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Relacja

Synowie tej ziemi 

Rozległy się jakże bliskie sercu każdego Polaka dźwięki 
Mazurka Dąbrowskiego czyli Hymnu Państwowego, 
odegranego przez orkiestrę dętą Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Trąbek pod batutą kapelmistrza Michała 

Szostaka. Głos zabrała wójt Anna Bętkowska.
– Wielką wagę w wychowaniu młodych ludzi, uczniów na-

szych szkół i przedszkoli przywiązujemy do tradycji, patrioty-
zmu i budowania tożsamości narodowej, jak również poczucia 
wspólnoty naszej małej ojczyzny. Ważnym wydarzeniem był 
konkurs „Ja młody Polak współczesny patriota”. Uczniowie pod 
kierunkiem swoich wychowawców pokazali nam jak postrzegają 
współcześnie pamięć o bohaterach, ojczyznę, patriotyzm. Jakie 
to ma dla nich znaczenie i wartość. Była to wielka lekcja – po-
wiedziała wójt, która poprosiła uczennicę 3 klasy Publicznego 
Gimnazjum im. Polskiego Państwa Podziemnego w Wiązownie 
Kingę Kaniewską o przeczytanie opowiadania, które zwycięży-
ło w wymienionym konkursie. Utwór, napisany przez ucznia  
IV klasy SP im. C.K. Norwida w Zakręcie Dominika Pawlaka, 
nosił tytuł „Patriota od najmłodszych lat”, i opowiadał o wal-
ce w Powstaniu Warszawskim pradziadka autora, Kazimierza 
Pawlaka, z pokolenia Kolumbów. Krótki zarys wkładu lokalnych 
rodów w patriotyczne dzieje Wiązowny przedstawił historyk re-
gionu otwockiego Krzysztof Oktabiński. 

Pod Krzyżem i tablicami pamiątkowymi wieńce i wiązanki 
kwiatów złożyły delegacje: weteranów z AK, władz samorzą-
dowych gminy, szkół, lokalnego stowarzyszenia Forum Przed-
siębiorczości. W uroczystości uczestniczyli członkowie Rady 
Gminy Wiązowna - radna Anna Lech i wiceprzewodniczący Jan 
Markowski, mieszkańcy, nauczyciele gminnych szkół oraz pocz-
ty sztandarowe: Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej  
z Wiązowny, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
koło Fromczyn z Otwocka, Szkoły Podstawowej im. Bohater-
skich Lotników Polskich w Wiązownie, Publicznego Gimnazjum 
im. Polskiego Państwa Podziemnego w Wiązownie, Szkoły Pod-
stawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance, Szkoły Podstawo-
wej im. C.K. Norwida w Zakręcie.

 „Jak co roku, w dniu Święta Wojska Polskiego,  
u podnóża Kopca w Wiązownie, spotkały się delegacje 
władz samorządowych Gminy, szkół, organizacji  
i stowarzyszeń oraz mieszkańcy, żeby uczcić znanych  
z nazwiska, jak również anonimowych bohaterów  
poległych w obronie Ojczyzny. 

W kościele pw. św. Wojciecha w Wiązownie odbyła się uro-
czysta Msza św. celebrowana przez gościa parafii, księdza prałata 
Józefa Jeromina z diecezji łowickiej. Kazanie wygłosił proboszcz 
parafii św. Wojciecha, ks. prałat Tadeusz Łakomiec, podkreśla-
jący podwójny, religijno-świecki wymiar uroczystości: święto 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (tradycyjnie nazywa-
nego świętem Matki Boskiej Zielnej) oraz obchody Dnia Wojska 
Polskiego w kolejną rocznicę „Cudu nad Wisłą” czyli polskiego 
zwycięstwa w bitwie warszawskiej w 1920 roku.

Po Mszy św. nastąpił przemarsz na cmentarz parafialny, gdzie 
powitał zgromadzonych prowadzący uroczystość dyr. GOK Ro-
man Sadowski. Apel Poległych odczytał prezes Stowarzyszenia 
Szwadron Warszawa w barwach I Pułku Szwoleżerów Józefa 
Piłsudskiego Sławomir Marcysiak wraz z wiceprzewodniczącym 
Rady Gminy Wiązowna Janem Markowskim. Ks. prałat Tade-
usz Łakomiec zainicjował, podjęte przez zgromadzonych, trzy 
modlitwy: „Ojcze Nasz”, „Zdrowaś Mario” oraz „Wieczny od-
poczynek”. 

– W ciągu ostatnich trzech dekad w naszej gminie wiele po-
staci i wydarzeń historycznych utrwalono prostymi w formie po-
mnikami: w kościele św. Wojciecha; w latach 1988-1989 siłami 
Społecznego Komitetu Rady Pamięci Walk i Męczeństwa i OSP 
odtworzono historyczną formę kopca i umieszczono na nim głaz 
ze stosownym napisem. W 1992 roku w kapliczce w Pęclinie  
w miejscu ostatniej mszy polowej z udziałem IV kompanii  
II Batalionu „Fromczyn” AK; w Malcanowie w 1995 roku  
w budynku szkolnym zawieszono płytę upamiętniającą porucz-
nika porucznika Mariana Mazowieckiego zabitego przez NKWD 
pod Chełmem oraz urządzono izbę pamięci, a w 2004 roku  
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Burza i „Burza”
Takich dożynek na ziemi wiązów 
jeszcze nie było. Święto Plonów 
A.D. 2014 zapewne zapisze się 
w annałach nie tylko tej gminy, 
ale i całego regionu otwockiego 
ze względu na swój diecezjalno-
powiatowo-gminy charakter. 
Ogrom włożonej w przygotowania 
pracy zaowocował pełnym 
rozmachu rezultatem,  
w którym było miejsce dla ducha 

i ciała, dla osób młodych, średnich i wiekowych, a także tych, 
którzy poświęcili swój czas i zdolności na wykreowanie jednej  
z najstarszych na polskiej ziemi, a jednocześnie bagatelizowanej 
w tzw. wielkim świecie formy artystycznego wyrazu: wieńca 
dożynkowego. Tegoroczni jurorzy mieli naprawdę spory 
kłopot, bo o ile każdego roku mieszkańcy sołectw z gminy 
Wiązowna przygotowują imponujące wieńce, to w tym roku 
konkurentami były nie mniej ciekawe prace twórców spoza 
Gminy, i w ten sposób mieliśmy prawdziwy Przegląd, a nawet 
Festiwal tych właśnie ornamentów ludowych, bez których 
żadne Święto Plonów obejść się nie może. Pogoda sprzyjała: 
było ciepło i słonecznie, niemal jak na zamówienie, bo w dniach 
poprzedzających Dożynki aura bynajmniej nie rozpieszczała.
Dożynki to oczywiście główny temat sierpniowego numeru 
„Powiązań”. Towarzyszą mu relacje z dwóch innych 
uroczystości, tym razem patriotycznych: Dnia Wojska Polskiego 
– obchodzonego razem z kościelnym świętem Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny, tradycyjnie zwanym świętem 
Matki Boskiej Zielnej – oraz wieczornicy z okazji 70. rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego, które nastąpiło o godz. 
„W” czyli o g. 17.00 pochmurnego 1 sierpnia 1944 roku w ramach 
przeprowadzanej na terenie całego okupowanego kraju operacji 
Armii Krajowej „Burza”. A propos „Burzy”: niesamowitym 
zbiegiem okoliczności był fakt, że tuż po godzinie „W”, kiedy 
powstańcy atakowali niemieckie posterunki przeszła nad 
Warszawą prawdziwa burza z potężnymi wyładowaniami 
atmosferycznymi, a kilku żołnierzy niemieckich zginęło  
nie od kul, lecz od porażeń piorunów przyciąganych przez stalowe 
hełmy. Może kiedyś napiszę o tym szerzej, bo w tym numerze 
rozpisuję się wprawdzie o Powstaniu, lecz pod innym kątem.
W Gminie powstało nowe stowarzyszenie. Skupia ludzi 
oznaczonych jasnym chyba dla każdego symbolem 60+ i jest 
pełne pomysłów. Z kolei druhom z wiązowskiej OSP będzie się 
lepiej jeździć do pożarów i wypadków (oby jak najrzadziej),  
bo mają nowoczesny wóz bojowy. Program „Prosument”  
stwarza mieszkańcom okazję do tańszego i ekologicznego 
ogrzewania domów przy możliwości skorzystania  
z dofinansowania państwowego. W nawiązaniu do tematu 
energooszczędności i odnawialnych źródeł energii, pani wójt 
wraz z fundacją Europa 112 organizują konferencję  
o bezpieczeństwie energetycznym w gminie Wiązowna  
i zapraszają na 25 września br. do Domu Nad Świdrem  
(szczegóły w numerze).
Sołtysi spotkali się w UG i debatowali na temat aktualnych 
problemów i potrzeb, a szczególnie zasad podziału funduszu 
sołeckiego. Wkrótce odbędą się zebrania wiejskie w tej 
właśnie sprawie, zamieszczamy więc harmonogram tych 
spotkań, podobnie jak przegląd najczęściej zadawanych przez 
mieszkańców urzędnikom UG pytań dotyczących wywozu 
odpadów i opłat za nie. Zamieszczamy też obwieszczenia  
o obwodach wyborczych, bo w całej Polsce obecna kadencja 
samorządowa powoli dobiega końca (jak ten czas leci !),  
a 27 sierpnia procedura ruszyła.
          Wasz Redaktor Piotr

Drodzy Czytelnicy!
w tej samej miejscowości obok zrzutowiska „Pierzyna” ostatni 
z żyjących jeszcze „Kolumbów Rocznik 20” wystawili pamiąt-
kowy krzyż z umieszczoną na kamieniach inskrypcją. Dziś kil-
ka ulic nosi nazwę bohaterów tamtego czasu: np. Mazowiecka  
w Malcanowie (na cześć por. Mazowieckiego) przechodząca w 
Lipowie w ul. Armii Krajowej i najnowsza ul. Rotmistrza Wi-
tolda Pileckiego w Gródku. Pamiętajmy też o bezimiennych bo-
haterach spoczywających w mogiłach żołnierskich w Gliniance. 
Pamięć i szacunek jest naszym obowiązkiem. Dziękuję z całe-
go serca kombatantom, żołnierzom Armii Krajowej, którzy są  
z nami, uczestniczą w ważnych wydarzeniach i są świadectwem 
oddania ojczyźnie i wiernej jej służbie – powiedziała w swoim 
wystąpieniu wójt Anna Bętkowska, która poprosiła o uczczenie 
minutą ciszy postaci Wiesławy Bieleckiej, żołnierza AK o pseu-
donimie Irka.

– Ona zawsze była z nami, z młodzieżą, a dzisiaj odeszła  
na wieczną wartę. Spoczywa w mogile rodzinnej na cmentarzu  
w Karczewie. Cześć jej pamięci! – zakończyła pani wójt. 

Kinga Kaniewska zaprezentowała kolejne opowiadanie na-
grodzone w konkursie „Ja, młody Polak, współczesny patriota” 
oraz fragment referatu Krzysztofa Oktabińskiego o wiązowskiej 
nekropolii.

– Największym i najstarszym miejscem pamięci czynu zbrojne-
go i żołnierskiego losu był i jest nasz cmentarz. Na tej nekropoli 
spoczywają synowie tej ziemi, walczący przez wieki o wolność 
i niezawisłość Polski. Zarówno tu, jak i na obszarze całej Euro-
py. Byli to członkowie rodów: Adamskich, Ajdackich, Bąków, 
Bieńkowskich, Boguckich, Cacków, Chrzanowskich, Dąbałów, 
Dąbrowskich, Gajewskich, Gołębiów, Grzybowskich, Iwanow-
skich, Izdebskich, Kabatów, Kąkoli, Klochów, Koczorowskich, 
Konczyckich, Konowrockich, Kopków, Kosów, Kostrzyńskich, 
Krawczyków, Łysików, Majszczyków, Malesów, Mrówków, 
Napertych, Nejmanów, Neumanów, Oktabińskich, Pawlaków, 
Pietrzyków, Piwków, Popowskich, Prudzyńskich, Radomskich, 
Radzymińskich, Sędków, Skibińskich, Smolińskich, Sobotów, 
Sierpińskich, Szyperskich, Twardowskich, Wicików, Witanów, 
Wojdygów, Włodarczyków, Woźniców, Zająców, Ząbergów 
i Zounerów… Pośród rodzinnych grobów znajdziemy na tym 
cmentarzu wydzielone kwatery: żołnierzy i ułanów z września 
1939, lotników samolotu „Karaś”, żołnierzy AK i LWP, a nawet 
dziesięciu powstańców z 1863 roku z grupy majora Józefa Jan-
kowskiego poległych w bitwie pod Rudką. Wojskowe kwatery 
znajdziemy na cmentarzu parafialnym w Gliniance. Zadbane 
mogiły są świadectwem troski o pamięć narodową – przeczytała 
gimnazjalistka.

Tradycyjnie uczestniczące każdego roku w dniu 15 sierpnia 
w uroczystości na wiązowskim cmentarzu Bractwo Strzelców 
Kurkowych „Lechity” z Otwocka oddało salwę honorową ze 
strzelb. Wieńce oraz wiązanki złożyli przed pomnikiem kwa-
tery wojskowej przedstawiciele kombatantów, władz gminy, 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcanowie, Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie, wiązowskiego Forum 
Przedsiębiorczości. Niektórzy z mieszkańców indywidualnie 
zapalali znicze.

Delegacja złożyła również wiązanki na pomniku upamiętnia-
jącym lotników poległych pod wiązowskim niebem w wojnie 
obronnej we wrześniu 1939 roku oraz na mogile powstańców 
styczniowych z 1863 r. 

Na zakończenie uroczystości orkiestra odegrała wiązankę 
melodii patriotyczno-żołnierskich, m.in. „Pierwszą Kadrową”, 
„Białe róże”. „Pieśń I Brygady Legionów Polskich”.

PIOTR KITRASIEWICZ
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Pojazd gaśniczy jak nowy

która zastąpiła motopompę, z aluminio-
wym poszyciem zewnętrznym oraz no-
wym zbiornikiem na wodę o pojemno-
ści 2600 litrów, szperaczem czyli lampą 
pogorzeliskową z dwiema żarówkami 
dwustu watowymi z przodu pojazdu. 

Ma on również maszt oświetleniowy  
o mocy 2 x 500 W., przystawkę odbioru 
mocy z silnika wozu na autopompę wraz 
ze zwijadłem tzw. szybkiego natarcia  
po regeneracji, bardzo donośny klakson 
typu tuba. Firma Osiny wyposażyła go 
także w prezent, będący rodzajem pre-
mii za wieloletnią współpracę, w posta-
ci pompy pół szlamowej o wydajności 
900 litrów na minutę. Całkowity koszt 
modernizacji wyniósł 57 tys. zł. Gmina 
Wiązowna wspomogła przedsięwzięcie 
kwotą 10 tys. zł.

– Jestem z dumna z naszych gmin-
nych jednostek OSP. Należy im się 
sprzęt jak najlepszej jakości za ich trud  
i poświęcenie dla naszego wspólnego 
dobra. Zawsze, w miarę naszych moż-
liwości finansowych, staramy się wspie-
rać ich działania i będziemy reagować 
na potrzeby. Jesteśmy, kochani nasi dru-
howie, zawsze z Wami! – powiedziała 
wójt Bętkowska..

Oprócz władz Gminy, w spotkaniu 
wzięli udział jego bohaterowie czyli 
członkowie OSP Wiązowna pod „do-
wództwem” prezesa Grzegorza Pyzika: 
Andrzej Rak, Paweł Rak, Dariusz Wró-
blewski, a także przedstawiciel firmy 
Osiny S.A Mariusz Korszeń. PK

Gaśniczy średni wóz bojowy po-
wstał na bazie dawnego stara 
266 GBM – Gaśniczego Bojo-

wego z Motopompą, którym wiązow-
ska OSP posługiwała się od roku 1986. 
Blisko 30-letni pojazd skutecznie wy-
konywał swoje zadania, ale czas odci-
skał na nim swoje nieubłagane piętno.  
W zbiorniku na wodę tworzyły się dziu-
ry, a blacha ulegała korozji. 

– Marzyłem o generalnym remon-
cie pojazdu i wymianie motopompy 
na autopompę, lecz pracownicy firmy  
Osiny S.A., z okolic Cżęstochowy,  
z którą nasza jednostka współpracuje  
od lat, przekonali mnie, że bardziej 
opłacalnym posunięciem będzie pod-
danie pojazdu gruntownej modernizacji 
– powiedział prezes wiązowskiej OSP 
Grzegorz Pyzik.

Dawny GBM to obecnie GBA czyli 
wóz Gaśniczo-Bojowy z Autopompą, 

We wtorek 12 sierpnia przed Urząd Gminy Wiązowna zajechał nowoczesny 
wóz bojowy wiązowskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 
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Jeszcze o odpadach. 
Pytania i odpowiedzi

Gmina odbierze azbest

Złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi przez właści-
ciela nieruchomości jest obowiązkiem wynikającym  

z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
(Art. 6m ust 2).

Właściciel ma obowiązek złożenia nowej deklaracji w przy-
padku wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustale-
nia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmie-
nionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 
zmiana.

Co nastąpi, jeśli nie złożę deklaracji?
– W razie niezłożenia deklaracji wysyłane jest wezwanie, na-

stępny krok to wszczęcie postępowania, po którym Wójt Gmi-
ny wydaje decyzję określającą wysokość należności od miesiąca 
lipca. W przypadku nieuregulowania należności wysyłane jest 
upomnienie. Następnie wystawiany jest tytuł wykonawczy.

Jakie są stawki od 1 lipca 2014?
• 11 zł miesięcznie od każdego mieszkańca za odpady zbie-

rane w sposób selektywny;
 • dla rodzin posiadających czworo i więcej dzieci stawka 

wynosi 9 zł miesięcznie od osoby;

Gmina Wiązowna złożyła wniosek do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie w ramach Programu nr 2014-Oz-21  

pt. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego” o dofinansowanie. Wniosek na zadanie 
„Odbiór i transport do miejsc unieszkodliwiania azbestu z nieru-
chomości na terenie Gminy Wiązowna” dotyczył pozyskania środ-
ków finansowych na odbiór i utylizację azbestu – ok. 39,852 ton  
z 18 nieruchomości których właściciele złożyli informacje o wy-
robach zawierających azbest i zgłosiły chęć uczestnictwa na za-
sadach narzuconych przez WFOŚiGW. Koszt zadania obliczono 
na kwotę 15 882,00 zł. WFOŚiGW przyznał Gminie Wiązowna 
dotację w kwocie 13.500 zł w tym dofinansowanie ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-

Dlaczego muszę składać nową deklarację?  
Czy zmienił się numer rachunku? Jakie stawki obowiązują 
od 1 lipca 2014 roku? A w ogóle, dlaczego tak drogo?
Na te oraz inne, najczęściej zadawane przez mieszkańców 
pytania dotyczące gospodarowania odpadami 
komunalnymi, odpowiada Iwona Marczyk z Urzędu Gminy. 

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznano 
Gminie Wiązowna dofinansowanie w formie dotacji w 
wysokości do 13.500 zł na zadanie „Odbiór i transport do 
miejsc unieszkodliwiania azbestu z nieruchomości na 
terenie Gminy Wiązowna”. 

ki Wodnej w Warszawie, w wysokości 5 559,00 zł (co stanowi  
do 35,00% kosztu kwalifikowanego zadania) i ze środków  
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w wysokości 7 941,00 zł (co stanowi do 50,00% kosztu 
kwalifikowanego zadania), co łącznie stanowi do 85%  kosztu 
kwalifikowanego zadania.

JOANNA IWAŃSKA, REFERAT NIERUCHOMOŚCI, 
ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA UG

 • dla osób zamieszkujących samotnie daną nieruchomość 
po ukończeniu przez nich 75 roku życia – 9 zł miesięcznie 
od osoby;  

 • 27 zł miesięcznie od każdego mieszkańca za odpady  
gromadzone w sposób nieselektywny (odpady zmie- 
szane).

Co powinienem zrobić, jeśli zapłaciłem do końca roku po 
starej stawce?

– Należy zrobić dopłatę (według nowej stawki) za każdy 
miesiąc od lipca do grudnia br. 

Czy zmienił się numer rachunku?
– Nie, pozostaje ten sam.
Czy zmieniły się terminy płatności?
– Nie. Od stycznia 2014 r. Termin płatności upływa 15 dnia 

każdego miesiąca. Można płacić za dłuższe okresy.
Dlaczego tak drogo?
– Skończyła się pierwsza umowa, która była podpisana  

na 10 miesięcy. Z dniem 30 kwietnia 2014 roku rozstrzygnięty 
został przetarg na „Odbiór transport i zagospodarowanie od-
padów z terenu gminy Wiązowna”. W przetargu udział wzięło  
3 wykonawców: Lekaro, Byś, Remondis. Najtańszą ofertę zło-
żyła firma Lekaro. Gmina w celu zachowania ciągłości funk-
cjonowania systemu gospodarowania odpadami z terenu gmi-
ny Wiązowna musiała podpisać nową umowę.

Czy gmina może wykorzystać opłatę za gospodarowanie od-
padami na inne cele?

– Nie. Ustawa jasno wskazuje, jakie koszty mogą być po-
kryte z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi.

Są to koszty:
 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodli-

wiania odpadów  komunalnych,
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania 

odpadów  komunalnych (PSZOK), (Wola Ducka 70A, 
czynne w piątki 8-19 i soboty 8-15)

 • obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami.
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22 789 01 20 Centrala Urząd Gminy Wiązowna
     201 Sekretariat 
     211-213, 215, 220 Referat Planowania Przestrzennego i Urbanistyki 
     216-219, 221-223, 243 Referat Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony  
     Środowiska (podatki i opłaty) 
     241-242, 244-245 Referat Podatków i Opłat 
     250-254 Wydział Techniczny 

Ważne numery telefoniczne w Urzędzie Gminy

Wieści z sesji

Sierpniowe uchwały

Na godzinę wyznaczającą roz-
poczęcie obrad przybyło 
siedmioro samorządowców, 
byli to: Barbara Bratko, Anna 

Lech, Marzena Dach, Robert Duczek, 
Irena Nowak, Jan Markowski i Doro-
ta Pliszczyńska. Liczba członków rady 
była jednak za mała, aby podejmowane 
uchwały mogły mieć moc prawną, dlate-
go czekano na przyjazd Piotra Izdebskie-
go w celu uzyskania kworum. Wójt Anna 
Bętkowska zaproponowała, żeby w czasie 
oczekiwania na ósmego radnego poroz-
mawiać o bieżących sprawach gminy,  
co nastąpiło. Dyskutowano m.in. o ewen- 
tualnym zastosowaniu w gminie progra-
mu Prosument, pozwalającym na ogra-
niczenie lub uniknięcie emisji dwutlen-
ku węgla; o funduszu sołeckim; o stanie 
placów zabaw na terenie gminy; wreszcie 
o trudnościach we współpracy z otwoc-
kim Starostwem Powiatowym w zakre-
sie zmian w klasyfikacji gruntów. W tym 
ostatnim temacie okazało się, że starostwo 
nie stworzyło wystarczających warunków 
dla mieszkańców, którzy chcieli zapo-
znać się z dokumentacją i złożyć wnioski  
o zmianę. Radna Marzena Dach podkre-
śliła, że mieszkańcy są rozgoryczeni z tego 
powodu i oczekują, że starostwo wyzna-
czy dodatkowe terminy. Krytyczne uwagi 
w tym temacie padły również ze strony 
innych radnych oraz przysłuchującym się 
obradom sołtysów.

Naczelnik Wydziału Inwestycji UG Ma-
rek Werstak omówił działania związane  
z modernizacją i przystosowaniem do za-
jęć edukacyjnych wynajętego przez gminę 
budynku przy ul. Szkolnej w Zakręcie,  
w którym będą się odbywać zajęcia lek-
cyjne dla gimnazjalistów z przepełnionego 
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zakrę-
cie. Wprawdzie w dniu sesji tzn. 14 sierp-
nia, wyłoniona w postępowaniu przetar-
gowym firma nie rozpoczęła jeszcze prac, 
polegających między innymi na przebudo-
wie sal i sanitariatów, tym niemniej naczel-
nik zapewnił, że do końca sierpnia prace 
zostaną zakończone i 1 września „dzieci” 
będą mogły „z uśmiechami na twarzy” 
wkroczyć do nowego wnętrza.

Alicja Czekajewska, sołtyska Majdanu, 
poprosiła o włączenie się w akcję pomo-
cy Mariuszowi, 14-letniemu mieszkań-
cowi Majdanu, który po podtopieniu  
w miejscowym stawie jest w ciężkim sta-

Podczas sierpniowej sesji 
nadzwyczajnej Rady Gminy 
Wiązowna, w której wzięło udział 
ośmioro radnych, przyjęto sześć 
projektów uchwał. 

nie śpiączki. Chłopiec ma głębokie zmia-
ny neurologiczne i znajduje się w prowa-
dzonym przez fundację specjalistycznym 
ośrodku w Raciążu. Pani sołtys zapro-
ponowała zbiórkę pieniędzy podczas do-
żynek na rzecz poszkodowanego, jak 
również utworzenie subkonta na wpłaty  
od ludzi dobrej woli. 

Po wejściu na salę radnego Izdebskiego 
i oficjalnym otwarciu sesji przez wiceprze-
wodniczącego rady Jana Markowskiego, 
przystąpiono do omawiania projektów 
uchwał. Najpierw wprowadzono zmia-
ny w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy na lata 2014-2029 oraz w bu-
dżecie na rok bieżący. Zmiany polegały  
na zmniejszeniu o kwotę 8 tys. zł. kosz-
tów utrzymania boiska typu Orlik w Za-
kręcie, co miało związek „z powstałymi 
oszczędnościami wynikającymi z niższych 
kosztów ogrzewania zaplecza budynków 
w okresie zimowym oraz oświetlenia  
terenu”, jak również na zwiększeniu  
o 30 tys. zł. wartości inwestycji pod na-
zwą „Odwodnienie centrum Glinianki”.

Jak wyjaśnił skarbnik Wiesław Mił-
kowski – „zwiększenie kosztów tego za-
dania jest niezbędne ze względu na fakt, 
iż najniższa złożona oferta w ramach kon-
kursu ofert przekracza planowaną kwotę 
i nie można w tej sytuacji przystąpić do 
realizacji zadania”. Radni jednogłośnie 
zaakceptowali obie uchwały „finansowe” 
(dotyczyły one również budowy siłowni 
plenerowej w Gliniance).

Omówiono projekt współfinansowa-
nia pasażerskiej linii autobusowej pomię-
dzy gminą Wiązowna a miastem Otwock: 
chodziło w nim o zgodę rady na nawią-
zanie współpracy mającej na celu „uru-
chomienie dla mieszkańców funkcjonal-
nego i wydajnego autobusowego układu 
komunikacyjnego łączącego miejscowości 
południowej części Gminy Wiązowna  
z miastem Otwock (dworzec kolejowy)”. 
Również i tę uchwałę samorządowcy 
przyjęli jednogłośnie, podobnie jak ko-
lejną, dotyczącą rozpoczęcia prac nad 
opracowaniem Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Gminie Wią-
zowna na lata 2015-2020.

Wyrażono zgodę na zamianę działek 
we wsi Żanęcin z nadleśnictwem Celesty-
nów, co pozwoli na uregulowanie stanu 
prawnego świetlicy wiejskiej oraz drogi: 
ul. Spokojnej. Podziękował im za to wice-
przewodniczący Markowski, radny repre-
zentujący m.in. Żanęcin.

Przyjęto również uchwałę dodatkową, 
zgłoszoną przez wójta Annę Bętkowską, 
a dotyczącą zasad i trybu postępowania 
przy udzielaniu dotacji spółkom wodnym 
działającym na terenie gminy. Jej celem 
było wprowadzenie ułatwienia do dzia-
łalności spółek w części dotyczącej zabez-
pieczenia udziału środków własnych „na 
realizację prac, na które ma być udzielo-
na dotacja”. Również i tutaj zdecydowa-
na większość radnych poparła uchwałę  
(1 osoba wstrzymała się od głosu). PK
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Uwrażliwienie na przyrodę

Ze środków budżetowych oraz 
wsparcia zewnętrznego, Wójt 
Gminy Wiązowna przygotowała 

dla uczestników i placówek oświato-
wych biorących udział w przedsięwzię-
ciu, nagrody, a także dyplomy. Związa-
ni z Gminą sponsorzy udzielili wsparcia 
rzeczowego i finansowe, za co składamy 
serdeczne podziękowania.

Współpracę na rzecz edukacji ekolo-
gicznej nawiązali:

Konkurs odbył się w trzech kategoriach: 
dla dzieci z przedszkoli – inscenizacja te-
atralna, dla uczniów szkół podstawowych 
– praca plastyczna polegająca na wykona-
niu zakładki do książki, dla gimnazjalistów 
– napisanie artykułu prasowego.  

W kategorii konkursowej: Insceniza-
cja teatralna nt. „Jak moja rodzina przy-

der Turulski, klasa IIIb ZSG Zakręt; Nor-
bert Kąkol, klasa IIIb SP Glinianka (wy-
różnienia). 
w grupie wiekowej klasy IV
Dominik Pawlak, klasa IV SP Zakręt  
(I miejsce), Mateusz Brewczyński, klasa 
IVa SP Glinianka (II m.), Mateusz Bocha-
nek, klasa IVd ZSG Wiązowna (III m.)
w grupie wiekowej klasy V
Oliwia Cacko, klasa Vb SP Glinianka  
(I miejsce), Alicja Oliwa, klasa V ZSG Za-
kręt (II miejsce).
w grupie wiekowej klasy VI 
Julia Szczepańska, klasa VIc ZSG Wią-
zowna (I miejsce), Marta Dziewulska, kla-
sa VIb SP Glinianka (II m.), M. Kaczyński, 
klasa VIa SP Glinianka (III m.). 

W kategorii konkursowej: „Artykuł 
prasowy poświęcony obserwacji po-
zytywnych i negatywnych zachowań 
mieszkańców gminy Wiązowna w gos- 
podarce odpadowej”, zwyciężyła, zajmu-
jąc I miejsce, praca Agaty Kloch z kla- 
sy IIc Gimnazjum Glinianka. Na kolej-
nych pozycjach uplasowali się: Sylwia 
Fijałkowska, klasa IIa Gimnazjum Gli-
nianka (II m.), Julia Bartnicka, klasa Ia 
Gimnazjum Glinianka (III m.), Katarzy-
na Kowalczyk, klasa Ia Gimnazjum Wią-
zowna (III m.) oraz Aleksandra Duszka, 
klasa II g Gimnazjum Zakręt; Angelika 
Jackiewicz, klasa Ig Gimnazjum Zakręt; 
Ewa Sokolik, klasa IIIa Gimnazjum Gli-
nianka; Alicja Ciecierska, klasa IIIb Gim-
nazjum Glinianka; Dominika Wilczek, 
klasa IIb Gimnazjum Glinianka; Enhar 
Ozturk, klasa II Gimnazjum Zakręt; Do-
minika Sulich, klasa III Gimnazjum Za-
kręt (wyróżnienia).

OPR. JOANNA KOCISZEWSKA

Red. Zwycięski artykuł opublikujemy  
w najbliższych „Powiązaniach” 

Rozstrzygnięto konkurs ekologiczny „Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT” w ramach 
realizacji projektu pn. „Edukacja ekologiczna w Gminie Wiązowna”. 

Czas dla seniorów

Stowarzyszenie ma być organizacją 
działającą na rzecz seniorów Gmi-
ny Wiązowna działającą w oparciu 

o pracę społeczną swoich członków, 
zaś jego celem jest wspieranie seniorów  
w dziedzinie kultury i rekreacji, pro-
mocja wiedzy, doświadczenia i zainte-
resowań ludzi w starszym wieku oraz 
nawiązywanie kontaktów z seniorami 
okolicznych gmin. 

Stowarzyszenie chce promować wie-
dzę, doświadczenie i zainteresowania 
ludzi w podeszłym wieku. Działać też 
będzie na rzecz polepszenia sprawno-
ści ruchowej, intelektualnej i manualnej  
a także na budowaniu więzi między-
pokoleniowej. Myślą przewodnią za-
łożycieli Stowarzyszenia jest aktywiza-
cja seniorów, osób w wieku 60+. tak,  
by wiek dojrzały nie przysparzał trosk, 
by nie był to czas stracony, lecz przeciw-
nie, był miłą rozrywką.

Stowarzyszenie osób w wieku 60+, 
liczące 34. osoby, w tym 6. mężczyzn 
działa w budynku Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Radiówku i za-
prasza do współpracy wszystkich chęt-
nych seniorów.  WM

W dniu 20 sierpnia br. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radiówku 
powołano stowarzyszenie seniorów „Bądźmy Razem”. Na prezesa wybrano 
Waldemara Moniaka, sołtysa Bolesławowa (kontakt: 695 706 356).

czynia się do ekologicznego trybu życia  
i segreguje odpady” kolejne miejsca za-
jęli: Gminne Przedszkole „Pod stumi-
lowym Lasem” w Pęclinie (I miejsce), 
Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka  
w Wiązownie (II m.), Gminne Przedszkole  
w Zakręcie (II m.), Przedszkole Niepu-
bliczne „Zabawny Kącik” w Gliniance  
(III m.) Szkoła Podstawowa im. Wincen-
tego Witosa w Gliniance – oddział przed-
szkolny (III miejsce).

W kategorii konkursowej Praca  
plastyczna – wykonanie zakładki do 
książki w tematyce segregacji odpadów 
zwyciężyli:
w grupie wiekowej klasy I
Patryk Pawlak, klasa I SP Zakręt (I miej-
sce), Natan Mońka, klasa Ia SP Glinianka 
(II m.), Dawid Belka, klasa Ia ZSG Wią-
zowna (III m.) oraz Paulina Kubicka, klasa 
Ib ZSG Wiązowna; Jarosław Santorek, 
klasa Ib SP Glinianka; Agata Godlewska, 
klasa Ic ZSG Wiązowna (wyróżnienia).
w grupie wiekowej klasy II
Maksymilian Gutowski, klasa II SP Zakręt 
(I miejsce), Roksana Stankiewicz, klasa IIb 
SP Glinianka (II m.), Natalia Pędich, klasa 
IIa ZSG Wiązowna (III m.) oraz Bartosz 
Czebreszuk, klasa IId ZSG Wiązowna  
i Martyna Zajkowska, klasa IIb ZSG Wią-
zowna (wyróżnienia).
w grupie wiekowej klasy III
Magdalena Przybysz, klasa IIIc ZSG Wią-
zowna (I miejsce), Natalia Barcicka, klasa 
IIIa SP Zakręt (II m.), Oliwia Lech, klasa 
IIIb ZSG Wiązowna (III m.) oraz Natalia 
Żaczek, klasa IIIa SP Glinianka; Aleksan-

– Mamy na względzie dobro osób 
starszych, wyciągnięcie ich z samotności 
poprzez aktywne uczestnictwo w życiu 
Gminy. Chcemy by nasi seniorzy realizo-
wali swoje pasje, zainteresowania a także  
by mogli uczyć się nowych rzeczy i rozwi-
jać się. Chcemy by wiek dojrzały nie przy-
sparzał trosk, by nie był to czas stracony, 
lecz przeciwnie, był miłą rozrywką – mó-
wią założyciele Stowarzyszenia.
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Święto Plonów 
- radość i dziękczynienie

Arcybiskupa Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej ks. Henryka Ho-
sera, wicepremiera i Ministra 
Gospodarki Janusza Piecho-

cińskiego oraz innych witała wójt Anna 
Bętkowska w towarzystwie starosty 
otwockiego Bogumiły Więckowskiej.

Święto Plonów zainaugurowała Msza 
św. polowa na placu w pobliżu kościoła 
parafialnego pw. Św. Wojciecha w Wią-
zownie. Mszę celebrował i kazanie wygło-
sił ks. Henryk Hoser, arcybiskup Diecezji 
Warszawsko-Praskiej, w asyście księży, 
m.in. proboszcza wiązowskiej parafii ks. 
prałata Tadeusza Łakomca. 

- Dożynki są obchodem radosnym. 
Niesiemy snopy pełne ziarna. Dziękując 
za tegoroczne zbiory dziękujemy Bogu 
za Jego hojność i szczodrobliwość, dzię-
kujemy Bogu za dar naszego kraju – po-
wiedział m.in. w nagrodzonym oklaskami 
kazaniu, arcybiskup Hoser, nawiązując 
do odczytanego fragmentu z Ewangelii 
św. Łukasza i podkreślając, że prawdziwa 
wielkość człowieka polega na dzieleniu się 
z innymi: ten, co ma nadmiar dóbr docze-
snych, powinien podzielić się nimi z tymi, 
którzy mają ich za mało. Na koniec kaza-
nia Arcybiskup zaprosił na przyszłoroczne 
Dożynki Diecezjalne, do Klembowa.

Następnie głos zabrał diecezjalny 
duszpasterz rolników Archidiecezji 
Warszawsko-Praskiej ks. Witold Och,  
a po nim wicepremier i minister go-
spodarki Janusz Piechociński, który 
przedstawił konieczność wyzbycia się 
egoizmu, lenistwa i małostkowości dla 
zapewniania lepszego jutra. 

W pogodną niedzielę ostatniego 
dnia sierpnia w Wiązownie odbyły 
się Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-
-Gminne. Na uroczystości licznie 
przybyli mieszkańcy oraz goście  
z innych gmin. 

– Możemy dać z siebie więcej, stać nas 
na więcej. Pamiętajmy, że nasza Ojczyzna 
jest największym dobrem jakie mamy  
na tej ziemi i że stanowi ona nasz wielki, 
zbiorowy obowiązek – powiedział Janusz 
Piechociński.

Z kolei wójt gminy Wiązowna Anna 
Bętkowska powiedziała:

– Dożynki to jeden z najpiękniejszych 
dni w roku dla rolnika – to święto plo-
nów, radości i odpoczynku po ciężkiej 
pracy. To dzień, w którym mieszkańcom 
wsi dziękujemy za trud włożony w zbiór 
plonów, którymi obrodziła ziemia. Przyłą-
czamy się do słów Papieża – Jana Pawła II,  
„Oddajcie hołd spracowanym rękom pol-
skiego rolnika. Tym rękom, które w trud-

nej ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla 
kraju, a w chwilach zagrożenia były goto-
we tej ziemi strzec i bronić”.

W imieniu wszystkich dziękuję  
za Wasz wielki trud, za dobrą pracę  
i za godną postawę mimo wielu trud-
ności i problemów – mówiła pani wójt, 
przywołując słowa historycznego przy-
wódcy ludowców, Wincentego Witosa, 
że „w chłopie żyje i odradza się na-
ród, z niego czerpie swą siłę państwo.  
On najwięcej daje, najmniej wymaga. 
Bez niego nie ma i nie może być zdro-
wego narodu i silnego państwa”.

Po przemówieniu Starosty Otwockie-
go, Bogumiły Więckowskiej, odczyta-
no listy: od Wojewody Mazowieckiego 
Jacka Kozłowskiego oraz od prezesa za-
rządu Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie, Artura Dąbrowskiego.

Odbyła się ceremonia złożenia i po-
święcenia bochnów chleba wypieczonych 
z tegorocznych zbiorów zboża. Delegacje 
poprowadzili gospodarze dożynek: sta-
rosta Jerzy Kopka, gospodarz z Kącka 
oraz starościna Lucyna Sęk, gospodyni  
z Boryszewa. Oboje starostowie prowa-
dzą na co dzień gospodarstwa o profilu 
bydła mlecznego.

Przedstawiciele sołectw podzielili się 
chlebem z uczestnikami dożynek. Oprawą 
muzyczną Mszy św. zajął się chór „Lira” 
pod dyrekcją Czesława Woszczyka.fo
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Przystąpiono do rozstrzygnięcia kon-
kursu na najpiękniejszy wieniec dożynko-
wy, ogłoszonego przez Wójta Gminy.

– Celem konkursu jest promocja wa-
lorów wsi polskiej, upowszechnianie tra-
dycji ludowych, popularyzacja wiedzy  
o zwyczajach dożynkowych oraz inspi-
rowanie twórczości artystycznej – ogłosił 
konferansjer dożynek, znany aktor i wo-
kalista Dariusz Kordek.

Spośród 27. wieńców zgłoszonych do 
konkursu, przygotowanych przez miesz-
kańców sołectw, parafii oraz członków 
wiejskich stowarzyszeń, nagrodzono sześć 
przepięknych wieńców. I miejsce zdo-
był wieniec Koła Gospodyń Wiejskich  
z miejscowości Roszczep (gm. Klembów).  
Na kolejnych pozycjach uplasowali się: 
Sołectwo Kąty, gm. Kołbiel (II m.), Sołec-
two Malcanów, gm. Wiązowna (III m.), 
Parafia Huta Mińska, gm. Mińsk Mazo-
wiecki (IV m.), Sołectwo Lipowo, gm. 
Wiązowna (V m.), Zespół Ludowy „Iwo-
nianki”, gm. Borowie (VI m).

Komisja konkursowa przyznała tak-
że wyróżnienia, które przypadły: Parafii  
Najświętszej Marii Panny Królowej w Jó-
zefowie k/Legionowa w gminie Nieporęt 
oraz Sołectwu Sitki w gminie Klembów.

W czasie kiedy jurorzy debatowali,  
na scenie odbywały się występy artystycz-
ne. Jako pierwszy wystąpił zespół Koła 
Gospodyń Wiejskich z Glinianki, po nim 
zaprezentowały się w piosenkach ludo-
wych dzieci z Gminnego Przedszkola im. 
Misia Uszatka w Wiązownie, a następ-
nie widzowie obejrzeli występy: zespo-
łu ludowego „Wiejskie Klimaty” z Gliny  
w gminie Celestynów, „Podbielanek” 
z Podbieli koło Celestynowa, zespołu 
ludowego „Mlądz” z Otwocka. W dal-
szej części dożynek przed publicznością fo
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Relacja

zaprezentowały się: Zespół Estradowy 
Białoruskiej Pieśni Ludowej „Kalinka”, 
popularyzująca folklor warszawskiej Pragi 
„Kapela Praska”, otwocki zespół muzy-
ki marynistycznej „Strefa Ciszy”, grupa  
z Woli Karczewskiej „Poloki Band”. 
Gwiazdą wieczoru był w tym roku zespół 
„Myslovitz”, który po zakończeniu kon-
certu około godz. 23.30 dał sygnał do za-
kończenia imprezy słowami:

– A teraz w pokoju rozejdźcie się do 
domów! 

Jak co roku, obchodom Święta Plo-
nów towarzyszyła wystawa płodów rol-
nych, zorganizowana przez Mazowiecki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w War-
szawie oraz Terenowy Zespół Doradczy  
w Otwocku przy udziale Gminy Wią-
zowna. Wyeksponowane ziemniaki, jabł-
ka, śliwki, ogórki, pomidory, papryka 
oraz rozliczne inne warzywa i owoce, 
produkty gospodarstw z gminy Wiązow-
na, przyciągały wzrok swoimi barwami.  

Organizatorzy Dożynek  
– Diecezja Warszawsko Praska,  

Powiat Otwocki, Gmina Wiązowna,  
Parafia p.w. św. Wojciecha  

w Wiązownie – składają serdeczne 
podziękowania Patronom Medialnym,  

Partnerom i Sponsorom.

Patroni Medialni:
•	 Powiązania
•	 Linia	Otwocka	
•	 Tygodnik	Regionalny	
•	 Polsat	
•	 HernciszFilm	
•	 Przemysław	Pieniak	

Partnerzy:
•	 Gminny	Ośrodek	Kultury	z	Wiązowny
•	 Koleje	Mazowieckie	
•	 Auchan	
•	 Komenda	Powiatowa	Policji	w	Otwocku	
•	 OSP	z	terenu	Gminy	Wiązowna	
•	 Neuer	der	Security	–	Ochrona	
•	 Oświata	Gminna
•	 Centrum	Wolontariatu	Radiówek	

Sponsorzy:
•	 Hotel	RELAKS	z	Woli	Duckiej	
•	 Restauracja	Mazowsze
•	 Super	Drob	z	Karczewa
•	 Kotwica	–	Pan	Andrzej	Godlewski	
•	 Lekaro	–	Pani	Jolanta	Zagórska	
•	 Piekarnia	Paweł	Radzikowski	z	Wiązowny	
•	 Bank	Spółdzielczy	Otwock	
•	 Mechanika	Pojazdowa	„P.H.U	Jankier”		

z	Dziechcińca
•	 M&S	Sklep	Spożywczo-	Przemysłowy		

z	Wiązowny	Państwo	Grzegorz	Zając		
i	Katarzyna	Rostak	

•	 PPH	EL-STYK	s.c.	z	Góraszki	–	Panowie	
Ryszard	i	Robert	Dąbrowscy	

•	 Firma	MATMON	z	Góraszki	–	Pan	Maciej	
Ryciuk	

•	 PPHU	SKWARA	z	Duchnowa	
•	 Piekarnia	OSCROBA	
•	 TABIT	–	wytwórnia	makaronów	Bartolini	
•	 IMPOL	–	Pan	Zbigniew	Ogiński	
•	 ZAKOR	–	Meble	z	Woli	Duckiej	
•	 ARM	PO	PROSTU	ŁÓŻKA	z	Majdanu		

–	Pan	Mieczysław	Różański	
•	 CHANTAL	–	Pan	Roman	Godek	
•	 Gminna	Spółdzielnia	„Samopomoc	

Chłopska”	–	Pan	Eugeniusz	Florkiewicz	
•	 Fideltronik	Ingo	Sp	z	o.o.	–	Pan	Sławomir	

Marcysiak	
•	 Toi	Toi	Warszawa	
•	 EBIMEX	–	Pan	Michał	Miszyk	Miński	herbu	

Poraj
•	 UNIVERPOL	Sp	zoo.	
•	 PPHU	„IMA”	–	Pan	Jerzy	Maciszewski
•	 PPHU	EW-POL	BIS	–	Pan	Paweł	

Uzarowicz	
•	 TEKOR	–	Przedsiębiorstwo	

Wielobranżowe		
–	Pani	Jolanta	Pieniak	

•	 KAMIENIARSTWO	„W”	MIELCZAREK
•	 AUTO	KOCZYK	–	Pan	Grzegorz	Koczyk
•	 Harasimiuk	Lidia	ze	Słupna	
•	 Instalatorstwo	Elektroniczne	z	Wiązowny		

–	Pan	Andrzej	Witan

Na stoiskach licznych wystawców chętni 
mogli oglądać m.in. pokazy rękodzieła lu-
dowego, prace niepełnosprawnych pod-
opiecznych Stowarzyszenia „Jesteśmy!” 
z Radiówka, dzieła rzeźbiarza i malarza 
z Wiązowny Waldemara Rogali. Można 
było kupić zabawki i przedmioty użytko-
we, dania z grilla, słodycze, napoje. Dzieci 
jeździły na kucykach, karuzeli, bawiły się 
na dmuchanych zjeżdżalniach, atrakcji 
dostarczały także bungee i kule wodne.

W programie Święta Plonów znala-
zły się akcje charytatywne połączone ze 
zbiórką pieniędzy: dla Hospicjum Domo-
wego „Empatia” z Otwocka, dla ośrodka 
Centrum Wolontariatu w Radiówku oraz 
na rzecz 14-letniego Mariusza z Majdanu 
z inicjatywy sołtys Majdanu, Alicji Czeka-
jewskiej.

Dobra pogoda oraz liczne atrakcje 
przygotowane przez organizatorów spra-
wiły, że dożynkowa zabawa trwała do 
późnych godzin wieczornych. PK
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Środowisko/samorząd

Taniej i zdrowiej. Nowe możliwości energetyczne
Podczas spotkania w ramach 
Tematycznych Dni Otwartych,  
które odbyły się w Urzędzie Gminy  
25 sierpnia, mówiono  
o możliwościach, jakie daje program 
oferowany przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej „Prosument”.

Stanowi on linię dofinansowania  
z przeznaczeniem na zakup i montaż 
mikroinstalacji odnawialnych źródeł 

energii, a jego celem jest doprowadze-
nie do ograniczenia lub uniknięcia emisji 
dwutlenku węgla w wyniku zwiększenia 
produkcji energii z odnawialnych źró-
deł poprzez zakup i montaż małych lub 
mikroinstalacji OZE do produkcji cie-
pła lub energii elektrycznej połączonych  
w jedną instalację lub oddzielne instalacje 
w budynku. Program zapewnia możli-
wość uzyskania dotacji w wysokości 20% 
na źródła ciepła do 300 kWt oraz 40%  
na źródła energii elektrycznej do 40 kWe 
w połączeniu z niskoprocentową pożycz-
ką wynoszącą 1% na maksymalny okres 
spłat 15 lat. Maksymalny koszt kwalifiko-
wany dla budynku czyli osoby fizycznej to:  
100 tys. zł. (przy jednym źródle OZE) oraz 
150 tys. zł. (przy kilku źródłach OZE).

Realizacja programu dla poszczegól-
nych mieszkańców odbywa się za pośred-
nictwem Gminy. Złożenie wniosku przez 
Gminę nastąpi po zebraniu wniosków  
od osób fizycznych na łączną sumę 
wnioskowanej kwoty dofinansowania  
(min. 1 mln zł) bez wkładu własnego, 
który osoba fizyczna winna zabezpieczyć i 
wnieść poprzez zawarcie stosownej umo-

wy z Gminą. Jednocześnie Gmina zastrze-
ga sobie prawo do nie przystąpienia do 
programu „Prosument” w przypadku nie 
zebrania odpowiedniej ilości wniosków, 
co skutkuje zwrotem wkładu własnego  
w wartości nominalnej. Warunkiem przy-
stąpienia jest obowiązek złożenia wnio-
sku na co najmniej dwa przedsięwzięcia 
po jednym z każdego rodzaju: na kotły 
na biomasę, pompy ciepła lub kolektory 
słoneczne (źródła ciepła do 300 kWt);  
na systemy fotowoltaiczne, małe elek-
trownie wiatrowe, mikrogenerację (źró-
dła energii elektrycznej, kogeneracja do 
40 kWe).

Temat zreferowali wspomagając się 
pokazem multimedialnym dwaj przed-
stawiciele firmy Fideltronic: Janusz 
Niewiatowski i Ryszard Zemszał. Wy-
słuchali ich mieszkańcy Gminy, których 
mniej niż kwestie nasłonecznienia kuli 
ziemskiej i Polski oraz technicznej strony 

budowy modułu PV interesowały spra-
wy praktyczne, takie jak zasady udziału  
w programie, sposoby finansowania, do-
bór urządzeń do potrzeb gospodarstwa 
domowego. Spotkanie poprowadził za-
stępca wójta Tomasz Kostyra, ze strony 
UG uczestniczyli w nim także Jan Wierz-
bicki (Wydział Inwestycji) i Sławomir Bur-
bicki (Referat Planowania Przestrzennego 
i Urbanistyki). 

– Warunkiem uruchomienia programu 
na terenie Gminy Wiązowna jest przystą-
pienie do niego co najmniej 30 mieszkań-
ców – powiedział Janusz Niewiatowski. 

Nie jest to wiele zważywszy, że Gmi- 
na liczy już 11 111 zameldowanych oby- 
wateli.

Ustalono, że osoby zainteresowane za-
montowaniem instalacji OZE w posesjach 
zgłoszą się w terminie do końca wrze- 
śnia br. do Jana Wierzbickiego – pok. 212 
UG, tel. 22-789-01-20 w. 264. PK

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH 
W SPRAWIE ROZDYSPONOWANIA  

FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Bolesławów 26 września, Boryszew  
25 września, Duchnów 10 września, 
Dziechciniec 23 września, Emów  
19 września, Góraszka 17 września,  
Izabela 16 września, Kopki  
26 września, Lipowo 14 września, 
Majdan 13 września, Osiedle Parkowe 
5 września, Poręby 15 września, Rudka 
19 września, Rzakta 12 września, 
Stefanówka 9 września, Wiązowna 
Kościelna 20 września, Wola Ducka  
12 września, Wola Karczewska  
13 września, Zakręt 25 września,  
Żanęcin 22 września. 
Szczegóły na: www.wiazowna.pl
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70. rocznica Powstania Warszawskiego

Kaci i renegaci (1)

Pierwszy z nich urodził się w 1899 
roku w Lęborku. Jego ojciec, 
Otton von Żelewski, był Pru-
sakiem o polskich korzeniach, 

natomiast matka, Elżbieta z domu Szy-
mańska, rdzenną Polką. Pierwszy człon 
nazwiska „von dem Bach” przypisał 
sobie samowolnie po dojściu Hitlera 
do władzy, aby zatrzeć swoje polskie 
pochodzenie. Za pretekst posłużyła mu 
mieszkająca w okolicach Wejherowa, 
gdzie chodził do szkoły, stara rodzina 
szlachecka von dem Bachów-Żelew-
skich. W latach 1933-i 1940 nazywał się 
więc Erichem von dem Bachem-Żelew-
skim, aby po tym okresie stać wyłącznie 
Erichem von dem Bachem, co formalnie 
zostało mu przyznane po złożeniu sto-
sownej prośby u Himmlera i kilkulet-
nim oczekiwaniu na jej zatwierdzenie. 

Po wybuchu I wojny światowej Erich 
jeszcze wówczas Żelewski wstąpił do 
armii niemieckiej i dzielnie walczył 
zdobywając odznaczenia za odwagę. 
Wojsko opuścił w 1924 r. w stopniu po-
rucznika. W 1930 r. wstąpił do NSDAP 
oraz do SS. W ciągu dekady lat trzydzie-
stych stopniowo awansował i coraz bar-
dziej angażował się w ruch hitlerowski. 
Był m.in. szefem SS i policji w Prusach 
Wschodnich. Po agresji Trzeciej Rzeszy 
na ZSRR mianowano go generałem po-
licji i obergruppenfuehrerem SS. Jego 
zadaniem było likwidowanie „bandy-
tów” sowieckich czyli partyzantów oraz 
cywilów podejrzewanych o sprzyjanie 
im. Von dem Bach (już bez słowiańskie-
go dodatku „Żelewski”) wykonywał 
wolę swoich nazistowskich mocodaw-
ców z ogromną, typową dla niejedne-
go neofity, gorliwością i wyjątkowym 
okrucieństwem. 

Bez wahania kazał wieszać lub roz-
strzeliwać mieszkańców miast, mia-
steczek i osad, w tym kobiety, na pod-
stawie nie udowodnionych podejrzeń,  
w jaskrawej sprzeczności z prawem mię-
dzynarodowym, co hitlerowcy prakty-
kowali nagminnie w podbitych krajach 
Europy wschodniej i południowej m.in. 
w Polsce, Grecji czy Jugosławii. W kra-

jach zachodnich, takich jak Francja, 
Dania, Holandia czy Norwegia wyka-
zywali większą dbałość o zachowywanie 
pozorów. Ma na sumieniu również wy-
mordowanie kilkunastu tysięcy Żydów 
w krajach nadbałtyckich m.in. w Rydze. 

Jak napisał Tadeusz Sawicki w książce 
„Rozkaz: zdławić powstanie” (Warsza-
wa 2001) – „Von dem Bach był osobą 
o dużym doświadczeniu w kierowaniu 
działaniami przeciwko partyzantom. 
I taki oto człowiek wyznaczony został 
na dowódcę jednostek skierowanych do 
zwalczania wybuchłego w Warszawie 
powstania”. 

Po przybyciu do Warszawy zainstalo-
wał swój sztab na Woli. Właśnie na Woli 
oraz na Ochocie doszło na największych 
masowych egzekucji ludności cywilnej 
przez podległe mu oddziały, które za-
chęcał do absolutnej bezwzględności. 
Oblicza się, że od kul jego esesmanów 
zginęło 65 tys. ludności. Furia i okru-
cieństwo Niemców dominowały zwłasz-
cza w pierwszych dniach Powstania. 

„Niemcy skupili się na masakrowaniu 
każdego mężczyzny, każdej kobiety i każ-
dego dziecka, którzy się znaleźli w ich 
polu widzenia. Nie oszczędzano nikogo 
– nawet sióstr zakonnych, pielęgniarek, 
leżących w szpitalach pacjentów, lekarzy, 
kalek i dzieci. Szacunkowe liczby ofiar 
rzezi na Woli i Ochocie wahają się od 
20.000 do 50.000. 6 sierpnia von dem 
Bach wprowadził nową taktykę. Mordo-
wać miano tylko mężczyzn. Pojmanych 
cywili należało odsyłać do Durchgang-
slager (Dula) 121, czyli obozu przejścio-
wego, który właśnie założono w Prusz-
kowie”. – napisał prof. Norman Davies 
w swojej potężnej monografii „Powsta-
nie '44” (Kraków 2004). 

Po upadku Powstania, świat obiegło 
zdjęcie von dem Bacha przyjmującego 
uściskiem dłoni poddającego się gen. 
Bora-Komorowskiego. Kat Powsta-
nia traktował swojego odpowiednika 
z drugiej strony barykady po rycersku, 
już nie jako „bandytę”, ale z zachowa-
niem wymogów Konwencji Genewskiej.  
Nie nakazał rozstrzelać młodych, kil-

Najbardziej bezwzględni pacyfikatorzy Powstania: Erich von dem Bach-Żelewski 
i Mieczysław Kamiński byli polskiego pochodzenia. Pragnąc wkupić się w łaski 
„Herrenvolku” wykazywali szczególną gorliwość i ogromne okrucieństwo  
w pacyfikacji ludności walczącej stolicy. 

kunastoletnich członków powstańczego 
AK, którzy poddali się razem z innymi, 
a przecież oni nie mieli praw komba-
tanckich. Opowiadał mi kiedyś pewien 
szacowny, wiekowy pan, będący w 1944 
roku jednym z tych młodych chłopa-
ków, jak po upadku Powstania razem  
z dużą grupą innych bojowników czekał 
na swój los przed lufami niemieckich 
karabinów. Wtedy przyszedł sam von 
dem Bach. Przeszedł wzdłuż szeregu 
ustawionych na baczność Polaków i za-
trzymał się przy moim późniejszym roz-
mówcy. 

– Dlaczego strzelałeś do Niemców?  
– zapytał. 

– A co pan generał zrobiłby na moim 
miejscu? Broniłem swojej ojczyzny  
i swojego narodu - odparł po niemiecku 
chłopak. Kat Warszawy pokiwał głową. 

– Nie rozstrzelamy was. Teraz będzie-
my razem walczyć przeciwko czerwonej 
fali, jaka zalewa wasz kraj i Europę – po-
wiedział von dem Bach. 

„Co mieliśmy robić? Była to szansa 
na uratowanie życia” – wspominał mój 
rozmówca. 

– Jawohl! Herr General! – krzyknę-
ły raźno powstańcze chłopaki, po czym 
przy pierwszej nadarzającej się okazji 
zdezerterowali z oddziałów pomocni-
czych do których Niemcy ich wcielili. 
Wspomnijmy też, że kat Warszawy ka-
zał oddać władzom kościelnym urnę  
z prochami serca Fryderyka Chopina 
jaką Niemcy znaleźli w zgliszczach ko-
ścioła św. Krzyża. Może ta łaskawość 
wynikała z przypomnienia sobie pol-
skiego pochodzenia? 

Po wojnie były Erich Żelewski nie 
stanął przed polskim sądem. Wpadł  
w ręce Amerykanów, którzy wykorzy-
stali go jako świadka oskarżenia prze-
ciwko jego byłym mocodawcom w za-
mian za nietykalność. Von dem Bach 
mieszkał więc spokojnie w RFN aż do 
1961 roku, kiedy wytoczono mu proces 
o udział w masakrze jego kolegów z SA 
w 1934 roku podczas tzw. Nocy Dłu-
gich Noży, a następnie w morderstwie 
kilku komunistów niemieckich doko-
nanym rok wcześniej, tuż po dojściu 
Hitlera do władzy. I tak, von dem Bach 
trafił za kratki z dożywotnim wyrokiem, 
ale – paradoksalnie – nie za zbrodnie  
na Polakach, Rosjanach czy Żydach,  
ale na swoich rodakach. Zmarł w wię-
zieniu w Monachium w 1972 roku.

PIOTR KITRASIEWICZ

(Ciąg dalszy w kolejnym numerze 
„Powiązań”) 



OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIĄZOWNA z dnia 28 sierpnia 2014 roku
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.). Uchwały Nr 108.XXXIII.2012 Rady Gminy Wiązowna  

z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie podziału gminy Wiązowna na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu, zmienionej Uchwałą Nr 26.LII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2014 roku podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich 
granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy 
Wiązowna zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy Wiązowna, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59, Sala Konferencyjna – II piętro.
Wójt Gminy Wiązowna mgr inż. Anna Bętkowska

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIĄZOWNA z dnia 28 sierpnia 2014 roku
Na podstawie art. 16 § 1 i § 2, art. 40a § 1 i § 2, art. 56 § 2 oraz art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.), 

Uchwały Nr 4.XXXV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie podziału gminy Wiązowna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej Uchwałą Nr 27.LII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2014 roku, podaję do wiadomości 
wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wybor-
czych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która 
z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez Wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku 
wojewódzkiego oraz wyborów wójta, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

   – obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
 – obwody oznaczone symbolem, zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych w terminie do dnia 26 października 2014 r. w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może:
– głosować korespondencyjnie w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Zamiar głosowania korespondencyjnego 

powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do 26 października 2014 r.
– głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Zamiar głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania 

powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do 2 listopada 2014 r.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 7 listopada 2014 r. złożyć 
wniosek do Wójta Gminy Wiązowna o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamia-
ru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz przy użyciu nakładek na karty do głosowania można 
uzyskać w Urzędzie Gminy Wiązowna, Wiązowna, ul. Lubelska 59, BOM stanowisko B albo pod nr telefonu 22 789 01 20 w. 236, fax 22 789 01 20 w. 300 lub w formie 
elektronicznej na adres e-mail urzad@wiazowna.pl

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada 2014 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00
Wójt Gminy Wiązowna Anna Bętkowska

Numer obwodu
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji

      1 Zakręt, Izabela, Michałówek Zespół Szkolno-Gimnazjalny
w Zakręcie, Zakręt, ul. Szkolna 11

2 Boryszew, Duchnów Świetlica w Duchnowie,
Duchnów, ul. Wspólna 157

3
  

Majdan z Zagórzem, Osiedle Parkowe
Wiązowna Gminna ulice: Bażantowa, Boryszewska, Brzozowa, Dworkowa, Gołębia, Klonowa, Kościelna numery parzyste od 2 do 36 i numery nieparzyste od 1 do 41, Leśna, 
Lubelska numery parzyste od 10 do końca, numery nieparzyste od nr 11 do końca, Ogrodowa, Parkingowa, Parkowa, Polna, Szkolna, Wrzosowa, Osiedle XXX-lecia

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Wiązownie,  
Wiązowna, ul. Kościelna 20

       4
Wiązowna Kościelna ulice: Aleja Kwiatów Polskich, Chabrowa, Dębowa, Dobra, Duchnowska, Gródek, Irysowa, Jagodowa, Kącka, Konwalii, Kościelna numery parzyste od 38 do końca, 
numery nieparzyste od 43 do końca, Kwiatowa, Lipowa, Lubelska numery parzyste od 2 do 8 i numery nieparzyste od 1 do 9, Malwy, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Niezapominajki, 
Pęclińska, Płachta, Projektowana, Rezedowa, Rumiankowa, Sadowa, Sarnia, Sasanki, Słoneczna, Spokojna, Sportowa, Stokrotki, Superunek, Świerkowa, Turystyczna, Wąska, Żabia

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie,
Wiązowna, ul. Kościelna 41

       5 Kąck, Pęclin Przedszkole w Pęclinie, Pęclin, ul. Radosna 74

       6 Glinianka I, Glinianka II, Poręby Szkoła Podstawowa w Gliniance, 
Glinianka, ul. Napoleońska 1

       7 Bolesławów, Czarnówka, Rzakta, Kruszówiec, Wola Ducka, Wola Karczewska Gimnazjum w Gliniance,
Glinianka, ul. Napoleońska 53a

       8 Emów, Radiówek, Dziechciniec, Rudka, Żanęcin, Góraszka, Stefanówka Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Wiązownie,
Wiązowna, ul. Kościelna 20

9 Kopki, Lipowo, Malcanów Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Malcanowie, Malcanów, ul. Mazowiecka 22

Nr okręgu
wyborczego Granice obwodu głosowania Liczba radnych

wybieranych w okręgu

1 Zakręt 1

2 Izabela, Michałówek 1

3 Majdan w tym Zagórze 1

4 Góraszka, Stefanówka 1

5 Boryszew, Duchnów 1

6 Kąck, Pęclin 1

7 Osiedle Parkowe, Wiązowna Gminna ulice: Bażantowa, Boryszewska, Brzozowa, Dworkowa, Gołębia, Klonowa, Kościelna numery parzyste od 2 do 36 i numery nieparzyste od 1 do 41, Leśna, 
Lubelska numery parzyste od 10 do końca, numery nieparzyste od nr 11 do końca, Ogrodowa, Parkingowa, Parkowa, Polna, Szkolna, Wrzosowa, Osiedle XXX-lecia 1

8 Wiązowna Kościelna ulice: Dębowa, Dobra, Duchnowska, Jagodowa, Kącka, Konwalii, Modrzewiowa, Pęclińska, Płachta, Sarnia, Słoneczna, Superunek, Świerkowa 1

9 Wiązowna Kościelna ulice: Aleja Kwiatów Polskich, Chabrowa, Gródek, Irysowa, Kościelna numery parzyste od 38 do końca, numery nieparzyste od 43 do końca, Kwiatowa, Lipowa, Lubelska numery 
parzyste od 2 do 8 i numery nieparzyste od 1 do 9, Malwy, Nadrzeczna, Niezapominajki, Projektowana, Rezedowa, Rumiankowa, Sadowa, Sasanki, Spokojna, Sportowa, Stokrotki, Turystyczna, Wąska, Żabia 1

10 Emów, Radiówek 1

11 Dziechciniec, Rudka, Żanęcin 1

12 Kopki, Lipowo, Malcanów 1

13 Kruszówiec, Wola Ducka, Wola Karczewska 1

14 Bolesławów, Czarnówka, Rzakta 1

15 Glinianka I, Glinianka II, Poręby 1
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GMINA:
Urząd Gminy Wiązowna .......................22 789 01 20
godz. pracy pn. 8.00-17.00, wt.-czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00
Telefon dyżurny ws. aktów zgonu ...............665 594 577 
(poza godzinami pracy urzędu)
Gminny Ośrodek Kultury ......................22 780 41 79
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ....22 780 46 59
Biblioteki:
Duchnów ..................................................22 780 44 44
Glinianka  ..................................................22 789 97 90
Wiązowna .................................................22 789 01 46
Apteka Wiązowna ...................................22 789 07 63
Apteka Glinianka .....................................22 610 37 80
Ośrodki Zdrowia:
Wiązowna .................................................22 789 01 15
Glinianka ...................................................22 789 97 22
Lecznica Weterynaryjna Wiązowna ......22 789 01 23
Zgłoszenia zwierząt padłych, bezdomnych,  
dzikich itp ......605 874 227, 603 703 660, 605 043 117
Bank Spółdzielczy w Wiązownie ............22 789 01 66

Posterunek Policji w Wiązownie ............22 789 01 77
dyżur w Józefowie całodobowo ................22 780 11 28
Dzielnicowi Gminy Wiązowna (sprawy rodzinne i sąsiedzkie)
 ...................................................600 997 501, 600 997 488
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
– zgłaszanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych:
w godz. pracy biura ....................................22 789 01 33
pn. 8.00-17.00, wt.-czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00
Oczyszczalnia ścieków w Emowie 
w godz. 7.00-19.00  ...................................22 795 11 02
Awarie wodociągowe (po godzinach pracy ZWiK):
Piotr Szulik  ................................................ 603 680 112 
(Majdan, Zakręt, Góraszka, Emów, Boryszew, Stefanówka, 
Izabela, Michałówek, Duchnów, Wiązowna, Radiówek, Żanęcin) 
Mieczysław Dyzio .......................................603 680 134 
(Lipowo, Malcanów, Dziechciniec, Pęclin, Kopki, Wola Ducka, Kąck) 
Zbigniew Przybysz ......................................603 680 113 
(Rzakta, Glinianka, Kruszówiec, Czarnówka, Bolesławów, Poręby, 
Wola Karczewska) 
Awarie kanalizacji po godz. 19.00:
Dariusz Sknadaj  .........................................603 645 736 
(Wiązowna Kościelna, Radiówek)

 
Zbigniew Ciach ..........................................603 645 743 
(Radiówek) 

POWIAT:
Starostwo Powiatowe w Otwocku .......22 778 1 300
Powiatowe Stanowisko 
Zarządzania Kryzysowego.....................22 718 16 40
Urząd Skarbowy w Otwocku .................22 778 23 01
ZUS w Otwocku .......................................22 719 45 60
Szpital Powiatowy w Otwocku .............22 778 26 00
Przychodnia specjalistyczna 
w Otwocku ................................................22 778 26 60
Apteka całodobowa w Otwocku ...........22 779 20 91
Komenda Policja w Otwocku 
(dyżurny) .....................................................22 779 40 91

TELEFONY ALARMOWE:
Policja 997
Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Straż Pożarna  998
Numer ratunkowy   112

Ważne telefony

Wakacje z tenisem stołowym
szej Gminy możliwość doskonalenia gry 
w tenisa stołowego, ale także zajęcia  
w okresie wakacyjnym.

Tak tez działo się podczas tych mijają-
cych już wakacji. Od 18 do 22 sierpnia 
GKTS Wiązowna przeprowadził cykl 
treningów, konkursów i turniejów spor-
towych w ramach „Wakacji z tenisem 
stołowym”. Wszyscy chętni mieszkań-
cy gminy Wiązowna a w szczególności  
ci najmłodsi uczestniczyli w urozmaico-
nych zajęciach sportowych odbywają-
cych się w hali Zespołu Szkolno-Gimna-
zjalnego. Trenerzy prowadzący zajęcia 
wyróżnili kilka osób, które z systema-
tycznością i zaangażowaniem uczestni-
czyli w zajęciach.

Z najmłodszych uczestników wyróż-
nili się: Dawid Baran (klasa III) i Bartek 
Kublik (klasa V)

Ze starszych zawodników wyróżni-
li się: Mateusz Stawikowski, Damian 
Krawczyk.

Gminny Klub Tenisa Stołowego 
Wiązowna od początku swojego 
istnienia prowadzi w czasie roku 

szkolnego systematyczne zajęcia dające 
wszystkim chętnym mieszkańcom Na-

Koleżanki i Koledzy Absolwenci Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie!
Spotkajmy się, powspominajmy dawne czasy, przyczyńmy się do zintegrowania naszego środowiska  
w gminie Wiązowna. Nasza propozycja dotyczy wszystkich absolwentów SGGW-AR bez względu  
na wiek, rok ukończenia studiów. Proponujemy spotkanie w dniu 25 września br. o godz. 19.00 w restauracji Mazowsze 
w Wiązownie (na skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Lubelskiej).
W razie pytań jesteśmy do dyspozycji:
Anna Bętkowska, Wiązowna, tel. 605-103-134, e-mail: absolwenci-sggw@o2.pl
Jan Markowski, Żanęcin, tel. 604-405-802, e-mail: markowskijan@onet.eu
Do zobaczenia!

Wakacje z tenisem były współfinanso-
wane z dotacji Gminy Wiązowna

Od początku września zapraszamy 
wszystkich chętnych na cykliczne za-
jęcia w okresie roku szkolnego, któ-
re odbywać się będą we wtorki, środy  
i czwartki w godz. 16-20.

KAMIL SITEK, TRENER GKTS WIĄZOWNAfo
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Z obiektywem w…Woli Karczewskiej

Po sianokosach 
fot. Anna Bętkowska

SYSTEM GOSPODARKI 
ODPADAMI KOMUNALNYMI

–  GMINA WIĄZOWNA

Plastik
worek ŻÓŁTY

Wrzucamy:
zgniecione butelki PET,  

opakowania plastikowe,
nakrętki, torebki foliowe,  

puszki metalowe, opakowania  
po konserwach

Papier
worek NIEBIESKI

Wrzucamy:
Gazety, czasopisma,

tekturę, zeszyty,
opakowania wielomateriałowe

(kartony po mleku,  
sokach)

ODPADY ZMIESZANE
– odbiór 2 x w miesiącu
Odpady zmieszane to niesegregowane odpady komu-
nalne powstające w gospodarstwach domowych, pozo-
stałe po przeprowadzeniu segregacji. 
Tu wrzucamy resztki żywności, pampersy, popiół drobna 
frakcja, zanieczyszczone odpady.

Szkło
worek ZIELONY

Wrzucamy:
butelki ze szkła, słoiki,
opakowania szklane,

(bez nakrętek  
korków i kapsli),  
szklane talerze

Odpady  
biodegradowalne

worek BRĄZOWY

Wrzucamy:
Trawę, liście, 

gałęzie

ODPADY SEGREGOWANE – odbiór 1 x w miesiącu

PODZIĘKOWANIA 
DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH!!!

Składam serdeczne podziękowania dla Państwa: 
Teresy i Tadeusza Kruszewskich, Lucyny i Dariu-
sza Sęk, Reginy i Stanisława Sieradzan ze wsi Bo-
ryszew, Anny i Wojciecha Ruszkowskich, Grażyny 
i Antoniego Woźnica, Małgorzaty i Włodzimierza 
Wojewódzkich, Huberta Wojewódzkiego, Tadeusza 
Wojewódzkiego, Anny i Wojciecha Smolak, Marii  
i Romana Woźnica, Wioletty i Michała Domańskich 
ze wsi Duchnów, Elżbiety i Eugeniusza Papis, Kry-
styny i Marka Kobza ze wsi Glinianka, Anny i Piotra 
Wieczorek ze wsi Kąck, Małgorzaty i Jana Wieic-
kich, Urszuli i Mariana Bąk ze wsi Malcanów, Anny 
i Franciszka Lech z Dziechcińca, Jadwigi i Jana Ro-
kickich, Jolanty i Sławomira Boguckich, Elżbiecie  
i Mirosławowi Gańko, Barbarze i Grzegorzowi 
Kobza ze wsi Rzakta, Barbary, Michała i Macieja 
Szwedo, Hanny i Stanisława Marek, Dariusza Anto-
niak, Joanny i Mieczysława Gardyńskich, Dariusza 
Rak ze wsi Wiązowna, Zofii i Pawła Kos z Majdanu  
za przekazanie pięknych płodów rolnych na zorga-
nizowanie Wystawy, która uatrakcyjniła tegoroczne 
Dożynki. Ponadto bardzo chcę podziękować Pań-
stwu Urszuli i Pawłowi Radzikowskim – Piekarnia 
Wiązowna za przekazanie kosza z wyrobami piekar-
ni. Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania 
Wystawy podczas tegorocznych Dożynek bardzo 
dziękuję za współpracę, a w szczególności pragnę 
podziękować Panu Wojciechowi Ruszkowskiemu, 
Antoniemu Woźnica z Duchnowa oraz Panu Dariu-
szowi Witan z Pęclina za osobiste zaangażowanie się, 
pomoc i wsparcie przy przygotowaniu Wystawy Pło-
dów Rolnych

Agnieszka Łątka 
/Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego/
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Relacja

Powstańcza wieczornica

Na początku rozległy się dźwięki pieśń – hym-
nu Polski Podziemnej „Naprzód do boju, żoł-
nierze” z 1942 roku, a następnie odtworzono 
„kronikę dźwiękową z 1 sierpnia 1944 roku”. 

Był nią nagrany w wiele lat później 15-minutowy reportaż 
oparty na wspomnieniach uczestników powstańczego zry-
wu oraz raportach polskich i niemieckich. W części poetyc-
ko-muzycznej Anna Chwalczuk i Aneta Urban recytowały 
wiersze autorstwa uczestników Powstania. Usłyszeliśmy  
– między innymi „Sierpień” i „Słowa pożegnania” Edwarda 
Eugeniusza Chudzyńskiego, „Elegię o chłopcu polskim” oraz  
„Z głową na karabinie” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, „Ma 
Warszawa gdzieś pod ziemią” Józefa Andrzeja Szczepańskie-
go, „Do powstańca” Stanisława Marczaka-Oborskiego. Poezji 

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie uczcił 70. rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskiego wieczornicą słowno-
muzyczno-filmową.

towarzyszyły pieśni i piosenki z czasów wojny i okupacji, takie 
jak „Dziś idę walczyć – Mamo!”, „Warszawskie dzieci”, „Hej, 
chłopcy, bagnet na broń”, „Marsz Mokotowa” i inne. 

Finałem spotkania była projekcja filmu-spektaklu Marii 
Zmarz-Koczanowicz, opartego na wspomnieniach Mirona 
Białoszewskiego „Pamiętnik z Powstania Warszawskiego” bę-
dącego połączeniem elementów filmu fabularnego, spektaklu 
teatralnego oraz zdjęć i fragmentów filmów dokumentalnych 
z okresu Powstania. Wydarzenia poszczególnych dni ogląda-
liśmy z punktu widzenia narratora czyli samego Białoszew-
skiego (w tej roli Adam Woronowicz), młodego mieszkańca 
stolicy nie biorącego udziału w walce zbrojnej. Niezwykłe 
wrażenie zrobiła naturalność szarego człowieka oddającego 
prostym, potocznym językiem codzienny obraz tragedii i ka-
taklizmu w jakim znalazł się nie z własnej woli wraz z innymi 
mieszkańcami „miasta nieujarzmionego”.

Scenariusz uroczystego spotkania z pieśnią, poezją, muzyką 
i filmowym przekazem przygotowała Dorota Czermińska. PK
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Konkurs na nazwę placu rozstrzygnięty
Znamy wyniki ogłoszonego przez wójta konkursu  
na Nazwę Ogólnodostępnej Przestrzeni Publicznej  
w Wiązownie przy ul. Lubelskiej czyli działki gminnej  
nad odnogą Mieni, na której dwukrotnie odchodzono  
Dni Gminy – Zielona Wiązowna. Zwyciężyła pełna prostoty 
nazwa: „Park Centrum Wiązowna”.

III miejsce dla nazwy „Wiązolandia” – również Huberta 
Urbana z Duchnowa. 

Laureaci otrzymają nagrody. 
– To dla mnie duże i bardzo miłe zaskoczenie. Mam na-

dzieję, że ta pełna prostoty nazwa przyjmie się wśród miesz-
kańców całej gminy – powiedział laureat I miejsca, 28-letni 
Sebastian Nowak. 

Tablica z nazwą stanie na placu po zakończeniu całości in-
westycji. PKNa placu trwa budowa centrum rekreacji. Są już oświe-

tlone alejki, nowoczesny plac zabaw oraz skate park, 
z których często korzystają dzieci i młodzież. Obec-

nie, w ramach II etapu inwestycji, trwają prace nad budową 
toru dla rolkarzy, miejsc pod szachy plenerowe, betonowy 
stół do tenisa stołowego, siłownię plenerową oraz placyk pod 
przyszły HotSpot Wi Fi.

Na zaadresowany do mieszkańców całej gminy konkurs na-
płynęło 28 zgłoszeń. Liczba prac nadesłanych przez każdego 
z uczestników nie była limitowana. Ich oceny dokonała komi-
sja. Przyznano następujące miejsca:

I miejsce dla nazwy „Park Centrum Wiązowna” nadesłanej 
przez Sebastiana Nowaka z Pęclina. 

II miejsce dla nazwy: „Mienia Park” nadesłanej przez Hu-
berta Urbana z Duchnowa, 


