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Otwarcie Wiejskiego Domu Kultury 
„Nad Świdrem”

W środę 4 czerwca 
władze Gminy Wiązowna 

oddały do użytku  
Wiejski Dom Kultury 

„Nad Świdrem” 
w miejscowości Wola 

Karczewska. 
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Gmina oddała do użytku obiekt, którego budowę 
zainicjowała grupa mieszkańców Woli Karczew-
skiej tworzących Komitet Społeczny Budowy, 
pracujących nieodpłatnie przy wznoszeniu bu-

dynku, zbierających nawet i najmniejsze kwoty pieniężne 
od mieszkańców Gminy. Działania te jednak były niewy-
starczające, zabrakło pieniędzy, piętrzyły się trudności 
i obiekt kilka lat pozostawał w stanie surowym. Dopiero 
teraz udało się samorządowi Gminy Wiązowna sfi nalizować 
budowę – nie tylko dzięki środkom własnym, ale i dzięki 
dofi nansowaniu zewnętrznemu, przy ogromnym wsparciu 
mieszkańców.

Uroczystość oddania do użytku tak pięknego obiektu zbie-
gła się z 25. rocznicą pierwszych, częściowo wolnych wybo-
rów w Polsce. Wyborów, które przyniosły ogromne zmiany 
nie tylko dla naszego kraju, ale również dla Europy. 

Śpiew i prezentacje multimedialne przeniosły zebranych 
w czasy kiedy budowaliśmy nowe wartości po 1989 roku 
i kiedy odradzała się nasza wiara na życie w wolnej demo-
kratycznej Ojczyźnie. To w swoim wystąpieniu podkreśli-
ła Wójt Gminy Anna Bętkowska i do tego się odniosła się 
też Monika Sokołowska Przewodnicząca Rady Gminy Wią-
zowna. 

– Niech ten Dom służy nam wszystkim, mieszkańcom ca-
łej gminy – podsumował uroczystość jeden z jej uczestników, 
mieszkaniec Woli Karczewskiej. 

Wiejski Dom Kultury „Nad Świdrem” jest kolejnym miej-
scem w Gminie Wiązowna gdzie mieszkańcy będą mogli 
spotykać się, rozmawiać i integrować, umacniając kulturę 
i tożsamość lokalną swojej pięknej „Małej Ojczyzny”. 
 ANNA BĘTKOWSKA, URSZULA SKOLASIŃSKA 

FOT. PIOTR KITRASIEWICZ

Gmina jest gotowa
Odbyła się długo oczekiwana 
ceremonia otwarcia Wiejskiego 
Domu nad Świdrem w Woli 
Karczewskiej. Długo, 
bo wspólnota sołectwa 
dała teren już 26 lat i stanął 
na nim budynek w stanie 
surowym. A potem…
Zawirowania prawne, 

brak funduszy oraz inne czynniki sprawiły, że obiekt 
niszczał. I wreszcie w tej kadencji sprawa ruszyła 
z miejsca, niemal jak z kopyta. Budynek, który stał się 
fi lią Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie, 
oddano do użytku 4 czerwca, w 25-rocznicę wolnych 
(co prawda tylko częściowo, ale symbol jest) 
wyborów w naszym kraju. 
W ogóle rocznic jest sporo w 2014 roku, i to starszych 
niż ćwierć wieku, bo głównie 70-letnich. Tak więc 
lądowanie na zrzutowisku „Pierzyna” (pisaliśmy), zdobycie 
Monte Cassino przez żołnierzy gen. Andersa (pisaliśmy), 
lądowanie aliantów w Normandii w czerwcu 1944 roku, 
wybuch Powstania Warszawskiego (napiszemy 
w jednym z kolejnych). I jeszcze 100-lecie wybuchu 
I wojny światowej, której jednym ze skutków politycznych 
było przywrócenie mapie świata niepodległej Polski, 
a także 10-lecie naszego wejścia do Unii. Okrągły jubileusz 
obchodzą również – skromnie i bez pompy – „Powiązania”, 
bo to już setny numer!
A nad Mienią odbyły się coroczne Dni Gminy Wiązowna, 
podczas których ludzie tańczyli i bawili się, że hej, nie 
tylko podczas Gali Disco Polo, ale i później, kiedy zagrali 
Manchester i Fanaberia. Wcześniej na tym samym terenie 
za budynkiem GOK miał miejsce piknik motocyklowy 
z udziałem księży, miłośników jednośladów, zbierających 
fundusze na zbożny cel. Przed Środowiskowym Domem 
Pomocy Społecznej w Radiówku bawiono się integracyjnie 
w czasie kolejnego pikniku stowarzyszenia „Jesteśmy!”, 
a na wiązowskim boisku szkolnym zorganizowano zawody 
lekkoatletyczne podopiecznych ognisk TPD w ramach 
corocznej Spartakiady. 
Jest materiał z ostatniej sesji zwyczajnej (jest również kilka 
słów o sesji nadzwyczajnej), gorącej, bo absolutoryjnej, 
z zaskakującym fi nałem, bo fi nanse za rok 2013 zaklepane 
na ostatni guzik, opinia komisji rewizyjnej pozytywna, 
opinia Regionalnej Izby Rozrachunkowej pozytywna, 
a absolutorium nie zostało rozstrzygnięte. Powstał pat, 
zupełnie jak w szachach, ani do przodu, ani do tyłu. 
A w ogóle to w Gminie odbyły się manewry wojskowe 
w uzgodnieniu naszych gminnych władz z kierownictwem 
Akademii Obrony Narodowej. Wypadły dobrze, znaczy się 
– Gmina jest gotowa. Do czego? Chociażby do Dożynek 
Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych, bo takiego święta 
jeszcze na ziemi wiązów nie było!
          Wasz Redaktor Piotr

Drodzy Czytelnicy!Drodzy Czytelnicy!Drodzy Czytelnicy!
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Nowy szef Posterunku Policji w Wiązownie

Wobec chwastów. Obowiązki i przepisy karne
Szanowni Mieszkańcy,
przypominam o obowiązku utrzymywania terenów swoich 

nieruchomości w stanie minimalizującym zagrożenie pożarowe 
tj. o obowiązku wykaszania trawy i chwastów z terenu swoich 
nieruchomości oraz o zakazie wypalania traw. Zgodnie z przepi-
sami kodeksu wykroczeń tj. art. 82. § 1. Kto dokonuje czynno-
ści, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, 
utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji.
(...).podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. Nad nie-
legalnym wypalaniem traw i chwastów czuwają przepisy karne 
z art. 131 pkt.12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochro-
nie przyrody – a osoba winna podlega karze aresztu lub grzywny. 

Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie 
wynika również z ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochro-
nie gruntów rolnych i leśnych. Rolnicy składający wnioski do 
ARiMR o płatności obszarowe zobowiązani są utrzymywać 
grunty rolne w dobrej kulturze rolnej tj. m.in. nie powinni do-
puszczać do zachwaszczania terenów. 

Zarośnięte i zachwaszczone są również rowy i pobocza 
dróg, o których prawidłowy stan techniczny dbać muszą obo-

wiązkowo właściciele lub zarządcy gruntów, na których są one 
zlokalizowane. Naturalnym jest, że zachwaszczone tereny są 
idealnym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnaża-
nia się szkodników glebowych oraz gryzoni, nie wspominając 
o uciążliwych owadach oraz tych niebezpiecznych jak np. klesz-
cze. Wspomniane wyżej gryzonie przed zimą z pewnością po-
szukają schronienia w pobliskich budynkach. Zachwaszczona 
posesja to również uciążliwość dla sąsiada bo nadmierny wysiew 
chwastów powoduje utrudnienie w użytkowaniu i pielęgnacji 
obszarów sąsiednich. 

Problemy mieszkańców spowodowane skutkami braku 
dbałości o wygląd i stan terenów przyległych zgłaszane są 
do Urzędu Gminy Wiązowna notorycznie. Z uwagi na dbałość 
o bezpieczeństwo na terenie naszej gminy zaplanowano kontrole 
w terenie, w celu dokonania oceny rozmiarów zjawiska braku 
wykonywania w/w obowiązków przez właścicieli nieruchomo-
ści. Dlatego też przypominam, że o teren nieruchomości trzeba 
dbać a zaniechanie obowiązku wykaszania działek może rodzić 
odpowiedzialność karną.

IWONA MARCZYK, P.O. KIEROWNIKA RNRIOS W UG WIĄZOWNA

Aspirant Tomaszewski jest policjantem młodym i ener-
gicznym. Pracował m.in. w Wydziale Dochodzeniowo-
-Śledczym otwockiej komendy. Mieszka w Celestyno-

wie, ale dobrze zna gminę Wiązowna, bo ma tutaj rodzinę. 
– Teren gminy Wiązowna jest trudny i rozległy. Pracujemy 

w oparciu o dotychczasową kadrę wiązowskiego posterunku. 
Jako jego kierownik stawiam na aktywne działanie w tere-
nie, bo to powinno być właśnie dominującą cechą policjanta, 
a nie praca za biurkiem wśród papierów – powiedział aspirant 
Tomaszewski.

Nowy szef wiązowskiego posterunku na sesji Rady Gminy 
28 maja przedstawił się samorządowi oraz obecnym na sali 
mieszkańcom. Otrzymał kwiaty oraz album z rąk wójt Anny 
Bętkowskiej i przewodniczącej Rady Moniki Sokołowskiej, 
które życzyły mu jak najlepszej, owocnej pracy w Gminie Wią-
zowna. Podczas tej samej sesji, wiązanką kwiatów, albumem 
i podziękowaniem za 8-letnią pracę w Wiązownie pożegnano 

poprzedniego kierownika KP, asp. sztabowego Krzysztofa Ka-
łowskiego, który przeszedł do otwockiej KPP. 

– Liczę na dobrą współpracę z samorządem. Wkrótce 
przedstawię władzom Gminy analizę obecnej sytuacji stanu 
bezpieczeństwa na tym terenie i nasze plany co do środków 
jakie zamierzamy podejmować. Nie ukrywam, że liczę na po-
moc fi nansową Gminy, szczególnie jeśli chodzi o prowadzenie 
patroli ponadnormatywnych – powiedział nowy kierownik 
wiązowskiej jednostki. PK

Posterunek Policji w Wiązownie ma nowego kierownika. 
Został nim aspirant Radosław Tomaszewski, dotychczasowy 
funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, 
który nową funkcję objął w połowie maja br.

fo
t. 

P
K
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Koncesja Ministra Środowiska na poszukiwanie złóż gazu ziemnego!
Urząd Gminy Wiązowna informuję, że na podstawie koncesji nr 63/2008/p wydanej przez Ministra Środowiska w dniu 18 grudnia 2008 roku, na terenie 
gminy Wiązowna GRUPA SEJSMICZNA UNITED OILFIELD SERVICES w dniach od 9.06.2014 r. do 30.08.2014 r. przeprowadzi prace mające na celu poszuki-
wanie i rozpoznanie złóż gazu ziemnego. 
Wykonanie badań zostało powierzone GRUPIE SEJSMICZNEJ UOS na zlecenie inwestora posiadającego koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złóż 
gazu ziemnego i ropy naftowej, tj. � rmy Orlen Upstream Sp. z.o.o..
Tereny zostaną przebadane przez GRUPĘ SEJSMICZNĄ UOS poruszającą się samochodami terenowymi oznaczonymi logo UOS. Pracownicy UOS ubrani 
będą w odblaskowe ubrania i kamizelki ochronne będą rozkładać i zwijać sprzęt sejsmiczny na wyznaczonym terenie, przeprowadzać pomiary oraz 
dbać o bezpieczeństwo i sprawny przebieg badań.
Prace geo� zyczne będą polegać na rejestrowaniu fal odbitych od głębokich warstw geologicznych.
Według opinii badaczy i przekazanej nam informacji przeprowadzone prace są bezpieczne dla środowiska.
Gmina Wiązowna jest jedną z kilkunastu gmin na Mazowszu objętą pracami poszukiwawczymi. 
Na terenie Gminy Wiązowna prace poszukiwawcze złóż gazu ziemnego zostaną przeprowadzone w miejscowościach: Izabela, Góraszka, Duchnów, 
Stefanówka, Wiązowna, Żanęcin, Kąck, Dziechciniec, Pęclin, Wola Ducka, Wola Karczewska, Malcanów, Poręby, Glinianka, Rzakta.
Wejście na teren nieruchomości przez grupę sejsmiczną odbywa się za zgodą właściciela gruntów.
Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość a w przypadku wystąpienia negatywnych skutków działań badawczych o zgłaszanie szkód do przed-
stawicieli GRUPY SEJSMICZNEJ UOS.
W razie dodatkowych pytań, odpowiedzi udzielą: 
Grupa Sejsmiczna UOS – Kierownik Kontaktu – Paweł Domżalski, tel. kontaktowy: 693 477 388, 
Kierownik Kontaktu – Andrzej Wysocki, tel. kontaktowy: 609 535 635. IWONA MARCZYK

Nowe stawki
Właściwie tytuł tego tekstu powinien brzmieć: „Przetarg 
– oznacza wybór oferty i ceny... czyli nowe stawki opłat 
za gospodarowanie odpadami”, ale to nieco za długo 
i za formalistycznie, więc w tytule daję tylko hasło: 
„Nowe stawki”. Geneza zawartej w nim treści wiąże się 
z dniem 30 kwietnia 2014 roku, kiedy rozstrzygnięty 
został przetarg nieograniczony na „Odbiór transport 
i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Wiązowna” 
obejmujący kolejny 24 miesięczny okres wykonywania usługi. 
W przetargu udział wzięło 3 wykonawców. Najtańszą ofertę 
w kwocie 3 221 111,90 zł złożyła fi rma z ternu Gminy Wiązowna 
tj. PPHU Lekaro z Woli Duckiej. Z analizy złożonych ofert 
wynikło, że zaplanowane w budżecie gminy środki na 
zakup usługi są niewystarczające i zachodzi potrzeba ich 
zwiększenia. System gospodarowania odpadami z mocy 
ustawy jest systemem „samofi nansującym się” co oznacza, 
że środki na zakup usługi odbioru odpadów pochodzić muszą 
od mieszkańców. Budżet Gminy nie może na tym ani zarobić, 
ani stracić. Ta sytuacja spowodowała konieczność zwiększenia 
dla mieszkańców stawek opłat za gospodarowanie odpadami.
Uchwałą Nr 43.LIII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 
29 kwietnia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty na terenie Gminy Wiązowna, ustalono 
następujące nowe stawki opłat:
¤ za odpady gromadzone w sposób selektywny – 11 zł 
 miesięcznie od każdego mieszkańca;
 • dla rodzin posiadających czworo i więcej dzieci, 
  stawka wynosi 9 zł miesięcznie od osoby;
 • dla osób zamieszkujących samotnie daną 
  nieruchomość, po ukończeniu przez nich 75 roku życia 
  9 zł miesięcznie od osoby;
¤ za odpady gromadzone w sposób nieselektywny 
 – 27 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.
Z dniem 21.06.2014 roku w/w uchwała weszła w życie z mocą 
obowiązującą od 1 lipca 2014 r. 
Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystościi 
porządku w gminach, w przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami konieczne jest złożenie 

korekty deklaracji przez właściciela nieruchomości. Zmiana 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami powoduje taką 
konieczność. Oznacza to, powstanie obowiązku wobec 
mieszkańców do skorygowania złożonych w Urzędzie Gminy 
deklaracji.
Korekty deklaracji należy dokonać w terminie 14 dni 
począwszy od 1 lipca 2014 roku.
W celu ułatwienia Państwu złożenia stosownej deklaracji, 
zaplanowane zostały dyżury pracowników Urzędu Gminy:
Urząd Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59 Wiązowna.
5 i 12 lipca 2014 roku (soboty) w godz. 9.00-15.00 

SEKTOR I 
(Bolesławów, Czarnówka, Glinianka, Kopki, Kruszówiec, 
Lipowo, Poręby, Rzakta, Wola Ducka, Wola Karczewska)
1-2 lipca 2014 r. w godz.: 15.00-18.00 
Wiejski Dom Kultury Nad Świdrem, Wola Karczewska
3-4.07.2014 r. w godz.: 15.00-18.00 
Biblioteka w Gliniance, ul. Napoleońska 46, 05-408 Glinianka
 
SEKTOR II 
(Duchnów, Izabela, Majdan, Michałówek, Zagórze, Zakręt)
7 lipca 2014 r. w godz.: 15.00-18.00 
Sala Parafi alna przy Parafi i pw. Św. Pawła Apostoła, Zakręt, 
ul. Ks. Iwaniuka 1
8 lipca 2014 r. w godz.: 15.00-18.00 
Spółdzielnia Usług Rolniczo-Gospodarczych i Handlowych 
(dawna Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Zakręcie

SEKTOR III 
(Dziechciniec, Emów, Radiówek, Rudka, Kąck, Malcanów, 
Pęclin, Żanęcin )
10-11 lipca 2014 r. w godz.: 15.00-18.00 
Ochotnicza Straż Pożarna w Malcanowie ul. Mazowiecka 22, 
05-462 Malcanów

SEKTOR IV 
(Boryszew, Góraszka, Stefanówka, Wiązowna Gminna, 
Wiązowna Kościelna)
14-15 lipca 2014 r. w godz.: 8.00-18.00 
Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna

 ANNA BĘTKOWSKA 

Okiem wójtaOkiem wójtaOkiem wójta



6 Powiązania czerwiec 2014

W okresie ostatnich miesięcy radni spotykali się na komisjach i dwukrotnie na wspólnych posiedzeniach. Odbyło się też 5 sesji, 
w tym uroczysta w Woli Karczewskiej z okazji 25-lecia wyborów 1989 r. i nadzwyczajna (9.06.) w celu dopełnienia wymogów przyznania 
dotacji na siłownię plenerową w Gliniance.

W kwietniu dyskusję wywołała informacja o przepełnieniu, jakiego spodziewają się szkoły, w związku z przyjściem najmłodszych 
dzieci we wrześniu 2014. Radni uczestniczyli w zebraniach, nie wszyscy zgadzają się z sposobem, w jaki wójt chce rozwiązać problem 
w Zakręcie i Gliniance. Na 16 kwietnia były zwołane kolejno dwie sesje nadzwyczajne: na wniosek wójt w celu zgody na wynajem 
domu jednorodzinnego w Zakręcie na cele oświatowe, następnie na wniosek grupy radnych w celu podjęcia stanowiska w/s oświaty. 
Żadna się nie odbyła z powodu wycofania się wójt z wniosku oraz z powodu braku 1 radnego do quorum. Odbyło się protokołowane 
spotkanie.

Zgodę, która potem okazała się zbędna do podpisania przez wójt umowy najmu, radni wydali 29 kwietnia (7 „za”, 6 ”przeciw”, 
1 „wstrzymujący”). Wiceprzewodniczący P. Łapiński nie wziął udziału w głosowaniu, po czym zrzekł się mandatu radnego. 
Wójt przekonała większość rady (9 „za”, 5 „przeciw”, 1 „wstrzymujący”) o konieczności podniesienia od lipca stawki za śmieci 
segregowane do 11 zł (obniżenie z 12,50 autopoprawką na sesji). Rada przyjęła nowy statut gminy, z którego potem wojewoda 
wykreślił kilka paragrafów (powtórzenia przepisów). Zaproponowano też wspólny okręg wyborczy z Kołbielą w wyborach do rad 
powiatu. 28 maja rada wybrała J. Markowskiego na wiceprzewodniczącego i nie podjęła uchwały o udzieleniu absolutorium wójtowi 
z wykonania budżetu za ub. rok. Częściowo zmieniono studium.

Radni uczestniczyli m.in. w posiedzeniu kolegium RIO, komisji sejmiku dot. przebiegu drogi 721, dniach otwartych w UG, gminnych 
obchodach kanonizacyjnych i 3 Maja, dniach gminy, zebraniach wiejskich i innych wydarzeniach lokalnych.

Monika Sokołowska, Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

Z prac Rady Gminy WiązownaZ prac Rady Gminy WiązownaZ prac Rady Gminy Wiązowna

WIEŚCI Z SESJIWIEŚCI Z SESJIWIEŚCI Z SESJI

Merytoryczna decyzja?

Po złożeniu mandatu radnego przez 
wiceprzewodniczącego Rady, Pio-
tra Łapińskiego, powstała koniecz-

ność obsadzenia jego funkcji. Rada Gminy 
przyjęła uchwały: o stwierdzeniu wyga-
śnięcia mandatu radnego oraz o odwo-
łaniu wiceprzewodniczącego Rady. Padła 
tylko jedna kandydatura: Jana Markow-
skiego, który zgodził się kandydować.

Głosowanie było tajne i polegało na 
wypełnieniu przez każdego z 14 radnych 
karty do głosowania. Oddano 9 głosów 
ważnych i 5 nieważnych. Z 9 głosów 
ważnych 8 poparło kandydata.

Zanim przewodnicząca Rady Gminy 
sformalizowała swoim podpisem wybór 
radnego Markowskiego na swojego za-
stępcę, musiał on zrzec się członkostwa 
w komisji rewizyjnej, co uczynił, a Rada 
to zaakceptowała. 

Nowy wiceprzewodniczący przystą-
pił do swoich obowiązków polegających 
m.in. na przeprowadzaniu procedury 
głosowania imiennego podczas przyjmo-

Rada Gminy Wiązowna ma nowego 
wiceprzewodniczącego. Został nim 
Jan Markowski, radny reprezentujący 
mieszkańców Radiówka, Rudki 
i Żanęcina. Wyboru dokonano 
podczas ostatniej sesji zwyczajnej, 
która odbyła się pod koniec maja.

wania kolejnych uchwał przewidzianych 
w porządku obrad sesji, takich jak roz-
patrzenie i zatwierdzenie sprawozdania 
fi nansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2013 rok oraz 
udzielenie absolutorium wójtowi z tytułu 
wykonania budżetu za 2013 rok. Wyko-
nanie to – czego nikt nie negował – było 
bardzo dobre, lepsze niż w roku ubiegłym. 
Gmina uzyskała nadwyżkę fi nansową na 
ponad półtora miliona złotych, znacznie 
zmniejszyła zadłużenie oraz wykazała się 
umiejętnym ściąganiem należności. Komi-
sja Rewizyjna zawnioskowała o udzielenie 
wójtowi absolutorium za rok 2013. Rów-
nież pozytywna okazała się opinia Regio-
nalnej Izby Rozrachunkowej. 

Sprawa wydawała się jasna i oczywista, 
jednak w czasie dyskusji w tym punkcie 
obrad, niektórzy z radnych wysunęli za-
strzeżenia co do celowości budowy Wiej-
skiego Domu nad Świdrem, co w sztucz-
ny sposób (roztrząsanie celowości lub 
niecelowości tej czy innej inwestycji nie 
wchodziło w merytoryczny zakres uchwa-
ły absolutoryjnej) zamąciło obraz zado-
walającego wykonania budżetu za ubiegły 
rok, i wpłynęło na wynik głosowania. 
Za udzieleniem absolutorium padło 5 gło-
sów, 2 były przeciwne, a 7 osób wstrzy-
mało się. Uchwała absolutoryjna musi 
być przyjęta bezwzględną liczbą głosów 

ustawowego składu Rady, a zatem wynik 
nie został rozstrzygnięty. 

Zainteresowanie wzbudził również 
punkt dotyczący zmian w Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wiązowna, wnie-
sionych przez mieszkańców. Niektórzy 
z nich zabierali głos po wysłuchaniu omó-
wienia tego tematu czyli proponowanej 
zamiany gruntów rolnych na budowlane 
(m.in. w Woli Karczewskiej, Porębach czy 
Góraszce) przez Małgorzatę Peters oraz 
Jolantę Lipską z Referatu Planowania 
Przestrzennego i Urbanistyki.

* * *
W poniedziałek 9 czerwca zwołano 

sesję nadzwyczajną Rady Gminy, w celu 
rozpatrzenia projektu intencyjnej uchwa-
ły w sprawie ogólnodostępności urządzeń 
siłowni plenerowej planowanych do reali-
zacji w ramach projektu pod nazwą „Zago-
spodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni 
w miejscowości Glinianka, gmina Wiązow-
na, poprzez budowę siłowni plenerowej”. 
Dzięki dofi nansowaniu od Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazowiec-
kiego siłownia stanie na terenie Publicznego 
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Jana Pawła II. Inicjatorem budowy si-
łowni jest pani wójt i składając wniosek 
wyraża zgodę na ewentualne uzupełnie-
nia. Po dłuższej dyskusji, kiedy rozważano, 
kto naprawdę włada tym terenem, dyrek-
tor gimnazjum czy wójt, uchwałę przyjęto 
7 głosami przy 2 wstrzymujących się (w se-
sji wzięło udział 9 radnych). PK

Komentarz wójta
Nie jest prawdą, że przekonałam radnych. W wyniku dyskusji radna Renata Falińska zaproponowała stawkę 11 zł 
i radni to przegłosowali, w celu zachowania ciągłości usług wywożenia odpadów.  ANNA BĘTKOWSKA
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WAKACJE W PRZEDSZKOLACH GMINNYCH 
Zapisy do przedszkoli prowadzono w dyżurujących placów-
kach do dnia 13 czerwca 2014 r. Warunkiem zapisania dziecka 
na dyżur wakacyjny było wypełnienie i złożenie „Karty zgłosze-
nia dziecka na dyżur wakacyjny”. Ilość miejsc w przedszkolu 
dyżurującym określa dyrektor przedszkola uwzględniając re-
alne możliwości organizacyjne placówki, a przyjęcie dziecka 
na dyżur po upływie wyznaczonego terminu może nastąpić 
w przypadku wolnych miejsc w placówce.
Harmonogram dyżurów przedszkoli:
1-14 lipca br. – Gminne Przedszkole „Pod Stumilowym La-
sem”, Pęclin, ul. Radosna 74, tel. 22 789 01 10
15-28 lipca br. – Gminne Przedszkole w Zakręcie, Zakręt, 
ul. Szkolna 13, tel. 22 425 13 46
29 lipca-11 sierpnia br. – Gminne Przedszkole im. Misia Uszat-
ka w Wiązownie, Osiedle Parkowe 17, tel. 22 789 01 09

DOROTA KANABUS-PROKOP, KIEROWNIK OŚWIATY GMINNEJ

Serca na motocyklach

W   Wiązownie zebrali się na 
swoich pojazdach panowie 
w skórzanych kurtkach i ka-

skach, reprezentujący kapłański klub 
motocyklowy „God`s Guards” oraz 
Grupę Turystyczno-Motorową GTM 

Po raz pierwszy nad Mienią zagościli motocykliści, którzy przy udziale 
wiązowskiej OSP, Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy Wiązowna 
zorganizowali piknik sportowy „Motoserce”, mający między innymi na celu 
zbiórkę krwi na rzecz chorych dzieci.

z Woli Duckiej. Były pokazy jazdy 
nie tylko na motorach i motocyklach, 
ale również w samochodzie rajdowym 
oraz zabytkowym. Uwagę przykuwa-
ło miasteczko rowerowe (był pokaz 
jazdy rowerem po specjalnym torze 
manewrowym) oraz prezentacje sekcji 
sportowych z gminnych szkół. Swo-
je stoisko promocyjne wystawił rów-
nież Klub Sportowy „Zakręt” – miej-
sce to cieszyło się dużą popularnością 
szczególnie wśród dzieci i młodzieży 
ze względu na szereg atrakcji sporto-
wych takich jak zawody łucznicze oraz 
speed Badminton. Chętni do oddania 
krwi mogli to zrobić w dużym ambu-
lansie z Wojskowego Centrum Krwio-
dawstwa przy ul. Szaserów w Warsza-
wie. Każdy krwiodawca otrzymywał 
kupon, który brał udział w losowaniu 
nagrody głównej. Był nią rower Whe-
eller o wartości 1 tys. zł. ufundowa-
ny przez Gminę Wiązowna. Zebrano 
16 litrów krwi. 

PK

Wakacje w gminie
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na „Lato z gitarą w świetlicach 
wiejskich”. Przez cały lipiec, w poniedziałki, zajęcia odbywać się będą 
w świetlicach w Gliniance, Radiówku, Woli Duckiej oraz we wtorki 
– W Duchnowie, Dziechcińcu, Kącku. Zapisy przyjmują sołtysi i opieku-
nowie świetlic. Więcej informacji można uzyskać u instruktora Dariusza 
Świtalskiego: tel. 694 702 442.

Klub Sportowy Advit Wiązowna zaprasza na „Wakacje z piłką”.  Zajęcia 
z piłki nożnej będą się odbywać na boisku przy ul. Sportowej 15 w Wiązow-
nie w terminach: poniedziałki i czwartki w godzinach 18.00-19.30 (roczniki 
2004-2007), wtorki i czwartki w godz. 17.00-18.30  (roczniki 2002-2003), wtor-
ki i czwartki (od 10 lipca – od g. 19.00 – młodzież od 16 roku życia 
i dorośli). W przypadku zmian informacje zostaną udostępnione na stronie 
www.advit.futbolowo.pl

Klub Sportowy Zakręt (ul. Sportowa 7 w Zakręcie) organizuje dla dzieci 
półkolonie sportowe, na turnusach w godz. 9.00-16.00 w dniach: 30 czerwca-
-4 lipca, 7 lipca-11 lipca, 21 lipca-25 lipca, 4 sierpnia-8 sierpnia, 25 sierpnia-
-29 sierpnia. Szczegóły pod numerami telefonów: 884 882 007, 600 472 257.

Gminny Klub Tenisa Stołowego (Hala ZSG Wiązowna, ul. Kościelna 20) 
zaprasza na wakacje z tenisem stołowym dla wszystkich chętnych w dniach 
18-23 sierpnia w godzinach 10-14. W programie: nauka, turnieje i zabawa 
z tenisem stołowym. 



DNI GMINYDNI GMINYDNI GMINY

8 Powiązania czerwiec 2014

fo
t. 

Pi
ot

r K
itr

as
ie

w
ic

z

fo
t. 

Pi
ot

r K
itr

as
ie

w
ic

z

fo
t. 

Pi
ot

r K
itr

as
ie

w
ic

z

fo
t. 

Pi
ot

r K
itr

as
ie

w
ic

z

Słoneczne święto

Imprezy główne odbyły się przy pięk-
nej, słonecznej pogodzie 7 czerwca 
na placu Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Wiązownie. Na scenie rolę 

konferansjera pełnił członek i manager 
zespołu Partita, Andrzej Frajndt, z we-
rwą zapowiadający i komentujący po-
szczególne występy. Otwarcia uroczy-
stości dokonały wójt Anna Bętkowska 
i przewodnicząca Rady Gminy Monika 
Sokołowska, które życzyły zebranym 
miłego spędzenia czasu i zachęciły do 
wspólnej zabawy. Program rozpoczęły 
prezentacje wokalne przedszkolaków, 
a następnie uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów z terenu Gminy. 
Wystąpili przedstawiciele Gminnego 

Tegoroczne Dni Gminy – Zielona Wiązowna 2014 rozpoczęły się już 4 czerwca 
oddaniem do użytku nowego obiektu, Wiejskiego Domu Kultury Nad Świdrem 
w Woli Karczewskiej. Z kolei 6 czerwca w Gminnym Przedszkolu Misia Uszatka 
w Wiązownie odbyły się konkursy i zabawy ekologiczne dla dzieci z gminnych 
przedszkoli oraz młodszych klas szkół podstawowych. W tym samym dniu 
przeprowadzono konkurs z Kołem Fortuny, związany tematycznie z przyrodą 
i ochroną środowiska, przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy.

Przedszkola „Pod Stumilowym Lasem” 
w Pęclinie, Gminnego Przedszkola w Za-
kręcie, Gminnego Przedszkola im. Misia 
Uszatka w Wiązownie, Szkoły Podstawo-
wej im. Wincentego Witosa w Gliniance, 
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Za-
kręcie, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
w Wiązownie. Gimnazjum z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w Gliniance przygoto-
wało fragmenty z realizowanego przez 
uczniów musicalu „One more star for 
Europe”, w ramach międzynarodowego 
projektu obejmującego młodzież ze szkół 
w Polsce, Niemczech, Łotwie, Hiszpanii 
oraz Turcji. Ze specjalnym, tanecznym 
pokazem Poloneza wystąpiły dzieci z kla-
sy 0 a z Wiązowny.

Przyszedł czas na prezentacje zespo-
łów związanych z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Wiązownie. Wiązow-
ski Teatr Amatorski przedstawił baśń 
„Król Ból” do tekstu Katarzyny Len-
gren z muzyką Stanisława Syrewicza 
w reżyserii Artura Niedziółki, a następ-
nie zestaw etiud i układów tanecznych 
zaprezentowały w 40-minutowym pro-
gramie tancerki z sekcji Anny Chwal-
czuk, a Mienia River Gospel Choir pod 
dyrekcją Malwiny Borkowicz zaśpiewał 
kilka pieśni.

Wystąpili laureaci Powiatowego Kon-
kursu Piosenki Polskiej, a po nich weszli 
na scenę i dali koncert goście Dni Gminy 
czyli członkowie zespołu The Rookles, 
nazywanego polskim The Beatles.

W przerwie między występami wokal-
no-muzycznymi odbyła się część ofi cjalna 
uroczystego dnia. Na scenie stanęli: wójt 
Anna Bętkowska, zastępca wójta Tomasz 
Kostyra, skarbnik Wiesław Miłkowski, 
p.o. dyrektora GOK Roman Sadow-
ski, radny Jan Markowski, sołtysi Alicja 
Czekajewska, Renata Kalińska, Andrzej 
Izdebski. W swoim wystąpieniu wójt Bęt-
kowska przedstawiła między innymi naj-
nowsze oraz zapowiedziane do realizacji 
w najbliższym czasie inwestycje gminne 
zachęcając zebranych do aktywnego włą-
czania się w życie gminy.
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– Nie czekajmy, aż spadnie nam manna 
z nieba i nie twórzmy oczekiwań, które 
mają wcielić w życie inni, ale sami dawaj-
my z siebie dużo dla dobra nas samych 
i całej gminnej wspólnoty – powiedziała 
wójt.

Głos zabrał skarbnik Miłkowski, który 
omówił zasady korzystania z możliwości 
jakie daje po raz pierwszy realizowany 
w tym roku w gminie Wiązowna fundusz 
sołecki, a Roman Sadowski przedsta-
wił korzyści jakie przyniesie społeczno-
ści gminnej nowa inwestycja kulturalna 
- Wiejski Dom Kultury Nad Świdrem. 
Ubrany w strój myśliwego radny Mar-
kowski podziękował pani wójt za wyty-
czenie szlaków migracji zwierząt na tere-
nie Gminy i złożył jej życzenia w imieniu 
Polskiego Związku Łowieckiego odczytu-
jąc zaadresowany do niej list gratulacyjny 
od prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej 
i kół łowieckich w gminie Wiązowna. 

Po Gali Disco Polo z udziałem zespo-
łów Skalar`s i Effect, przyszedł czas na 
występ gwiazdy wieczoru, którą w tym 
roku był zespół Manchester. Kiedy umil-

kły rytmy tej znanej grupy wykonującej 
britt pop z domieszką punk rocka, nastą-
piła wspólna „Zabawa pod Gwiazdami” 
z udziałem grupy Fanaberia. 

Dniom Gminy Wiązowna towarzyszy-
ły stoiska wystawców, na których można 
było obejrzeć – między innymi – ręko-
dzieło artystyczne, zapoznać się z ofertą 
Banku Handlowego w Otwocku, kupić 
po promocyjnych cenach książki ofero-
wane przez Gminną Bibliotekę Publicz-
ną w Wiązownie. Były kąciki malowania 
twarzy i prac plastycznych, a także miej-
sce, gdzie można było pograć na afrykań-
skich bębnach. To ostatnie przygotowała 
placówka oświatowa Our Preschool, któ-
rej nauczycielka tańca, akrobatyki i języka 
angielskiego, Silvia Diaz Tomaszewska 

Proboszczowi Parafii pw. Św. Wojciecha 
w Wiązownie

Księdzu Prałatowi Tadeuszowi Łakomcowi
Z okazji 47 lat posługi kapłańskiej

Proboszczowi Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Gliniance
Księdzu Kanonikowi Krzysztofowi Krzesińskiemu

Z okazji 25 lat posługi kapłańskiej

Wikariuszowi tej samej Parafii
Księdzu Dariuszowi Franczakowi

Z okazji 20 lat posługi kapłańskiej

Życzenia wszelkiej pomyślności składają
Parafianie i Władze Samorządowe Gminy Wiązowna

z Portugalii zaprosiła dzieci na scenę, gdzie 
zaproponowała wspólną zabawę przy laty-
noskich rytmach. A pan Sebastian, wyjąt-
kowo wysoki, bo z gracją poruszający się 
na szczudłach, wręczał uczestnikom Dni 
Wiązowny w imieniu Preschoola książki 
i płyty dla dzieci. Dla najmłodszych 
nie zabrakło oczywiście innych atrakcji, 
w tym trampoliny i dmuchanej zjeżdżalni 
oraz kul na wodzie. Powodzeniem cieszy-
ło się stoisko Klubu Sportowego „Wiąz” 
z Wiązowny, które oferowało nie tylko 
grę w szachy, ale również lekcje jak na-
uczyć się tej tej królewskiej gry. Był rów-
nież Klub Sportowy z Zakrętu.

Jak każdego roku podczas Dni Wią-
zowny bawiono się do późnego wieczora.
 PIOTR KITRASIEWICZ
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Radość z Gospelem

Od jak dawna prowadzisz zespół Mienia River Gospel 
Choir?

– Chór działa od 2009 roku, kiedy założył go nieżyjący już 
Przemysław Kociszewski, a ja prowadzę go od jesieni 2012 r. 
Mieszkam w Józefowie, a do Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wiązownie ściągnął mnie Artur Niedziółka, którego znam 
od lat. Artur założył w GOK Wiązowski Teatr Amatorski 
i zaproponował mi współpracę przy spektaklu inaugurującym 
działalność teatru: był nim musical „Skrzypek na dachu”. Zaj-
mowałam się przy tym przedsięwzięciu pracą z aktorami nad 
emisją głosu i w ogóle stroną wokalną. Pod koniec przygotowań 
do premiery, jedna z wykonawczyń, Karolina Poszwald-Smo-
lińska, powiedziała mi, że przy GOK działa chór pieśni gospel, 
ale grupa jest w rozsypce z powodu braku lidera. Zapytała, 
czy nie podjęłabym się kierowania chórem. Po namyśle, zgo-
dziłam się. W międzyczasie kilka osób odeszło z grupy, ale po 
wznowieniu regularnych prób zgłosiło się kilka nowych osób. 
Obecnie mamy 16 członków śpiewających w chórze na stałe. 

Skąd są ci ludzie?
– Różnie. Z Wiązowny, Józefowa, Otwocka, Warszawy. 

W wieku od 17 do 55 lat. Każda z tych osób jest indywidualno-
ścią, żadna nie ma wykształcenia muzycznego. Próby odbywają 

Z Malwiną Borkowicz, kierownikiem chóru Mienia River 
Gospel Choir, rozmawia Piotr Kitrasiewicz

się dwa razy w tygodniu w środy i soboty, ale spotykamy się 
także prywatnie, bo członkowie grupy są ze sobą bardzo zżyci. 

Czy wprowadziłaś zmiany do repertuaru po objęciu kie-
rownictwa nad chórem?

– Staramy się zachować – mówię w liczbie mnogiej, bo de-
cyzje zapadają demokratycznie – podstawę repertuarową jaką 
jest klasyczny gospel. Tym niemniej rozszerzamy naszą ofertę 
o gospel współczesny. Wprowadzamy także moje aranżacje 
utrzymane w refl eksyjno-duchowym klimacie, chociaż nie-
koniecznie w ścisłej konwencji gospel. Przykładowo, mamy 
zamiar wprowadzić do repertuaru aranżacje utworów Adele 
i Pharrella Williamsa rozpisane na 3 lub 4 głosy wplecione 
w stylistykę muzyki gospel. 

Co jest dla Ciebie najważniejsze podczas prowadzenia 
chóru?

– Najważniejsza jest radość jaką daje ta praca oraz harmo-
nia jaką przynosi wspólne wyrażanie emocji. Nie tylko po-
przez śpiew, ale również elementy taneczne, które stopnio-
wo wprowadzamy. Nasze występy oraz próby pozwalają na 
głębokie zrelaksowanie się, złapanie oddechu po pracy oraz 
ucieczkę od codziennych problemów.

Jakie macie plany na bliższą i dalszą przyszłość?
– W tej chwili priorytetem jest nasz wyjazd do stolicy Czech 

na Praskie Spotkania Chóralne, które odbędą się w dniach 
17-20 lipca tego roku. Wystąpimy jako jedna z trzech grup, 
które przyjadą z Polski, a będzie tam kilkadziesiąt chórów 
z całej Europy. Pojedziemy z naszym stałym repertuarem, 
zaśpiewamy ze wszystkimi trzy utwory: „Odę do radości” 
po niemiecku, „Kaczkę dziwaczkę” – po czesku, oraz afrykań-
ską pieśń „Siyahamba” w języku zulu.

Czy „Kaczka dziwaczka” została oparta na tekście znanego 
wiersza Jana Brzechwy?

– Wnosząc z czeskiego tekstu nie jest to raczej wiersz Brze-
chwy, a analogiczny tytuł wydaje się raczej przypadkowy. 
Ale dzięki tym trzem utworom nasz chór rozwija się nie tylko 
muzycznie, ale również językowo.

Gdzie jeszcze wystąpicie?
– W tegorocznych planach mamy jeszcze jesienny występ 

w Józefowie podczas „Lepu na bluesa” im. Tadeusza Nalepy 
oraz coroczne „Zaduszki gospel” w wiązowskim GOK. Mamy 
jeszcze inne projekty i zamierzenia, ale nie chciałabym o nich 
teraz mówić, bo na to jeszcze za wcześnie.

Życzę więc sukcesów i dziękuję za rozmowę.

WYWIADWYWIADWYWIAD

Dzień Dziecka w Gminnym Ośrodku Kultury
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Wymiana dobrych 
praktyk, wspólna 
platforma dyskusji

Pamięć 
i szacunek

Referaty i dyskusje panelowe dotyczyły roli miast w 
polityce klimatycznej, źródeł fi nansowania projektów 
niskoemisyjnych, możliwości utworzenia niskoemisyj-

nych dzielnic, możliwości wypracowania zrównoważonego 
transportu. Próbowano znaleźć odpowiedź na pytania: „Jak 
mieszkać ekologicznie i oszczędnie?” oraz „Czy możliwe jest 
miasto bez korków i zanieczyszczeń”? 

Dyskutanci zgodzili się, że najlepszym wyjściem jest wypra-
cowanie działań kompleksowych, ze szczególnym naciskiem 
na m.in. rozwój nowoczesnej energetyki oraz niskoemisyj-
nych form miejskiego transportu (zwłaszcza sieci metra). Aby 
do tego doszło niezbędna jest regularna wymiana dobrych 
praktyk między specjalistami z różnych dziedzin, jak również 
samorządowcami i obywatelami oraz stworzenie platformy 
dyskusji między władzami samorządowymi a środowiskami 
przedsiębiorców i ekspertów na temat modeli zarządzania or-
ganizmami miejskimi. Problemy te za kilka lub kilkanaście lat 
dotyczyć będą również dynamicznie rozwijającej się Gminy 
Wiązowna. PK

W 2014 roku upływa 600 lat 
od pojawienia się pierwsze-
go zapisu o Wiązownie. Wieś 

„Wyazowno” odnotowano w 1414 roku 
w księgach kościoła w Zerzeniu, jako 
wchodzącą w skład parafi i. Podczas zor-
ganizowanej w tej okazji sesji naukowej 
w wiązowskim ZSG, referaty wygłosi-
li zarówno historycy, jak i uczniowie. 
Prof. Jan Żaryn, mgr Krzysztof Oktabiń-
ski oraz gimnazjaliści Wiktor Kruk, Ania 

Gmina Wiązowna wzięła udział w konferencji „Europolis. 
Inteligentne miasta przyszłości. Niskoemisyjność w 
mieście”, która odbyła się 13 czerwca 
w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

W dniu 10 czerwca w Zespole 
Szkolno-Gimnazjalnym w Wiązownie 
odbyła się I sesja naukowa 
600-lecie miejscowości Wiązowna, 
przygotowana przez Stowarzyszenie 
„Więzy”, Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
oraz Urząd Gminy.

Kijowska, Kinga Kaniewska, Weronika 
Maszczyk, Julia Osuch omówili dzieje 
Wiązowny i okolic na przestrzeni sześciu 
stuleci, nawiązując również do dnia dzi-
siejszego, szczególnie do datującego się od 
początku tego stulecia szybkiego wzrostu 
liczby mieszkańców.  Odbyła się dyskusja 
panelowa z udziałem dorosłych i młodzie-
ży. Ich słuchaczami oraz współdyskutan-
tami byli- między innymi: wójt Anna Bęt-
kowska, zastępca wójta Tomasz Kostyra, 
dyr. ZSG Katarzyna Lacka, przewodni-

cząca Stowarzyszenia Więzy Alicja Dyb-
kowska, proboszcz parafi i św. Wojciecha 
ks. prałat Tadeusz Łakomiec, nauczyciele 
oraz młodzież gimnazjalna.

– Jestem poruszona wiedzą prele-
gentów, a przede wszystkim wiadomo-
ściami i odwagą uczniów, którzy stanęli 
w szrankach z historykami. Może z dzi-
siejszych gimnazjalistów wyrosną przy-
szli badacze – powiedziała pani wójt.  

Jak zapewnili organizatorzy, tego ro-
dzaju spotkania będą kontynuowane. PK

Włącz się w organizację Dożynek

Zapraszamy chętnych do udziału w przygotowa-
niach do pierwszych w naszej gminie Dożynek 
Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych, które odbędą 
się 31 sierpnia br. Przyda się każda osoba gotowa 
do pracy na rzecz tego doniosłego wydarzenia. 
Mamy już pierwsze sygnały od mieszkańców, że roz-
poczęto prace nad wykreowaniem wieńców, które 
wezmą udział w szeroko zakrojonym konkursie. 
Nasze najbliższe spotkanie nastąpi 10 lipca, w Urzę-
dzie Gminy, o godz. 17.00. Zapraszamy!

 Komitet Organizacyjny Dożynek
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Uśmiech dziecka, uśmiechem świata

 

Zgromadzone na boisku Zespołu Szkolno-Gimnazjalne-
go w Wiązownie drużyny powitali i złożyli serdeczne 
życzenia z okazji Dnia Dziecka, prezes otwockiego 

TPD Czesław Ziemiński oraz dyrektor ZSG Katarzyna Lacka. 
Jak każdego roku podczas ceremonii otwarcia, dzieci pre-

zentowały transparenty zawierające hasła będące oczekiwania-
mi wobec dorosłych, wynikające z Konwencji Praw Dziecka 
uchwalonej przez ONZ w 1989 roku, a także myśli wielkiego 
pedagoga, pisarza i lekarza, twórcy sytemu pedagogicznego 
„Jak kochać dziecko”, Janusza Korczaka.

Młodzi zawodnicy, uczniowie klas od zerówki do szóstej, 
rywalizowali w swoich kategoriach wiekowych w biegach 
krótkich i długich, na torze przeszkód oraz w konkurencji 

Wielki Finał Regionalny XX Edycji Ogólnopolskich 
Czwartków Lekkoatletycznych odbył się w Gliniance 
w czwartek 5 czerwca. Od wczesnych godzin 
przedpołudniowych trwały prace przy przygotowaniu 
ministadionu lekkoatletycznego. Nie szczędzili sił 
pracownicy obsługi, nauczyciele w-f i dzieci.

W tegorocznej, XVII Spartakiadzie Lekkoatletycznej 
Środowiskowych Ognisk Wychowawczych Otwockiego 
Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 
wzięli udział podopieczni ognisk w Gliniance, Malcanowie, 
Pęclinie, Wiązownie, Zakręcie.

Brawurowy f inał

fo
t. 
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strażackiej, polegającej na jak najszybszym rozwinięciu węży 
gaśniczych. 

W klasyfi kacji drużynowej I miejsce zajęła ekipa TPD z Za-
krętu. II miejsce wywalczyła Wiązowna, a na III znalazła się 
drużyna z Malcanowa. Kolejne pozycje zajęli: Glinianka (IV) 
i Pęclin (V).  PK

życząc zawodnikom powodzenia w sportowej walce. Dzieci 
burzliwymi oklaskami dziękowały szkole i gminie za zorgani-
zowanie zawodów – bez takiej pomocy zawodów nie można 
by było przeprowadzać. Dodać należy, że za sprawą pani wójt 
medaliści pojadą do Łodzi opłaconym autokarem. Następnie 
123 fi nalistów, młodych lekkoatletek i lekkoatletów, rozpoczę-
ło prawdziwą, sportową i zaciętą walkę na bieżni, skoczniach 
i rzutni o jak najlepsze wyniki. Jako pierwsi wyróżnieni zosta-
li najlepsi w całym cyklu nauczyciele i szkoły. Dekoracji doko-
nały panie: Anna Bętkowska, Maria Dorota Kanabus i Alicja 
Wieczorek. Taki skład dekorujących dodał jeszcze więcej wagi 
i splendoru otrzymanym pucharom i pamiątkowym statuetkom. 
W naszych zawodach startowały również dzieci z Warszawy, 
a ich rodzice chwalili organizację imprezy i nasz obiekt spor-
towy. Zmagania sportowe i dekoracje zwycięzców trwały 
do godziny 15.00. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali 
medale i dyplomy. 40-sto osobowa grupa najlepszych zawodni-
ków będzie reprezentować Glinieńskie Czwartki 21-22 czerwca 
w Grand Prix Polski w Łodzi. Wszyscy uczestnicy, chociaż zmę-
czeni, ale zadowoleni opuszczali teren szkoły zapowiadając już 
swój start w kolejnej edycji naszych „Czwartków”. Do zobacze-
nia, więc, w przyszłym roku szkolnym już we wrześniu!
 ZENON KWIATKOWSKI

Wyniki są dostępne na stronach: www.spglinianka.szkolna-
strona.pl/ oraz www.wiazowna.pl

Pani Krystyna Wyglądała przygotowywała 108 dyplomów 
dla najlepszych. Od godziny 13.00 meldowały się ekipy 
lekkoatletów z 12 szkół powiatu otwockiego by walczyć 

w Wielkim Finale cyklu zawodów czwartkowych, rozgry-
wanych od jesieni na naszym stadionie, o medale i dyplomy 
w swoich konkurencjach, a także o „Paszporty” na Grand Prix 
Polski XX Edycji do Łodzi. Jak przystało na tak poważne za-
wody rozpoczęliśmy je Ceremoniałem Olimpijskim. Przy licz-
nie zgromadzonej publiczności, przy akompaniamencie muzyki 
płonącą pochodnię na stadion, pięknym biegiem, wniosła naj-
lepsza wśród dziewcząt uczennica klasy IVa Zuzanna Zielińska, 
na wirażu przekazała ją najlepszemu wśród chłopców uczniowi 
klasy IVb Marcinowi Weredzie, a on poniósł pochodnię dalej 
i zapalił znicz „olimpijski”. Obecnych powitała dyrektor szkoły 
pani Alicja Wieczorek. Wójt gminy Wiązowna pani Anna Bęt-
kowska dokonała ofi cjalnego uroczystego otwarcia imprezy 
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Mistrzyni akrobacji

Nowi Mistrzowie 
tenisa stołowego

Nowe sukcesy, nowe medale

Julia trenuje od 2009 roku w stołecznym Pałacu Młodzie-
ży i ma w dorobku wiele osiągnięć i tytułów sportowych, 
między innymi Mistrzostwo Województwa Mazowieckie-

        go oraz brązowy medal w Mistrzostwach Polski, które od-
były się w ubiegłym roku w Zielonej Górze. Mistrzynią War-
szawy jest już po raz trzeci, bo zdobywa ten tytuł nieprzerwa-
nie od roku 2012.

– Jestem dumna z córki, chociaż uprawia kategorię spor-
tową o dużym ryzyku kontuzyjności. Na szczęście jest aseku-
rowana podczas zawodów, a jej bardzo dobry stopień opano-
wania techniki akrobatycznej pozwala wierzyć, że nic jej się 
nie stanie. Nie boję się o nią – mówi Anna Ziółek, mama Julii.

Tegoroczny turniej został zdominowany przez „No-
wych Mistrzów”. Pod nieobecność Mistrzów Gminy 
z poprzednich lat, w kategorii „Amator” wygrał Artur 

Kublik, który uczęszcza na treningi razem ze swoim synem 
Bartkiem. W kategorii „Open” fi nał został rozegrany pomię-
dzy Damianem Krawczykiem i Mateuszem Stawikowskim; 
ten drugi wygrał po zaciętym pojedynku 3:2. Trzecie miejsce 
przypadło Markowi Skorupce. GKTS
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Młoda akrobatka nie kryje satysfakcji z odnoszonych suk-
cesów i ma ambitne plany na przyszłość.

– Chciałabym wystąpić na jednych z najbliższych Igrzysk 
Olimpijskich. Myślę, że podołam, chociaż zdaję sobie spra-
wę, że jest to sprawa nie tylko wyszkolenia technicznego, 
ale i ciężkiej pracy. To jednak kwestia przyszłości, na razie cie-
szę się z tego co jest – wyznaje Julia.

Gratulujemy! PK

Tancerki z Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie 
chętnie uczestniczą w rywalizacji sportowo-tanecznej 
biorąc udział w turniejach i konkursach organizowa-

nych dla dzieci i młodzieży. Doskonalą swoje umiejętności, 

Julia Ziółek, mieszkanka Lipowego, uczennica klasy VI A 
Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance, 
została Mistrzynią Warszawy Juniorów 2014 w akrobatyce 
sportowej – skokach na trampolinie w klasie II sportowej, 
na Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży, która odbyła się 
w ostatnim dniu maja.

W sobotę 31 maja odbyły się IX Mistrzostwa Gminy 
Wiązowna w tenisie stołowym im. Andrzeja Grubby.

prezentują układy choreografi czne, porównując swój poziom 
z zawodnikami innych ośrodków i klubów tańca. 

Po kwietniowych sukcesach odniesionych w Łosicach 
na Podlasiu 10 maja, ekipa 21 dziewcząt wzięła udział w Dzie-
cięcych Zawodach w Tańcu Sportowym Disco i Hip Hop Solo 
w Warszawie. Miejscem bardzo widowiskowej imprezy była 
Sala Sportowa przy SP nr 313 na Ursynowie. 

Zawody taneczne cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Wzię-
ło w nich udział ponad 500 uczestników. Celem turnieju było wy-
łonienie najlepszych tancerzy Disco Dance, Disco Dance Freestyle 
i Hip Hop w poszczególnych poziomach zaawansowania. 

Tancerki przygotowane przez instruktor Annę Chwalczuk zdo-
były 7 nowych trofeów - 2 puchary i 5 medali. Zajęły 20 miejsc 
fi nałowych w 2 kategoriach tanecznych. ANNA CHWALCZUK

Wyniki dostępne na stronach: gok@gok-wiazowna.pl oraz 
www.wiazowna.pl
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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 telefonyWażne telefonyWażne telefony

1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka
Święto naszych najmłodszych zostało ustanowione przez ONZ 
w 1954 roku. W krajach zachodnich obchodzi się je w różne dni. 
W Polsce oraz innych, dawnych krajach socjalistycznych weszło 
do kalendarza 1 czerwca i to jeszcze przed decyzją ONZ, 
bo już w 1950 roku w wyniku tzw. apelu sztokholmskiego 
czyli orędzia w sprawie protestu przeciwko używaniu broni jądrowej 
przedstawionego przez powołaną w Warszawie Światową Radę 
Pokoju. Geneza Dnia Dziecka miała więc podłoże propagandowe, 
o którym jednak szybko zapomniano.

4 czerwca 1989 r. – Pierwsze wolne (częściowo) 
wybory parlamentarne
Wybory do tzw. Sejmu kontraktowego były wynikiem negocjacji 
pomiędzy władzami PRL, a opozycją demokratyczną (głównie 
Solidarnościową), jakie rozpoczęły się w Warszawie 6 lutego 
1989 roku i przeszły do historii jako rozmowy przy Okrągłym Stole. 
Obie strony poszły na kompromis. Władze zapewniły PZPR 
i partiom satelickim (ZSL, SD) 65% mandatów poselskich, 
a pozostałe 35% zostały przeznaczone dla opozycji demokratycznej.  
Przywrócono zniesiony po wojnie Senat, w którym 99 na 100 
miejsc objęli kandydaci popierani przez Komitet Obywatelski 
przy Lechu Wałęsie. Był to początek transformacji ustrojowej, 
która zaowocowała uruchomieniem gospodarki wolnorynkowej, 
likwidacją PZPR i PRL, wdrożeniem struktur demokratycznych 
w życiu społeczno-politycznym kraju.       

19 czerwca 2014 r. – Święto Bożego Ciała
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej jest jednym 
z najważniejszych świąt  w kalendarzu liturgicznym kościoła 
rzymsko-katolickiego. Jest to święto ruchome, ustanowione 
na 60 dzień po Wielkiej Nocy, zawsze w czwartek, dzień wolny 
od pracy. W tym dniu odbywa się uroczysta Msza św. oraz procesja 
do czterech ołtarzy, przy których odczytuje się fragmenty Dobrej 
Nowiny czterech Ewangelistów: Mateusza, Łukasza, Marka i Jana. 
Po raz pierwszy obchodzono je w Liege we Francji w 1246 roku. 
Papież Urban IV w roku 1264 w bulli „Transiturus” ogłosił je 
świętem dla całego Kościoła, ale kiedy wielki teolog Tomasz 
z Akwinu, późniejszy święty, opracowywał bullę, papież zmarł 
i nie została ona ogłoszona. Dopiero w 1317 roku Jan XXII 
nadał Bożemu Ciału charakter ofi cjalny. 

Kartka z kalendarza – czerwiecKartka z kalendarza – czerwiecKartka z kalendarza – czerwiec Stulecie urodzin 
mieszkanki Porąb
W dniu 26 czerwca br. pani Bronisława Szulc, mieszkanka 
miejscowości Poręby w naszej gminie, obchodziła swoje 
setne urodziny.

Przyszła na świat w 1914 roku w Porębach. W lutym 
1942 r. zawarła w Gliniance związek małżeński, do-
chowała się 4. dzieci, 7. wnuków i 11. prawnuków. 

Mąż pani Bronisławy, zmarły w roku 2013, był prezesem 
OSP w Porębach; małżeństwo doczekało się pięknej rocznicy 
65. lat bycia razem. 

– Przez całe życie pracowałam na roli i zajmowałam się go-
spodarstwem domowym. W życiu przeszłam wiele dobrego 
i złego – wspomina pani Bronisława, która cieszy się nadal 
dobrym zdrowiem i ma doskonałą pamięć. 

Jubilatkę w jej domu odwiedzili: wójt Gminy Wiązowna 
Anna Bętkowska oraz liczni goście. Wspólnie wręczyli jej pre-
zent oraz kwiaty życząc w imieniu własnym oraz całej społecz-
ności lokalnej długich lat życia w dobrym zdrowiu, otoczeniu 
bliskich i życzliwych osób. Był urodzinowy tort, śpiewano 
„200 lat”. Spotkanie przebiegało w uroczystej atmosferze, 
a te niepowtarzalne chwile uwieczniono na fotografi ach.
 ALICJA DĘBSKA

fo
t. 

P
K



FOTORELACJAFOTORELACJAFOTORELACJA

15Powiązaniaczerwiec 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.

Z obiektywem w… Kopkach i Gliniance

Noc Muzeów. Wizyta w Izbie Regionalnej w Gliniance 
oraz na imprezie Zielony Mosteczek Ugina Się w Kopkach
fot. Anna Bętkowska

ORGANIZATORZY DZIĘKUJĄ PAŃSTWU 
MAŁGORZACIE I WŁODZIMIERZOWI 
WOJEWÓDZKIM ZA UFUNDOWANIE 

JABŁEK DO OPRAWY SCENOGRAFICZNEJ.
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Brawa dla „Jesteśmy!” 

Otwarcie pikniku ogłosiła prezes 
Stowarzyszenia „Jesteśmy!” 
Małgorzata Burtkiewicz. Wójt 
Gminy Wiązowna Anna Bęt-

kowska podkreśliła radość z uczestnicze-
nia w nim.

– To państwu Małgorzacie i Walde-
marowi Burtkiewiczom zawdzięczamy 
wszyscy, że takie pikniki są organizo-
wane, a takie stowarzyszenia jak „Je-
steśmy!” poświęcają swój czas i pracę 
ludziom wymagającym pomocy, wspar-
cia i przyjaźni. Życzę, abyście zawsze 
mieli wokół siebie przyjaciół i dużo 
życzliwości. Jestem dumna i szczęśliwa, 
że mogę być tutaj z wami – powiedziała 
wójt Bętkowska.

Kierownik Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej przy Stowarzyszeniu „Jesteśmy!” 
Waldemar Burtkiewicz podziękował 
sponsorom, partnerom oraz darczyńcom. 

– Dziękuję również Gminie Wiązow-
na, a szczególnie Pani Wójt, która od 
wielu lat jest naszym wielkim przyjacie-
lem – powiedział kierownik WTZ.

Podopieczni WTZ zaprezentowali 
spektakl muzyczno-teatralny zainspiro-
wany kulturą kołbielską pt. "Romantycz-
ne uniesienia czyli Kopciuszek na ludo-
wo". Gratulowała im, jako gość specjalny 
pikniku, Emilia Krakowska, mieszkanka 
Kopek.

– To było wspaniałe przedstawienie, 
podobnie jak wspaniali byli jego aktorzy! 
Brawo! – wołała Krakowska. 

Wystąpił zespół „Niziołek Relaks 
Band”. Liderowi, Stanisławowi Andrze-
jowi Niziołkowi, grającemu na gitarze 
i śpiewającemu tzw. warszawskie utwory 
chodnikowe, towarzyszyli: Piotr Bogucki 
(akordeon) i Waldemar Rosłon (bębny). 
Następnie dzieci z Gminnego Przedszko-
la „Pod stumilowym lasem” w Pęclinie 
przedstawiły widzom popularne wiersze 
Juliana Tuwima i piosenki. 

Uczestniczka WTZ Agnieszka Ma-
tysiak i terapeutka Justyna Macioch za-
śpiewały w duecie piosenkę „Zabiorę cię 
właśnie tam” z repertuaru zespołu „Kan-
celaria”.

W tradycyjnej, corocznej aukcji prac 
autorstwa uczestników WTZ, na licytację 
wystawiono również piłkę z podpisami 

członków polskiej reprezentacji narodo-
wej, a także klubową koszulkę z podpisem 
Artura Boruca. Aukcję poprowadzili kon-
feransjerzy pikniku: olimpijczyk Andrzej 
Supron i dziennikarz Vito Casetti. 

Kolejne przedstawienie zaprezentował 
teatr uczniowski „Bajkolot” ze Szkoły 
Podstawowej w Wiązownie. Był to spek-
takl oparty na motywie popularnej baśni 
„Zabawa w śpiącą królewnę. Wszyscy 
młodzi wykonawcy uczestniczący w pik-
niku, otrzymali od organizatorów upo-
minki w podzięce za swój artystyczny 
trud.

Odbywały się konkursy i zabawy in-
tegracyjne z nagrodami, przygotowane 
i prowadzone przez terapeutkę Justynę 
Nagiel. Dużo emocji i śmiechu wzbudziła 
rywalizacja w przeciąganiu liny, w której 
stronami byli podopieczni WTZ oraz ich 
rodziny. Kto zwyciężył? WTZ oczywiście! 

W słoneczną niedzielę 8 czerwca 
przed Środowiskowym Domem 
Samopomocy Społecznej w Radiówku 
odbył się coroczny Piknik Integracyjny 
„Wspólne Więzi 2014”. Już po raz 
siódmy na wspólnej zabawie spotkali 
się niepełnosprawni ze swoimi 
terapeutami i rodzinami.

Piosenkę „Gdzie się podziały tamte pry-
watki” zespół „Hektor” zaśpiewał razem 
z uczestnikiem WTZ Pawłem Galasem. 
Był też bis.

Piknikowi towarzyszyły zajęcia pla-
styczne i rękodzielnicze oraz malowa-
nie twarzy. Jak co roku, trudnej sztu-
ki plecionkarstwa wiklinowego uczył 
Tadeusz Sokolik, instruktor z Klubu Mlądz 
w Otwocku.

 Przy stoisku otwockiego Liceum Me-
dycznego można było bezpłatnie zmierzyć 
ciśnienie oraz poziom cukru we krwi. 
Dzieci mogły pobawić się na trampoli-
nie, pojeździć na konikach, a także wziąć 
udział w zabawach sportowych prowa-
dzonych przez wolontariuszy z Centrum 
Wolontariatu przy Domu Społecznym 
w Radiówku. Po przystępnych cenach 
można było nabyć potrawy z grilla, 
a kawa, herbata, woda mineralna oraz 
chleb ze smalcem były za darmo. 

Jak powiedział Waldemar Burtkiewicz, 
dochód uzyskany z aukcji, losów w lote-
rii fantowej oraz sprzedanych w sklepi-
ku wyrobów uczestników Warsztatów 
posłuży na dofi nansowanie wakacyjnego 
wyjazdu terapeutycznego do Okuninków. 
Kierownik WTZ podziękował również 
za pomoc strażakom z jednostki OSP 
w Malcanowie oraz członkom Klubu Wo-
lontariatu z Gimnazjum nr 119 w Starej 
Miłosnej.

Piknik odwiedził proboszcz parafi i 
pw. św. Wojciecha w Wiązownie ksiądz 
prałat Tadeusz Łakomiec. Przybyła prze-
wodnicząca Rady Gminy Monika Soko-
łowska, jej zastępca Jan Markowski oraz 
radne: Marzena Dach i Anna Lech.

PIOTR KITRASIEWICZ
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