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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkiej Nocy 
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny 

i wśród przyjaciół 

życzą 
wszystkim Mieszkańcom 

Gminy Wiązowna

Przewodnicząca Rady Gminy 
Monika Sokołowska

Wójt Gminy Wiązowna 
Anna Bętkowska
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Mazowiecka Scena Młodych
Koncert Musica á la Polacca 

z okazji beatyfikacji 
Ojca Świętego Jana Pawła II

1 maja 2011 r. 
godz. 19.00
Kościół pw. 
św. Wawrzyńca 
w Gliniance

KWARTET 
OPIUM
Dawid Lubowicz – skrzypce
Anna Szalińska – skrzypce
Magdalena Małecka – altówka
Olga Łosakiewicz-Marcyniak – wiolonczela

W programie F. Chopin, W. Kilar, 
S. Czarnecki, M. Małecki

Organizatorzy: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki oraz Parafia św. Wawrzyńca w Gliniance

Zapraszamy na koncerty. 

WSTĘP WOLNY!
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W poprzednim numerze „Powiązań” opu-
blikowaliśmy felieton zatytułowany „We-
sołe kolegium”, który odbił się szerokim 
echem po gminie wzbudzając ze strony 
niektórych Czytelników negatywne oceny 
i emocje. Byli też tacy, którzy dali im upust 
na forum internetowym lokalnego portalu 
społecznościowego używając niewybred-
nych wyrażeń i określeń typu „hańba”, 
„skandal”, „dno” oraz „kupa”. Jedna z rad-
nych złożyła nawet interpelację podczas 
ostatniej sesji Rady Gminy domagając się 
wyjaśnień, kto zadecydował o publikacji 
„takiego” tekstu i grożąc, że jeśli sytuacja 
powtórzy się, to ona zawnioskuje o likwi-
dację „Powiązań”.

Jesteśmy zaskoczeni takim obrotem 
sprawy, tym bardziej, że znamy rów-
nież liczne pozytywne oceny opubli-
kowanego felietonu, ich autorzy jed-
nak nie wyrażali ich na lewo i prawo 
i dlatego pozostali niezauważalni. 
A wyjaśnienie dlaczego zdecydowali-
śmy się na zamieszczenie w numerze 
marcowym takiego właśnie materia-
łu, odbiegającego niewątpliwie od do-
tychczasowych praktyk stosowanych 
na tych łamach przez poprzednich re-
daktorów naczelnych, jest bardzo pro-
ste. Chodziło bowiem o…żart prima-
aprilisowy! Bowiem numer marcowy 
właśnie obejmował swoim zasięgiem 
czasowym również początek kwiet-
nia, a więc ów szczególny, pierwszy 
dzień tego miesiąca, w którym we-
dług wywodzącej się ze starożytnego 
Rzymu tradycji łacińskiej ludzie robią 
sobie żarty i w ogóle podchodzą do 
życia na tzw. luzie. Prawdziwe inten-
cje „Wesołego kolegium” mieliśmy 
ujawnić w kolejnym czyli obecnym 
numerze, co niniejszym robimy, acz-
kolwiek nie spodziewaliśmy się, że zo-

staniemy wywołani do tablicy przez 
ludzi, którzy nie odczytali należycie 
naszej propozycji wspólnego pośmia-
nia się – i to głównie z samych siebie, 
bo przecież „Wesołe kolegium” ukazy-
wało w krzywym świetle satyry tylko 
i wyłącznie kolegium redakcyjne, no 
i oczywiście Panią Wójt. Dziwne, że 
poczuły się zniesmaczone osoby po-
stronne, które nawet ukuły daleko 
idący slogan „afera łososiowa”, ale to 
już temat do innych rozważań. 

Obiecuję w każdym razie, że więcej 
łosoś nie wpłynie na łamy tego pisma, 
bo zdaje się, że zbyt wiele osób reagu-
je nań alergicznie. Przykro, że tekst 
wzbudził negatywne emocje, przykro 
także, że nikt nie zauważył zmian ja-
kie od numeru lutowego pojawiły się 
w „Powiązaniach”, a więc większej 
czcionki (wcześniej wiele osób skar-
żyło się, że mają problem z odczyta-
niem tekstu) oraz przeznaczenia roz-
kładówki czyli dwóch otwierających 
się  stron w środku pisma na jeden 
duży materiał, poruszający istotny 
dla gminy temat bieżący (wcześniej 
na rozkładówce znajdowały się tak 
jak w całym numerze krótkie teksty 
o zróżnicowanej tematyce). W nu-
merze lutowym tematem rozkładów-
kowym była budowa przedszkola 
w Zakręcie, a w marcowym – problem 
związany z WCK.

Ale tegoroczna Prima Aprilis już za 
nami. Przed nami natomiast beatyfika-
cja Papieża-Polaka, Jana Pawła II, której 
w obecnym numerze poświęcamy sporo 
miejsca. Przed nami także Święta Wiel-
kanocne, szczególny okres, w którym 
– i nie tylko wtedy – powinny ucichnąć 
zajadłości i ataki bliźniego na bliźniego, 
a znany aforyzm „człowiek człowie-
kowi wilkiem” (w tym kontekście „ło-
sosiem”) oby utracił rację bytu na jak 
najdłużej.

Tak więc przepraszamy za prima-
aprilisowy żart tych wszystkich, któ-
rym wydał się niestosowny, sami na 
przeprosiny nie liczymy, a korzystając 
z okazji kolegium redakcyjne „Po-
wiązań” oraz niżej podpisany życzą 
Szanownym Czytelnikom zdrowych 
i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, 
a także refleksji nad przemijaniem 
i nietrwałością wartości tego świata 
w obliczu Zmartwychwstania i odku-
picielskiej tajemnicy Krzyża niosącej 
zbawczą moc Przebaczenia.

Piotr Kitrasiewicz, Redaktor Naczelny

Szanowni Czytelnicy!

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gliniance odbyły się wybory do za-
rządu oraz komisji rewizyjnej. Przewod-
niczący zebrania Artur Gniadek odczytał 
sprawozdanie z działalności glinieckiej 
OSP za rok 2010, oceniając ubiegły 
rok jako najlepszy w dziejach tej straży 
ochotniczej, działającej od 1917 roku. 
Największym osiągnięciem było pozy-
skanie nowoczesnego, ciężkiego sa-
mochodu ratowniczo-gaśniczego typu 
Scania.

Ustępującemu zarządowi udzielono 
absolutorium, po czym nastąpiła pro-
cedura wyboru nowego składu. Preze-
sem glinieckiej OSP został ponownie 
Henryk Bieńkowski, który będzie 
pełnić tę funkcję już po raz czwarty. 
Wiceprezesem, a jednocześnie gospo-
darzem został Janusz Papis, a funk-
cję sekretarza powierzono Arturowi 
Gniadkowi. Dwie funkcje w zarzą-
dzie objęły nowe osoby: skarbnikiem 
został Daniel Papis, a naczelnikiem 
Sylwester Szczęsny. Przewodniczącym 
komisji rewizyjnej został ponownie 
Daniel Smolak, a członkami Monika 
Guściowa i Mariusz Gnat. Wybrano 
także przedstawicieli na zjazd zarzą-
du gminnego OSP oraz delegatów na 
walne zebranie wyborcze do władz 
gminnych OSP, które wyznaczono na 
30 kwietnia.

– Gratuluję nowym władzom 
i wszystkim strażakom-ochotnikom. 
Podoba mi się, że tak dużo serca wło-
żyliście w waszą pracę w ubiegłym 
roku i robicie to nadal. Życzę sukce-
sów ! – powiedziała Wójt Anna Bęt-
kowska. 

– W zeszłym roku nie przybył wam 
żaden nowy strażak, życzę więc, żeby 
w tym roku starych druhów nie uby-
wało, a nowych przybywało – dodała 
przewodnicząca Rady Gminy Moni-
ka Sokołowska.

Nowo wybrany prezes, Henryk 
Bieńkowski, dziękując kolegom, pod-
kreślił fakt, że jak do tej pory w remi-
zie w Gliniance nie zdarzyło się, żeby 
podczas alarmu jednostka nie wyje-
chała w teren. GCI

Wybory 
władz OSP 
w Gliniance
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Modernizacja drogi, klasyfikacja gruntów
Na początku obrad ostatniej, marco-

wej sesji Rady Gminy Wiązowna, jed-
na z radnych zgłosiła wniosek o zdjęcie 
z porządku obrad projektu uchwały 
dotyczącego zasad przyznawania diet 
oraz zwrotu kosztów podróży służbowej 
przewodniczącym organów wykonaw-
czych jednostek pomocniczych gminy. 
Radna uznała projekt za wymagający 
jeszcze dalszej pracy w komisjach. Jej 
wniosek poddano głosowaniu i został 
on przyjęty zdecydowaną większością 
głosów (dwie osoby wstrzymały się od 
głosowania). Zgodnie z przygotowanym 
na sesję projektem, od 1 kwietnia br 
sołtysi i przewodniczący zarządu osiedli 
mieliby otrzymywać zryczałtowaną die-
tę miesięczną wynoszącą 30 zł (brutto) 
za wykonywanie czynności związanych 
z pełnioną funkcją. Za każde posiedze-
nie roboczej narady organizowanej przez 
wójta dostaliby w formie diety 100 zł, 
a za udział w sesji Rady Gminy 70 zł. 
O ile pierwsza z wymienionych kwot 
pozostałaby bez zmian w stosunku do 
lat ubiegłych, to dieta za udział w na-
radzie zwołanej przez wójta wzrosłaby 
o 10 zł, a za obecność na sesji o 20 zł.

W dalszym toku obrad samorządow-
cy podjęli decyzję o udzieleniu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej 
dla Powiatu Otwockiego na wykonanie 
robót drogowych i odwodnieniowych 
drogi powiatowej w Lipowym. Dotacja 
wyniesie 60 tys. zł. i obejmuje dofinan-
sowanie modernizacji przebiegającej 
przez tę wieś drogi, spełniającej ważną 
funkcję komunikacyjną dla mieszkań-
ców, bo przebiega przez nią trasa linii 
autobusowej 720 obsługiwanej przez 
Zarząd Transportu Miejskiego. Jak po-
informował naczelnik Wydziału Tech-
nicznego, Bogusław Markowski, w bie-
żącym roku powiat otwocki zamierza 
przeprowadzić – w ramach własnych 
środków budżetowych – modernizację 

drogi powiatowej Żanęcin – Glinianka 
– Grębiszew, na terenie Żanęcina i Mal-
canowa. Inwestycja ta, o wartości 100 
tys. zł, nie obejmuje jednak odwodnie-
nia drogi w Lipowym, a przyczyną nie 
umieszczenia jej w planie modernizacji 
są ograniczone środki finansowe staro-
stwa. Odwodnienie to musi jednak na-
stąpić ze względów bezpieczeństwa.

– Nieuregulowany samowypływ na 
drogę powiatową jest zagrożeniem dla 
wszystkich uczestników ruchu drogowe-
go. W okresie zimowym woda zamarza 
na całym odcinku, na skraju drogi two-
rzą się wysokie „bandy” z zamarzniętej 
wody. Drogą tą przebiega linia autobuso-
wa 720, a stan nawierzchni jest na tyle 
zły, że linia autobusowa może zostać za-
wieszona. Dofinansowanie moderniza-
cji tego odcinka umożliwi dokończenie 
modernizacji drogi na newralgicznych 
odcinkach trasy linii autobusowej – wy-
jaśnił konieczność wykonania tej inwe-
stycji naczelnik Markowski, a radni wy-
kazali zrozumienie i wyrazili akceptację 
dla projektu uchwały.

Powiat Otwocki uzyskał także wspar-
cie z budżetu Wiązowny w kwocie 25 
tys. zł. Tym razem chodziło o wykona-
nie aktualizacji klasyfikacji gruntów w 
Zakręcie. Aktualizacja ta, uwzględnia-
jąca tereny zabudowane, ma polegać 
na zmianie między innymi użytków 
rolnych na grunty zabudowane, co 
powinno zwiększyć dochody gminne 
z powodu opłaty z tytułu podatku od 
nieruchomości. Jak poinformowała 
Krystyna Skoczyńska, naczelnik Wy-
działu Spraw Przestrzennych i Ochro-
ny Środowiska, obecna klasyfikacja 
gruntów określa wiele terenów jako 
rolne, podczas gdy  większości są one 
już zurbanizowane. Prace dotyczące 
przeprowadzenia klasyfikacji zostaną 
sfinansowane z budżetu gminnego oraz 

powiatowego, a ich realizacja jest rzeczą 
pilną, bo rozpoczęcie czynności jeszcze 
w bieżącym roku pozwoli gminie na 
zwiększenie dochodów z tytułu podat-
ku od nieruchomości w roku 2012.

Podczas obrad przyjęto projekt uchwa-
ły zmieniający uchwałę z dnia 28 lute-
go br dotyczący Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Wiązowna na lata 
2011-2024 oraz uchwałę o przystąpieniu 
Gminy Wiązowna/Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wiązownie do 
realizacji projektu „Wiązowskie ścieżki 
do kariery! Klub Integracji Społecznej w 
Gminie Wiązowna” w  ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priory-
tet VII „Promocja integracji społecznej”, 
Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wyklu-
czeniu  i wzmocnienie sektora ekonomii 
społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Akty-
wizacja zawodowa i społeczna osób za-
grożonych wykluczeniem społecznym”. 
Wniosek o dofinansowanie tego projek-
tu nastąpił w wyniku konkursu otwar-
tego i został zatwierdzony do realizacji 
8 marca br. przez Zarząd Województwa 
Mazowieckiego. Wartość projektu wy-
nosi 1 mln. 025 tys. 814 zł. Dodajmy, że 
wkład własny gminy do tego przedsię-
wzięcia wynosi 0 zł.

Podczas sesji głos zabrał przedsta-
wiciel Zarządu Transportu Miejskie-
go Daniel Złamal, który przedstawił 
nową koncepcję komunikacji na tere-
nie gminy. Zgodnie z jego słowami, trzy 
autobusy – 720,722, 730 – zostałyby 
zastąpione przez jedną linię, kursują-
cą co 30 minut do dawnej pętli przy 
ul. Lubelskiej, a stamtąd zabierałyby 
pasażerów kontynuujących podróż do 
Rzakty, Woli Karczewskiej i Duchno-
wa, busy przewoźnika wyłonionego 
we wspólnym przetargu gminy i ZTM. 
Radni ustosunkują się do tej koncepcji 
podczas pracy w komisjach. PK
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Czwartkowego wieczora, 7 kwietnia, 
w Zajeździe u Mikulskich odbyło się spot-
kanie otwarte dotyczące pilotażowego 
projektu unijnego wspierania partycypacji 
społecznej „Decydujmy razem”, którego 
celem jest zwiększenie udziału lokalnej 
społeczności w decydowaniu o sprawach 
publicznych.

Licznie przybyłych mieszkańców, 
wśród których byli radni, sołtysi, 
przedstawiciele rad osiedlowych i sto-
warzyszeń, dyrektorzy szkół i nauczy-
ciele, powitała Wójt Anna Bętkowska. 
Zasady Projektu i sposób jego wcielenia 
w życie na terenie gminy omówiła ani-
matorka „Decydujmy razem” w gminie 
Wiązowna, Urszula Skolasińska.

– Jest to Projekt do którego przy-
stąpiło w Polsce 80 gmin, a z terenu 

Mazowsza zakwalifikowały się tylko 
3, w tym Wiązowna. Polega on na 
wdrożeniu w życie polityki integra-
cji społecznej, które nastąpi w ścisłej 
współpracy z mieszkańcami, tymi, 
którzy zechcą współpracować przy 
wspólnym wypracowaniu dokumen-
tu określającego sposoby i kierunki 
rozwoju właśnie tej polityki. Liczy-
my zwłaszcza na udział w nim osób 
mających różne zdania i odmienne 
propozycje, by w wyniku ścierania 
się różnych poglądów dojść do con-
sensusu. Z państwa udziałem zosta-
nie utworzony zespół roboczy, który 
odbędzie co najmniej 5 posiedzeń, 
podczas których będziemy ciężko 
pracować poznając między innymi 
elementy psychologii społecznej i 
socjotechniki. Ogólnie chodzi o to, 
żeby do zespołu weszli przedstawicie-

le różnych środowisk lokalnych, bo 
przecież jest to nasz wspólny interes. 
Efektem naszej pracy będzie wypra-
cowanie dokumentu strategicznego 
o zasadach partycypacji społecznej 
w Gminie Wiązowna i przedstawie-
nie go Radzie do uchwalenia. Doku-
ment ten będzie wdrażany w życie w 
2012 r. – powiedziała Urszula Skola-
sińska.

O celach i założeniach Projektu, 
jak również o zasadach rekrutacji do 
zespołu roboczego mówił dr Ceza-
ry Trutkowski z Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej w Warszawie, 
koordynator regionalny Projektu. 
O swoich doświadczeniach w pracy 
działacza samorządowego i korzyś-
ciach płynących z Projektu opowie-
dział aktor i radny z Brwinowa, An-
drzej Precigs.

W toku dyskusji, uczestnicy spo-
tkania wyrażali różnego rodzaju 
obawy i wątpliwości, ale zasadni-
czo większość pozytywnie ustosun-
kowała się do propozycji włączenia 
się mieszkańców w podejmowanie 
decyzji dotyczących polityki lokal-
nej. Wielu obecnych jeszcze przed 
zakończeniem spotkania przystąpiło 
do wypełniania deklaracji o udziale 
w zespole roboczym, którego dwa 
pierwsze spotkania odbyły się 11 i 18 
kwietnia w Urzędzie Gminy.   Inf. UG 
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Projekt ruszył…
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Rocznica Smoleńska
Rok temu, 10 kwietnia 2010 r., dokładnie 
60 lat po zbrodni katyńskiej, na lotnisku 
w Smoleńsku tragiczną śmierć poniósł 
– wraz z licznymi towarzyszącymi mu 
osobami – polski Prezydent, lecący do 
Katynia, żeby wspólnie z przedstawicie-
lem głowy państwa rosyjskiego oddać 
hołd pomordowanym. 

Masakra katyńska była następ-
stwem sojuszu radziecko-niemieckie-
go zawartego na Kremlu 23 sierpnia 
1939 roku roku, w wyniku którego 
oba państwa – 1 września Trzecia 
Rzesza, a 17 września Związek Ra-
dziecki – dokonały agresji zbrojnej 
na Polskę i rozbioru naszego kraju. 
Kilka miesięcy po tym fakcie stero-
wane przez Stalina Biuro Polityczne 
WKP(b) czyli Wszechzwiązkowej Ko-
munistycznej Partii (bolszewików) 
podjęło decyzję o fizycznej likwi-
dacji przetrzymywanych w obozach 
polskich jeńców, w tym wojskowych, 
policjantów, żołnierzy straży gra-
nicznej, także cywilnych urzędników 
państwowych.

Przez cały okres trwania PRL-u 
pisanie o Katyniu objęte było ścisłą 
cenzurą, nie wolno było nawet wy-
mieniać nazwy tej miejscowości w 
kontrolowanych przez państwo pu-
blikacjach. Zmieniło się to dopiero 
po zmianie ustroju, przy czym do 
obchodów oddania czci pomordowa-
nym przez najwyższych przedstawi-
cieli Polski i Rosji prowadziła długa 
i żmudna droga, gdyż strona rosyjska 
wykazywała dużą niechęć do uderze-
nia się w piersi. Wreszcie jednak nad 
pomordowanymi pochylili wspólnie 
głowy polscy i rosyjscy premierzy: 
Donald Tusk i Władimir Putin. „Dla 
zbrodni tej nie może być żadnego 
usprawiedliwienia” powiedział mię-
dzy innymi rosyjski premier, co było 
zupełnie nowym tonem w mówieniu 
o Katyniu ze strony rosyjskich władz. 
Komentatorzy byli zgodni, że w sto-
sunkach między obu krajami i naro-
dami nastąpił prawdziwy przełom. 
Czekano na kolejny hołd, tym razem 
oddany wspólnie przez prezydentów 
obu państw, Lecha Kaczyńskiego 
i Dmitrija Miedwiediewa(reprezen-
towanego co prawda przez swojego 
przedstawiciela), mający nastąpić 
w sobotę 10 kwietnia 2010 roku. Ten 

wspólny hołd jednak nie nastąpił, 
historia pokazała swoje niesamo-
wite, niemal metafizyczne oblicze. 
Lecący do Katynia Lech Kaczyński 
zginął w katastrofie lotniczej w lesie 
nieopodal Smoleńska. Razem z nim 
życie stracili dowódcy wszystkich ro-
dzajów wojsk polskich, wicemarszał-
kowie Sejmu i Senatu, ministrowie, 
posłowie i senatorowie, duchowni. 
Nastąpił upiorny epilog tamtej trage-
dii sprzed 70 lat: Katyń upomniał się 
o kolejne ofiary i pochłonął je. Wte-
dy zginął kwiat polskiej inteligencji, 
bo wśród zamordowanych przeważali 
oficerowie rezerwy, będący w cywilu 
naukowcami, prawnikami, lekarza-
mi, dziennikarzami, artystami. Teraz 
śmierć zabrała pod Smoleńskiem elitę 
polskiego życia państwowego i po-
litycznego. Zginął także 90-letni Ry-
szard Kaczorowski, prezydent RP na 
uchodźstwie; ofiarą katastrofy padła 
legendarna działaczka „Solidarności”, 

Anna Walentynowicz. Zdaniem nie-
których, ta przerażająca i całkowicie 
zaskakująca w swojej nagłości ofiara 
z krwi ujawniła wkrótce swój głęboki, 
przejmujący sens. Nigdy wcześniej nie 
pisano w Rosji tak dużo o Polsce jak 
właśnie po 10 kwietnia, nigdy przed 
tym wydarzeniem rosyjscy dygnitarze 
oraz prości ludzie nie okazywali nam 
tyle współczucia. Mieszkańcy Mo-
skwy usłali chodnik przed budynkiem 
ambasady RP kwiatami i zniczami, a 
wśród wetkniętych za ogrodzenie kar-
tek nie do rzadkości należała taka: 
„Polscy bracia, jesteśmy z wami. Trzy-
majcie się”. Prezydent Rosji wykonał 
gest historyczny: wygłosił specjalne 
orędzie kondolencyjne do narodu 
polskiego. Ogłosił także w całej Ro-
sji dzień żałoby narodowej. Telewizja 
rosyjska wyemitowała film Andrzeja 
Wajdy „Katyń”, który wcześniej nie 
był nawet dopuszczony do oficjalnej 
dystrybucji w kinach Federacji Rosyj-
skiej. Były to wówczas ważne znaki, 
zwiastujące być może definitywną 
przemianę w stosunkach polsko-rosyj-
skich pozwalające mieć nadzieję, że ta 
tragedia stanie się kolejnym krokiem, 
tym razem wielkim krokiem naprzód, 
na drodze do prawdziwego pojednania, 
a może nawet i prawdziwej przyjaźni 
między obu narodami; że może ten 
drugi Katyń pozwoli na przerzucenie 
między nami pomostu porozumienia 
i przezwyciężeniu bolesnej przeszło-
ści. Czy tak się stało? A może jeszcze 
za wcześnie, żeby uzyskać odpowiedź 
na to jakże trudne i skomplikowane 
pytanie? Piotr Kitrasiewicz

DOWODY OSOBISTE 
– sprawdź czy Twój dokument nie stracił ważności!

Przypominamy, iż dowody osobi-
ste wydane w 2001 roku w roku 
bieżącym tracą termin ważności. 
Z wnioskiem o wymianę dowodu na-
leży wystąpić nie później niż 30 dni 
przed upływem jego terminu ważności. 
Uprzejmie prosimy o nie czekanie z 
wymianą dowodu do dnia 1 lipca, kie-
dy to zostanie wprowadzony do obiegu 
nowy wzór dokumentu.

Dowody osobiste należy wymieniać 
także w przypadku zmiany adresu za-

meldowania przed 1 lipca 2011 r. Po 
tym terminie nie będzie konieczności 
każdorazowej wymiany dowodu, gdy 
będziemy zmieniać miejsce zameldo-
wania. Dowody starego typu z nieak-
tualnym adresem zachowają ważność 
w terminie zapisanym w dokumencie.  

Wszelkie informacje dotyczące do-
wodów osobistych uzyskać można 
pod nr tel.: 22 789 01 20 wew. 206 
(236) – UG ul. Lubelska 59, pokój 
006 (parter). Info UG

fo
t.
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Zwracam się z apelem do mieszkań-
ców Gminy Wiązowna, aby rozliczali 
swoje dochody według miejsca za-
mieszkania. 

Wówczas ok. 37 % podatku docho-
dowego od osób fizycznych, trafi do 
budżetu Gminy Wiązowna i będzie 
mogło być wydatkowane na rozwój in-
frastruktury, jak również na zaspokaja-
nie bieżących potrzeb mieszkańców.

Warunkiem uzyskania przez gmi-
nę dochodów z udziałów w podatku 
dochodowym od osób fizycznych jest 
wypełnienie przez podatnika druku 
NIP-3 i złożenie go wraz z zeznaniem 
rocznym PIT w Urzędzie Skarbowym 
w Otwocku.

W formularzu NIP-3 wystarczy wpi-
sać Wiązowna jako miejsce zamiesz-
kania. Nie trzeba przy tym zmienić 
meldunku.

Druk NIP-3 można pobrać ze strony 
urzędu: www.wiazowna.pl lub otrzy-
mać w Biurze Obsługi Mieszkańców 
w Urzędzie Gminy Wiązowna. 

Płać podatki 
tu, gdzie 
mieszkasz!

Zagrażają nam śmieci i odpady wyrzuca-
ne do lasów, szkodzi nam zakopywanie 
eternitu i odprowadzanie ścieków do 
Mieni i Świdra, niekorzystne dla nas, 
naszych dzieci i wnuków, a także dla 
środowiska naturalnego jest wypalanie 
traw oraz inne formy niszczenia środo-
wiska. Czynniki te wywołują szkodliwe 
konsekwencje zdrowotne, środowisko-
we i materialne. 

Zwracam się do wszystkich Miesz-
kańców Gminy Wiązowna, zarówno 
do tych, którym Nasza Gmina i śro-
dowisko nas otaczające leży mocno 
na sercu, jak i do tych, którym jest to 
obojętne lub wręcz świadomie niszczą 
otaczającą nas przyrodę: utrzymujmy 
czystość i porządek na posesjach i wo-
kół nich. 

Troska ta powinna wynikać przede 
wszystkim z naszej dobrej woli i po-
czucia świadomości dbania o wspól-
ne dobro, ale ma również odniesienie 

prawne, wynikające z art. 5 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. 

Zwracam uwagę na utrzymanie w ła-
dzie przyległych do posesji rowów 
i chodników. Każde gospodarstwo ma 
obowiązek posiadać umowy na wy-
wóz śmieci i ścieków, a w terenie ska-
nalizowanym ( jest to zakres niewielki) 
zamieszkałe budynki muszą być podłą-
czone do kanalizacji. 

Zróbmy wszystko, aby Gmina Wią-
zowna lśniła czystością i porządkiem, 
by stała  się wzorem dla innych. 

Apeluję i proszę:
Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy, 

nie niszczmy Naszego Wspólnego Do-
bra, dbajmy wszyscy razem o ład i po-
rządek w Naszej Gminie, zapewnijmy 
sobie samym i przyszłym pokoleniom 
majątek w postaci czystych lasów, rzek 
i pięknej przyrody. 

Z wyrazami szacunku
Wójt Gmina Wiązowna

Anna Bętkowska 

Apele Wójta Gminy Wiązowna 
O utrzymanie 
czystości i porządku 
na terenie Gminy

  W WIĄZOWNIE SĄ PIĘKNE LASY, OSZPECANE PRZEZ ŚMIECI 
WYWOŻONE DO NICH PRZEZ NIEODPOWIEDZIALNYCH LUDZI. 

  MOŻE BYĆ TAK… 
I TO ZALEŻY TYLKO OD NAS SAMYCH. 

fo
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„Jesteście 
przyszłością świata, 

narodu, Kościoła. 
Od was zależy 

jutrzejszy dzień”

Trzy święta 
majowe
1 MAJA – jest Międzynarodowym Świętem Ludzi Pracy usta-
nowionym w 1889 roku przez obradującą w Paryżu II Mię-
dzynarodówkę, składającą się z przedstawicieli zachodnich 
partii socjalistycznych i socjaldemokratycznych, w hołdzie 
strajkom robotniczym jakie miały miejsce w Chicago w maju 
1886 roku. 

Na ziemiach polskich obchodzono je od 1890 
roku, przy czym pochody pierwszomajowe były 
zwalczane przez policje państw zaborczych. 
W niepodległej II Rzeczypospolitej Święto Pracy 
obchodzono legalnie, lecz podczas pochodów 
dochodziło często do starć pomiędzy  przedsta-

wicielami różnych partii politycznych. W PRL-u 
Dzień 1 Maja nabrał cech urzędowego, odgórnego przymusu 
manifestującego pozorną jednomyślność klasy robotniczej. 
Pochody nabrały charakteru masowego ceremoniału z natręt-
ną oprawą propagandową, a udział w nich brali nie tylko 
działacze trzech oficjalnych partii politycznych, ale i całe za-
łogi ważniejszych zakładów pracy, przez co przebieg obcho-
dów trwał wiele godzin.

W III Rzeczypospolitej obchody Święta Pracy realizo-
wane są wyłącznie na zasadzie inicjatyw oddolnych przez 
niektóre partie lewicowe oraz stowarzyszenia obrony praw 
człowieka.

1 Maja ma także wymiar religijny, bo od 1955 roku, decy-
zją papieża Piusa XII, Kościół katolicki obchodzi w tym dniu 
wspomnienie Św. Józefa Rzemieślnika.

2 MAJA – jest Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej usta-
nowionym przez Sejm RP w 2004 roku. W tym dniu polscy 
żołnierze zatknęli polską flagę w Berlinie podczas zdobywa-
nia stolicy Trzeciej Rzeszy. W pamięci mieszkańców nasze-
go kraju 2 Maja utrwalił się jako dzień, kiedy 
nakaz administracyjny władz PRL wymuszał 
zdejmowanie flag po obchodach pierwszoma-
jowych, a przed nie uznawanym przez reżim 
Polski Ludowej Świętem 3 Majowym.

3 MAJA – Święto Narodowe w rocznicę uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uchwalił ją 
obradujący od 1788 roku Sejm Wielki w 1791 roku, a kon-
stytucja jaką przyjęto była pierwszą w nowożytnej Europie, 
a drugą – po Stanach Zjednoczonych – na świecie. Obowią-
zywała zaledwie 1 rok zanim została obalona przez armię 
rosyjską wraz z konfederatami targowickimi w wyniku prze-
granej wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku. W czasie rozbio-

rów święto – ze względu na swój niepodległościowy 
i postępowy charakter – było zakazane, podobnie 
jak w czasach PRL. Obchodzono je w niepodległej 
RP w latach 1919-1939, a następnie w III RP – od 
1990 roku.

Dni 1 i 3 Maja, w przeciwieństwie do 2 Maja, są ustawo-
wo wolne od pracy.

PRZYPOMINAMY WŁAŚCICIELOM POSESJI O OBOWIĄZKU 
WYWIESZENIA FLAGI PAŃSTWOWEJ W DNIACH 1-3 MAJA.  Red.

1 
MAJA

2 
MAJA

3 
MAJA

Słowa te wypowiedział Papież Jan Paweł II w prze-
mówieniu do młodzieży w Krakowie 8 czerwca 1979 r. 
Treść kryjąca się w tych dwóch krótkich zdaniach jest 
szczególnie ważna w szkole noszącej imię Wielkie-
go Polaka, który pierwszego maja zostanie powołany 
w poczet błogosławionych. 

Jak trudne zadania stawia nasz patron przed nauczy-
cielami? Co trzeba zrobić, żeby nie stracić ani jedne-
go ucznia? Jak uzmysłowić młodemu człowiekowi, że 
jest niepowtarzalny i potrzebny sobie oraz innym? Że 
za chwilę weźmie na swoje barki odpowiedzialność za 
siebie i innych? Co zrobić, aby przekazując wiedzę nie 
odebrać radości z dzieciństwa, młodości i trudnego 
okresu wchodzenia w dorosłość? Co musi uczynić na-
uczyciel, aby jego uczeń ze wszystkich sytuacji wycho-
dził lepszy i silniejszy? 
Pytania takie, jak i wiele innych, stawia sobie każdy na-
uczyciel nie tylko w naszej szkole. W Gimnazjum Jana 
Pawła II nabierają jednak one szczególnego znaczenia. 
Wiem z doświadczenia, że młody człowiek przynosi 
do szkoły nie tylko głowę, lecz i serce. Nie zawsze z 
jednakową szybkością przyswaja wiedzę przekazywa-
ną przez szkołę. Każdy jednak chce być zauważony, 
doceniony, chce zrobić coś ważnego, mieć przyjaciół. 
Każdy chce znaleźć swoje miejsce w domu, szkole, 
wśród kolegów. Często się to udaje, lecz zdarzają się 
i chwile trudne, chwile zwątpień, niewiary w siebie 
i innych, porażek. Lecz jeśli się przypomni słowa „Je-
steście przyszłością świata…” to przychodzą nowe siły 
do zmagań z trudnościami życia szkolnego. 
Jakże często mówimy innym ludziom, uczniom, rodzi-
com, co mają zrobić, aby było dobrze. Co inni mają 
zrobić… A przecież Jan Paweł II powiedział proste sło-
wa: „Wymagajcie od siebie nawet jeśli nikt inny od Was 
nie wymaga”. Proste, a jednak trudne w codziennym 
wykonaniu.

Roman Zdunik
dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance 
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1.
Ziemia nasza stała się obrzędem, znakiem odnalezienia, 

w którym odnalazł się CZŁOWIEK.
Czy pojednanie z ziemią może zastąpić konieczność,
czy może zastąpić przymus istnienia, jakim jest ziemia –
każda ziemia, nawet ta, którą sercem wybierasz ze wszystkich 

ziem?
Gdy w niej się zakorzeniasz na życie i śmierć –
wtedy ona ściera ciebie na proch.
Z trudem przezierasz i z trudem jesteś przejrzany przez 

konieczność ziemi.

Jest trud dźwigania stale tylu ludzi z przymusu ziemi 
– ten trud nazywa się historią.

Historia nie jest zmartwychwstaniem, jest stałą zgodą 
na śmierć –

daje tylko przejrzystość ciągowi ludzkich umierań.
Nie dosięga ona obrzędu, jakim stała się ziemia, nasza ziemia.
Stąd nasza miłość do niej. Miłość nie płynie ze śmierci, 

lecz wybiega poza nią.

Z miłości, która wybiega poza śmierć, obrzędem stała się ziemia.
Z miłości, która wybiega poza śmierć, nasza ziemia stała się

 obrzędem.

2.
Jest to obrzęd wielu wód tryskających z ziemi na podobieństwo

 roślin
– rośliny tej ziemi to rzeki, jak woda ziemią jest roślin –
– rośliny tej ziemi to rzeki, jak woda ziemią jest roślin –
rzeki marzną na zimę, marzną jeziora i stawy, tryskają źródła:
życie wody rozsadzi lód.
Ziemia nasza będzie bliżej słońca, bliskości wystarczy dla życia.
Ożyje woda, ożyją drzewa, OŻYJE ZIEMIA, stanie się obrzędem
– wprowadzi cię poza krąg umierania, jaki w niej samej tkwi.

Czy konieczność ŻYCIA - tak mówi ziemia i woda każdej wiosny
- nie jest głębsza niż konieczność śmierci? – tak mówią ziemia 

i woda, szemrząc do siebie wzajemnie.

Jak przetłumaczyć ich szemranie wzajemne na twoją własną
 mowę?

Śmierć oraz życie jak zaszczepisz w myśli?

Obrzęd wód przemawia inaczej wiosną, gdy życie przywraca 
ziemi,

inaczej latem, gdy człowiek wysycha z pragnienia, jakby łożysko 
rzeki,

gdy ciało błaga o czystość i chłód...
Wówczas człowiek chłonie obrzęd wód – jest w nim równowaga.

Człowiek przechodzi w równowagę wewnętrzną wody,
w której łączy się bieg przeznaczeń właściwy każdej fali
i pokój całości - ten pokój nie jest zastojem.
 
Woda mówi bardziej o trwaniu niżeli o przemijaniu –
trwaj w biegu swoich przeznaczeń, wodo!
Mówię tobie, człowiecze ogarniony wodą
– że ty jesteś przeznaczeniem ziemi.
 
Ziemia nasza stała się obrzędem roślin i drzew, które pękają jak

 myśl dojrzała mądrością –
ta Mądrość jest naszą ojczyzną, którą wybraliśmy sercem za 

przyzwoleniem ziemi.

3.
Człowiek ima się światła oburącz jak wioślarz, który prowadzi 

łódź,
przechodzi przez nie całą swą substancją, brzemieniem czynów 

i słów.
Czy chce się w nim zatrzymać? czy chcesz zatrzymać je w sobie?

 czy z siebie urodzić?
Odczuwa mrok, odczuwa cień, kruchą warstwę światła
nosi czasami w dłoniach
jak narodzone dziecię, jak niemowlę,
śpiewa światłu piosenki podobne piosenkom piastunek -
potem milknie, piosenki świecą, dopokąd nie ogarnie dziecięcia 

cień istnienia.
 
Ziemio, która nas rodzisz, nie rodzisz wraz z nami światła –
rodzisz warstewkę cienką i kruchą, która starczy dla roślin 

i zwierząt.
Jakże innego światła trzeba dziecku, którego substancji 

nie ogarniesz uściskiem piastunki.
Jak innego światła trzeba dziecku...
 
Z wierności dla ciebie, ziemio, mówię o świetle,
którego ty dać nie możesz, mówię o ŚWIETLE: bez niego 

nie spełni się CZŁOWIEK,
bez niego i ty się nie spełnisz – ziemio – w człowieku.
 
W obrzędzie wody i światła jesteś obecna i milczysz.
Człowiek przejdzie po obrzędzie życiem, przejdzie śmiercią,
pomyślisz, że zdepce...
Przejdzie człowiek, przejdą ludzie – przebiegną, wołając „życie 

jest walką” – 
z walki wyłonią kształt ziemi nowej czy tylko nowej śmierci
(gdy ziemia zostanie poza walką ludzi, pełna własnego spokoju)?
pomyślisz, że zdepcą?...

Tegoroczny 1 maja będzie dla nas dniem wyjątkowym. Nastąpi w nim beatyfikacja Papieża-Polaka, Jana Pawła II, najważ-
niejszej postaci w życiu Polaków drugiej połowy XX wieku oraz przełomu stuleci. O doniosłości Jego dokonań jako głowy 
kościoła katolickiego i człowieka propagującego pokój pod różnymi szerokościami geograficznymi naszego globu napisano 
tomy. Proponujemy więc, w oczekiwaniu na uroczystość beatyfikacyjną, a także na wcześniejsze o kilka dni Święta Wiel-
kanocne lekturę poematu Karola Wojtyły, będącego medytacją związaną z Męką i Odkupieniem. 

Wigilie Wielkanocne – Obrzęd
Karol Wojtyła
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Gmina Wiązowna pozyskała dofinanso-
wanie w kwocie 1 mln. 025 tys. 814 zł zł 
na realizację projektu „Wiązowskie ścież-
ki do kariery! Klub Integracji Społecznej 
w Gminie Wiązowna”, w ramach konkur-
su otwartego nt. „Przeciwdziałania wy-
kluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 
społecznej”, dotyczącego „Aktywizacji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym” Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

– Wniosek znalazł się na 4. miejscu 
listy rankingowej i uzyskał pozytywną 
ocenę jako jeden z czternastu na 178 oce-
nionych projektów. Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Wiązownie będzie re-
alizować projekt w okresie od 1.08.2011 
r. do 30.09.2012 r., a głównym zadaniem 
projektu będzie utworzenie Klubu In-
tegracji Społecznej, w ramach którego 
wsparcie otrzyma 100 uczestników pro-
jektu, mieszkańców Gminy Wiązow-

na. Uczestnikami projektu mogą zostać 
osoby w wieku aktywności zawodowej, 
zagrożone wykluczeniem społecznym, 
zamieszkujące na terenie Gminy Wią-
zowna – powiedziała Małgorzata Łysik, 
dyrektorka wiązowskiego GOPS.

Projekt skierowany jest do trzech grup 
docelowych:
  osoby w wieku 45+ - 50 osób
  osoby w wieku 15-24 lata – 20 osób
  osoby niepełnosprawne – 30 osób

W ramach działania Klubu Integracji 
Społecznej przewidziano: 
  doradztwo zawodowe,
  kursy zawodowe sprofilowane pod ką-
tem potrzeb i możliwości,
  uruchomienie klubu środowiskowego 
połączone z realizacją programu socjo-
terapeutycznego dla dzieci i młodzieży,
  kursy językowe dla młodzieży,
  warsztaty komputerowe (w tym kurs 
grafiki komputerowej),

  zatrudnienie asystentów rodzinnych,
  doradztwo prawne,
  treningi psychologiczne, indywidualne 
wparcie psychologiczne,
  warsztaty rekreacyjno-kulturalne dla 
młodzieży,
  warsztaty działania zespołowego i umie-
jętności społecznych.
 

Szczegółowe informacje można uzy-
skać w: Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Wiązownie, Radiówek 25
Małgorzata Łysik, tel. 22 780 46 59, 
610 45 53 w. 27, 601 190 378 
Edyta Borkowska, tel. 22 780 46 59, 
610 45 53 w. 26  Info. UG

Cenny projekt GOPS-u

Zmiana godzin pracy GOPS
Od 1 kwietnia br. zmieniły się godziny 

pracy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Radiówku. 

W poniedziałki placówka czynna 
jest w godz. 8-17, we wtorki, 
środy i czwartki od 8 do 16, 

a w piątki od 8 do 15.
Info. UG

W Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się 
eliminacje gminne do XXXIV Konkursu Re-
cytatorskiego Warszawska Syrenka 2011. 
Wzięli w nich udział uczniowie szkół pod-
stawowych i gimnazjów, a także przed-
szkolnych „zerówek” z terenu gminy. 

Rywalizację na poetyckie słowo mó-
wione rozegrano w trzech kategoriach 
wiekowych: klasa 0-III, klasy IV-VI, kla-
sy gimnazjalne. Umiejętności recytator-
skie oraz sposób zaprezentowania tekstu 
oceniało jury w składzie: Ewa Bernat-
Ogonowska (przewodnicząca), Elżbieta 
Kociszewska, Hanna Kobza (członki-
nie). Dzieci z młodszych klas recytowały 
głównie utwory Jana Brzechwy, Czesła-
wa Janczarskiego, Juliana Tuwima, Lu-
dwika Jerzego Kerna i innych mistrzów 
słowa pisanego kierowanego do naj-
młodszych, a starsi uczestnicy konkur-
su wybrali wiersze dostosowane pozio-
mem do swojej grupy wiekowej: m.in. 
Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila 
Norwida, Władysława Broniewskiego, 
Adama Asnyka, Mirona Białoszewskie-
go, Haliny Poświatowskiej. Laureaci I 
miejsc w każdej z kategorii reprezento-
wać będą Wiązownę na eliminacjach 
powiatowych w Otwocku.

Wyniki eliminacji gminnych XXXIV 
Konkursu Recytatorskiego Warszawska 
Syrenka 2011. Gratulujemy!

KATEGORIA KLASY 0 – III.
I miejsce – Mateusz Wróblewski 
(SP w Wiązownie)
II miejsce – Julia Roszkowska (GOK)
III miejsce – Julia Szczepańska 
(SP w Wiązownie)
Wyróżnienie – Kostek Kutek 
(Gminne Przedszkole w Wiązownie)

KATEGORIA KLASY IV-VI
I miejsce – Julia Denarska 
(SP w Zakręcie)
II miejsce – Diana Kobza 
(SP w Gliniance)
III miejsce – Alicja Ciecierska 
(SP w Gliniance)
Wyróżnienie – Natalia Ciąćka (GOK)

KATEGORIA GIMNAZJA
I miejsce – Patryk Gańko 
(ZSG Wiązowna)
II miejsce – Kinga Gardocka (GOK)
III miejsce – Zuzanna Bętkowska 
(Gimnazjum w Gliniance)
Wyróżnienie – Katarzyna Kobza 
(Gimnazjum w Gliniance) GCI

Z poezją ku Syrence

fo
t.

 E
S



 kwiecień 2011 | Powiązania | 11

„Nie ma większego bogactwa w narodzie 
nad światłych obywateli” Jan Paweł II

CICHA WODA BRZEGI RWIE
Wyjeżdżamy z Warszawy. Zostawia-

my za sobą sklepy, wysokie bloki miesz-
kalne, ruch uliczny, zgiełk. Kierujemy 
się w stronę Lublina. Krajobraz zmienia 
się coraz bardziej, pojawiają się pola, 
łąki i osiedla domków jednorodzinnych 
lub pojedyncze zabudowania. Po pra-
wej stronie lotnisko w Góraszce, za nim 
Mazowiecki Park Krajobrazowy. Jeszcze 
tylko kilka kilometrów i skręcamy w 
lewo – droga do Glinianki. Malownicza 
miejscowość położona w dolinie Świdra 
w niczym nie przypomina miejskiego 
krajobrazu Warszawy. 

Wita nas zielone zbocze doliny, a u 
jego szczytu, w szczerym polu, biały bu-
dynek – niby wyrósł jak spod ziemi, jed-
nak doskonale wkomponowuje się w 
tutejszy krajobraz. Nie jest on żadnym 
niezwykłym budynkiem, lecz jego progi 
witają nas serdecznie i oferują to, czego 
nie doświadczymy nawet w najlepszych 
szkołach warszawskich. Gimnazjum z od-
działami dwujęzycznymi im. Jana Pawła 
II zapewnia nie tylko edukację na naj-
wyższym poziomie, ale i ciepłą, rodzinną 
atmosferę utrwaloną w tradycji i nauce 
Patrona szkoły.

Już od początku swego istnienia, dzię-
ki niewielkiej liczbie uczniów, pracują-
cy tu pedagodzy mogli zapewnić swym 
podopiecznym indywidualne podejście, 
zwiększając tym samym ich szanse na 
osiągnięcie sukcesu na polu naukowym 
i osobistym. 

Od września 2011 w Gimnazjum zo-
stanie otwarty nowy oddział dwujęzyczny 
– pierwszy tego typu oddział w powiecie 
otwockim. Zwiększy to szanse naszych 
uczniów na karierę zawodową na coraz 
bardziej wymagającym rynku pracy.

NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY…
Oddział dwujęzyczny to klasa, w któ-

rej młodzież nie tylko uczy się dwóch ję-
zyków, lecz ma część przedmiotów wy-
kładanych w języku obcym. Wiele osób 
niepokoi ten fakt, a niektórzy rodzice 
zastanawiają się, jak ich dziecko miało-
by sobie poradzić w trakcie lekcji, gdy 
nauczyciel będzie do niego mówić tylko 
w języku obcym. Obawy te są jednak 
niepotrzebne. Istotą sukcesu jest zwięk-
szona liczba godzin języka obcego. W 
naszym gimnazjum zaplanowaliśmy 6 
godzin języka angielskiego tygodniowo. 
Dzięki temu uczeń będzie miał ciągły 

kontakt z językiem, nauczyciel dobie-
rze odpowiednie metody dydaktyczne, 
nastąpi indywidualizacja procesu na-
uczania. Początkowo lekcja prowadzo-
na będzie częściowo w języku polskim 
a częściowo w języku angielskim. Aby 
ułatwić uczniom zrozumienie omawia-
nych zagadnień, wykorzystamy przeróż-
ne materiały wizualne. 

Ogromnym ułatwieniem oraz narzę-
dziem motywującym będą urządzenia 
multimedialne używane na zajęciach, jak 
choćby tablice interaktywne, czy zestawy 
audio. Następnie, stopniowo zwiększana 
będzie liczba elementów lekcji omawia-
nych wyłącznie w języku angielskim. 
Uczniowie, w miarę nabierania pewności 
siebie i swych umiejętności językowych, 
w naturalny sposób włączą się coraz in-
tensywniej w zajęcia, używając języka 
obcego, jako swego narzędzia pracy. 

CO I KIEDY?
W Gimnazjum z oddziałami dwuję-

zycznymi im. Jana Pawła II nauczanie w 
klasie dwujęzycznej będzie dotyczyło po-
czątkowo dwóch przedmiotów: geografii 
oraz matematyki. Przedmioty te zostały 
wybrane ze względu na względnie duże 
możliwości wizualizacji w pierwszym 
przypadku oraz uniwersalność w drugim. 
Geografia jest bardzo wdzięcznym przed-
miotem, gdzie wiele zagadnień można 
zobrazować w terenie lub na wykresach, 
czy diagramach. Matematyka zaś obejmu-
je te same zagadnienia na danym pozio-
mie edukacyjnym w większości szkół w 
Europie, stąd wypracowano już wspólny 
słownik pojęć.

W kolejnych latach w ofercie edu-
kacyjnej klasy dwujęzycznej pojawi się 
nauczanie w języku angielskim: fizyki, 
informatyki oraz wychowania fizycznego. 
Tak intensywny kontakt z językiem ułatwi 
naszym absolwentom osiągnięcie sukcesu 
w dalszej drodze edukacyjnej.

A CO MOŻEMY?
A wiele. Przede wszystkim uczniowie 

mogą podjąć dalszą naukę w najlepszych 
dwujęzycznych szkołach średnich zarówno 
w Polsce jak i za granicą. Otwarte granice 
i rynki Unii Europejskiej pozwalają w dal-
szym etapie edukacyjnym na podjęcie stu-
diów w krajach UE, co w konsekwencji 
daje wykształcenie gwarantujące znalezie-
nie dobrze płatnej pracy, spełniającej nasze 
ambicje i dającej nam satysfakcję.

Jako turystom, biegła znajomość języ-
ka z pewnością ułatwi załatwienie wszel-
kich formalności związanych z wyjazdami 

zagranicznymi oraz pozwoli na miłe i nie-
skrępowane spędzanie czasu wśród miesz-
kańców kraju, który odwiedzamy.

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE
Wielu rodziców inwestuje w swe po-

ciechy, wysyłając je do szkół w Warszawie, 
gdzie edukacja jest na wysokim poziomie. 
Niestety,  istnieją także koszty pośrednie, 
jak czas na dojazdy, które same w sobie są 
bardzo męczące nie tylko dla nastolatków, 
ale i rodziców. Należy do nich również nie-
umiejętność odnalezienia się w dużej gru-
pie rówieśników, co, jak wiadomo, bywa 
bardzo frustrujące.

Wielu rodziców nie jest też świado-
mych, że mogliby zaoszczędzić sobie i 
dziecku wielu problemów posyłając swą 
pociechę do Gimnazjum z oddziałami 
dwujęzycznymi im. Jana Pawła II. Koją-
ca cisza panująca wokół szkoły, niewiel-
kie grupy umożliwiające indywidualiza-
cję procesu nauczania, młoda, wysoko 
wykwalifikowana i wciąż doskonaląca 
się kadra oraz zaplecze technologiczne 
na miarę XXI wieku zapewnią dziecku 
wszystko, czego właśnie teraz potrzebu-
je. Czy warto się wahać? Przede wszyst-
kim, aby podjąć właściwą decyzję trze-
ba się samemu przekonać. Najlepiej 
przyjść, porozmawiać i zobaczyć szkołę. 
Jest otwarta dla każdego i z pewnością 
nikogo nie rozczaruje.

KALENDARIUM
  1-30 kwietnia 2011 r. – składanie 

podań o przyjęcie do Gimnazjum 
im. Jana Pawła II z oddziałami dwu-
języcznymi.

  28 czerwca 2011r., 15.00 – nieprze-
kraczalny termin składania świadectw  
ukończenia szkoły podstawowej i za-
świadczeń o szczegółowych wynikach 
sprawdzianu zewnętrznego.

  18 maja 2011r., 12.00 – sprawdzian 
uzdolnień kierunkowych do klasy 
dwujęzycznej. 

  23 maja 2011r., 12.00 – ogłoszenie 
wyników sprawdzianu uzdolnień kie-
runkowych do klasy dwujęzycznej.

  1 lipca 2011r., 16.00 – ogłoszenie listy 
uczniów przyjętych do gimnazjum.

Adres: 
ul. Napoleońska 53a, 05-408 Glinianka
tel./fax: 22 789 96 71
e-mail: gimglinianka@wp.pl 
Szczegółowych informacji należy szukać 
na stronie internetowej szkoły: 
www.gimglinianka.szkolnastrona.pl

Danuta Idzikowska

Najlepsza edukacja – bliżej niż myślisz!
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Przedstawiamy nowe władze jednostek 
pomocniczych gminy Wiązowna wy-
brane do tej pory na 4-letnią kadencję. 
(O kolejnych wynikach wyborów będzie-
my sukcesywnie informować).

 ZAKRĘT (17 MARCA)
Sołtys: Jacek Buczyński. 
Rada sołecka: Małgorzata Jaglińska 

(przewodnicząca), Andrzej Gniady, 
Zdzisław Kąkol, Darek Lewandow-
ski, Daniela Kuśmierczyk, Aleksandra 
Rutkowska, Stanisław Dobrzeniecki.
 OSIEDLE RUDKA (18 MARCA)
Przewodniczący Zarządu Osiedla: 

Ewa Parol. 
Zarząd Osiedla: Andrzej Kapelań-

ski, Barbara Romańska, Jolanta Nizio-
łek, Ryszard Urbanik. 
 DZIECHCINIEC (19 MARCA)
Sołtys: Anna Lech. 
Rada sołecka: Piotr Lech (przewod-

niczący), Henryk Ślefarski, Jerzy Lech, 
Mirosław Gumowski, Ewa Kordow-
ska, Anna Więsik, Łukasz Lewandow-
ski (członkowie).
 WOLA DUCKA (23 MARCA)
Sołtys: Sławomir Kobus. 
Rada sołecka: Paweł Gryz (przewod-

niczący),  Małgorzata Pożarowszczyk, 
Dariusz Krawczyński, Natalia Pożarow-
szczyk, Grzegorz Kąkol (członkowie).
 STEFANÓWKA (25 MARCA)
Sołtys: Emila Sędek. 
Rada sołecka: Henryk Sędek (prze-

wodniczący), Ewa Mandziak, Ewa 
Balas, Artur Twardowski, Waldemar 
Sędek, Stanisław Kobierecki, Marcin 
Woźnica (członkowie).
 OSIEDLE EMÓW (26 MARCA)
Przewodniczący Zarządu osiedla: 

Maria Jedynak. 
Zarząd Osiedla: Wojciech Cacko, 

Irena Stolarczuk, Jacek Stojanowski.
 MAJDAN (26 MARCA)
Sołtys: Alicja Czekajewska. 
Rada sołecka: Józef Łada, Magda-

lena Tchórznicka, Teresa Pazio, Bogu-
sław Ćwiek, Bogusław Pilniak, Marta 
Drzewiecka.
 GLINIANKA II (31 MARCA)
Sołtys: Magdalena Fruba. 
Rada sołecka: Grzegorz Grzęda 

(przewodniczący), Jerzy Łokietek, 
Mieczysław Kociszewski, Krzysztof 
Maliszewski (członkowie).
 OSIEDLE PARKOWE (1 KWIETNIA)
Przewodniczący Zarządu Osiedla: 

Sławomir Bogusz. 

Zarząd Osiedla: Bożena Zientara, 
Mariola Kublik, Zenon Mrowiński, 
Piotr Tołoczko, Marek Jędrzejczak, 
Stanisław Krawczyk.
 RZAKTA (2 KWIETNIA)
Sołtys: Stanisław Smolak. 
Rada sołecka: Adrianna Przysowa 

(przewodnicząca), Donat Adamczyk, 
Robert Brewczyński, Bogusława Łycz-
kowska, Krystyna Kuras (członko-
wie).
 KOPKI (2 KWIETNIA)
Sołtys: Marzena Rybka. 
Rada sołecka: Justyna Ziubińska 

(przewodnicząca), Robert Kunecki, 
Mirosław Rybka, Barbara Rybka, 
Franciszek Rybka, Magdalena Gnia-
dek, Ewa Książek (członkowie).
 WOLA KARCZEWSKA (3 KWIETNIA)
Sołtys: Waldemar Rybka. 
Rada sołecka: Kazimierz Marek 

Majek (przewodniczący), Mirosław 
Michalik, Jan Baran, Jan Cacko, 
Krzysztof Laskus, Małgorzata Prusiń-
ska, Janusz Szostak (członkowie).
 LIPOWO (8 KWIETNIA)
Sołtysa wsi Lipowo nie wybrano, 

termin wyborów przesunięto na 28 
kwietnia br. I termin godz. 18.30, II 
termin godz. 19.00.

Rada Sołecka: Krystyna Kopka 
(przewodnicząca), Leszek Bąk, Ewe-
lina Rafał, Danuta Rękawek, Alicja 
Lejman, Kazimierz Książek (członko-
wie).
 GLINIANKA I (9 KWIETNIA)
Sołtys: Renata Kalińska. 
Rada Sołecka: Kazimierz Nowak 

(przewodniczący) Elżbieta Papis, Ire-
na Nowak, Piotr Rybka, Anna Smolak 
(członkowie).
 MICHAŁÓWEK (10 KWIETNIA)
Sołtys: Dariusz Rzeszotarski. 
Rada Sołecka: Wiesława Duszka 

(przewodnicząca) Krzysztof Dębski, 
Zbigniew Jóźwicki (członkowie)
 IZABELA (10 KWIETNIA)
Sołtys: Radosław Łabędź. 
Rada Sołecka: Emilia Dudek (prze-

wodnicząca) Monika Bojarska, Ma-
riusz Kaczyński, Dawid Rostkowski, 
Robert Witan (członkowie)
 PĘCLIN (11 KWIETNIA)
Sołtys: Aneta Witan. 
Rada Sołecka: Małgorzata Piwek 

(przewodnicząca) Małgorzata Witt-
liff, Anna Niedźwiecka-Jędrzejewska, 
Tadeusz Łysik (członkowie)

Info. UG

Wybory sołeckie i osiedlowe

Anna Lech została Sołtysem 2010 
roku na Mazowszu. Szefowa sołe-
ctwa Dziechciniec pokonała swoich 
konkurentów z naszego wojewódz-
twa i zdobyła palmę pierwszeństwa 
w corocznym konkursie „Gazety So-
łeckiej” i Krajowego Stowarzyszenia 
Sołtysów. W rywalizacji wyłoniono 
najlepszych sołtysów z każdego z 12 
województw oraz 1 sołtysa-seniora, 
mającego najdłuższy staż w pełnieniu 
tej funkcji.

– Udział w konkursie polegał na 
złożeniu sprawozdania z działalności, 
w moim przypadku z 8 letniej pracy 
w sołectwie. Wymieniłam w nim to, 
czego udało mi się dokonać w sołe-
ctwie, między innymi remont świetlicy, 
pracę na rzecz integracji ludzi, udział 
jako jednej z trzech sołtysek w Pol-
sce w III Ogólnopolskiej Konferencji 
Kobiet w ramach projektu unijnego 
„Kobiety i Rozwój”. Sprawozdania, 
złożone przez sołtysów, oceniała ka-
pituła konkursu. Kiedy rano, 4 kwiet-
nia, otrzymałam telefon z redakcji 
„Gazety Sołeckiej” z informacją o wy-
różnieniu dla mnie, odczułam dumę 
i radość – wyznała laureatka.

Anna Lech ma 48 lat, jest mężatką, 
matką trojga dzieci. Pracuje jako in-
spektor do spraw umów i rozliczeń w 
Centrum Zdrowia Dziecka w Międzyle-
siu. Od grudnia ubiegłego roku jest wią-
zowską radną, jedyną osobą na terenie 
gminy łączącą funkcje sołtysa i radnego. 
Uroczystość wręczenia Pucharu Sołtysa 
nastąpi 24 maja w Senacie RP. GCI 

Anna Lech najlepszym 
sołtysem Mazowsza

POSZUKUJĘ

Bezdzietne małżeństwo 
wynajmie mieszkanie lub dom 

w tej okolicy.
Tel. 794 055 130
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1 kwietnia br. na terenie 
Polski rozpoczął się Na-
rodowy Spis Powszech-
ny Ludności i Mieszkań 
i potrwa do 30 czerwca 

2011 r. Dane spisowe są zbierane tyl-
ko i wyłącznie na formularzach elektro-
nicznych. Na terenie Gminy Wiązowna 
Rachmistrze spisowi rozpoczęli prace od 
8 kwietnia i będą przeprowadzać wywia-
dy bezpośrednie do 30 czerwca 2011 r. 

Mając na uwadze możliwość pod-
szywania się pod rachmistrzów osób 
trzecich, informuję że każdy Rach-
mistrz spisowy posiada identyfikator 
zawierający jego zdjęcie, imię i nazwi-
sko oraz pieczęć urzędu statystyczne-
go, a także pieczątkę imienną i pod-
pis dyrektora urzędu statystycznego, 
który wydał identyfikator. Tożsamość 
rachmistrza spisowego respondenci 
mogą sprawdzić w Gminnym Biurze 
Spisowym i potwierdzić na podstawie 
legitymacji służbowej. Wzór legity-
macji (obok). 

Rachmistrze przeprowadzają badanie 
reprezentacyjne tj. na formularzu z dłuż-
szą listą pytań. Badanie reprezentacyjne 
jest przeprowadzane wśród osób stale 
zamieszkałych i czasowo przebywających 
w wylosowanych mieszkaniach (jest to 
20% mieszkańców gminy). Należy udzie-
lać informacji według stanu na dzień 31 
marca 2011 r., na godz. 24.00. Pozostałe 
nie wylosowane osoby biorą udział w ba-
daniu pełnym przeprowadzanym w formie 
samospisu internetowego lub przez ankie-

terów statystycznych. Po zalogowaniu do 
systemu informatycznego GUS responden-
ci mogą dowiedzieć się, czy mieszkanie zo-
stało wylosowane do badania pełnego czy 
badania reprezentacyjnego. 

Wszystkie dane zebrane w spisie pod-
legają prawnej ochronie i objęte są ab-
solutną tajemnicą statystyczną. Ustawa 
o narodowym spisie powszechnym lud-
ności i mieszkań w 2011 r. zobowiązuje 
wszystkich respondentów do udziela-
nia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych 
z prawdą odpowiedzi. Na zasadzie do-
browolności respondenci mogą udzielić 
odpowiedzi na pytania dotyczące: pozo-
stawania w związku nieformalnym, wy-
znania, liczby żywo urodzonych dzieci 
oraz planów prokreacyjnych. Również 
dobrowolnie będą dane dotyczące nie-
pełnosprawności.  

Informacji dotyczących spisu udzie-
la Gminne Biuro Spisowe w Wiązow-
nie pod nr tel. 22 789 01 20 wew. 232 
w godzinach pracy Urzędu Gminy 
oraz nr mobile: 603 338 030.

Szczegółowe informacje również na 
stronie internetowej Głównego Urzędu 
Statystycznego www.stat.gov.pl

Małgorzata Paduch

Narodowy spis powszechny 
ludności i mieszkań /nsp/ 2011

Wydział Spraw Przestrzennych i Ochrony Śro-
dowiska UG Wiązowna informuje, że w dniach 
18-21 kwietnia 2011r. odbędzie się NIEOD-
PŁATNA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGA-
BARYTOWYCH z terenu Gminy Wiązowna. 
W związku z powyższym w wyznaczonym dniu 
prosimy o wystawienie odpadów wielkogaba-
rytowych przed posesje do godziny 7.00.
Odpady odbierane będą według następujące-
go harmonogramu:
  18 IV 2011r: Bolesławów, Czarnówka, Gli-
nianka, Kruszówiec, Poręby, Rzakta, Wola 
Ducka, Wola Karczewska, Kopki, Lipowo;
  19 IV 2011r: Duchnów, Majdan, Izabela, 
Michałówek, Zakręt;
  20 IV 2011r: Dziechciniec, Kąck, Emów, Mal-
canów, Pęclin, Żanęcin, Radiówek, Rudka;
  21 IV 2011r: Wiązowna Gminna, Wiązowna 
Kościelna, Stefanówka, Boryszew, Góraszka;

Wydział Spraw Przestrzennych i Ochrony 
Środowiska przypomina właścicielom 
psów, że zgodnie z § 26 Uchwały Rady Gmi-
ny Nr 319/XLI/06 z dnia 23 marca 2006r. 
w sprawie uchwalenie regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Gmi-
ny Wiązowna, zobowiązani są do właści-
wego sprawowania opieki nad nimi, 
a w szczególności do:
  nie pozostawiania ich bez dozoru,
  utrzymywania zwierząt w sposób nie 
stwarzający uciążliwości (hałas, odory)
  systematycznego szczepienia przeciwko 
wściekliźnie,
  wyprowadzania psów na tereny użytku 
publicznego tylko i wyłącznie na smyczy, 
natomiast psy ras uznanych za agresywne 
tylko i wyłącznie na smyczy i w kagańcu.
  niezwłocznego usuwania  spowodowa-
nych przez zwierzęta zanieczyszczeń na 
terenach użytku publicznego,

www.bp-wiazowna.pl

Sasson J. 
„ Dziecko Estery”.   
Historia wzajemnie splatających się 
losów trzech rodzin – żydowskiej 
Gale’ów, palestyńskiej Antonów i 
niemieckiej Kleistów – ukazana na 
bogatym tle historycznym. Akcja 
książki obejmuje lata 1938-1983 i 

toczy się na trzech kontynentach – we Francji, Polsce, 
Izraelu, Libanie, Jordanii i USA, opisując m.in. piekło 
Holocaustu i powstanie w warszawskim getcie, exo-
dus Żydów, tworzenie się państwa Izrael, masakrę 
uchodźców palestyńskich w obozie Sztila. Centralny-
mi postaciami opowieści są syn Antounów, Deme-
trious, dzieci Gale’ów – Michel i jego siostra Jordana 
– oraz Christie, zakochana w Demetriousie piękna 

córka byłego oficera SS, Kleista. Po przetrwaniu kosz-
maru wojny, Joseph i Estera Gale’owie osiedlają się 
w Jerozolimie, gdzie wkrótce spotyka ich kolejna tra-
gedia – porwanie nowonarodzonego dziecka. W tym 
samym czasie rodzina Antonów zostaje wysiedlona 
przez siły żydowskie z Haify; jako uchodźcy trafiają do 
obozu w Libanie. Kilkanaście lat później los styka ze 
sobą troje młodych ludzi, przedstawicieli następnego 
pokolenia...

Da Chen
„Bracia”
Niezwykła i egzotyczna chińska saga, 
w której realizm splata się z bajko-
wością. To powieść o dojrzewaniu, 
miłości, zemście i przeznaczeniu.
Lata rewolucji kulturalnej w Chinach. 
Dwaj bracia – Tan, żyjący w komuni-

stycznym luksusie, i Shinto, osamotniony, wychowa-
ny w sierocińcu – nie wiedzą o swoim istnieniu. Obaj 

owładnięci są krańcowo różnymi myślami o ojcu, 
a także miłością do tej samej kobiety, pięknej i uta-
lentowanej Sumi. Pewnego dnia drogi życiowe braci 
krzyżują się

Woydyłło E.
„My rodzice dorosłych dzieci”
Ksiązka dla rodziców, którzy maja 
problemy z akceptacją swoich 
dzieci i siebie jako rodziców. Z te-
go powodu cierpią, odczuwają 
poczucie winy i brak zadowole-
nia. Autorka radzi, jak pogodzić 

się z dorastaniem i odchodzeniem dzieci. Ostrze-
ga przed skutkami poczucia winy za nieudane 
życie swoich dzieci. Uczy, jak być dobra matka, 
ojcem, babcią, dziadkiem. Przekonuje, że można 
żyć szczęśliwie u boku swoich dorosłych dzieci.

PROSIMY O ZWROT ZALEGŁYCH KSIĄŻEK!!!

BIBLIOTEKA POLECA
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Dwa medale 
na Mistrzostwach Mazowsza!!!
Dnia 27 marca w Wyszogrodzie 
zostały rozegrane Indywidualne Mi-
strzostwa Województwa Mazowie-
ckiego w kategorii KADET. 

W tym prestiżowym turnieju 
prawo startu ma tylko 32 naj-
lepszych zawodników z całego 
Mazowsza. Wśród uczestników 
znajdowała się dwójka zawod-
ników GKTS Wiązowna – Patry-
cja Piętka oraz Rafał Zajkowski. 
Przed zawodami trenerzy stwier-
dzali, że obydwoje mają szansę 
na zdobycie medali na tych Mi-
strzostwach.

Przewidywany plan spełnił 
się jednak nie w 100 %. Świet-
ny występ zaliczyła Patrycja, 
która zdobyła brązowy medal 
wygrywając z Moniką Klimczak 
(Return Piaseczno) w grze indy-
widualnej oraz srebro w deblu w 
parze z Moniką Jałowiecką (Bo-

goria Grodzisk Maz.) przegrywa-
jąc nieznacznie 3:2 w finale z za-
wodniczkami z Płocka. Patrycja 
zdobywając dwa medale na jed-
nych Mistrzostwach wyrównała 
rekord obecnego szkoleniowca 
GKTS Wiązowna Kamila Sitka, 
który w 2009r. na Mistrzostwach 
Mazowsza Młodzieżowców rów-
nież zdobył dwa medale. O wiele 
poniżej oczekiwań spisał się Ra-
fał Zajkowski, który na ostatnim 
WTK-u poogrywał wszystkich 
z czołówki województwa, a na 
tych Mistrzostwach nie potrafił 
sobie poradzić z dużo niżej noto-
wanymi od siebie zawodnikami. 

Mistrzostwa Mazowsza Kade-
tów w Wyszogrodzie to ostatnie 
zawody w tej kategorii dla Rafała. 
Przed Patrycją jeszcze Mistrzostwa 
Polski Kadetów w Grajewie (po-
łowa maja 2011r.) i obydwoje w 
przyszłym sezonie zagrają już w 
kategorii Junior. Pomimo zdobycia 
dwóch medali Patrycja mówiła o 
małym niedosycie i obiecała trene-
rom, że zrobi wszystko żeby zdo-
być Złoto na Mistrzostwach Ma-
zowsza – pierwsze dla GKTS-u.

Cieszymy się z takiej postawy 
i mamy nadzieję, że reszta za-
wodników pójdzie w ślady Pa-
trycji. Trenerzy GKTS Wiązowna
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Festiwal Piosenki Angielskiej
23 marca 2011r. w budynku Grójeckiego Ośrodka Kultury od-
był się finał jubileuszowego X Festiwalu Piosenki Angielskiej. 

Jak co roku impreza zgromadziła pasjonatów angloję-
zycznego śpiewu z całego województwa mazowieckiego. 

Dotychczasowe edycje festiwalu odbywały się pod 
różnymi hasłami. Uczestnicy prezentowali m.in. utwo-
ry króla muzyki pop Michaela Jacksona, rock’n’rollowe 
przeboje Elvisa Presleya, piosenki zespołu Abba czy też 
szlagiery muzyki filmowej. Motywem przewodnim tego-
rocznego FPA był „Świat baśni”.

Jedną z tradycji grójeckiego festiwalu jest zapraszanie 
do udziału w obradach jury znanych i profesjonalnie 
zajmujących się muzyką gości. W tym roku uczestników 
konkursu uważnie wysłuchał, a następnie oceniał m.in. 
Szymon Wydra z zespołu Carpe Diem. Po przesłucha-
niach konkursowych zespół zaprezentował akustyczne 
wersje kilku swoich przebojów, jak również nastrojowe 
wykonania utworów mniej znanych.  

Grójecki Festiwal Piosenki Angielskiej to kolejna 
znana i licząca się w środowisku impreza muzyczna, na 
której pojawiają się reprezentanci Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wiązownie. W tym roku była to Agnieszka 
Bieńkowska ćwicząca na co dzień pod czujnym okiem 
i uchem pana Romana Sadowskiego. W koncercie fi-
nałowym Agnieszka zaprezentowała piosenkę „Great 
spirits” z repertuaru Tiny Turner. Wykonanie to za-
owocowało zajęciem II miejsca w kategorii młodzieży 
gimnazjalnej (warto dodać, że w poprzednich latach 
Agnieszka była już dwukrotnie laureatką pierwszych 
nagród FPA, a w roku 2009 zdobyła w Grójcu nagrodę 
Grand Prix Festiwalu).

Po ogłoszeniu wyników i degustacji wspaniałego ju-
bileuszowego tortu laureaci festiwalu spontanicznie od-
śpiewali „We are the champions”... W atmosferze zabawy 
uczestnicy pożegnali się ze sobą i gościnnym Grójcem: 
„Do zobaczenia za rok!”  GOK

Przedszkole Niepubliczne 

Zapraszamy dzieci w wieku 2-4 lata
 

Zapewniamy:  wykwalifikowaną kadrę pedagogicz-
ną  realizację programu zatwierdzonego przez MEN 

 pełne wyżywienie  imprezy okolicznościowe
Proponowane zajęcia podstawowe:  zajęcia dydak-
tyczne  język angielski  zajęcia plastyczno-technicz-
ne  rytmika  gimnastyka korekcyjna
Proponowane zajęcia uzupełniające:  zajęcia umu-
zykalniające  zajęcia z logopedą  zajęcia kulinarne 

 spotkania ze sztuką  spotkania z ciekawymi ludźmi
Ponadto:  opieka psychologa  opieka stomatologicz-
na  opieka pediatryczna

Abonament miesięczny 600 zł

ul. Napoleońska 47, 05-408 Glinianka, tel. 608 346 003, 
www.zabawnykacik.pl

Anna Przeździecka została 
pełniącą obowiązki dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Wiązownie. Była szefowa Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Karczewie objęła kie-
rowanie wiązowską placówką 
kultury do czasu wyłonienia 
nowego dyrektora GOK w dro-
dze konkursu.

Nowa p.o. dyrektora jest 
Otwocczanką, ma przygoto-
wanie zawodowe w zakresie 
zarządzania i organizacji pracy 
kulturalno-oświatowej. Dyrek-
torem karczewskiego MGOK-u 
była przez 28 lat. Obecnie jest 
na emeryturze.

– Tak jak w każdym zawodzie, 
tak i w tym trzeba wiedzieć  
co się chce robić. Jeśli chodzi 
o mnie, to mam zamiar przede 
wszystkim pełnić obowiązki 
zarządzającego placówką i ra-
zem z kadrą GOK doprowadzić 
do realizacji zaplanowanych 
działań i ewentualnie rozsze-
rzyć je. Tutejszą kadrę oceniam 
wysoko, przyjęli mnie zresztą 
przyjaźnie, co rokuje na do-
brą współpracę – powiedziała 
Anna Przeździecka. GCI  Fot. PK 

Nowa szefowa GOK
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TRWA WYPRZEDAŻ 
POREMONTOWA!

(folia aluminiowa, spożywcza, serwetki, 
ścierki kuchenne, klamerki do bielizny, 

końcówki mop itp.)

ZAPRASZAMY W GODZ. 8.00-16.00 
OD PONIEDZIAŁKU – PIĄTKU. 

WIĄZOWNA UL. PARKINGOWA 18 
TEL. 22 789 08 76. 

Rekordowa frekwencja, mię-
dzynarodowa obsada i świetna 
organizacja, okraszone fanta-
stycznym, żywiołowym dopin-
giem kibiców. Tak w skrócie 
scharakteryzować można XXXI 
Półmaraton Wiązowski. 

Na stałe wpisany w ka-
lendarz imprez biegowych 
w Polsce Półmaraton Wiązowski, tradycyjnie już otwo-
rzył sezon biegowy. Wiosenny tylko z nazwy, gdyż ter-
min biegu to późna ale jednak zima. Mimo nie najlep-
szej pogody i tym razem miłośnicy biegania nie zawiedli  
i tłumnie stawili się na starcie zarówno biegu głównego, 
jak i biegów towarzyszących. 27 lutego gościliśmy za-
wodników nie tylko z całej Polski ale także z Litwy, Ło-
twy, Białorusi, Ukrainy, Włoch, a nawet z Japonii. 

Przybywa lat, przybywa również startujących. W te-
gorocznej edycji wystartowała rekordowa liczba uczest-
ników – 1165 w półmaratonie i 268 w biegu na 5km. 
Pokazuje to, że w naszym kraju biegi stają się coraz po-
pularniejszą formą aktywności ruchowej. Duża w tym 
zasługa oprawy i atrakcyjnych nagród, którymi doce-
niamy trudy biegu. Ale Półmaraton Wiązowski nie jest 
wyłącznie imprezą sportową. Jest to wydarzenie, które 
rozwija się z roku na rok, integruje, daje doskonałą spo-
sobność wypromowania gminy oraz lokalnych firm, 
które wspierają organizację zawodów przekazując środ-
ki pieniężne oraz nagrody i upominki dla zawodników. 
Cieszy fakt, że zawsze możemy liczyć na bezinteresow-
ność sponsorów, darczyńców oraz sztabu wolontariuszy, 
którzy niejednokrotnie całymi rodzinami poświęcają 
swój czas, by zawody utrzymywały się na wysokim po-
ziomie organizacyjnym. Sport to zwłaszcza dla młodych 
ludzi jedna z dróg rozwoju, samorealizacji. Jednak, aby 
go uprawiać, potrzebni są ludzie dobrej woli. W orga-
nizację zaangażowana jest również policja powiatowa, 
żandarmeria wojskowa, placówki oświatowe oraz nie-
zawodna Ochotnicza Straż Pożarna z całej gminy. 

– Pragniemy podziękować wszystkim, którzy udzielili 
swego wsparcia. Dzięki tej bezcennej i bezinteresownej 
pomocy, po raz kolejny mogliśmy zorganizować im-
prezę dla wszystkich miłośników biegania. Składamy 
podziękowania wszystkim, którzy zaofiarowali nam 
swoje wsparcie finansowe, rzeczowe, logistyczne i orga-
nizacyjne. Dziękujemy szczególnie mocno tym, którzy 
pomagają nam od wielu lat, z roku na rok wykazując 
niesłabnące zrozumienie dla naszych potrzeb. Z całego 
serca dziękujemy wszystkim, których praca i zaangażo-
wanie złożyły się na sukces imprezy – powiedziała Anna 
Bętkowska.  Info UG

XXXI Półmaraton 
– podsumowanie

Zgodnie z Uchwałą RG Wiązow-
na, w sprawie przyjęcia „Programu 
usuwania azbestu oraz wyrobów 
zawierających azbest na terenie 
Gminy Wiązowna na lata 2008-
2032” oraz regulaminem WFO-
ŚiGW w W-wie, UG Wiązowna 
prosi o uzupełnienie złożonych 
wniosków na dofinansowanie 
usunięcia wyrobów zawierają-
cych azbest (eternit) o następu-
jące dokumenty: 1. informację 
o wyrobach zawierających azbest 
i miejscu ich wykorzystania. 
2. oświadczenie o posiadanym pra-
wie do dysponowania nierucho-
mością. 3. w przypadku budynku, 
do którego tytuł prawny posiada 
kilka osób, należy dołączyć zgodę 
współwłaścicieli na modernizację. 

4. oświadczenie właściciela o go-
towości odtworzenia elementów 
budowlanych w miejsce zdjętych 
azbestowych, ze środków własnych 
lub pozyskanych z innych źródeł. 
5. oświadczenie, że wyroby zawie-
rające azbest (eternit) zostały/ nie 
zostały zdemontowane z dachu. 
6. ocenę stanu i możliwości bez-
piecznego użytkowania wyrobów 
zawierających azbest. 7. załącznika 
nr 3A. 8. oświadczenia dla celów 
odprowadzenia podatku dochodo-
wego od osób fizycznych (PIT-8C). 
9. potwierdzenie zgłoszenia usu-
wania azbestu do Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowlanego w 
Otwocku. 10. oświadczenie wnio-
skodawcy, że jest/nie jest przedsię-
biorcą. 

Informujemy, że wnioski nie 
uzupełnione do 20.04.2011 r. 
o powyższe dokumenty nie 
będą rozpatrywane.

Wszystkie wzory dokumen-
tów oraz pomoc w ich wypeł-
nieniu, są dostępne w Urzędzie 
Gminy pokój nr 10

Azbest
złożyłeś wniosek 

– uzupełnij

DAM PRACĘ
Drukarnia offsetowa 

w Wiązownie k/Otwocka zatrudni:
 panie do pracy na 
produkcji w dziale 

introligatorni
Kontakt pod nr tel. 

22 780 40 66 wew. 236, 135 
lub e-mail:wkadry@ellert.pl

DAM PRACĘ

DOZORCĘ
zatrudnię – zgłoszenia osobiste 

MEGAL Wola Ducka
Trakt Lubelski 50

w godz. 11.00-15.00. 
Tel. 699 358 601
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XXXI Półmaraton Wiązowski 
– podziękowania

Tegoroczny Półmaraton Wiązowski objęli 
honorowym patronatem:  Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego – pan Adam 
Struzik, Prezes Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego – pan Andrzej Kraśnicki, Wojewoda 
Mazowiecki pan Jacek Kozłowski, Starosta 
Powiatu Otwockiego – pani Bogumiła Wię-
ckowska oraz Wójt i Rada Gminy Wiązow-
na za co składamy wyrazy podziękowania.

Szczególne podziękowania pragniemy 
złożyć panu Józefowi Chudemu – Wój-
towi partnerskiej Gminy Czarna za 
wsparcie finansowe imprezy. Dariuszowi 
Bogackiemu – Komendantowi Oddziału 
Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w 
Mińsku Mazowieckim, nadkom. Ro-
bertowi Żebrowskiemu – Komendan-
towi Powiatowemu Policji w Otwocku, 
podinsp. Annie Dydek – Naczelnikowi 
Sekcji Ruchu Drogowego oraz funkcjo-
nariuszom policji z Otwocka, Józefowa 
i Wiązowny, dzięki którym mogliśmy 
zapewnić bezpieczeństwo wszystkim 
zawodnikom oraz kibicom. Serdecznie 
dziękujemy współorganizatorom: Pre-
zesowi i członkom KS ADVIT Wiązow-
na, KS Glinianka, KS Grom, Ochotni-
czym Strażom Pożarnym z Wiązowny, 
Glinianki i Malcanowa, pracownikom 
Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego 
w Wiązownie gospodarzowi imprezy, 
pracownikom przedszkola w Pęclinie 
i pozostałych placówek oświatowych 
z terenu Gminy Wiązowna, Stowarzy-
szeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepeł-
nosprawnych „Jesteśmy”, Zespołowej 
Praktyce Lekarzy Rodzinnych w Wią-
zownie, pracownikom Urzędu Gminy 
Wiązowna, mieszkańcom Żanęcina, 
Dziechcińca, Lipowa za przygotowanie 
punktów z napojami oraz wszystkim 
wolontariuszom i pozostałym osobom 
zaangażowanym w pomoc przy organi-
zacji XXXI Półmaratonu Wiązowskiego. 

Podziękowania składamy również Ja-
nuszowi Budnemu Dyrektorowi XXXI 
Półmaratonu Wiązowskiego.

Składamy gorące podziękowania za 
wsparcie finansowe i rzeczowe:
SPONSOROM GENERALNYM:
  AVISTA Marcin i Jowita Chomenko 
  PREFAGBUD Sławomir Wiśniewski, 
Grzegorz Wiśniewski 
  MARWELL Paweł Orliński
  DAKOMA sp. z o. o.  Monika 
i Sławomir Orliński

SPONSOROM GŁÓWNYM:
  KOTWICA Andrzej Godlewski 
  F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek

SPONSOROM WSPIERAJĄCYM:
  IMPOL Zbigniew Ogiński
  „BreakLoose” Grzegorz Mieszkalski
  DAX COSMETICS sp. z o.o. 
Jacek Majdax ,Wojciech Szulc
  „TRANSNEC” – Sylwester Nerc
  PH Miluś Jacek Milewski
  CHANTAL Roman Godek
  MEGAL Agnieszka i 
Juliusz Stefaniakowie
  Huta Szkła Gospodarczego 
Stanisław Łysik, Ryszard Przeworski
  Fabryka kabli „MADEX” Piotr 
Cegłowski, Antoni Dziembaj, 
Mirosław Domagała
  WHEELER Andrzej Gajewski
  WETZEL Ewa Dzwonkowska
  Hernciszfilm- Krystian Herncisz
  EKOPAK PLUS Adriana Maciejewska 
  Stowarzyszenie Forum 
Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna
  Stowarzyszenie Wspólnota 
Samorządowa Powiatu 
Otwockiego Oddział Wiązowna
  WC Serwis – Grzegorz Tomczyk
  LEKARO – Jolanta i Jerzy Zagórscy
  Lyreco – Dariusz Budny

DARCZYŃCOM:
  Gminna Spółdzielnia 
Samopomoc Chłopska Wiązowna 
– Prezes Irena Stolarczuk

  JAPPOL Piotr Skwara, Piotr Skwara jr.
  Hotel WIKTORIA 
– Krzysztof Dziewulski
  Hotel i Restauracja „RELAX” 
M. i St. Niziołkowie
  Bank Spółdzielczy w Otwocku 
– Prezes Wanda Czarnocka
  Piekarnia w Wiązownie 
– Paweł Radzikowski
  Cukiernia w Kopkach – Janina 
i Dariusz Kołakowscy
  Piekarnia osiedlowa 
Janina i Leszek Madziar – Sulejówek
  Piekarnia Dariusz 
Oskroba, Celestynów
  Piekarnia „NATURA”, Celestynów
  Cukiernia Sylwester 
Redek, Wiązowna
  Restauracja „Wielkie Żarcie”, 
Mariusz Jamroszczyk 
Otwock – Szosa Lubelska
  Stacja Paliw Płynnych i Gazowych, 
Stanisław Pełka – Emów
  SKWARABI, P. Skwara-Duchnów
  Dominik Szymanek – Broker 
Ubezpieczeniowy
  Leszek Ruta, Jacek Cegiełka, 
Andrzej Franków, Daniel Złamal 
– Zarząd Transportu Miejskiego
  Bractwo Strzelców 
Kurkowych „Lechity”
Za objęcie patronatem medialnym 

serdecznie dziękujemy Telewizji POL-
SAT i POLSAT NEWS, Tygodnikowi 
Regionalnemu, Linii Otwockiej oraz 
serwisowi maratonypolskie.pl.

Mamy głęboką nadzieję, że nasza 
współpraca przyniosła wiele obu-
stronnych korzyści i w kolejnych la-
tach będzie kontynuowana. Jeszcze 
raz dziękujemy wszystkim, że byliście 
z nami podczas XXXI Półmaratonu 
Wiązowskiego.

Wójt Gminy Wiązowna Anna Bętkowska 
oraz Komitet Organizacyjny 

XXXI Półmaratonu Wiązowskiego.

Sponsorzy generalni: Sponsorzy g ówni: Sponsorzy wspieraj cy:

Darczy cy:

Gmina partnerska:

Patroni:

Patroni medialni:

Dominik Szymanek Broker Ubezpieczeniowy
Bractwo Strzelców Kurkowych Lechity
Piekarnia Natura Celestynów
Restauracja „Wielkie arcie” Otwock, Mariusz Jamroszczyk
Stacja Paliw P ynnych i Gazowych, Agata Pe ka, Emów

CUKIERNIA - Kopki, Janina i Dariusz Ko akowscy
PIEKARNIA „Osiedlowa” w Sulejówku, Janina i Leszek Madziar
SKWARABI zak ad produkcyjny Duchnów

Prezes PKOLStarosta OtwockiMarsza ek Mazowiecki


