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Relacja

Z patriotyczną zadumą

Wieczór Pieśni Patriotycz-
nych „Z pieśnią na ustach 
przez lata niewoli” w ZSG 
poprzedziła Msza św. w in- 

tencji Ojczyzny w kościele pw. Św. Pawła 
Apostoła w Zakręcie celebrowana przez 
proboszcza ks. kanonika Tadeusza Firy-
siuka, który w kazaniu położył nacisk  
na konieczność podtrzymywania wartości 
patriotycznych i tradycji historycznych. 
Mówił również o listopadowych wybo-
rach samorządowych podkreślając odpo-

W Dniu Niepodległości obchodziliśmy 
96 rocznicę odzyskania wolności  
przez Polskę. Uroczystości lokalne  
w gminie Wiązowna odbyły się  
w Wiązownie i Gliniance,  
a ogólnogminne w Zespole  
Szkolno-Gimnazjalnym w Zakręcie. 
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Podsumowanie
Kadencja samorządu terytorialnego Gminy Wiązowna 2010-2014  
to okres trudnych decyzji, które wynikały ze zmiany przepisów prawa 
m.in. dotyczących gospodarki odpadami, obniżeniem dochodów  
z PIT i spadkiem obrotu nieruchomościami. Gmina stała się od 2013 
roku płatnikiem Janosikowego, czyli wpłatami do budżetu państwa. 
Gmina to wszyscy mieszkańcy tworzący wspólnotę samorządową, 
zamieszkujący na powierzchni około 103 km2. Potrzeby w zakresie 
infrastruktury technicznej, dróg, chodników, oświetlenia są 
ogromne, a możliwości finansowe ograniczone. Istotne znaczenie 
ma inicjatywa lokalna, która w wyniku udziału finansowego 
mieszkańców pozwala przyspieszyć realizację budowy wodociągu, 
kanalizacji czy poprawy jakości dróg.
Fundusz sołecki, wprowadzony od roku 2014, to sukces dający 
realną nadzieję na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Przyjęcie 
Planu Centrum Handlowego GÓRASZKA to duże możliwości, 
oczekiwania wzrostu miejsc pracy i podatków lokalnych  
oraz dochodów od koncesji alkoholowych. 
Komunikacja pasażerska pozostaje w dotychczasowym zakresie, 
ponieważ radni i mieszkańcy odrzucili propozycję zmian. Konieczne 
są dalsze działania w celu uzyskiwania lepszych połączeń i tańszych 
rozwiązań w kontekście rozbudowy S-17 i budowy A-2. Estetyka 
terenów gminnych, stworzenie centrum Wiązowny i zorganizowanie 
miejsc handlu na terenie przy pętli autobusowej w Wiązownie  
to pilne potrzeby.
Bezpieczeństwo – drogi, chodniki i oświetlenie to bardzo istotne 
zadania i bardzo droga ich realizacja. 
Rozbudowa szkół, która rozpoczęła się od szkoły i hali sportowej  
w Malcanowie, to początek – przed nami kolejne: Szkoła Podstawo- 
wa w Gliniance i w Zakręcie.
Przedstawione fakty wskazują na utrzymującą się w ostatnich latach 
tendencję rozwojową Gminy. Świadczą o tym zarówno wielkości 
pozyskanych środków z zewnątrz, jak i nakłady na inwestycje 
pochodzące ze środków własnych Gminy. 
W okresie kadencji jako organ wykonawczy gminy wydałam do dnia 
12 listopada 2014 r. włącznie 613. zarządzeń. Skierowane zostały one 
do wykonania odpowiednim komórkom Urzędu Gminy i jednostkom 
organizacyjnym gminy, zgodnie z ich postanowieniami. Przekazane 
przez organ uchwałodawczy Gminy (Rada Gminy Wiązowna)  
565. uchwał (bez sesji z dnia 12 listopada br.) zostały zrealizowane 
przez organ wykonawczy gminy (Wójta Gminy). 

Znaczny wzrost liczby mieszkańców pokazuje, że warto tu się 
osiedlać i lokować tu swoją działalność gospodarczą, a władze Gminy 
dokładają starań, by Wiązowna była miejscem przyjaznym do życia. 
Przewidywane dochody w podatku lokalnym od Centrów 
Handlowych w Wiązownie, w Duchnowie, od większej liczby 
podmiotów gospodarczych, służyć będą inwestowaniu w 
rozwój Gminy i w budowę niezbędnej infrastruktury społecznej 
i technicznej. Nowa perspektywa środków europejskich 
stworzy możliwości pozyskania funduszy. Gmina należy do ZIT 
(Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) – będzie to narzędzie 
dzielenia środków, w głównej mierze na ścieżki rowerowe. 
Opracowaliśmy koncepcję ciągów pieszo-rowerowych, dla których 
konieczne jest opracowanie projektów technicznych. Realizacja 
takiego zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w gminie 
oraz zwiększy jej atrakcyjność turystyczną. 
Największą wartością Gminy jest kapitał ludzki. Przybywa 
ludzi młodych, którzy osiedlają się na terenie Gminy i tu chcą 
wychowywać swoje dzieci. Dlatego inwestycje m.in. oświatowe, 
są i będą priorytetem. Duża aktywność środowiska seniorów 
zaowocowała powstaniem Gminnej Rady Seniorów, która bardzo 
prężnie rozpoczęła działania na rzecz osób 60+.
Intensywna urbanizacja naszej gminy wymaga starannych działań 
zabezpieczających przestrzeń publiczną, m.in. miejsca rekreacji, 
sportu, tereny dla oświaty, kultury.
Bardzo ważnymi dokumentami strategicznymi opracowanymi 
w tej kadencji są: Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego, Strategia Rozwoju Gminy 
Wiązowna oraz będąca na ukończeniu opracowywania Strategia 
Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Narzędzia dla zrównoważenia rozwoju gminy to m.in dokumenty  
strategiczne, budżet i fundusze celowe, możliwości współpracowania 
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i sama organizacja 
administracji lokalnej. Zrównoważony rozwój Gminy oznacza,  
że w każdym rejonie Gminy realizujemy najważniejsze, dla danej 
społeczności zadania przy aktywnym udziale społecznym  
i zadowoleniu mieszkańców. Wszystkim osobom, które uczestniczyły 
w tworzeniu strategicznych dokumentów gminy dziękuję za pracę  
i szeroki udział w konsultacjach.
Dziękuję Mieszkańcom, Sołtysom, Przewodniczącym Zarządów 
Osiedli, Członkom Rad Sołeckich i Osiedlowych, Radnym oraz 
Pracownikom Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy, 
jak również Organizacjom Pozarządowym za współpracę w mijającej 
kadencji.

 ANNA BĘTKOWSKA 

Okiem wójta

od roku 1791 i uchwalenia Konstytucji 
Trzeciego Maja do roku 1920, były uczen-
nice Patrycja Cabaj i Aleksandra Duszka.  
Nastąpiło chóralne oraz solowe wykona-
nie pieśni i piosenek żołnierskich (m.in. 
„Legionów”, „Warczą karabiny”, „O mój  
rozmarynie”) oraz recytacja wierszy. 
Usłyszeliśmy strofy patrona SP Cypriana 
Kamila Norwida („Moją ojczyznę” oraz 
„Moja piosnkę II”), Marii Konopnic-
kiej („O Wrześni”), Jerzego Żuławskiego  
(„Do moich synów”), Zbigniewa Kabata 
(„Mój kraj”), Romana Pisarskiego („Oj-
czyzna”). Śpiewali i recytowali: Magdale-
na Burak, Marta Cholewa, Weronika Dut-
kiewicz, Szymon Galicki, Eryk Kąkol, Jan 
Łabędź, Alicja Oliwa, Maciej Panek, Alek-
sandra Rawska, Jan Stolarczyk. Na za- 
kończenie części artystycznej Angelika Jac- 
kiewicz zaśpiewała przesycony zadumą, 
refleksyjny utwór „Ja to mam szczęście”.

Odbył się pokaz strojów z okresu 
zaborów wykonanych przez uczniów 

wiedzialną rolę i trud lokalnych samorzą-
dów w życiu narodu i państwa. 

Obchody Święta Niepodległości  
w ZSG rozpoczęło wejście odśpiewanie 
przez zebranych Hymnu Państwowego. 
Wysłuchano recytacji fragmentu XII Księ-
gi „Pana Tadeusza” – Koncertu Jankiela, 
kończącego się słowami: „Jeszcze Polska 
nie zginęła”, w wykonaniu ucznia Piotra 
Twardowskiego, a następnie okoliczno-
ściowe mowy wygłosiły dyrektor ZSG 
Elżbieta Olczyk-Szum oraz wójt Anna 
Bętkowska. 

Rozpoczęto program artystyczny w wy- 
konaniu uczniów Szkoły Podstawowej  
im. C.K. Norwida oraz Publicznego Gim-
nazjum, do którego scenariusz napisały 
nauczycielki, Justyna Chłopik i Natalia 
Maciak, a oprawę muzyczną przygotował 
Jan Potyrało. Konferansjerkami pokazu 
multimedialnego, prezentującego prze-
platane wierszami pieśni oraz film doku-
mentalny ukazujący sceny z historii Polski 

ZSG. Chłopcy i dziewczęta prezento-
wali historyczne ubiory – m.in. z okre-
su Księstwa Warszawskiego, Powstania 
Listopadowego – a towarzyszący poka-
zowi komentarz opowiadał o każdym 
ze strojów. Prezentacja miała charakter 
konkursowy: jurorzy oceniali jakość 
i wykonanie każdego z ubiorów, a na 
koniec wręczyli nagrody. W kategorii 
klasy IV-VI pierwsze miejsce zajął Do-
minik Pawlak z klasy V. Na kolejnych 
pozycjach znaleźli się: II m. ex aequo Ja-
kub Michalak i Eryk Kąkol (obaj z kla- 
sy V), III m. Marta Cholewa (kl. VI). 
Wyróżnienie przypadło Justynie Sęk  
z klasy IV b. W kategorii gimnazjum 
zwyciężyła Patrycja Cabaj z klasy I. 

Na zakończenie uroczystości gospoda-
rze oraz goście wspólnie śpiewali utwory 
zawarte w przygotowanym i wydanym 
przez ZSG „Śpiewniku Pieśni Patriotycz-
nych”. 

 PIOTR KITRASIEWICZ
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Informacje o usterkach oświetlenia ulicznego należy zgłaszać: telefonicznie  
22 789 01 20 wew. 253 lub mailowo wydzial.techniczny@wiazowna.pl  
do Referatu Gospodarki Komunalnej, Technicznego Utrzymania Gminy i Nadzoru 
Właścicielskiego (d. Wydział Techniczny) Urzędu Gminy lub  Firmie ELZET 
Instalatorstwo Elektryczne z Glinianki j.ajdacki@interia.pl będącej instalatorem 
oświetlenia ulicznego w Gminie Wiązowna.

 22 789 01 20 wew. 253

 wydzial.techniczny@wiazowna.pl

 j.ajdacki@interia.pl

Zgłoś awarię
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W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
Pierwszy etap prac konserwacyjnych 
rowu melioracyjnego G w Gliniance  
na odcinku 1600 m zakończony. 

W ramach utrzymania tego 
obiektu wykonano następu-
jące prace: koszenie, wygra-

bianie, odmulanie, wycinka krzaków, 
usuwanie zatorów. 

Po wykonaniu robót, rozlewiska 
obecne uprzednio w środkowej części 
odcinka rowu przestały istnieć, a rów 
przygotowany jest do sprawnego pro-
wadzenia wód w nadchodzącym okresie 
zimowym i wiosennym.

Rów G odbiera wody z ok. 60% po-
wierzchni wsi Glinianka. W myśl ustawy 
Prawo wodne obowiązek konserwacji 
rowów należy do właścicieli gruntów. 
Ponieważ rów ten w Gliniance przebie-
ga przez działki gminne, roboty zostały 
sfinansowane z budżetu gminy.

Inne rowy położone w naszej gmi-
nie zazwyczaj znajdują się na działkach 
prywatnych. W takich przypadkach 
obowiązek konserwacji spoczywa na 
poszczególnych właścicielach gruntów,  
a jeśli zrzeszeni są oni w spółkę wodną 
– to na tej spółce. W przypadku zawią-
zania przez właścicieli spółki wodnej, 
Gmina Wiązowna może takiemu pod-
miotowi udzielać dotacji finansowych 
na prowadzenie robót. Ma to już miejsce  
w Góraszce, Majdanie, Izabeli, Micha-
łówku oraz części Wiązowny Gminnej.

Całkowita wartość robót na rowie G  
w Gliniance: 26 340 zł brutto.

Wykonawca: Rejonowy Związek Spó- 
łek Wodnych w Garwolinie. 

PRZEMYSŁAW KAŹMIERCZAK 

3,3 km sieci kanalizacyjnej 
– Wiązowna, Żanęcin, 
Radiówek otrzymają  
w maju 2015 r.

W dniu 6 listopada 2014 r. została  
podpisana umowa z wyłonionym 

wykonawcą robót na budowę kanaliza-
cji sanitarnej od Wiązowny do Żanęci-
na i Radiówka. W ramach umowy zo-
stanie wybudowana sieć kanalizacyjna 
grawitacyjna i tłoczna o długości ponad 
3,3 km wraz z odgałęzieniami za kwotę 
2.644.500,00 zł. Termin zakończenia ro-
bót to maj 2015 r.

DS

Rów G po wykonaniu robót

Rów G przed robotami
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Tematyczny dzień otwarty  

Prezentacja koncepcji ciągu pieszo-rowerowego 
Wiązowna – Żanęcin – Glinianka 
W dniu 14 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Wiązowna odbyło się spotkanie z mieszkańcami,  
na którym została zaprezentowana koncepcja ciągu  
pieszo-rowerowego Wiązowna – Żanęcin – Glinianka  
na tle proponowanej sieci dróg rowerowych na całym 
terenie Gminy Wiązowna. 

Zaprezentowana koncepcja została opracowana przez 
zespół projektowy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. W koncepcję włączono 
przebiegi dróg rowerowych planowanych do finan-

sowania za pośrednictwem instrumentu Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych w ra-mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Przygotowane opracowanie stanowi podstawową część 
realizacji inwestycji ciągu pieszo rowerowego, który ma być 
prowadzony wzdłuż drogi powiatowej łączącej wsie Wiązow-
na, Żanęcin, Dziechciniec, Malcanów, Lipowo i Glinianka.

Przedmiotem spotkania było szczegółowe omówienie 
przebiegu poszczególnych odcinków ciągu od skrzyżowania  
ul. Lubelskiej z ul. Kościelną w Wiązownie do mostu na rze-
ce Świder przy szkole podstawowej w Gliniance. Pracownicy 
urzędu omówili ewentualne kolizje z istniejącą infrastruktu-
rą oraz planowane przejazdy przez jezdnię wynikające z ko-
nieczności ominięcia przeszkód w terenie przy jednoczesnym  
zapewnieniu rowerzystom płynności jazdy. W pozostałych 
odcinkach ścieżki wskazano zakres problematycznych odcin-
ków ciągu kolidują¬cych z gruntami stanowiącymi własność 
osób prywatnych. W związku z zamiarem realizacji inwestycji 
planowane są spotkania z mieszkańcami poszczególnych wsi, 
w celu omówienia zakresu możliwości uregulowania stanu 
własności wskazanych części nieruchomości przeznaczonych 
pod ścieżkę pieszo-rowerową. Po załatwieniu wszelkich for-
malności związanych z uregulowaniem stanu prawnego pla-
nowanego ciągu, będzie możliwe wykonanie projektu tech-
nicznego oraz uzyskanie stosownych pozwoleń. Koncepcję 
zilustrowano dodatkowo za pomocą map zasadniczych oraz 
przy wykorzystaniu ogólnodostępnego serwisu internetowe-
go www.wiazowna.e-mapa.net. 
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Zorganizowanie dnia otwartego poświęconego drogom ro-
werowym z pewnością przyczyniło się do spopularyzowania 
koncepcji ciągu, którego utworzenie będzie sprzyjać popra-
wie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze powia-
towej, wypełniając zarazem cel przyjęty dla Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych (ograniczenie emisji spalin poprzez 
popularyzację transportu rowerowego). Przedstawiona kon-
cepcja spotkała się z aprobatą obecnych na spotkaniu Rad-
nych Gminy Wiązowna: Anny Lech, Doroty Pliszczyńskiej, 
Jana Markowskiego.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców zapraszamy 
do zapoznania się z przygotowaną koncepcją ciągu pieszo-
-rowerowego oraz uczestnictwa w spotkaniach o charakterze 
warsztatowym w świetlicach, w kolejnych fazach realizacji 
projektu.

Informacji w sprawie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego 
Wiązowna-Żanęcin-Glinianka udzielają Olga Nowak w Ref. 
Inwestycji – tel. 22 789 01 20 wew. 264 i Ewelina Kowalska 
w Ref. Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Skarbu Gminy 
– tel. 22 789 01 20 wew. 221.

Informacji w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych udziela Ref. Rozwoju i Planowania Przestrzennego 
(M. Peters, J. Lipska) – tel. 22 789 01 20 wew. 211, 220. UG
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Czas odśnieżania – obowiązki ustawowe

Właściciel musi odśnieżyć i zlikwidować lód również 
z bramy i podwórza swojej posesji, a także usunąć 
sople i zwały śniegu z dachu budynku i zabudowań 

gospodarczych znajdujących się na jego terenie. Odgarnięty 
śnieg musi składować w miejscu, w którym nie powodowałby 
zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów.

Takie same obowiązki ciążą na współwłaścicielach, użyt-
kownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, a także 

W związku ze zbliżającą się zimą przypominamy 
właścicielom posesji o obowiązkach usuwania śniegu  
i lodu z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości. 

na zarządcach i innych użytkownikach nieruchomości oraz  
na innych podmiotach, które nią władają.

Właściciel, który ma obowiązek odśnieżyć i usunąć lód  
z chodnika i terenu posesji, musi liczyć się tym, że w razie wy-
padku na tym terenie będzie musiał wypłacić odszkodowanie, 
rentę lub zadośćuczynienie osobie poszkodowanej. 

Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, 
która służy do ruchu pieszego i jest położona bezpośrednio 
przy granicy nieruchomości. 

Obowiązki te określa Art. 5 USTAWY z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 UG

Kodeks wyborczy w brzmieniu obowiązującym od stycznia 2014 r. nie zmienił przepisów regulujących sprzątanie po kampanii 
wyborczej. W mocy pozostał zapis mówiący o tym, że komitety wyborcze mają 30 dni na usunięcie z gminy wszelkich materiałów 
wyborczych – plakatów, billboardów i ulotek. Powinny one zniknąć do wtorku 16 grudnia.

Zgodnie z art. 110 & 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U.  z 2011 r. nr 21, poz. 112 ze zm.) obowiązek 
usunięcia plakatów, haseł  oraz urządzeń służących agitacji wyborczej spoczywa na pełnomocnikach komitetów wyborczych. 
Mają oni na to 30 dni. Jeśli materiały agitacyjne danego komitetu nie zostaną uprzątnięte w terminie określonym przepisami, 
materiały te posprząta gmina, kosztami obciążając pełnomocnika. Dodatkowo może zostać on ukarany grzywną – maksymalna 
kwota to 5 tys. zł.

W 30 dni trzeba posprzątać plakaty wyborcze

W 2014 roku Gmina wydała trzy publikacje książkowe dotyczące historii i tradycji naszej Małej Ojczyzny: 
„Malcanów. Wieś w gminie Wiązowna 1814-2014”, „Ja młody Polak, współczesny patriota”, „600 lat Wiązowny 1414-2014”.  

Dostępne są one na stronie www.wiazowna.pl w zakładce Prezentacja Gminy/Publikacje. Prezentujemy okładki dwóch z nich.
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AktuAlności

Z sołtysami o współpracy, podsumowaniu 
kadencji i niższych podatkach w 2015 roku 

W spotkaniu również wzięli 
udział: Zastępca Wójta 
Tomasz Kostyra, Sekre-
tarz Gminy Urszula Sko-

lasińska, Skarbnik Wiesław Miłkowski, 
kierownik Referatu Podatków, Opłat  
i Windykacji Elżbieta Cieślak. 

Rozpoczęto od spraw związanych  
z podatkami na rok 2015, na początku 
od stawki podatku od nieruchomości, 
która w 2015 roku pozostanie na po-
ziomie niezmienionym w stosunku do 
2014. Zmniejszeniu uległy: 
1. stawki dla budynków pozostałych 

(m.in. budynków gospodarczych, 
wolnostojących garaży, komórek) 
zmniejszono z kwoty 3,83 zł/mkw 
rocznie do kwoty 2,95 zł/mkw rocz-
nie.

2. stawki podatku rolnego .Obniżenie, 
o 10%, ceny skupu żyta przyjmowa-
nej jako podstawa obliczenia podatku 
rolnego skutkuje tym, iż stawki po-
datku rolnego w 2015 r. zmniejszyły 
się i wynosić będą; 
a) 137,50 zł od 1 ha przeliczeniowe-

go (dla gruntów gospodarstw rol-
nych) – w roku 2014 – 173,20 zł,

b) 275,00 zł od 1 ha fizycznego (dla 
pozostałych gruntów) – w roku 
2014 – 346,20 zł.

Mówiono również o planowanych  
na terenie Gminy przez firmę Orlen,  

W Urzędzie Gminy Wiązowna,  
w dniu 5 listopada br. odbyło się 
ostatnie w obecnej kadencji spotkanie 
sołtysów z Anną Bętkowską wójtem 
Gminy Wiązowna, podczas którego 
dokonano podsumowania nie tylko 
mijającej kadencji, ale i współpracy  
z sołtysami. 

poszukiwawczych odwiertach. Pani 
Wójt nie wykluczyła negatywnego za-
opiniowania przez Gminę przedłuże-
nia obligatoryjnego terminu zawartego  
w koncesji Ministerstwa Ochrony Śro-
dowiska.

Anna Bętkowska zaprosiła sołtysów 
na gminne obchody Święta Niepod-
ległości oraz wręczyła wydaną przez 
Gminę publikację „Ja, młody Polak, 
współczesny patriota”, będącą pokło-
siem adresowanego do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych konkur-
su na wypowiedź artystyczną związaną  
z przewodnim hasłem. 

Zebrani obejrzeli prezentację mul-
timedialną podsumowującą kadencję 
2010-2014, przedstawiającą działania 
samorządu w ostatniej kadencji. Wy-
konano szereg inwestycji gminnych;  
47. zadań, w tym inwestycyjnych, kwo-
ta wydatków na inwestycje to blisko  
30 mln złotych, pozyskano kwotę  
12,5 mln zł ze środków zewnętrznych, 
obniżono o blisko mln zł wydatki  
na administrację gminną. W ostat-

nich czterech latach Gminie przybyło  
ok. 1 tys. mieszkańców, a liczba zamel-
dowanych na dzień 30 września 2014 r.  
wyniosła 11.282 osoby. Ponad 7 tys. 
mieszkańców to osoby w wieku pro-
dukcyjnym, zaś panie przeważają nad 
panami w liczbie 200.

Podsumowanie kadencji jest opubli-
kowane na stronie www.wiazowna.pl .

Pani Wójt na zakończenie spotkania 
podsumowała współpracę z sołtysami, 
podkreślając zaangażowanie i trud, jaki 
włożyli oni w zmianę wyglądu swoich 
wsi i sprawili, że wzrosło zaangażowa-
nie mieszkańców sprawami sołectwa. 
Podziękowała im za pracę na rzecz lo-
kalnych społeczności nadmieniając,  
że dzięki nim Fundusz sołecki jest i roz-
wija się, będąc wspaniałym narzędziem 
budowania społeczeństwa obywatel-
skiego.

W podziękowaniu za społecznikow-
ską pracę sołtysi otrzymali z rąk Wójt 
Gminy pamiątkowe dyplomy i drobne 
upominki. 

URSZULA SKOLASIŃSKA
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Ostatnia sesja w kadencji 2010-2014

Sprawozdania i podziękowania 

Sesję poprzedziła Msza św. w ko-
ściele pw. św. Wojciecha w Wią-
zownie w intencji kończącej się 
kadencji, celebrowana przez pro-

boszcza ks. prałata Tadeusz Łakomca, 
z udziałem kierownictwa UG oraz rad-
nych. Uroczystość w sali konferencyjnej 
UG rozpoczęto od odśpiewania Hymnu 
Państwowego. Przyjęto trzy uchwa-
ły, w tym jedną dodatkową, zgłoszoną  
na wniosek komisji planowania. Samo-
rządowcy jednogłośnie wyrazili wolę 
przyjęcia środków z Funduszu Spój-
ności na realizację „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej Gminy Wiązowna”, jak 
również w pełnej zgodzie zaakceptowa-
li „Roczny Program współpracy Gminy 
Wiązowna z organizacjami samorządo-
wymi”. Uchwała dodatkowa, dotycząca 
zmian w Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego (chodziło o uwzględnienie sprzeci-
wów właścicieli działek i mieszkańców 
wobec planowanych zmian funkcji 
mieszkaniowo-usługowej na przemy-
słowo-usługową terenów w Woli Duc-
kiej), została przyjęta 9 głosami przy  
5 wstrzymujących się.

Wójt Bętkowska wręczyła dyplomy 
z podziękowaniem dwóm firmom z te-
renu gminy, które znalazły się na wy-
sokich pozycjach w rankingu dziennika 
„Rzeczpospolita” za rok 2014. Były to: 
Ellert – LINK 4 Sp. z o.o. drukarnia  

w Wiązownie oraz Grycan Lody od Po- 
koleń w Majdanie. Szefowie obu przed-
siębiorstw, często wspomagający gmin-
ne uroczystości i imprezy masowe (m.in. 
Półmaraton Wiązowski) podziękowali 
za uznanie i opowiedzieli o swoich do-
świadczeniach oraz osiągnięciach w pry-
watnym biznesie.

Przewodnicząca Monika Sokołow-
ska przedstawiła sprawozdanie z dzia-
łalności rady gminy od grudnia 2010  
do listopada 2014. W tym okresie od-

były się 62 sesje, w tym 4 uroczyste  
i 11 nadzwyczajnych. Podjęto 568 uch- 
wał i 13 stanowisk. Złożono 152 inter-
pelacje. Radni wzięli udział w 3 zorgani-
zowanych objazdach po terenie gminy. 
Pracowali w 6 komisjach stałych oraz  
2 doraźnych. Przewodnicząca odczytała 
podziękowania za współpracę, zaczy-
nając od kolegów-radnych oraz miesz-
kańców, a kończąc na przedstawicielach 
prasy. Z kolei przewodniczący komisji 
przekazali Sokołowskiej sprawozdania  
z ich działalności. 

Anna Bętkowska przedstawiła ob-
szerne sprawozdanie wójta za kadencję 
2010 – 2014.

– Był to okres trudnych decyzji, któ-
re wynikały ze zmiany przepisów prawa 
m.in. dotyczących gospodarki odpada-
mi, obniżeniem dochodów z PIT i spad-
kiem obrotu nieruchomościami. Gmina 
stała się od 2013 roku płatnikiem Jano-
sikowego, czyli wpłatami do budżetu 
państwa. Gmina to wszyscy mieszkań-
cy tworzący wspólnotę samorządową, 
zamieszkujący na powierzchni około  
103 km2. Potrzeby w zakresie infra-
struktury technicznej, dróg, chodników, 
oświetlenia są ogromne, a możliwości 
finansowe ograniczone. Istotne znacze-
nie ma inicjatywa lokalna, która w wy-
niku udziału finansowego mieszkańców 
pozwala przyspieszyć realizację budowy 
wodociągu, kanalizacji czy poprawy ja-

W środę 12 listopada w Urzędzie Gminy Wiązowna odbyła się ostatnia  
w tej kadencji samorządowej sesja Rady Gminy. Pani wójt podsumowała 
dokonania czterech lat administrowania gminą, a przewodnicząca  
Rady przedstawiła sprawozdanie z pracy samorządowców. 
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kości dróg. Fundusz sołecki, wprowa-
dzony od roku 2014 to sukces dający 
realną nadzieję na rozwój społeczeń-
stwa obywatelskiego. Przyjęcie Planu 
Centrum Handlowego „Góraszka” to 
duże możliwości, oczekiwania wzrostu 
miejsc pracy i podatków lokalnych oraz 
dochodów od koncesji alkoholowych. 

Komunikacja pasażerska pozostaje 
w dotychczasowym zakresie, ponieważ 
radni i mieszkańcy odrzucili propozycję 
zmian. Konieczne są dalsze działania  
w celu uzyskiwania lepszych połączeń 
i tańszych rozwiązań w kontekście roz-
budowy S17 i budowy A2. Estetyka te-
renów gminnych, stworzenie centrum 
Wiązowny i zorganizowanie miejsc han-
dlu na terenie przy pętli autobusowej  
w Wiązownie to pilne potrzeby – po-
wiedziała na wstępie wójt.

Przedstawiono m.in. wydatki bieżące 
i majątkowe z budżetu gminy, wpływy 
z podatku dochodowego od osób praw-
nych, wydatki na administrację oraz 
oświatę gminną, liczbę dzieci w placów-
kach oświatowych, a przede wszystkim 
„najważniejsze zadania inwestycyjne 
zrealizowane w kadencji 2010-2014”. 
Wśród nich znalazły się zakończone bu-
dowy: przedszkola, placu zabaw, boiska 
„Orlik” w Zakręcie; Wiejskiego Domu 
Kultury Nad Świdrem w Woli Karczew-
skiej; Placu Centrum ze skate parkiem, 
placem zabaw i siłownią plenerową 
w Wiązownie, zbiornika retencyjnego 
wody uzdatnionej przy SUW w Lipo-
wym. Trwa budowa szkoły podstawo-
wej w Malcanowie. Wykonano grun-
towną termomodernizację budynków 
przedszkoli w Pęclinie i Wiązownie oraz 
sali gimnastycznej w ZSG w Wiązow-
nie; wybudowano ulice: Szkolną, Osie-
dla XXX-lecia i Pęclińską w Wiązownie, 
Mlądzką wraz z chodnikem w Emowie, 
odcinek ul. Jeździeckiej w Kopkach. 
Położono 11 km sieci wodociągowej  
w wielu miejscowościach gminy; 13 km 
sieci kanalizacji sanitarnej w Wiązow-
nie, Stefanówce, Boryszewie, Duchno-
wie; itp. (szczegóły na stronie www.
wiazowna.pl). 

Pani wójt wręczyła dyplomy z po-
dziękowaniem za współpracę radnym, 
sołtysom, dyrektorom jednostek gmin-
nych (ZWiK, GOPS, GOK), swojemu 
zastępcy, skarbnikowi, sekretarzowi 
gminy, kierownikom referatów i innym 
osobom. 

Na dole w holu UG czekał tort z her-
bem gminy, a podczas degustacji prowa-
dzono ożywione rozmowy. 

 PK

Kandydaci na Wójta
Anna Bętkowska (Wiązowna) – Komitet Wyborczy Wyborców Anny Bętkowskiej  
– 1062 głosów ważnych

Janusz Witold Budny (Wiązowna) – Komitet Wyborczy Wyborców Janusz Budny 
– 1646 głosów ważnych

Mariusz Bogdan Cegliński (Zakręt) – Komitet Wyborczy Wyborców Nowoczesna 
Gmina – 1087 głosów ważnych

Roman Zdunik (Glinianka) – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  
– 1441 głosów ważnych

W sumie oddano 5236 głosów ważnych spośród 9105 osób uprawnionych  
do głosowania.

W II turze wyborów udział wezmą: Janusz Witold Budny i Roman Zdunik.

W skład Rady Gminy weszli:
Okręg wyborczy nr 1 – Zakręt. Aleksandra Agnieszka Rutkowska zgłoszona 
przez Komitet Wyborczy Wyborców Janusz Budny; Lista nr 26 – 156 głosów 
ważnych

Okręg Wyborczy nr 2 – Izabela Michałówek. Andrzej Piotr Cholewa zgłoszony przez 
Komitet Wyborczy Wyborców Izabela-Michałówek; Lista nr 25 – 141 głosów ważnych

Okręg Wyborczy nr 3 – Majdan, Zagórze. Marzena Dach zgłoszona przez Komitet 
Wyborczy Wyborców Janusz Budny; Lista nr 26 – 157 głosów ważnych

Okręg Wyborczy nr 4 – Góraszka, Stefanówka. Robert Mariusz Dąbrowski 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nowoczesna Gmina; Lista nr 27  
– 106 głosów ważnych

Okręg Wyborczy nr 5 – Boryszew, Duchnów. Leszek Maciej Sobota zgłoszony przez 
Komitet Wyborczy Wyborców Janusz Budny; Lista nr 26 – 219 głosów ważnych

Okręg Wyborczy nr 6 – Kąck, Pęclin. Renata Falińska zgłoszona przez Komitet 
Wyborczy Wyborców Janusz Budny; Lista nr 26 – 129 głosów ważnych

Okręg Wyborczy nr 7 – Osiedle Parkowe, Wiązowna Gminna. Mariola Kublik 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Janusz Budny; Lista nr 26  
– 165 głosów ważnych

Okręg Wyborczy nr 8 – Wiązowna Kościelna (część północna). Bogumiła Teresa 
Majewska zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Nowoczesna Gmina; 
Lista nr 27 – 106 głosów ważnych

Okręg Wyborczy nr 9 – Wiązowna Kościelna (część południowa). Magdalena 
Anna Koczorowska-Szlassa zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców 
Janusz Budny; Lista nr 26 – 85 głosów ważnych

Okręg Wyborczy nr 10 – Emów, Radiówek. Rafał Marcin Nejman zgłoszony przez 
Komitet Wyborczy Wyborców Janusz Budny; Lista nr 26 – 182 głosów ważnych

Okręg Wyborczy nr 11 – Dziechciniec, Rudka, Żanęcin. Anna Lech zgłoszona przez 
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; Lista nr 3 – 116 głosów ważnych

Okręg Wyborczy nr 12 – Kopki, Lipowo, Malcanów. Stanisław Bogucki zgłoszony 
przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; Lista nr 3 - 154 głosów ważnych

Okręg Wyborczy nr 13 – Kruszówiec, Wola Ducka, Wola Karczewska. Krzysztof 
Kołakowski zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nowoczesna Gmina; 
Lista nr 27 – 216 głosów ważnych

Okręg Wyborczy nr 14 – Bolesławów, Czarnówka, Rzakta. Wojciech Jan Doman 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; Lista nr 3 – 112 głosów 
ważnych

Okręg Wyborczy nr 15 – Glinianka, Glinianka II, Poręby. Irena Nowak zgłoszona 
przez Komitet Wyborczy Wyborców Janusz Budny; Lista nr 26 – 232 głosów 
ważnych

Wyniki wyborów samorządowych 2014
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„200 lat” dla weterana

Sukces – jest Gminna Rada Seniorów

Dostojnego Jubilata odwiedzili 
także szwoleżerowie, proboszcz 
parafii św. Wawrzyńca w Gli-

niance ks. kanonik Krzysztof Krzesiński 
oraz – w imieniu wójta gminy – redaktor 
naczelny „Powiązań” Piotr Kitrasiewicz, 
który oprócz upominków przekazał sę-
dziwemu weteranowi pismo od Anny 
Bętkowskiej, w którym czytamy:

„Ta wzniosła i wyjątkowa chwila jaką 
jest 99 rocznica urodzin nie zdarza się 
często w naszej gminie. Dar, którego 
Pan doświadcza jest skarbnicą i dro-

GRS powstała z inicjatywy wój-
ta Anny Bętkowskiej i zrzesza 
osoby wchodzące w skład Sto-

warzyszenia „Bądźmy razem” czyli tzw. 
seniorów „60+”. Celem Rady jest orga-
nizowanie wydarzeń integrujących ludzi 
z tej grupy wiekowej oraz współpraca 
z samorządem Gminy Wiązowna przy 
opiniowaniu i rozstrzyganiu problemów 
dotyczących potrzeb i oczekiwań osób 
w wieku senioralnym.

Podczas posiedzenia, z udziałem pani 
wójt oraz skarbnika Wiesława Miłkow-
skiego, wręczono członkom Rady akty 
powołania, nastąpiło również ukon-
stytuowanie się Gminnej Rady Senio-
rów. W głosowaniu jawnym jednogło-

gocennym dziedzictwem dla naszych 
pokoleń, a szczególną wartość stanowi 
dla Pana najbliższych osób. Ten Jubi-
leusz to moment, w którym chcę Panu 
podziękować za wszelkie trudy i owo-
ce minionych lat, a przede wszystkim 
złożyć najserdeczniejsze gratulacje oraz 
życzenia dobrego zdrowia, spokoju, sza-
cunku i życzliwości otoczenia na dalsze 
lata życia”.

Oprócz rodziny, dary i gratula-
cje przekazali Jubilatowi członkowie 
dwóch stowarzyszeń kawaleryjskich: 

śnie wybrano na przewodniczącego 
prezydium GRS Waldemara Moniaka  
z Bolesławowa, prezesa Stowarzyszenia 
„Bądźmy razem”. 

w imieniu Szwadronu Warszawa  
w barwach I Pułku Szwoleżerów Józe-
fa Piłsudskiego z siedzibą w Malcano-
wie – porucznik Sławomir Marcysiak  
(prezes Stowarzyszenia, dowódca), 
major Andrzej Kaczorowski, szwole-
żerowie Stanisław Krajewski, Marek 
Krawczyk, Jakub Szpetulski-Łazaro-
wicz (członkowie); w imieniu I Puł-
ku Strzelców im. Cesarza Napoleona  
w Garwolinie – st. chorąży sztabowy 
Janusz Bylinka-Nehrebecki (dowódca), 
st. ułan Paweł Piecek (adiutant dowód-
cy), ułan Marek Mikulski (dowódca 
sekcji). Goście zaśpiewali Jubilatowi 
„200 lat”, a następnie wykonywali przy 
poczęstunku pieśni i piosenki ułań-
skie oraz żołnierskie, rozmawiali także  
o współczesnej Polsce oraz tradycjach 
patriotycznych, które nie we wszyst-
kich środowiskach społecznych są żywe 
i podtrzymywane. PK

Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów 
będą odbywać się raz na dwa miesiące 
w trybie zwyczajnym lub częściej, o ile 
zajdzie taka potrzeba. PK

W Urzędzie Gminy Wiązowna  
odbyło się I posiedzenie Gminnej 
Rady Seniorów.

Rotmistrz Władysław Ząberg, przedwojenny kawalerzysta, honorowy szwoleżer 
Stowarzyszenia Szwadron w barwach I. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, 
mieszkaniec Malcanowa, obchodził 6 listopada urodziny. Życzenia złożyły mu 
dzieci, liczne wnuki oraz najliczniejsze prawnuki.
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Uroczyste wręczenie książki 
„Ja młody Polak, 
współczesny patriota”

Uczniowie szkół w Wiązownie, Zakręcie i Gliniance, 
którzy wzięli udział w konkursie „Ja młody Polak, 
współczesny patriota”, otrzymali egzemplarze książki 

pod tym samym tytułem, zawierającej nagrodzone i wyróż-
nione prace.

Publikacja ta powstała dzięki pracy Władysława Kropiew-
nickiego, Lidii Kołakowskiej, Bogumiły Majewskiej i została 
sfinansowana ze środków gminnych.

– Dziękujemy Wam, Waszym rodzicom i nauczycielom,  
że patriotyzm w XXI wieku jest w Waszych sercach i umy-
słach – powiedziała między innymi pani wójt. UG/OG 

Impresje ze spaceru historycznego
W Dniu Niepodległości odbył się zorganizowany  
przez Gminę spacer historyczny po wiązowskim cmentarzu, 
w którym oprowadzającym był historyk  
regionu otwockiego Krzysztof Oktabiński.

Wiązowny Wojciechu Sierpińskim i jego synach; o księdzu Hi-
policie Rostkowskim, założycielu wiązowskiej OSP w 1916 r., 
o Sędzim Pokoju Szczepanie Żarynie z Natolina; o wójcie Do-
miniku Konczyckim;  o dziedzicu Kącka kapitanie Benedykcie 
Iwanowskim;  lekarce Laurze Chrzanowskiej; członkach Polskiej 
Organizacji Wosjkowej z rodów Lechów, Dąbałów, Wojdygów 
oraz o wielu żołnierzach z wojny polsko-bolszewickiej 1920 
roku,  których mogiły zniwelowano w latach PRL-u. KOOpowiadał on o losach spoczywających tu osób, które 

tworzyły niepodległą Wiązownę.  Z licznych, pochowa-
nych  na tej nekropolii postaci mówił m.in. o  wójcie 
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Program lingwistyczny dla najmłodszych

Program składa się z pakietów edukacyjnych przezna-
czonych dla dzieci w przedszkolach, żłobkach, ale 
przede wszystkim dla dzieci w domach. Inicjatorką 
wdrożenia go w naszej gminie jest wójt Anna Bętkow-

ska, a program jest realizowany w partnerstwie z Oświatą 
Gminną oraz sponsorem: firmą Nivette z Warszawy 

Pakiety otrzymali: placówki oświatowe przeznaczone dla naj-
młodszych, biblioteki oraz dzieci urodzone przed 30 październi-
ka 2014 roku w drodze losowania. Losowanie przeprowadzono 
w UG właśnie 30 października (odbędzie się kolejne losowa-
nie obejmujące dzieci urodzone o tym terminie) i wyłoniono  
w nim liczbę 60-ciu maluchów, adresatów pakietów. Ich uroczy-
ste wręczenie nastąpiło 6 listopada w obecności kierownictwa 
UG, przedstawicieli szkół i przedszkoli oraz rodziców, którzy 
przybyli z pociechami. W uroczystości wziął także udział ogól-
nopolski koordynator programu „Powszechna dwujęzyczność” 
Waldemar Miksa, który posługując się prezentacją multime-
dialną omówił zasady programu polegającego na równoległym 
uczeniu dziecka słówek i wyrażeń języka ojczystego oraz obcego 
(w tym przypadku angielskiego) za pomocą zabawy. Przedsta-
wione w filmie sympatyczne stworzenia chowały się za drzewa-
mi, w szafie czy pod łóżkiem, a ich czynnościom towarzyszyło 
słowo „Hiding” czyli „chować się”. Podobnie było ze zwrotami 
typu „Go” i „Stop” oraz innymi.

– Wszystkie dzieci to geniusze lingwistyczni! Umysł jest naj-
bardziej chłonny do 6 roku życia i dziecko może wówczas 
opanować w stopniu naturalnym dwa języki: ojczysty i obcy. 
Chodzi o to, żeby zarówno z językiem polskim, jak i angiel-
skim mieć stały kontakt w domu, żłobku, przedszkolu, i po-
znawać je w stopniu zrównoważonym na kolejnych etapach 
rozwoju dziecka – powiedział Waldemar Miksa.

Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje 
pierwszą na świecie, przełomową, a jednocześnie najbardziej 
ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angiel-
skiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczy-
stego. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, pio-
senek, filmów animowanych oraz przygotowywanych na tej 
podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno 
indywidualnych, jak i grupowych.

Gmina Wiązowna przystąpiła do Programu Powszechnej 
Dwujęzyczności dla Dzieci – „Dwujęzyczne Dzieci”, 
polegającego na wprowadzeniu nauki języka angielskiego 
już od pierwszego roku życia, począwszy od nauki w domu. 

Edukacja

Wszystko zostało metodycznie zaplanowane od urodze-
nia (oswajanie z pierwszymi pojedynczymi słowami) aż do 
dziesiątego roku życia. Specjalnie przygotowane cztery serie 
edukacyjne: „Baby Beetles” (wiek 0-4), „Tom and Keri” (wiek 
3-6), DJ and me” (wiek 5-8), „Rock English” (wiek 7-10)  
w formie spirali językowej wprowadzają rozpoznawane i ro-
zumiane w kontekście słowa i zwroty, dostosowując wszystko 
do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zain-
teresowań. Dzięki temu język angielski nigdy nie jest przez 
dziecko odbierany jako język obcy.

Autorką tej koncepcji jest światowej sławy lingwistka, Cla-
ire Selby, która od kilkunastu lat tworzy materiały – zarówno 
teksty, jak i muzykę – do nauki angielskiego dla najmłodszych.

– Język angielski jest bardzo ważny w dzisiejszych czasach, 
dzięki wdrożeniu programu w naszej gminie dajemy szanse 
naszym najmłodszym mieszkańcom na lepszy start w przy-
szłość, na lepsze jutro – powiedziała pani wójt, która razem  
z kierownikiem Oświaty Gminnej Dorotą Marią Kanabus-
-Prokop wręczyła gościom pakiety składające się z książeczek, 
płyt CD i DVD.

Więcej informacji na stronie: www.dwujezycznedzieci.pl 
oraz u koordynatora regionalnego programu Huberta Gi-
ziewskiego – Tel. 502 168 406, info@dwujezycznedzieci.org 

MDK-P
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Edukacja

Ogólnopolski konkurs historyczno-literacki Pamięć Nieustająca

Uroczysta gala wręczenia nagród

Zostań bohaterem – zostań Darczyńcą Szlachetnej Paczki! 

W przededniu uroczystości zwią-
zanych z obchodami 96 rocz-
nicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości, 9 listopada razem z absol-
wentkami naszego gimnazjum miałyśmy 
okazję uczestniczyć w niezwykłej uroczy-
stości – gali wręczenia nagród w ogólno-
polskim konkursie Pamięć Nieustająca, 
odbywającej się w gościnnych salach Uni-
wersytetu Warszawskiego. 

Konkurs Pamięć Nieustająca adresowa-
ny był do wszystkich uczniów szkół gim-
nazjalnych i licealnych, którym bliska jest 
tematyka historyczna, a szczególnie histo-
ria jakże burzliwego wieku XX. Uczest-
nicy musieli stworzyć pracę historyczno-
-literacką na wybrany przez siebie temat, 
związany z Placem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Byliśmy niezwykle dumni, 
gdy okazało się, że opowiadania uczen-
nic z klasy III gimnazjum zajęły bardzo 
wysokie miejsca, co zostało docenione  
i uhonorowane na niedzielnej gali. Domi-
nika Sulich swoją pracą Letni poranek hi-
storii zdobyła III nagrodę indywidualną, 
a Klaudia Majszczyk i Karolina Chmie-

Co jest wyjątkowego w Szlachetnej 
Paczce?

Szlachetna Paczka powstała w 2000 
roku. To, co ją odróżnia od innych ini-
cjatyw charytatywnych to indywidualne 
podejście do potrzebujących Rodzin. 
Wolontariusze odwiedzają osobiście 
wszystkie Rodziny poznając ich historię 
i aktualne potrzeby. Dzięki temu w Pacz-
ce nie ma przypadkowości i mamy pew-
ność, że pomoc trafia do wyjątkowych 
Rodzin, dla których ma ona wartość pre-
zentu i jest bodźcem do podejmowania 
walki o lepsze jutro. O wielkim sukcesie 
tej filozofii pomagania najlepiej świadczą 
liczby - tylko w samym 2014 roku po-
moc otrzymało blisko 18 tysięcy Rodzin, 
a łączna wartość darów szacowana jest 
na 33 125 005 zł.

Dlaczego warto zostać Darczyńcą?
Darczyńca to ktoś, kto oprócz niezbęd-

nych Rodzinie produktów, wkłada do 

lewska otrzymały specjalne wyróżnienia. 
Dyplomy i upominki wręczali minister 
Andrzej Kunert – Sekretarz Rady Ochro-
ny Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Joan-
na Pogórska – prezes fundacji Ostoja przy 
Wiśle - organizatora konkursu. Uroczy-
stość prowadziła Anna Popek, a uświet-
niali ją swoją obecnością wybitni goście: 
profesor Barbara Otwinowska – weteran-
ka Powstania Warszawskiego odznaczo-

Paczki także swoje serce. To osoba, która, 
przy wsparciu Wolontariusza, przygoto-
wuje Paczkę dla Rodziny uwzględniając 
potrzeby i marzenia jej członków.

Najczęściej Darczyńcami są większe 
grupy osób – całe rodziny, środowiska 
sąsiedzkie, firmy, urzędy czy szkoły. 
Dzięki temu udaje się zaspokoić więcej 
potrzeb Rodziny, a przy okazji umac-
niane są więzi międzyludzkie i budowa-
ne jest poczucie jedności i wspólnoty.  
W zeszłorocznej edycji jedną Paczkę 
przygotowywało średnio 30 osób. 

Bycie Darczyńcą dostarcza także 
wielu radości. Nie od dzisiaj wiadomo,  
że więcej przyjemności jest w dawaniu 
niż w braniu, co potwierdzają wypowie-
dzi zeszłorocznych Darczyńców. Pani 
Basia dodaje też „Pomagamy całą ro- 
dziną, bo chcę moje dzieci uwrażliwić  
na innych ludzi.”

Wśród Darczyńców wymienić można 
m.in. parę prezydencką Annę i Broni-

na Krzyżem Zasługi, Teresa Baranowska 
– dyrektor biura Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa, Zofia Teresa Kozłow-
ska – wiceprezes Polskiego Towarzystwa 
Historycznego. 

Jest nam bardzo miło podzielić się tak 
wielkim sukcesem, laureatkom gratuluje-
my i mamy nadzieję na dalsze rozwijanie 
historycznych pasji. 

 NATALIA MACIAK

sława Komorowskich czy znakomitych 
sportowców m.in. Jakuba Błaszczy-
kowskiego, Roberta Lewandowskie-
go czy siostry Radwańskie. Dołącz do 
tego grona 22 listopada, a już dziś zaj-
rzyj na stronę www.szlachetnapaczka.
pl i dowiedz się więcej o projekcie. Po-
móż nam, aby kolejna rodzina dostała 
wsparcie, ponownie uwierzyła w dobro 
innych i mogła poczuć się choć przez 
chwilę wyjątkowa! Potwierdzeniem,  
że jest to możliwe, niech będą słowa już 
obdarowanych:

„Ale Wy wiecie, że Wy w PACZCE 
przenosicie góry?” (p. Agnieszka) 

„To nie jest teraz dobrze! To jest su-
perdobrze! Aż brak mi słów, ile ta pacz-
ka dobrego dała. Wszystko się zmieniło!” 
(p. Czesław) 

 „Jak to dobrze, że tam gdzieś w Pol-
sce są takie dobre ANIOŁY” (p. Justyna)

KATARZYNA MAJSZCZYK

Jeszcze nigdy zostanie bohaterem nie było takie proste – wystarczy od 22 listopada wejść  
na stronę www.szlachetnapaczka.pl i wybrać potrzebującą Rodzinę z internetowej bazy,  
a następnie przygotować Paczkę, będącą odpowiedzią na jej indywidualne potrzeby.
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GMINA:
Urząd Gminy Wiązowna .......................22 789 01 20
godz. pracy pn. 8.00-17.00, wt.-czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00
Telefon dyżurny ws. aktów zgonu ...............665 594 577 
(poza godzinami pracy urzędu)
Gminny Ośrodek Kultury ......................22 780 41 79
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ....22 780 46 59
Biblioteki:
Duchnów ..................................................22 780 44 44
Glinianka  ..................................................22 789 97 90
Wiązowna .................................................22 789 01 46
Apteka Wiązowna ...................................22 789 07 63
Apteka Glinianka .....................................22 610 37 80
Ośrodki Zdrowia:
Wiązowna .................................................22 789 01 15
Glinianka ...................................................22 789 97 22
Lecznica Weterynaryjna Wiązowna ......22 789 01 23
Zgłoszenia zwierząt padłych, bezdomnych,  
dzikich itp ......605 874 227, 603 703 660, 605 043 117
Bank Spółdzielczy w Wiązownie ............22 789 01 66

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

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

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

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

Ważne telefony
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Trzy drużyny, 
trzy medale
W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Wiązownie odbył się  
Turniej Tenisa Stołowego Środowiskowych Ognisk 
Wychowawczych. Wzięły w nim udział drużyny z trzech 
ognisk Towarzystwa Przyjaciół Dzieci: nr 7 Malcanów,  
nr 8 Wiązowna, nr 9 Zakręt. 

Przybyłych powitał prezes Otwockiego Oddziału Po-
wiatowego TPD Czesław Ziemiński, a turniej po-
prowadzili nauczyciele w-f z ZSG, Dorota Borowik  
i Krzysztof Kwas. Sędziami rozgrywek byli czołowi 

zawodnicy Gminnego Klubu Tenisa Stołowego, Tomasz Grzy-
bowski i Kamil Sitek. Zawody rozegrano na sześciu stołach  
w systemie każdy z każdym tj. mieszanym, w którym dziew-
częta grały z chłopcami. O zwycięstwie decydowała liczba 
zdobytych punktów. W wyniku dzielnej rywalizacji I miejsce 
wywalczyła drużyna z ogniska nr 7 Malcanów, a na kolejnych 

znaleźli się: nr 9 Zakręt (II m.) i nr 8 Wiązowna (III m.). Lau-
reaci otrzymali puchary, medale i dyplomy. 

Jak poinformował prezes Ziemiński, szczupła liczba ognisk 
w tegorocznym turnieju wynika z faktu zawieszenia działal-
ności trzech ognisk, czego przyczyna tkwi w kłopotach loka-
lowych tych placówek. Ognisko nr 1 Otwock musiało opu-
ścić salę zajmowaną w siedzibie TKKF Apollo ze względu na 
przeprowadzany remont; ognisko nr 5 Pęclin, mające siedzibę  
w Gminnym Przedszkolu „Pod Stumilowym Lasem”, zostało 
bez dachu nad głową z powodu konieczności utworzenia ko-
lejnej grupy przedszkolnej; natomiast ognisko nr 6 Glinianka, 
goszczące pod dachem Szkoły Podstawowej im. Wincentego 
Witosa w Gliniance, opuściło SP ze względu na potrzebę zorga-
nizowania dodatkowej klasy dla dzieci najmłodszych uczniów. 
Czesław Ziemiński jest jednak dobrej myśli i ma nadzieję,  
iż jest to tylko stan przejściowy. Nie wątpi, że przykro z tego 
powodu jest wszystkim zainteresowanym stronom: dyrektor-
kom placówek, pani wójt, a szczególnie dzieciom i ich rodzi-
com. Pomimo szczuplejszego niż w poprzednich latach grona 
uczestników turnieju, uważa go za udany, sprawiający dzie-
ciom jak zwykle dużo radości.

– Najpierw odbywały się treningi w poszczególnych ogni-
skach TPD, a następnie eliminacje, które wyłoniły składy dru-
żyn. Młodych zawodników przygotowały następujące oso-
by: w Zakręcie Krystyna Wroniewicz i Hanna Wiśniewska,  
w Wiązownie Dorota Borowik, Małgorzata Długołęcka i Doro-
ta Jabłońska, w Malcanowie Bożena Zawada, Agnieszka Fijał-
kowska, Hanna Sekulska. Słowa szczególnego podziękowania 
kieruję pod adresem pani wójt Anny Bętkowskiej, bo nasze co-
roczne Spartakiady TPD mogą odbywać się dzięki dofinanso-
waniu z budżetu Gminy. Dziękuję również pani dyrektor ZSG 
za udostępnienie nam dużej sali gimnastycznej, dzięki czemu 
mogliśmy rozegrać turniej w znakomitych warunkach, przy 
sześciu stołach do tenisa stołowego – powiedział Ziemiński.

Turniej Tenisa Stołowego jest zamknięciem corocznego cy-
klu rozgrywek sportowych w ramach Spartakiad Środowisko-
wych Ognisk Wychowawczych TPD (tegoroczna była już 17.): 
każdego roku pod koniec maja odbywają się zawody lekkoatle-
tyczne, we wrześniu rozgrywki w piłce nożnej, a w październi-
ku w tenisie stołowym. PK
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W klimacie dr Dolittle 
Wiązowski Teatr Amatorski w ramach niedzielnych „Bajkowych poranków  
dla dzieci” zaprezentował w Gminnym Ośrodku Kultury czytanie baśni  
„Doktor Nieboli”, opartej na fragmentach wątków ze znanego cyklu książek 
Hugh Loftinga o przygodach doktora Dolittle, słynącego z tego, że nie tylko 
leczył zwierzęta, ale i z nimi rozmawiał.

Akcja „Doktora Nieboli” rozgry-
wa się wokół wyprawy bohatera 
wraz z przyjaciółmi do Afryki, 
gdzie wybuchła tajemnicza epi-

demia. Doktor – z pomocą świnki Kwi-
-Kwi, małpki Czi-Czi, papugi Polly, kro-
kodyla Filipa, psa Brysia, kaczki Taś-Taś  
i innych towarzyszy – opanowuje zarazę,  
a ponadto leczy lwa ukąszonego w policzek 
przez osę. Mają przy tym liczne przygody 
(zostają m.in. napadnięci przez zbójców), 
a po wypełnieniu misji wracają okrętem 
do kraju. Wykonawcy czytali i śpiewali  
na siedząco ucharakteryzowani na zwie-
rzątka za pomocą czapeczek z ich wizerun-
kami. Doktor Nieboli wystąpił w cylindrze 
i białym kitlu ze słuchawką lekarską.

Oprócz partii dialogowych, fabuła za-
wierała liczne piosenki, w jedną z nich 
– piosenkę Zbójców „Czosnek, cebu-
la, czosnek, cebula / pieprz, majeranek, 
mniam, mniam, mniam / Czosnek, cebula, 
czosnek, cebula / dzika papryka, chrzan"  
– mali widzowie zaśpiewali wspólnie z ak-
torami już po przedstawieniu.

(Papuga Polly), Artur Niedziółka (Pies 
Bryś), Bożena Banaszek (Świnka Kwi-
-Kwi), Marzena Kopka (Małpka Czi-
-Czi), Ania Darewska (Kaczka Taś-Taś), 
Kuba Darewski (Krokodyl Filip), Doro-
ta Czermińska (Klara, siostra doktora/ 
Małpka 1), Julka Wróblewska (Jaskółka / 
Małpka 2), Marek Darewski (Słoń Bam-
bino), Andrzej Smoliński (Herszt zbój-
ców / Lew), Krzysztof Kaczyński (Zbój 
Comber / Szympans Lolo), Jacek Nowo-
dworski (Delfin / Zbój Klops), Mikołaj 
Banaszek (Chłopiec / Delfin 2 / Goryl 
Zyzik / Zbój Bambuła).

Kolejne spotkanie członków Wiązow-
skiego Teatru Amatorskiego z dziećmi na-
stąpi 7 grudnia, kiedy to zespół przedstawi 
spektakl oparty na znanej baśni o królew-
nie Śnieżce i jej przyjaciołach Krasnolud-
kach. PK
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„Doktor Nieboli” jest baśnią z serii 
„Bajki-Grajki”. Tekst napisała Krystyna 
Wodnicka, a muzykę skomponowali Mie-
czysław Janicz i Zbigniew Pawelec. Przed-
stawienie przygotowali Artur Niedziółka  
i Dorota Czermińska.

W tytułowego bohatera – Doktora 
Nieboli – wcielił się Piotr Kitrasiewicz,  
a obok niego w „Bajkowym poranku dla 
dzieci” wystąpili: Karolina Smolińska 
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Relacja

Śladami sześciu wieków
W dniu 11 listopada 2014 roku w Wiązownie, z okazji 600-lecia wsi, odbył się 
ZLOT TURYSTÓW zorganizowany przez Stowarzyszenie „Więzy” i O/PTTK 
Warszawa Praga, a dofinansowany przez Gminę Wiązowna. Dwie trasy  
w terenie oraz jedną trasę na orientację (TRInO) po samej Wiązownie 
przemierzyło w sumie około 70 osób.
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Trasy w terenie pokonywa-
li piechurzy, natomiast trasę  
na orientację pokonywano 
różnymi środkami lokomocji. 

Owacją przywitano na mecie kilku-
osobową reprezentację FC Wiązowna  
„Pogromcy Bobrów”, która przejechała 
całą trasę na rowerach.

Hasło Zlotu brzmiało: „Turystyka 
łączy pokolenia”. Udało się nam zre-
alizować ten postulat: na starcie sta-
wili się uczestnicy w wieku od 4 do 
75 lat. Były także osoby podpierające 
się laskami i niepełnosprawni. Wszy-
scy dzielnie przemierzyli trasy Zlotu  
i dotarli do mety. Dzieci z pełnym za-
angażowaniem uczestniczyły w trasie 
na orientację, na punktach kontrolnych 
liczyły okna i kominy, kamienie i stop-
nie schodów. 

Na mecie Zlotu na turystów czekała 
gorąca herbata, kawa, ognisko oraz kieł-
baski. Uczestnicy spotkali się z wójtem 
Anną Bętkowską, jej zastępcą Tomaszem 
Kostyrą oraz dyrektorem Gminnego 
Ośrodka Kultury Romanem Sadow-
skim. Odwiedzili nas również: Krzysz-
tof Oktabiński, historyk regionu, oraz 
Piotr Kitrasiewicz, redaktor „Powią-
zań”. Wszystkim przybyłym Gościom 
serdecznie dziękujemy za obecność  
na naszym spotkaniu. Chcemy pod-
kreślić, że to dzięki staraniom Gminy  
i GOK uczestnicy Zlotu zostali na mecie 
ugoszczeni tradycyjną grochówką.

W czasie trwania imprezy przepro-
wadzono konkurs krajoznawczy, któ-
rego wyniki przekroczyły najśmielsze 
oczekiwania organizatorów. Zdecydo-
wana większość uczestników odpowie-
działa poprawnie na 95-100% pytań. 
Wszyscy uczestnicy trasy na orienta-
cję udzielili poprawnych odpowiedzi  
na minimum 80% pytań. W związku  
z powyższym kierownictwo Zlotu posta-
nowiło nie nagrodzić najlepszych (tych 
trudno było wybrać), ale rozlosować 
nagrody pomiędzy wszystkich uczestni-
ków. Nagrodami były starannie wydane 
przez Gminę Wiązowna i Stowarzysze-
nie „Więzy” książki – 600 lat Wiązow-

ny. „Nasza przeszłość” – sesja naukowa  
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym. Poza 
książkami między uczestników rozloso-
wano kilkadziesiąt różnych nagród rze-
czowych i gadżetów.

Wszyscy uczestnicy Zlotu otrzy-
mali pamiątkowe metalowe znaczki  
„600 lat Wiązowny” w stopniu brązo-
wym. Te same znaczki będzie można 
zdobywać przez następny rok, prze-
chodząc trasę na orientację i zaliczając 
punkty kontrolne. Planujemy opraco-
wanie w 2015 roku nowej trasy, której 
zaliczenie będzie uprawniało do zdoby-
cia znaczka „600 lat Wiązowny” w stop-
niu srebrnym (oczywiście tych, którzy 
wcześniej zdobędą znaczek brązowy).

Stowarzyszenie „Więzy” zaprasza 
wszystkich na następne imprezy. Infor-
macje o nich będą ukazywały się w od-
powiednim czasie na stronach Gminy.

STOWARZYSZENIE „WIĘZY”


