słowiański papież”. 
Następnie w kościele św. Wojciecha roz-
brzmiały słowa i dźwięki melodii ulu-
bionych pieśni Papieża, w tym „Czarnej 
Madonny” i „Arki”, za sprawą koncertu 
w wykonaniu chóru przygotowanego  
i kierowanego przez Grażynę Kilbach. 

Przesłania łowickie
W programie artystycznym wzięły 

również udział dyr. Lacka i wójt Bętkow-
ska. Katarzyna Lacka przeczytała prze-
słanie do dzieci i młodzieży wygłoszone 
przez Papieża podczas wizyty duszpaster-
skiej w Łowiczu w czerwcu 1999 roku.

– „Szanujcie i miłujcie waszych rodzi-
ców. Oni was zrodzili i was wychowują. 
Oni są dla was zastępcami Boga Stwórcy 
i Ojca. Są też, powinni być, dla was naj-
bliższymi przyjaciółmi, u których winni-
ście szukać pomocy i rady w waszych ży-
ciowych problemach. W tej chwili myślę 
z bólem i wielką troską o tych waszych 
rówieśnikach, którzy nie mają domu ro-
dzinnego i pozbawieni są miłości i cie-
pła rodziców. Powiedzcie im, że Papież 
o nich pamięta w swoich modlitwach  
i bardzo ich kocha” – usłyszeli zebrani.

Wójt Anna Bętkowska odczytała prze-
słanie z tej samej wizyty w Łowiczu, tym 
razem skierowane do nauczycieli i wy-
chowawców.

Relacja
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PATRONAT HONOROWY NAD UROCZYSTOŚCIĄ
J.E. ks. Bp. Marek Solarczyk, Diecezja Warszawsko-
-Praska
Ks. Prałat Tadeusz Łakomiec, Proboszcz Parafii  
p.w. św. Wojciecha BM w Wiązownie
Anna Bętkowska, Wójt Gminy Wiązowna
Rada Gminy Wiązowna

ORGANIZATORZY
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Wojciecha,
Gminny Ośrodek Kultury, 
Zespół Szkolno-Gimnazjalny. Katarzyna Lacka  
– dyrektor, 
Zofia Jakubowska – nauczyciel religii, 
Małgorzata Budzińska – wicedyrektor, opiekun Szkol-
nego Koła Caritas, 
Maria Kobierecka – pedagog, opiekun Szkolnego 
Koła Caritas, 
Bogumiła Majewska – nauczyciel języka polskiego, 
Grażyna Kilbach – nauczyciel muzyki, 
Bożena Zawada – nauczyciel religii, 
ks. Jacek Stefek – wikariusz, 
Mariola Kublik – przewodnicząca Rady Rodziców, 
Zofia Dąbrowska – Legion Maryi. 

– „Potrzeba szczególnej wrażliwo-
ści ze strony wszystkich, którzy pracują  
w szkole, aby tworzyć w niej klimat przy-
jaznego i otwartego dialogu. Starajmy 
się rozwijać i pogłębiać w sercach dzieci 
i młodzieży uczucia patriotyczne i więź 
z Ojczyzną. Wyczulać na dobro wspól-
ne narodu i uczyć ich odpowiedzialności  
za przyszłość. Wychowanie młodego po-
kolenia w duchu miłości do Ojczyzny ma 
wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. 
Nie można bowiem dobrze służyć na-
rodowi nie znając jego dziejów, bogatej 
tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi 
otwartych na świat, ale kochających swój 
rodzinny kraj” – przeczytała ten i inne 
fragmenty papieskiego posłania pani wójt.

Ksiądz proboszcz Tadeusz Łakomiec 
przypomniał wypowiedziane w Łowiczu 
przez Jana Pawła II słowa dotyczące rodzi-
ny. – „Drodzy rodzice, dobrze wiecie, że nie 
jest łatwo w dzisiejszych czasach stworzyć 
chrześcijańskie warunki potrzebne do wy-
chowania dzieci. Musicie zrobić wszystko, 
aby Bóg był obecny i czczony w waszych 
rodzinach. Nie zapominajcie o wspólnej 
codziennej modlitwie, zwłaszcza wieczor-
nej, o świętowaniu niedzieli i uczestnic-
twu we Mszy świętej niedzielnej. Jesteście  
dla swoich dzieci pierwszymi nauczyciela-
mi modlitwy i cnót chrześcijańskich i nikt 
was w tym nie może zastąpić. Zachowujcie 
religijne zwyczaje i pielęgnujcie tradycję 
chrześcijańską, uczcie wasze dzieci sza-
cunku dla każdego człowieka” – odczytał 
proboszcz. Zapoznał on także zebranych 
z treścią pisma nadesłanego przez Jego 
Ekscelencję Księdza Biskupa Diecezji War-
szawsko-Praskiej Marka Solarczyka, który 
objął honorowy patronat na uroczystością.

Relacja

Papieskie kremówki
Anna Bętkowska, Katarzyna Lacka 

oraz ks. Łakomiec wręczyli nagrody lau-
reatom zorganizowanego w wiązowskim 
ZSG konkursu „Jan Paweł II – Droga 
do świętości”. Odbył się on w czterech 
kategoriach: plastycznej, poetyckiej, pre-
zentacji multimedialnej, wiedzy o Janie 
Pawle II. Nagrodzeni otrzymali dyplomy 
oraz bogato ilustrowaną książkę o Papie-
żu zatytułowaną „Lolek”.

Na zakończenie spotkania w kościele 
ks. prałat zaprosił zebranych na słod-
ki poczęstunek do świetlicy parafialnej, 
którego głównym elementem kulinar-
nym były papieskie kremówki.

W niedzielę 27 kwietnia chętni mogli 
oglądać na żywo w Gminnym Ośrodku 
Kultury transmisję z Mszy kanonizacyjnej 
z Rzymu. Potem sekcje artystyczne GOK 
zaprezentowały program poświęcony Ja-

nowi Pawłowi II. Odbyła się projekcja 
zrealizowanej przez Krystiana Herncisza 
miniatury filmowej „Watykan”; Dzieci  
i młodzież z gminnych szkół recytowały 
wiersze i czytały prozę Karola Wojtyły,  
a członkowie sekcji fotograficznej przy-
gotowali ekspozycję zdjęć ukazujących 
kapliczki z terenu gminy Wiązowna. Wie-
czorem w kościele św. Wawrzyńca w Gli-
niance celebrowano uroczystą Mszę św. 
dziękczynną za kanonizację Jana Pawła II, 
której towarzyszył program artystyczny 
zatytułowany „Święty – znaczy szczęśli-
wy”, przygotowany przez uczniów klasy Ia  
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzyczny-
mi im. Jana Pawła II w Gliniance. Z kolei  
w poniedziałek 28 kwietnia, akademię ku 
czci Papieża „Tutaj wszystko się zaczęło” 
przygotowali uczniowie i nauczyciele Ze-
społu Szkolno-Gimnazjalnego w Zakręcie.

PIOTR KITRASIEWICZ
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Wielkie 
sprzątanie

11 kwietnia o godz. 10.00 około 40 pracowników 
UG wyruszyło w teren w rękawicach i z foliowymi 
workami, „uzbrojonych” w ostro zakończone kijki  

(do zbierania papierowych śmieci). Trasy ich ekologicznej 
działalności zostały wcześniej wyznaczone przez koordynatora 
akcji, kierownika Referatu Nieruchomości, Rolnictwa i Ochro-
ny Środowiska Iwonę Marczyk. Były to tereny centrum Wią-
zowny, jak również bardziej odległa ul. Pęclińska na odcinku  
do ul. Malwy, a także ul. Projektowana. Obszar wokół siedzi-

„Zmieniaj nawyki – nie klimat!” – pod takim hasłem Gmina 
Wiązowna zorganizowała w tym roku coroczną akcję 
uprzątnięcia swoich terenów w ramach zbliżających się 
obchodów „Światowego Dnia Ziemi”. Akcja odbywała się  
w piątek i sobotę: 11 oraz 12 kwietnia.   
Pierwszego dnia udział w sprzątaniu wzięli pracownicy 
Urzędu Gminy oraz podopieczni i nauczyciele przedszkoli, 
uczniowie i personel szkół, pracownicy Gminnego Ośrodka 
Kultury oraz innych instytucji z terenu Gminy.

by Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Boryszewskiej,  
teren oczyszczalni ścieków na Emowie oraz trzech ujęć wody 
– w Majdanie, Lipowym i Rzakcie – oczyszczali pracownicy 
ZWiK. Szkoły, przedszkola, GOK i Stowarzyszenie „Jeste-
śmy!” zadbali o porządkowanie terenów wokół swoich siedzib.  
Do akcji zgłosiło się także Niepubliczne Przedszkole „Zabaw-
ny kącik” w Gliniance.

- Rozdaliśmy około 800 worków na śmieci, które po zakoń-
czeniu dwudniowej akcji odebrała firma Lekaro. Akcja sprzą-
tania w piątek 11 kwietnia trwała od godz. 10.00 do 12.00 
– powiedziała koordynatorka. 

12 kwietnia Gminę sprzątały sołectwa i osiedla. W Wią-
zownie Gminnej pracę koordynowała Anna Bętkowska.  
W poszczególnych miejscowościach pracę organizowali 
głównie sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli, niekiedy  
byli to zwykli mieszkańcy, gdy zabrakło inicjatywy ze strony 
osób funkcyjnych. W teren wyruszyli mieszkańcy Duchnowa, 
Izabeli, Kącka, Kopek, Lipowego, Malcanowa, Michałówka, 
Poręb, Radiówka, Rudki, Rzakty, Stefanówki, Woli Duckiej, 
Zakrętu. Kilka dni wcześniej porządku w swoich miejsco-
wościach dokonali mieszkańcy Emowa, Majdanu i Żanęci-
na. Liczba ochotników biorących udział w akcji była różna.  
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ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI W EMOWIE

„Zmieniaj nawyki – nie klimat!” 

Światowy Dzień Ziemi 
– w Stumilowym Lesie

Słoneczna, wiosenna pogoda sprzyjała przedsięwzięciu. 
Zebrano bardzo dużo śmieci i to nas martwi, ale cieszy 
też fakt, że jest teraz czysto i zielono. Mieszkańcy osiedla 

Emów proszą:  Szanowny użytkowniku dróg – zmień nawyki  
i nie wyrzucaj śmieci na drodze, którą przejeżdżasz! 

Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w sprzątaniu,  
a zwłaszcza dzieciom.

PRZEWODNICZĄCA OSIEDLA EMÓW MARIA JEDYNAK

W dniu 11-kwietnia 2014 r. w ramach Światowego 
Dnia Ziemi przedszkolaki ze ,,Stumilowego Lasu” 
w Pęclinie przyłączyły się do ogólnogminnej akcji 

,,Sprzątanie terenu wokół swojej placówki”.
Jak co roku po zajęciach dydaktycznych dzieci wraz z per-

sonelem wyruszyły na wielkie porządkowanie terenu wokół 
przedszkola. Wszyscy uczestnicy akcji uzbrojeni w ochronne 
rękawiczki i plastikowe worki na śmieci oczyszczały z odpa-
dów pobliski las oraz teren przy przedszkolu. Przedszkolaki 
zebrały wiele różnych przedmiotów, które dawno powin-
ny znaleźć swoje miejsce w sortowni śmieci. W lesie śmieci 
niestety nie brakuje, gdyż wyrzucają je przypadkowi prze-
chodnie. Po akcji przedszkolaki zapytane, jakich odpadów 

Pod takich hasłem dnia 5 kwietnia 2014 roku o godz. 14.00  
mieszkańcy Emowa wzięli udział w akcji sprzątania 
swojego osiedla. 

nazbierały najwięcej, odpowiedziały że: butelek szklanych  
i plastikowych, puszek, papierów i kartonów. Ogólnie uzbie-
raliśmy 8 worków śmieci. 

Taka akcja jest dla dzieci aktywną formą edukacji eko-
logicznej, podczas której uczą się one bardziej przyjaznego 
stosunku do ochrony środowiska i naszej planety. Wierzymy,  
że prowadzane przez nas działania proekologiczne jak: 
Sprzątanie Świata, Świętowanie Dnia Ziemi, Zbiórka surow-
ców wtórnych, którą prowadzimy w placówce od lat, uczest-
niczenie w różnych konkursach ekologicznych np. – Zbiór-
ka makulatur, wpłyną pozytywnie na uwrażliwianie dzieci,  
i że w przyszłości nasi wychowankowie będą prawdziwymi 
miłośnikami przyrody i otaczającego nas świata.
 EWA BUDNY, KATARZYNA WITAN-OBOZA

Światowy Dzień Ziemi – to nazwa akcji prowadzonych 
corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw 
ekologicznych w społeczeństwie. Obchodom Dnia Ziemi 
co roku przyświeca inne hasło, będące odzwierciedleniem 
aktualnych problemów ekologicznych podnoszonych  
na arenie światowej i państwowej. Tegoroczny Światowy 
Dzień Ziemi odbywać się będzie podczas realizacji 
ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla klimatu  
– „Zmieniaj nawyki – nie klimat!”
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Na przykład, z niewielkiego Lipowego czy Majdanu zgłosiło 
się po 40 osób, a z dużego Zakrętu tylko 5, przy czym sprzą-
tanie odbyło się bez koordynacji sołtysa. Teren Świdra sprzątał 
personel prywatnej wypożyczalni kajaków Mostowa.

– Tegoroczna akcja zakończyła się zebraniem z terenu Gmi-
ny Wiązowna aż 11 kontenerów KP-7 odpadów. Tuż przed 
„majówką”, nagrody w postaci 33 gazonów z kompozycją 
kwiatową przekazane zostały przedstawicielom sołectw, insty-
tucji, placówek oświatowych i stowarzyszeń biorących udział 
w akcji. 

Wszystkim uczestnikom ogólnogminnego sprzątania ser-
decznie dziękujemy za zaangażowanie – powiedziała Iwona 
Marczyk.

 UG
FOTO: UG, SOŁECTWO WIĄZOWNA GMINNA



Edukacja

14 Powiązania kwiecień 2014

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

Leroy M. – „Kolaborantka”       
– Vivienne, odkąd jej mąż poszedł na wojnę 
pozostała w domu sama z dwoma córkami  
i teściową. Podejrzewano, że niedługo mogą 
zjawić się niemieckie wojska, choć nadal  
z nadzieją sądzono, że wyspy mogą nie zostać 
zaatakowane. Ludzie jednak wyjeżdżali  
do Londynu, mając nadzieję, że tam czeka ich 
lepsze życie. Bohaterka wraz z córkami także 
wybrała się na statek. Nie wsiadła jednak 
na niego i wróciła do domu, gdzie miało się 
dla nich rozpocząć nowe życie. Niedługo 

potem na wyspie pojawili się niemieccy żołnierze, dodatkowo 
zamieszkali naprzeciwko nich i wszystko zaczęło się komplikować… 
Mąż Vivienne walczy na froncie, a jej maska idealnej żony zaczyna 
pękać. W tym nowym życiu wróg mieszka po sąsiedzku. Drobne akty 
życzliwości ze strony jednego z niemieckich oficerów wydają się 
zdradą. Ale jak można nienawidzić wroga, jeśli znasz jego imię, jeśli 
sprawia on, że czujesz, że żyjesz, gdy wszystko wokół ciebie umiera? 
Vivienne toczy swoją prywatną wojnę. Z jednej strony bezpieczny, 
sekretny, pełen miłości świat, który mogłaby zbudować ze swoim 
kapitanem; z drugiej cnotliwa samotność i niebezpieczeństwo. Czas, 
żeby Vivienne wybrała: kolaboracja albo opór… 

Łysik M.  
– „Wspomnienia z Sybiru 1940-1946”    
– 10 lutego 1940 r. Mieczysława Malawska 
jako ośmioletnie dziecko została wraz  
z matką i możliwym do uniesienia dobytkiem 
aresztowana i przetransportowana  
ze wsi Sarańczuki w powiecie tarnopolskim 
na stację kolejową w Potutorach.  
Stąd bydlęcymi wagonami, wypełnionymi 
kobietami, dziećmi i starcami, trafiły  
w głąb Syberii, do permskiej obłasti,  
do posiołku Janczer.

Tak rozpoczęła się trwająca 6 lat zesłańcza odyseja matki 
i córki, opisana w książce w niezwykle żywych obrazach 
pamięci. Dojrzewanie w tak skrajnie trudnych warunkach było 
z konieczności przyspieszone i pozbawione naturalnych osłon 
domowego ogniska. Jednak bliskość Matki (której Autorka 
poświęca swoją książkę), tak kruchej i osłabionej chorobami, 
ale jednocześnie zaradnej i bohaterskiej w ochronie wartości 
człowieczeństwa, stanowiła źródło siły do niesienia codziennych 
ciężarów przekraczających możliwości zaledwie kilkunastoletniej 
dziewczyny. To niezwykłe i piękne świadectwo zwycięskiej woli 
przetrwania w obliczu szalejących totalitaryzmów.

Książki, które warto przeczytać!!!

1 kwietnia – Prima Aprilis
Dzień robienia sobie żartów, polegających na celowym 
wprowadzaniu w błąd. Wzajemne oszukiwanie się, kłamanie,  
ma charakter żartobliwy i nie powinno dotyczyć rzeczy ważnych  
dla danej osoby, przy których – po wyjaśnieniu dowcipu – pozostaje 
uczucie żalu, że nie była to prawda.

17-19 kwietnia – Triduum Paschalne
Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota są dniami 
poprzedzającymi święto Wielkiej Nocy. Upamiętniają m.in.  
Ostatnią Wieczerzę, aresztowanie Jezusa i skazanie Go na śmierć.  
Szczególna powaga, nastrój kontemplacji oraz post ścisły 
towarzyszą Wielkiemu Piątkowi, na pamiątkę Ukrzyżowania  
i Męki Zbawiciela na Golgocie.   

20 kwietnia – Niedziela Zmartwychwstania  
– I dzień Świąt Wielkanocnych
Święto upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, 
najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie. Wielkanoc  
jest świętem ruchomym, wyznaczanym przez kalendarz 
gregoriański. Na pamiątkę żydowskiego święta Paschy ustanowiono 
obchody Zmartwychwstania Chrystusa na pierwszą niedzielę  
po wiosennej pełni księżyca. Święto poprzedza okres Wielkiego 
Postu zapoczątkowany Środą Popielcową ustaloną na 46 dni  
przed Wielkanocą. Niedziela wielkanocna jest dniem radości  
i uroczystego świętowania jako znak pokonania śmierci i wstąpienia 
do nowego, wiecznego życia.

21 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny  
(Śmigus Dyngus) – II dzień Świąt Wielkanocnych
Dawniej, zgodnie z tradycją pochodzącą z okresu późnego 
średniowiecza, w tym dniu mężczyźni i kobiety wyprawiali  
sobie rozmaitego rodzaju psikusy, w tym polewali się wodą,  
co nierzadko wywoływało sprzeciw władz kościelnych, które 
widziały w tym „występek” i „grzeszność”. Do dzisiaj przetrwał 
zwyczaj oblewania, co niekiedy także wywołuje protesty,  
tym razem głównie ze strony władz świeckich, w przypadkach 
kiedy zabawa przybiera rozmiar chuligańskich wybryków.

Kartka z kalendarza – luty



Rozmaitości

15Powiązaniakwiecień 2014

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

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

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

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

600 lat Wiązowny

Pożegnanie…

O dziejach parafii w Wiązownie opowiedział w Gminnym 
Ośrodku Kultury w bardzo zajmującej prelekcji zatytu-
łowanej „Parafianie od św. Wojciecha” znany historyk 

regionu otwockiego Krzysztof Oktabiński. Wśród słuchaczy 
znajdowała się wójt Anna Bętkowska, proboszcz parafii wią-
zowskiej ks. prałat Tadeusz Łakomiec oraz członkowie zarządu 
stowarzyszenia „Więzy”.

Franciszek Tomasz Izdebski urodził się 2 grudnia 1932 roku  
w Stefanówce, gm. Wiązowna. Całe życie był związany z miej-
scem urodzenia. Tu się wychował, skończył szkołę, założył 
rodzinę, wspólnie z żoną wychował cztery córki, doczekał 
się 3 wnuczek, 3 wnuków i 2 prawnuków. Był wieloletnim 
pracownikiem Zakładów Odzieżowych „Renoma” w Warsza-
wie, a także rolnikiem na własnej ziemi. W latach 1988-1998  
był radnym Gminy Wiązowna, a także wieloletnim przewod-
niczącym Rady Sołeckiej Stefanówka. Współzakładał Komitet 
ds. gazyfikacji i budowy wodociągu w Stefanówce. Zainicjo-
wał budowę sklepu w Boryszewie. Laureat Srebrnego Krzyża 
Zasługi. Zmarł 14 kwietnia 2014 r.

Wspomnienie wnuczki
Z odejściem mojego dziadka skończył się pewien okres,  
nie tylko w moim życiu, ale i w życiu mojej rodziny: mój  
prawie czteroletni synek chyba nie będzie pamiętał pradziad-
ka, jest za mały. Zostaną tylko zdjęcia i nasze wspomnienia. 

Z dzieciństwa pamiętam dwie opowieści dziadka: wymy-
ślone prawdopodobnie historyjki związane z latami wojny, 

W dniu kanonizacja papieża Jana Pawła II, w Wiązownie 
zainaugurowano obchody 600-lecia miejscowości Wiązowna. 

Pierwsza udokumentowana wzmianka o wsi „Wyazow-
no” pojawiła się w 1414 roku w księdze parafii w Rzerzeniu.  
Ówczesna Wiązowna wchodziła bowiem w skład tej parafii, 
wyodrębnionej z parafii w Wilanowie. Wkrótce wieś „Wyazow-
no”, zagubiona wówczas w głuszy mazowieckiej puszczy, docze-
kała się własnego kościoła i parafii – św. Wojciecha. Opowieść 
Oktabińskiego nie ograniczała się wyłącznie do historii parafii 
jako takiej, ale stała się szeroką panoramą dawnych czasów na 
ziemiach między Mienią a Świdrem, dziejami rodów właścicieli 
ziemskich (m.in. protestanckich założycieli Pęclina), żydowskich 
kupców i rzemieślników, a przede wszystkim polskich gospoda-
rzy angażujących się w sprawy ogółu. Codzienne współżycie Po-
laków i mniejszości narodowościowych odbywało się w sposób 
bezkonfliktowy, a często inspirujący do podejmowania wspól-
nych inicjatyw. Nie załamały tej symbiozy kataklizmy historycz-
ne, zwłaszcza powstania: kościuszkowskie (1794), listopadowe 
(1830) i styczniowe (1863), dopiero wybuch II wojny światowej  
i okupacja hitlerowska położyły jej gwałtowny kres. 

Prelegent wykazał się imponującą wiedzą. Mówił z głowy, 
nie posiłkując się kartką, niekiedy wspomagał relację czytaniem 
fragmentów ze swoich licznych książek, nawiązując przy tym 
do oczekującej na druk najnowszej pozycji: książki o dziejach 
Malcanowa i okolic.

Prelekcji Oktabińskiego towarzyszyła wystawa „Kapliczki  
i krzyże Gminy Wiązowna”, zawierająca prace członków sek-
cji fotograficznej GOK. Religijnym akcentem inauguracji ob-
chodów 600-lecia Wiązowny była uroczysta suma odpustowa  
ku czci św. Wojciecha.  PK

których uwielbiałam wysłuchiwać, choć znałam je na pamięć. 
Kiedy już byłam większa, pamiętam, że często prosiłam go  
o poprawki krawieckie – w końcu przez długi czas był jedy-
nym krawcem, jakiego znałam i do którego miałam całkowite 
zaufanie. Do tego stopnia wierzyłam w jego krawiecki talent, 
że gdy poprosiłam go o uszycie kapelusza z dżinsu, stanął  
na wysokości tego niełatwego zadania. Z innych moich za-
chcianek spełnił tę o papugach: bez konsultacji z moimi  
rodzicami kupił mi parkę papużek falistych i z dumą wręczył 
klatkę, kiedy do niego przyjechałam. 

Na 18 urodziny dostałam od niego piękny bukiet czer- 
wonych róż: w końcu jestem najstarszą wnuczką, więc my-
ślałam, że to właśnie dlatego. Ale kolejne wnuczki też dosta- 
wały takie bukiety, bo dziadek był sprawiedliwy i żadnej  
z nas nie wyróżniał. Tak samo traktował nas, kiedy wycho- 
dziłyśmy za mąż i kiedy zaczęły pojawiać się prawnuki  
– doczekał się na razie dwóch chłopaków, z których się bar- 
dzo cieszył. 

Dziadek zmarł w poniedziałek w Wielkim Tygodniu,  
14 kwietnia: miał jeszcze swoje plany na tę wiosnę, przygoto-
wywał się do siania zboża i sadzenia warzyw. Lubił zajmować 
się swoim obejściem, więc pewnie tam, gdzie teraz się znajdu-
je, być może dokończy to, czego nie zdążył zrobić tutaj. 
 ALEKSANDRA WICIK 
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Relacja

Piosenka dobra na wszystko

We wtorek 29 kwietnia dzie-
ci, młodzież szkolna oraz 
studenci i absolwenci szkół 
wyższych reprezentują-

cy przedszkoli, szkół i ośrodków kultury  
z powiatu otwockiego rywalizowali w na- 
stępujących kategoriach: Przedszkola – so-
liści, Przedszkola – zespoły, Szkoła Pod-
stawowa klasy I-III Soliści, Klasy IV-VI 
soliści, Gimnazja i Szkoły Średnie – soliści, 
Studenci i już nie studenci – soliści.

Przybyłych powitał p.o. dyrekto-
ra GOK Roman Sadowski, a konkurs  
poprowadził instruktor muzyki Woj-
ciech Buda. Poziom wykonania utworów  
i ogólną prezencję każdego z zawodni-
ków oceniało jury pracujące pod prze-
wodnictwem wokalistki Beaty Burczak, 
w skład którego weszli: Elżbieta Torzew-
ska i Sylwester Kozyra.

– Sądzę że niełatwe zadanie będą mie-
li jurorzy, bo poziom występów uważam 
za wysoki, zwłaszcza w kategoriach wyż-
szych wiekowo – powiedział prowadzący 

imprezę, kiedy sędziowie udali się na ko-
lejną naradę. 

Do konkursu zgłoszono 59 wykonaw-
ców, łącznie z zespołami. Program stano-
wiły utwory z repertuaru znanych pol-
skich wykonawców, takich jak Breakout, 
Niebiesko-Czarni, Czerwone Gitary, 
Maryla Rodowicz czy Seweryn Krajew-
ski, ale w kategorii najwyższej mieliśmy  
do czynienia z piosenkami autorskimi. 
Były również utwory z muzyki klasycz-
nej, na przykład „Prząśniczki” z muzyką 
Stanisława Moniuszki.

W rywalizacji na śpiew wzięło udział 
wielu dobrze znanych wokalistów z te-
renu Wiązowny (m.in. Wiktoria Lech, 
Daria Leleń, Magdalena Sobkowicz 
czy Paweł Izdebski), ale nową gwiazdą 
konkursu okazał się występujący w nim  
po raz pierwszy w najstarszej kategorii 
Sławomir Rudnicki, mieszkaniec Zakrę-
tu, absolwent wiązowskiego ZSG. Wyko-
nał on własną kompozycję „Broad Peak”, 
w której oddał hołd dwóm polskim hi-
malaistom, którzy w wiosną 2013 roku 
ponieśli śmierć podczas wyprawy na za-
warty w tytule górski szczyt.

– Nie spodziewałam się tak wysokiego 
poziomu. Życzę wam wszystkim dalsze-
go szlifowania kunsztu wokalno-muzycz-
nego i samych sukcesów – powiedziała  
na koniec przewodnicząca jurorów,  
a dyr. Sadowski dodał: – Nie mogli-
śmy nagrodzić wszystkich, ale ci, którzy  
w tym roku nie zostali uhonorowani 
niech się nie przejmują. Za rok będzie 
lepiej, a najważniejsze jest to, że odwa-
żyliście się tutaj przyjechać i wziąć udział  
w konkursie. Za to bardzo wam wszyst-
kim dziękujemy! PK

W Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie odbyła się kolejna, już siódma 
edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Polskiej odbywającego się  
pod patronatem honorowym Wójta Gminy Wiązowna. 
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Wyniki VII Powiatowego 
Konkursu Piosenki Polskiej

kategoria przedszkola – soliści

I miejsce – Iga Bykowska – Przed-
szkole nr 2 w Józefowie
II miejsce – Małgorzata Kaźmierczak 
– Gminne Przedszkole Pod Stumilo-
wym Lasem w Pęclinie
III miejsce – Bartłomiej Zgutka  
– klasa 0 Zespołu Szkolno-Gimna-
zjalnego w Wiązownie

kategoria przedszkola – zespoły

I miejsce – Zespół „Boćki” – klasa 0 
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego  
w Wiązownie
II miejsce – Zespół Aleksandry  
Nejman i Bereniki Uriadko  
– Gminne Przedszkole im. Misia 
Uszatka w Wiązownie
II miejsce – Zespół „Wiewiórki”  
– Gminne Przedszkole w Zakręcie

kategoria klasy i-iii – soliści

I miejsce – Zuzanna Jeż – Zespół 
Szkolno-Gimnazjalny w Wiązownie
II miejsce – Stanisław Gocławski  
– ZSG w Wiązownie
III miejsce – Martyna Smolak  
– Gminny Ośrodek Kultury  
w Wiązownie

kategoria klasy iV-Vi – soliści

I miejsce – Agata Zielińska  
– Powiatowy Młodzieżowy Dom 
Kultury w Otwocku
II miejsce – Marysia Ciecierska  
– zgłoszenie samodzielne
III miejsce – Oskar Korab – Szkoła 
Podstawowa nr 6 w Otwocku

kategoria gimnazja  
i szkoły średnie – soliści  
I miejsce ex aequo – Alicja Ciecierska  
– PMDK w Otwocku/Agnieszka 
Bieńkowska – GOK
II miejsce ex aequo – Milena  
Konarzewska – Gimnazjum nr 4  
w Otwocku/Daria Leleń – Prywatna 
Szkoła Muzyczna w Otwocku
III miejsce  ex aequo – Wiktoria 
Lech – Publiczne Gimnazjum  
im. Jana Pawła II w Gliniance 
/Marta Majek – GOK

kategoria studenci i już nie studenci

Trzy równorzędne I miejsca: 
Magdalena Sobkowicz – Wiązowna
Sławomir Rudnicki – Zakręt 
Paweł Izdebski – Wiązowna


