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Przy krzyżu i tablicy w Malcanowie - po-
święconych pamięci żołnierzy Armii Kra-
jowej z VII Obwodu „Obroża” IV Rejon 
„Fromczyn” Placówka Wiązowna - odbyła 
się uroczystość z udziałem władz gminy, 
kombatantów i młodzieży szkolnej. Od-
dano hołd uczestnikom wydarzenia jakie 
miało miejsce na tym terenie w nocy 
z 3 na 4 kwietnia 1944 roku. 

Wtedy to samolot aliancki dokonał 
zrzutu o kryptonimie „Pierzyna”. Zrzut 
składał się z pojemników zawierających 
broń oraz inny sprzęt wojskowy, a tak-
że ekipę Cichociemnych – „Weller 5”, 
w składzie: kapitan Zygmunt Sawicki 
(„Samulik”), podporucznik Jan Bieżuń-
ski („Orzyca”), podporucznik Marian 
Pokładecki („Zola”), sierżant Stanisław 
Biedrzycki („Opera”). Sprzęt ukryto 
i przekazano dowództwu AK w War-
szawie, natomiast skoczkowie znaleźli 
schronienie w jednym z miejscowych 
gospodarstw zanim przerzucono ich do 
Warszawy.

– Pamiętam doskonale tę noc. Wielu 
mieszkańców wsi pomagało nam, żołnie-
rzom, w przyjęciu zrzutu. Stali na wszyst-
kich pobliskich drogach jako czujki gotowi 
zaalarmować nas w przypadku zbliżania 
się Niemców. Pomagali w rozpalaniu 
na polanie ognia sygnalizacyjnego dla 
samolotu. Dzięki pomocy miejscowych 
mogliśmy błyskawicznie zabrać sprzęt 
i skoczków i oddalić się, zanim przyby-
ła żandarmeria niemiecka. Bo Niemcy 
z posterunków stacjonujących w Otwoc-
ku i Wiązownie dostrzegli samolot i uru-
chomili syreny, słyszeliśmy je wyraźnie 
w malcanowskim lesie. Akcja odbyła się 
bez strat i ofiar – wspomina tamten okres 
uczestnik akcji, porucznik Czesław Ko-
nowrocki, członek Gminnego Komitetu 
Pamięci Walk i Męczeństwa. 

Jak powiedział Konowrocki, lądowisko 
w malcanowskim lesie zostało wyzna-
czone przez dowództwo Armii Krajowej 
jako zapasowe i oznaczone kryptoni-
mem „Pierzyna”. Wybrano je z powodu 
bliskiej odległości od Warszawy, sprzy-
jających konspiracji warunków leśnych 
oraz dobrej organizacji działających na 
tym terenie oddziałów AK dowodzo-
nych przez porucznika Mariana Mazo-
wieckiego. Przez wiele nocy czuwano na 
tych terenach, ale zapowiedziane zrzuty 
nie doszły do skutku. Jednak 3 kwietnia 
1944 roku łącznicy powiadomili żołnie-
rzy na wieczornej zbiórce, że do Polski 
wystartował z Anglii samolot wiozący 
skoczków i broń. Miejsce pamięci utwo-
rzono pod koniec lat 90.

Uroczystość otworzyła Katarzyna 
Lacka, dyrektor Zespołu Szkolno-Gim-
nazjalnego w Wiązownie. Po odśpiewa-
niu Hymnu Państwowego, głos zabrała 
wójt Anna Bętkowska.

– Spotykamy się tutaj, żeby oddać 
hołd ludziom walczącym o naszą wol-
ność i niepodległość kraju w straszli-
wych latach wojny. Najważniejsze, co 
możemy dzisiaj zrobić, to pamiętać 
o nich. I właśnie tę pamięć kultywu-
jemy i podtrzymujemy, bo lata mijają, 
a pamięć zostaje. Pamięć to nasza naro-
dowa tożsamość, pamięć to nasza histo-
ria – powiedziała wójt.

Odmówiono trzy modlitwy zaini-
cjowane przez proboszcza parafii św. 

Wojciecha w Wiązownie, księdza kano-
nika Tadeusza Łakomca. Zanim jednak 
nastąpiła część religijna uroczystości, 
proboszcz wypowiedział do zebranych 
kilka zdań.

– Jestem bardzo wdzięczny pani wójt 
za słowa o niezwykłej wartości pamię-
ci, bo są one szczególnie istotne. Żyją 
jeszcze świadkowie tamtych wydarzeń, 
ale oni odchodzą i nadejdzie taki czas, 
że już ich nie będzie. Pozostanie jednak 
pamięć o ich dokonaniach oraz ofiarach 
jakie ponieśli walcząc za nasz kraj i nasz 
naród. Ciągle będą odbywać się uro-
czystości przypominające nam o tym, 
o czym zapomnieć nie wolno. Jest to 
niezwykle ważne w sytuacji, kiedy wielu 
młodych ludzi nie wie o rzeczach pod-
stawowych, bo ich rodzice nie dorośli do 
roli wychowawców. Nad życiem coraz 
bardziej dominują wartości materialne, 
a nie potrzeba pogłębiania wartości pa-
triotycznych – usłyszeli zebrani.

Nastąpiło wspólne odmawiane mo-
dlitw: w intencji Ojczyzny, poległych 
oraz żyjących. Następnie Katarzyna 
Lacka odczytała rys historyczny wyda-
rzeń z 3 na 4 kwietnia 1944 roku na 
podstawie wspomnień jednego z ich 
uczestników, Edmunda Twardowskie-
go, pseudonim „Dąb”.

Program artystyczny, o charakterze 
słowno-muzycznym, zaprezentowa-
ła młodzież z Zespołu Szkolno-Gim-
nazjalnego w Wiązownie. Otworzył 
go wiersz „Żeby Polska była Polską”, 
a w dalszym ciągu programu, usły-
szeliśmy wiele znanych wierszy i pio-
senek, takich jak „Bagnet na broń”, 
„Sztandar biało-czerwony”, „Słowa 
ojczyste”, „Wojenko, wojenko”, „Roz-
kwitały pęki białych bzów”, „Serce 
w plecaku”, „Rozszumiały się wierzby 
płaczące”.

W uroczystości uczestniczyli dwaj 
szwoleżerowie konni, przedstawicie-
le Szwadronu Warszawa w barwach I 
Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskie-
go: podporucznik rezerwy Sławomir 
Marcysiak i szwoleżer czyli szeregowiec 
konny, Jakub Szpetalski-Łazarowicz. 
Ten ostatni, w kilku żołnierskich sło-
wach, z wysokości siodła, opowiedział 
o działalności jednostki istniejącej na 
prawach stowarzyszenia cywilnego, 
kultywującego przedwojenną tradycję 
ułańską. Wykonano grupową fotogra-
fię zgromadzonych, a osobnym zdję-
ciem przy szwoleżerach został uczczony 
najstarszy w gminie Wiązowna kom-
batant, Władysław Ząberg, urodzo-
ny w Malcanowie w listopadzie 1916 
roku. Piotr Kitrasiewicz

Cichociemni w Malcanowie
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O d d a j e m y 
w Wasze ręce 
czerwcowy nu-
mer „Powiązań”. 
Z n a j d z i e c i e 
w nim jak co 
miesiąc spra-

wozdanie z kolejnej sesji Rady 
Gminy i kolejną, tym razem 
ostatnią część wyników wyborów 
w sołectwach. Prezentujemy pu-
bliczną dyskusję dotyczącą uwag 
do Studium Zagospodarowania 
Przestrzennego jaka odbyła się 
w Urzędzie Gminy przy wypeł-
nionej po brzegi sali. Atmosfera 
była gorąca, bo spotkanie doty-
czyło rzeczy szczególnie ważnych, 
na przykład trasy przebiegu no-
wej drogi wojewódzkiej. Rela-
cjonujemy również inne zebranie 
w sali konferencyjnej UG – władz 
Gminy z przedstawicielami orga-
nizacji pozarządowych działają-
cych w gminie.

Główne tematy numeru do-
tyczą dwóch niecodziennych 
wizyt. Pierwsza miała miejsce 
w naszej gminie, a złożył ją na 
zaproszenie wójta Anny Bęt-
kowskiej i przewodniczącej 
Rady Gminy Moniki Sokołow-
skiej Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, Adam Struzik. 
Oprócz władz gminy, z gościem 
– a raczej gośćmi, bo zjawili się 
również naczelnicy i dyrekto-
rzy wojewódzkiej administracji 
– spotkali się wiązowscy radni, 
samorządowcy ze Starostwa 
Powiatowego w Otwocku, li-
derzy lokalnych organizacji, 
burmistrz sąsiedniego Józefo-
wa. Poruszono wiele istotnych 
tematów, w tym ciągle jeszcze 
ten najbardziej gorący – bu-
dowę Wiązowskiego Centrum 
Kultury. Druga niecodzienna 
wizyta miała charakter odwrot-
ny, bo tym razem przedstawi-
ciele Wiązowny wybrali się do 
stolicy, a konkretnie do Senatu 
RP, gdzie sołtys Dziechcińca, 
a jednocześnie radna, Anna 
Lech, odebrała z rąk Marszałka 
Bogdana Borusewicza puchar 
i dyplom z tytułem najlepszego 
sołtysa na Mazowszu w roku 
2010. Laureatce towarzyszy-
li Anna Bętkowska i Monika 
Sokołowska, dumne ze swojej 

koleżanki i współmieszkanki, 
z którą pracują w Radzie Gminy.

Najnowszy numer „Powiązań” 
ma charakter letni, nie tyle za 
sprawą nadchodzących wakacji, 
ile słonecznych i gorących dni, 
dzięki którym udała się zorga-
nizowana po raz pierwszy na 
boiskach przy Zespole Szkolno-
Gimnazjalnym w Wiązownie 
XIV Spartakiada Ognisk Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci Powia-
tu Otwockiego. Organizatorzy 
patrzyli z obawą w niebo, bo 
podczas uroczystego otwarcia 
nad Wiązowną Kościelną zawi-
sły ciężkie chmury, ale po chwili 
oddaliły się odsłaniając słońce. 
Również dzięki prawdziwie let-
niej pogodzie, bez atmosferycz-
nych niespodzianek odbył się 
IV Piknik Integracyjny Wspól-
ne Więzi 2011 „Jesteśmy” przy 
Domu Pomocy Społecznej w Ra-
diówku, jak również uroczystość 
w Malcanowie – przy krzyżu 
i tablicy pamięci żołnierzy Ar-
mii Krajowej z VII Obwodu 
„Obroża” IV Rejon „Fromczyn” 
Placówka Wiązowna. W miej-
scu tym oddano hołd uczestni-
kom wydarzenia jakie odbyło się 
w nocy z 3 na 4 kwietnia 1944 
roku. 

Zawartości tematycznej nume-
ru dopełniają – między innymi 
– trzy spotkania przedstawiciela 
Zarządu Transportu Miejskiego 
z mieszkańcami gminy, podczas 
których omawiał on nową kon-
cepcję ZTM dotyczącą organiza-
cji komunikacji na terenie gmi-
ny; wizyta uczniów w Urzędzie 
Gminy zakończona wspólnym 
zdjęciem w gabinecie zastępcy 
wójta Tomasza Kostyry; fotore-
portaż z obchodów Dnia Dzie-
cka w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry oraz kolejne sukcesy tancerek 
Anny Chwalczuk. Osiągnięcia 
dziewcząt, będące wizytówką 
wiązowskiej kultury, odnotowu-
jemy bez szczególnych emocji, bo 
przecież ilekroć pani Anna wyru-
sza ze swoimi podopiecznymi 
w Polskę, na konkurs taneczny, 
przegląd lub festiwal, to powrót 
jest zawsze z medalami. Inna 
możliwość po prostu nie wcho-
dzi w grę.

Piotr Kitrasiewicz, Redaktor naczelny

Szanowni Czytelnicy!
Radni upoważnili wójta do 15% zmniejszenia wydatków 
na administrację w roku 2012.

Rada Gminy Wiązowna przyjęła stanowisko dotyczące 
ograniczenia wydatków administracji publicznej. Wcześ-
niej, podczas wspólnego posiedzenia komisji merytorycz-
nych, radni omawiali projekt tego stanowiska, a związana 
z nim dyskusja była momentami burzliwa. Podczas ostat-
niej sesji Rady Gminy jej członkowie przegłosowali pro-
jekt. Zanim doszło do oddawania głosów, opinię na jego 
temat przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
Andrzej Cholewa.

– Opiniując pozytywnie projekt stanowiska dążymy 
do tego, żeby dać wyraźny sygnał, iż w kolejnych latach 
budżetowych, poza poszukiwaniem nowych źródeł do-
chodów, jednym z kluczowych elementów działania Rady 
Gminy będzie sprawa obniżenia kosztów administracji. 
Mamy nadzieję, że tak wczesne uchwalenie naszego stano-
wiska pozwoli wójtowi na przygotowanie przyszłorocznego 
budżetu zgodnie z naszymi założeniami. Oczekujemy po-
nadto wyważonych i roztropnych reakcji i komunikatów, 
związanych z naszym stanowiskiem. Najważniejszym 
wskaźnikiem dla działania urzędu jest jego sprawność 
i przyjazność mieszkańcom, dlatego naszego oczekiwania 
prosimy rozumieć jako żądanie ograniczenia kosztów funk-
cjonowania administracji, ale nie za wszelką cenę. Prosimy 
o rzeczową analizę kosztów i propozycje oszczędności w ta-
ki sposób, aby nie odbiło się to na funkcjonowaniu gminy. 
Zdajemy sobie przy tym sprawę z poziomu skomplikowa-
nia i wzajemnych zależności pomiędzy elementami składa-
jącymi się na całość budżetu – powiedział przewodniczący, 
po czym zaznaczył, że ma nadzieję, że Wiązowna prze-
stanie zajmować niechlubne, drugie miejsce w rankingu 
gmin w skali krajowej wydających najwięcej pieniędzy na 
własną administrację. 

Jak czytamy w stanowisku, „Rada Gminy Wiązowna 
uznaje za zasadne i konieczne zmniejszenie w budżecie 
gminy Wiązowna na 2012 rok wydatków na administra-
cję publiczną w taki sposób, aby ich kwota nie przekra-
czała 15% kwoty dochodów bieżących gminy Wiązowna, 
przewidywanych w tej samej uchwale budżetowej”. Na-
stępnie mowa jest o upoważnieniu wójta gminy do „pod-
jęcia niezbędnych działań umożliwiających ograniczenie 
w roku 2012 wydatków na administrację publiczną”.

Jak wynika z zaprezentowanego radnym zestawienia, 
wydatki administracyjne kosztowały gminę w ubiegłym 
roku 7 mln. 408 tys. 626 zł, co stanowi udział w docho-
dach bieżących – wynoszących 32 mln. 503 tys. 889 zł 
– rzędu 22,79%. Dla porównania, udział w dochodach 
bieżących administracji Józefowa wynosi 14,89%, Ce-
lestynowa 15,20%, Kołbieli 11,48%. Mieszkańcom 
od dawna nie podobała się taka urzędowa rozrzutność, 
wprowadzona w kadencji 2006-2010, a problem wydat-
ków na administrację był jednym z najbardziej istotnych 
argumentów przetargowych w samorządowej kampanii 
wyborczej w listopadzie i grudniu ubiegłego roku.

Kiedy doszło do głosowania, okazało się, że 13 rad-
nych jest za przyjęciem stanowiska Rady. Jedna z radnych 
wstrzymała się od głosu, natomiast inna w ogóle nie gło-
sowała, bo opuściła salę zanim przystąpiono do omawia-
nia tego punktu porządku obrad. PK

Nie za wszelką cenę
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Ostatnia sesja Rady Gminy Wiązowna rozpo-
częła się od miłego akcentu. Było nim złożenie 
gratulacji Annie Lech, uhonorowanej tytułem 
„Najlepszego sołtysa Mazowsza 2010 roku”. 
Laureatka przyniosła na obrady puchar, który 
otrzymała w Senacie Rzeczypospolitej z rąk 
Marszałka Bogdana Borusewicza. Puchar 
ustawiono na honorowym miejscu czyli na 
stole prezydium, a Anna Lech, która jak wia-
domo jest również radną, zasiadła wśród ko-
legów gotowa do pracy. 

Samorządowcy przyjęli projekt uchwa-
ły dotyczącej ustalenia liczby punktów 
sprzedaży napojów zawierających powy-
żej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
przeznaczonych do spożycia poza miej-
scem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, 
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, 
podawania i spożywania napojów alko-
holowych na terenie gminy. Była to re-
akcja radnych na złożony do wójta oraz 
Rady Gminy wniosek Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Narkomanii, w którym członko-
wie tej komisji postulowali o zmniejsze-
nie z 45 do 30 limitu koncesji na sprzedaż 
wysokoprocentowego alkoholu w skle-
pach na terenie gminy oraz podjęcie prac 
koncepcyjnych nad sposobem dalszego 
zmniejszania maksymalnej liczby wyda-
wanych zezwoleń. Komisja dopatrzyła się 
w gminie „stanu rzeczy w rażący sposób 
naruszającego obowiązujące normy praw-

ne” i „stojącego w sprzecz-
ności z polityką Państwa”. 
Chodziło o to, że – jak czy-
tamy we wniosku Gminnej 
Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii – „optymal-
na liczba punktów sprze-
daży – taka, przy której 
pozytywny efekt ograni-
czania dostępności jest 
wyraźny, a nie zachodzą zjawiska charak-
terystyczne dla polityki prohibicji (handel 
nielegalny itp.), to jeden sklep na 1000 do 
1500 mieszkańców. W naszej Gminie (po 
wprowadzeniu uchwały nr 311) wskaźnik 
osiąga wartość zastraszająco niską – jeden 
punkt sprzedaży na 177 mieszkańców”. 
Wyjaśnię, że uchwała nr 311, na którą 
powołuje się strona wnioskująca, przyjęta 
została przez Radę Gminy w 2009 roku 
i ustaliła na terenie gminy maksymalną 
liczbę 45 punktów sprzedaży napojów 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z 
wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spo-
życia poza miejscem sprzedaży (potocznie 
mówiąc: sklepów). Obecnie na terenie 
gminy funkcjonuje 31 placówek handlo-
wych posiadających limitowane zezwole-
nia na taką sprzedaż.

Wniosek GKRPAiN uzyskał akceptację 
dyrektorów placówek oświatowo-wy-
chowawczych na spotkaniu w Urzędzie 
Gminy w dniu 4 maja 2011 roku. Na-
stępnie wójt Anna Bętkowska zwróciła 

się z wnioskiem do Rady Gminy o zajęcie 
stanowiska w powyższej sprawie. Z kolei 
Rada na posiedzeniu w dniu 10 maja br 
zapoznała się z wnioskiem i zajęła sta-
nowisko zmniejszenia liczby sprzedaży 
do 33 punktów uznając, że zasadnym 
byłoby ustalić taki limit punktów, żeby 
w niewielkim stopniu przekraczał liczbę 
aktualnie działających placówek.

Kiedy podczas sesji doszło do dysku-
sji nad tym punktem porządku obrad, 
okazało się, że zdania radnych są mocno 
podzielone. Również wynik głosowania 
potwierdził zdecydowaną odmienność 
punktów widzenia: za przyjęciem pro-
jektu uchwały padło 9 głosów, a 6 było 
przeciwnych.

Przy głosowaniu innych uchwał radni 
wykazali jednak znacznie większą zgod-
ność. Jednogłośnie lub zdecydowaną 
większością głosów zadecydowali o przy-
stąpieniu gminy Wiązowna do projektu 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro-
wemu na terenie Powiatu Otwockiego 

Mniej koncesji na alkohol

W ostatnich tygodniach poza stałymi 
działaniami, radni uczestniczyli także 
w kilku istotnych wydarzeniach. Radni 
okręgów wyborczych, których miesz-
kańcy bezpośrednio odczuliby zmiany 
w komunikacji, wzięli udział w spotka-
niach informacyjnych z przedstawicielem 
ZTM w Duchnowie, Pęclinie i Gliniance. 
Potwierdził się negatywny odbiór tego 
pomysłu, wyrażano też zainteresowa-
nie rozwojem linii „poprzecznych”, do-
jeżdżających do stacji SKM w Otwocku 
i Józefowie. Do końca br. umowa z ZTM 
nie będzie zmieniana, a negocjacje umo-
wy na rok następny będą uwzględniać te 
wnioski.

23 maja gościliśmy Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego Adama Struzi-
ka oraz przedstawicieli instytucji szczebla 

wojewódzkiego, w których kompeten-
cjach leżą  drogi, ochrona środowiska, 
melioracja czy środki unijne. Z obecnymi 
także przedstawicielami Zarządu Powia-
tu Otwockiego i Burmistrzem Józefowa 
Stanisławem Kruszewskim rozmawiano 
o wspólnym i skutecznym rozwiązywaniu 
problemów oraz o kierunkach rozwoju 
gminy, powiatu i województwa. Poruszo-
no także sprawę budowy Wiązowskiego 
Centrum Kultury w kontekście prognoz 
finansowych gminy na najbliższe lata. 
W konkluzji poprosiliśmy marszałka 
i wicedyrektora Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych Grzego-
rza Świętoreckiego o jak najszybszą jed-
noznaczną odpowiedź na wcześniej wy-
syłane zapytanie o przedłużenie realizacji 
tego zadania.

1 czerwca część radnych zapoznała się 
z prezentacją dotychczasowych i bieżą-
cych licznych inwestycji firmy Rank 
Progress, która chce wybudować cen-
trum handlowe w Duchnowie.

6 czerwca odbyło się kolejne wspól-
ne posiedzenie komisji rady, na którym 
m.in. zatwierdzono harmonogram re-
montu dróg gminnych oraz wstępnie 
zaplanowano  spotkanie Rady Gminy 
Wiązowna z Zarządem Powiatu Otwo-
ckiego, w celu skutecznego rozwiązania 
problemu fatalnego stanu dróg powia-
towych na naszym terenie.

Zapoznano się także z realizacją zadań 
przez Policję oraz jej wnioskiem o dofi-
nansowanie zakupu samochodu. W toku 
dyskusji radni uznali, że zamiast finan-
sować ponadnormatywne piesze patrole 
policjantów, dojeżdżających spoza gmi-
ny, lepiej przenieść te środki na zwiększe-
nie kwoty dofinansowania samochodu, 

Z prac Rady Gminy
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– wyrównujemy szanse” oraz o zabezpie-
czeniu środków finansowych na pokrycie 
wkładu własnego w jego współfinanso-
waniu. 

W zgodzie przyjęto zasady przyzna-
wania diet oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowej przewodniczącym organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych 
gminy Wiązowna; Wprowadzenie zmian 
na zasadzie autopoprawki do tegorocznej 
uchwały budżetowej; Przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego pod nazwą 
„Duchnów – Centrum Handlowe”. Wpro-
wadzono zmiany do uchwał dotyczących 
określenia składu ilościowego i osobowe-
go komisji merytorycznych Rady Gminy 
w związku z wejściem do składu Rady jej 
nowego członka, Jana Markowskiego. Po-
wołano także Komisję Inwentaryzacyjną 
w składzie: Maria Bednarska (przewodni-
cząca), Bogusław Markowski i Witold Ko-
strzyński (członkowie). Osoby wchodzące 
w skład komisji są pracownikami Urzędu 
Gminy: Maria Bednarska jest zastępcą na-
czelnika Wydziału Spraw Przestrzennych 
i Ochrony Środowiska, Bogusław Mar-
kowski – naczelnikiem Wydziału Technicz-
nego, Witold Kostrzyński – podinspekto-
rem w Referacie Geodezji, Nieruchomości 
i Ochrony Środowiska. Ich zadaniem jest 
przeprowadzenie spisów inwentaryzacyj-
nych mienia gminnego w terminie trzech 
miesięcy.

Zdjęto natomiast z porządku obrad 
punkt dotyczący wydzierżawienia na 
okres nie dłuższy niż 9 lat i 10 miesięcy 
części nieruchomości gminnej w Rzakcie 
ze względu na brak wyczerpującego uza-
sadnienia. PK

Anna Lech, sołtyska Dziechcińca i wiązowska 
radna była gościem Senatu RP, gdzie otrzyma-
ła puchar oraz nagrody, w tym rower.

W Sali im. Władysława Raczkiewicza 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła 
się uroczystość wręczenia nagród w co-
rocznym Konkursie „Sołtys Roku”. Mar-
szałek Senatu RP, Bogdan Borusewicz, po-
dziękował sołtysom za ich ciężką pracę. 

– Jesteście na samym dole hierarchii 
samorządowej, ale nie oznacza to, że je-
steście najmniej ważni. Wasza praca jest 
podstawą i opoką działań na wyższych 
szczeblach, i chciałbym, żebyście wiedzie-
li, że my, na tak zwanej „górze”, w pełni ją 
doceniamy – powiedział Marszałek.

Laureatom puchary wręczył Bogdan Bo-
rusewicz, a dyplomy honorowe senator 
Ireneusz Niewiarowski. Otrzymali także 
nagrody od sponsorów i fundatorów, mię-
dzy innymi rowery oraz albumy, a także 
statuetki wyrzeźbione specjalnie na tę oka-
zję przez artystę Sławomira Micka, autora 
stojącego w Wąchocku pomnika Sołtysa. 
Laureatom towarzyszyli w ich wyprawie 
do Senatu wójtowie i przewodniczący 
rad z macierzystych gmin. Z Anną Lech 
przybyły na ul. Wiejską wójt Anna Bęt-
kowska oraz przewodnicząca Rady Gmi-
ny Wiązowna Monika Sokołowska. Obie 
wielokrotnie podkreślały jak dumne są ze 
swojej krajanki i współpracowniczki, bo 
pani Anna oprócz funkcji sołtysa piastuje 
również godność radnej czyli współdecy-
duje nie tylko o sołectwie Dziechciniec, 
ale i całej gminie.

Podsumowaniem ceremonii uhonoro-
wania laureatów było wspólne zdjęcie na 
senackim korytarzu, przy czym tylko pani 
Anna pozowała z rowerem, bo pozosta-
łym laureatom organizatorzy wyślą dwu-
kołową nagrodę pocztą. Zapytana, czy za-
mierza wrócić do Dziechcińca na rowerze, 
roześmiała się i nic nie powiedziała, ale do-
wiedzieliśmy się, że zarówno jej podróż do 
Senatu i z powrotem, jak i odbiór roweru, 
zorganizował Urząd Gminy Wiązowna.

„Piastowanie godności sołtysa jest dla 
Pani znakomitą okazją do konfrontowa-
nia założeń przepisów prawa z realiami 
codziennego życia. I tej trudnej próbie 
potrafiła Pani sprostać, stając się inicja-
torką wielu działań ważnych dla lokalnej 
społeczności. Na uznanie zasługują Pani 
działania na rzecz integracji mieszkań-
ców, podejmowane zarówno na poziomie 
wsi, jak też powiatu otwockiego. Spiesząc 
zaś z pomocą wszystkim osobom tego 
potrzebującym, daje Pani liczne dowody 

wrażliwości i otwartości na innych ludzi. 
Sposób sprawowania powierzonej Pani 
funkcji został wysoko oceniony przez 
kapitułę Konkursu, która przyznając za-
szczytny tytuł „Sołtysa Roku 2010”, do-
ceniła Pani osiągnięcia i talenty organiza-
torskie oraz umiejętność współdziałania 
z mieszkańcami sołectwa. Raz jeszcze 
winszując odniesionego sukcesu, życzę 
Pani wielu kolejnych osiągnięć służących 
dobru Pani małej ojczyzny „ – czytamy 
w adresowanym do Anny Lech liście od 
Prezydenta Rzeczypospolitej.

W imieniu sołtysów przemówił jeden 
z laureatów, Józef Wilczek.

– Chciałbym, żeby rozwijała się współ-
praca pomiędzy sołtysami z różnych czę-
ści kraju, powinniśmy zorganizować jakąś 
formę partnerstwa. Liczę, że pomoże nam 
w tym „Gazeta Sołecka”, która nas połą-
czy – powiedział Wilczek.

Dalszym ciągiem spotkania była kon-
ferencja zatytułowana „Propozycje zmian 
w ustawie o funduszu sołeckim. Zmian 
prawnych dotyczących wspólnot grunto-
wych i projektu ustawy o wzmocnieniu 
udziału mieszkańców w samorządzie 
terytorialnym”, zorganizowana przez Se-
nacką Komisję Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej. Oprócz parla-
mentarzystów i przedstawicieli Kancelarii 
Prezydenta, udział w niej wzięli sołtysi 
oraz wójtowie. 

Anna Lech, najlepsza sołtys na Mazow-
szu za rok 2010, uhonorowana została za 
– między innymi – działalność na rzecz 
kobiet wiejskich i osób potrzebujących 
pomocy, inicjację w utworzeniu Stowa-
rzyszenia Sołtysów Powiatu Otwockiego, 
realizację autorskiego programu przeciw-
działania patologiom społecznym, współ-
organizację znanej w całym kraju impre-
zy rekreacyjno-sportowej, „Półmaratonu 
Wiązowskiego”. Piotr Kitrasiewicz

Sprostała trudnej próbie

który będzie do dyspozycji funkcjonariu-
szy z posterunku w Wiązownie.

Radni mają się ustosunkować do 
przedstawionej koncepcji moderniza-
cji i rozbudowy szkoły w Malcanowie. 
Rozmawiali także o innych placówkach 
oświatowych. Kilkoro radnych bezpo-
średnio zainteresowanych skorzystało 
z zaproszenia na bezpłatne szkolenie 
„Sieć Natura 2000 – drogą do rozwoju” 
w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko.

W każdym tygodniu radni otrzymują 
zaproszenia na wydarzenia organizowa-
ne przez różne podmioty. Uczestniczą 
w nich w ramach swoich możliwości 
czasowych, dlatego nie na wszystkich 
mogą być obecni. W imieniu radnych 
dziękuję za to, że chcą Państwo dzielić 
z nami momenty dla Was ważne.

Monika Sokołowska, 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna
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W Urzędzie Gminy odbyła się dys-
kusja publiczna dotycząca uwag 
wniesionych do Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego Gminy 
Wiązowna. 

Licznie przybyłych miesz-
kańców powitała wójt Anna 
Bętkowska. Obok niej zasiedli 
przedstawiciele biura plani-
stycznego, które przygotowa-
ło projekt Studium, Danuta 
Strembicka i Andrzej Sakowicz, 
a także zastępca naczelnika 
Wydziału Spraw Przestrzennych 
i Ochrony Środowiska UG, Mał-
gorzata Peters.

– Przygotowanie planu Stu-
dium było trudne i pracochłon-
ne. Po jego pierwszym wyło-
żeniu, wpłynęło bardzo dużo 
uwag, a po przeanalizowaniu 
ich okazało się, że dominują 
dwa kierunki sprzeczne – po-
wiedziała przedstawicielka biu-
ra, która dodała, że w przedło-
żonych wnioskach wiele było 
takich, które dotyczyły zwięk-
szenia liczby gruntów pod za-
budowę, co często okazywało 
się nierealne ze względu na 
brak odpowiedniej ilości wody 
do pozyskania. Ludzie oponują 
też przeciwko budowie nowych 
dróg, bo obawiają się, że ich 
grunty zostaną im odebrane 
właśnie pod inwestycje drogo-
we, ale – zdaniem mówczyni 
– obawy te są nieuzasadnione, 
bo obecnie ewentualne tereny 
są wykupywane, a nie odbiera-
ne ich właścicielom, tak jak to 
praktykowano w poprzednim 
ustroju. A rozwój gminy bez 
budowy nowych dróg jest nie-
możliwy, bo przybywa zarów-
no samochodów, jak i miesz-
kańców.

Podczas kilkugodzinnego spot-
kania najwięcej czasu i emocji 
zabrało omawianie problemów 
dotyczących zaplanowanego prze-
biegu drogi wojewódzkiej 721. 
Wiele osób nie zgadzało się na 
ujęty w Studium jej ślad prowa-
dzący wzdłuż kanału boryszew-

skiego, a następnie w kierunku 
Michałówka, twierdząc, że roz-
dziela on niektóre działki rolne 
oraz przechodzi przez budynki 
mieszkalne. Domagali się powro-
tu do wariantu IV, zgodnie z któ-
rym nowa droga miałaby przebie-
gać starym śladem czyli ulicami 
Lubelską i Duchnowską. Władze 
gminy brały pod uwagę taką moż-
liwość, ale została ona odrzucona 
przez jednostki wojewódzkie ze 
względu na zbyt wąską szerokość 
ul. Duchnowskiej, która w swoim 
najszerszym miejscu liczy ok. 20 
metrów, a minimalna szerokość 
drogi po modernizacji powinna 
wynosić 35 m. A możliwości jej 
poszerzenia są minimalne właśnie 
ze względu na zabudowania. Nie-
którym z przybyłych trudno było 
zrozumieć, że władze gminy mają 
ograniczone możliwości w podej-
mowaniu decyzji w tym zakresie, 
bo muszą uwzględniać zapisy za-
warte w Wojewódzkim Planie Za-
gospodarowania Przestrzennego 
uchwalonym przez Mazowiecki 
Sejmik Wojewódzki.

Na zgłaszane – niekiedy w bar-
dzo emocjonalnej formie - spor-
ne kwestie i wątpliwości wójt 
odpowiadała w sposób rzeczowy 
i konstruktywny, podkreślając, 
że przebieg każdej nowo projek-
towanej drogi wzbudza zawsze 
kontrowersje i nigdy nie da się 
go przygotować w taki sposób, 
żeby zadowalał wszystkich. 
Danuta Strembicka zaznaczyła, 
że obecne wyłożenie planu Stu-
dium do wglądu mieszkańców 
jest wyrazem dobrej woli ze stro-
ny Pani Wójt, która po ostatnim 
wyłożeniu mogła go zatwierdzić, 
a decyzja ta byłaby nieodwołal-
na. W konkluzji spotkania Anna 
Bętkowska poprosiła o składa-
nie pisemnych wniosków doty-
czących przebiegu drogi.

– Weźmiemy je pod uwagę 
i wystąpimy do władz wojewódz-
kich o uzgodnienie przebiegu no-
wej drogi na warunkach o jakie 
Państwo występujecie – zadekla-
rowała na zakończenie wójt.

 Piotr Kitrasiewicz

Sporne kwestie 
wobec studium

Na tegorocznej „Pierzynie” ruszyłem temat Mała Oj-
czyzna, dlatego że za mało w niej patriotyzmu – takie 
zwykłego poszanowania terenu, a za dużo interesu w naj-
gorszym wydaniu. Chodzi o handel ziemią i nierucho-
mościami pod nazwą Development lub Developer. Biznes 
tylko do momentu wybudowania domu – bez mediów, 
infra i zaplecza użyteczności publicznej. Dalej martwi 
się gmina. Kilka lat temu UG triumfalnie ogłosił boom 
budowlany, dynamiczny rozkwit wszędzie gdzie się da, 
nawet kosztem fizycznej degradacji terenu. Plan miejsco-
wy „M” jako dokument prawny – dyscyplinuje gospo-
darowanie w tak zwanej przestrzeni całej gminy, podkre-
ślając że rozwój ma być zrównoważony. Co to znaczy, 
mówiliśmy dziesiątki razy na różnych sesjach. Taktyką, 
a może nawet strategią developerów jest torpedowanie tej 
dyscypliny, żeby mieć większą swobodę biznesu często na 
granicy samowoli i chaosu. Ostatnio developerzy zabie-
gają o zniesienie zezwoleń na budowę, żeby uniezależnić 
się nawet od powiatu. O czym wszyscy zainteresowani 
wiedzą i nie mogą udawać że nie wiedzą. Poprzednia wła-
dza gminna (samorząd i administracja) sprzyjała filozofii 
developerów, może dlatego, że pani przewodnicząca była 
developerem, ale również pan wójt brał kredyty w szla-
chetnym, ale ryzykownym celu na infra, które miały być 
spłacane z podatków od przyszłych mieszkańców. Pewnie 
była taka uchwala rady. Warto zapytać. Władze nie potra-
fiły lub nie chciały uchwalić przez cztery lata planu „M”. 
Koncepcja tzw. małych lokalnych planików, oparta na za-
budowie developerskiej, ma na celu wymuszenie systemu 
planu całego („M”). Nawet ostatnio plan lokalny Polna Bis 
opracowuje typowy lub zakamuflowany developer BUD 
– Plan. Wypada zapytać prawników czy to konieczne, 
skoro zawsze opracowywano plany zanim się pojawili de-
veloperzy i mimo nich (czyli wykonawców prywatnych). 
Zwłaszcza, że w planie „M” chodzi o okiełznanie wszel-
kich interesów prywatnych i osobistych, w tym ambicji 
oficjeli. Logika słupków, gdzie w ciągu 24 lat – 30% tere-
nu będzie pokryte małymi, lokalnymi planikami (a kiedy 
100%?), skoro szereg spraw straci aktualność. Wnioskuję 
zaprosić byłe władze, żeby to wyjaśniły na sesji. 

Szczebel wyższy obarczy gminę kosztami utrzymania 
dróg wojewódzkich przechodzących przez jej teren. Do-
datkowym powodem depresji jest typ urzędnika, który 
zasłania się terminami tak zwanych uzgodnień, żeby 
opóźnić sprawę. Aż się prosi o audyt personalny. Hasło 
poprzedniej kadencji „RETENCJA”, a zamiast tego pod-
noszenie gruntów, jest uleganiem koncepcji developerskiej 
budowania za wszelką cenę. Pani Hanna Gronkiewicz-
Walc, prezydent Warszawy, poradziła sobie z podobnym 
problemem. Powstało pytanie o moralność obywatelską 
nas samych. Na razie bez odpowiedzi. Czesław Fabiański

Moim zdaniem...

Bez odpowiedzi?

Dyrekcja i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Win-
centego Witosa w Gliniance składają serdeczne podzięko-
wania Firmie P.P.H.U „Pazio Beton” oraz panu Tomaszowi 
Szyperskiemu za nieodpłatne przekazanie żwiru potrzebnego 
do wykonania odwodnienia placu zabaw przy naszej szkole.
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Uczniowie III klasy Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Wią-
zownie o wszystko to, co ich interesuje, pytali Zastępcę Wój-
ta podczas specjalnej lekcji samorządności, jaka odbyła się 
w dniu 12 maja br. w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Na lekcję tę sporą gromadkę najmłodszych obywateli 
naszej gminy przyprowadziła do Urzędu ich wychowaw-
czyni – pani Lidia Skorupka.

Na spotkaniu z Zastępcą Wójta Tomaszem Kostyrą 
i Naczelnikiem WAiSO Urszulą Skolasińską uczniowie 
zostali zapoznani z historią samorządności w Polsce, za-
sadami pracy radnych, wójta gminy, podziałem zadań 
między te dwa organy samorządu terytorialnego. Dowie-
dzieli się czym zajmują się urzędnicy gminni i jak wyglą-
dają procedury administracyjne. Oczywiście – wszystko 
w dużym skrócie i uproszczeniu.

Pytania zadawane przez młodych obywateli gminy 
i żywiołowość dyskusji, pokazały, że są oni doskonale 
zorientowani w tym, co w samorządzie powinno być re-
alizowane, co jest ważne dla mieszkańców i czego można 
oczekiwać od władz samorządowych.

Pytań było wiele co wskazuje, że młodzi obywatele 
gminy orientują się dobrze w zadaniach realizowanych 
przez samorząd lokalny.

Oto, niektóre z pytań: Tomek – czy ulica Kącka będzie 
pokryta asfaltem? Wiktoria – ile pokoi jest w Urzędzie? 
Ola – czy będzie chodnik w ulicy Boryszewskiej? Ania 
– czy przy przystanku autobusowym będzie przejście dla 
pieszych? Kacper – podobno w tym roku nie będzie pik-
niku lotniczego w Góraszce, czy to prawda? Kuba – czy 
na Ogrodowej będzie asfalt? Mateusz – w Wiązownie jest 
dużo śmieci w lasach, bobry tam budują tamy, a ludzie 
rzucają śmieci i bobry muszą przenieś tamy bo nie chcą 
być kolo śmieci, co można z tym zrobić?

Na wszystkie pytania Zastępca Wójta odpowiedział, 
omawiając szczegółowo problemy związane z tematyką 
pytania Po spotkaniu w sali konferencyjnej mali goście 
zostali oprowadzeni po Urzędzie, gdzie szczególnie podo-
bał im się gabinet Zastępcy Wójta. Wspólne zdjęcie w pa-
nem Tomaszem Kostyrą zwieńczyło spotkanie i sprawiło 
wiele radości jego uczestnikom. Info. UG

Lekcja 
samorządności
– co mali obywatele gminy chcieliby 
wiedzieć o jej funkcjonowaniu?

W dniu 2 czerwca w Urzędzie Gmi-
ny odbyło się pierwsze w 2011 roku 
spotkanie władz gminy z przedstawi-
cielami organizacji pozarządowych, 
klubów sportowych oraz innych 
podmiotów działających w sferze 
pożytku publicznego. Przybyłych po-
witały wójt Anna Bętkowska oraz 
przewodnicząca Rady Gminy Moni-
ka Sokołowska. W spotkaniu wzięli 
także udział: zastępca wójta Tomasz 
Kostyra oraz naczelnik Wydziału Ad-
ministracji i Spraw Obywatelskich 
Urszula Skolasińska.

Goście – reprezentanci Gmin-
nej Akademii Piłkarskiej, Stowa-
rzyszenia Progres, Bractwa Strzel-
ców Kurkowych „Lechici”, Klubu 
Sportowego Advit, KS Glinianka, 
KS Grom Lipowo, LIKS Przelew 
Glinianka, Gminnego Klubu Te-
nisa Stołowego, Stowarzyszenia 
E-szach.pl, Ochotniczych Straży 
Pożarnych, Stowarzyszenia Użyt-
kowników Działek Rekreacyjnych, 
Grupy Aktywności Społecznej, 
Forum Przedsiębiorczości – opo-
wiadali o swoich organizacjach, 
o sukcesach jak również proble-
mach z jakimi borykają się w swo-
jej działalności. 

Wójt Anna Bętkowska obiecała 
pomoc finansową, jednakże jej 
wysokość dla poszczególnych pod-
miotów uzależniła od kilku czyn-
ników.

– Kierunki, jakie będziemy wspie-
rać zależą w dużym stopniu od Rady 
Gminy. Musimy opracować wspól-
nie program strategiczny, obliczony 
na dłuższy okres, żeby wiedzieć do-
kładnie w którą stronę mamy iść. 
Na pewno obejmiemy szczególnym 
staraniem świetlice środowiskowe 

oraz Ochotnicze Straże Pożarne. 
Teren gminy znajduje się między 
dużymi arteriami komunikacyjny-
mi, na których często dochodzi do 
wypadków, dlatego wspieranie OSP 
jest naturalne. A działania na rzecz 
dzieci uważamy za najważniejsze. 
Będziemy finansować najciekawsze 
zajęcia rozproszone – takie, które 
będą odbywać się w różnych czę-
ściach gminy: w remizach, klubach, 
świetlicach. Priorytet będą miały 
kierunki obejmujące jak największą 
liczbę młodych ludzi – powiedziała 
wójt. Anna Bętkowska zaznaczyła 
jednak, że taki punkt widzenia nie 
oznacza traktowania po macosze-
mu ludzi starszych, bo gmina nadal 
będzie wspierać osoby w wieku 
zaawansowanym, poprzez dofi-
nansowywanie klubów aktyw-
nego seniora czy przeznaczaniu 
środków na kursy komputerowe, 
przy czym te ostatnie spełniałyby 
także funkcję integracyjną, łączącą 
dziadków i babcie z ich wnukami, 
bo jak wiadomo najbardziej biegli 
w pracy z komputerem są właśnie 
osoby młode. Wójt omówiła reali-
zację zadań w ramach współpracy 
z NGO, dyskutowała o możliwości 
pozyskiwania środków z Unii Eu-
ropejskiej z wielu dostępnych pro-
gramów, zapowiedziała szkolenie 
z udziałem Towarzystwa Amicus 
na temat możliwości pozyskiwania 
środków na działanie.

Na drugą część spotkania złoży-
ła się prelekcja Urszuli Skolasiń-
skiej dotycząca rozliczania dotacji 
otrzymanej na realizację zadań 
publicznych z budżetu gminy oraz 
pilotażowego projektu budowa-
nia i testowania mechanizmów 
partycypacji „Decydujmy razem”. 
Kolejne spotkanie z NGO zapla-
nowano na wrzesień br.  PK

Dzieci najważniejsze
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W dniu 23 maja br. w Wiązownie z ini-
cjatywy Wójta Gminy Anny Bętkowskiej 
i Przewodniczącej Rady Gminy Moniki So-
kołowskiej odbyło się spotkanie samorzą-
dowców z terenu gminy Wiązowna z Mar-
szałkiem Województwa Mazowieckiego 
Adamem Struzikiem.

W spotkaniu wzięli również udział: Bo-
gusław Nerc - Dyrektor Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Warszawie; Tomasz Skrzyczyński – Pre-
zes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie, Zbigniew Ostrowski – Dyrektor 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich, Grzegorz Świętorecki – Zastępca Dy-
rektora ds. Regionalnego Programu Ope-
racyjnego WM Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych.

Na spotkaniu obecni byli przedstawicie-
le samorządu Powiatu Otwockiego, w tym 
wicestarosta Mirosław Pszonka, radni po-
wiatowi z terenu gminy Wiązowna, bur-
mistrz Józefowa Stanisław Kruszewski, 
proboszcz parafii w Wiązownie Tadeusz 
Łakomiec oraz proboszcz parafii w Zakrę-
cie Tadeusz Firysiuk.

Samorząd Gminy Wiązowna reprezen-
towali na spotkaniu radni Gminy Wią-
zowna, sołtysi i przewodniczący rad sołec-
kich i osiedlowych. Obecni byli dyrektorzy 
placówek oświatowo – wychowawczych 
i kulturalnych (Gminny Ośrodek Kultury, 
Biblioteka Publiczna) i innych jednostek 
organizacyjnych Gminy (Zakład Wodo-
ciągów i Kanalizacji, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej). W spotkaniu wzięli 
również udział przedstawiciele funkcjonu-
jących na terenie gminy organizacji pożyt-
ku publicznego ngo.

Spotkanie rozpoczęto bez udziału Ada-
ma Struzika, który już wcześniej poinfor-
mował telefonicznie o możliwym znacz-
nym spóźnieniu ze względu na trudności 
komunikacyjne na trasie Warszawa – Wią-
zowna. Po kolejnej informacji, że szef ma-
zowieckiego samorządu utknął w korku, 
postanowiono nie czekać dłużej, lecz za-
czynać. Zebranych powitały: przewodni-
cząca Rady Gminy Wiązowna Monika 
Sokołowska oraz wójt Anna Bętkowska, 
a pierwszym z gości, którego poproszono 
o zabranie głosu był Bogusław Nerc. 

Dyrektor WZM i UW omawiał pro-
blemu melioracji na Mazowszu. Znacz-
ną część swojego wystąpienia poświęcił 
zaniedbaniom dotyczącym utrzymania 
w zadowalającym stanie dolnego odcinka 
Wisły, gdzie zalegają na dnie znaczne po-

kłady żwiru i piasku. Ten materiał należy 
utylizować i składować, ale brakuje środ-
ków na zakrojoną na szerszą skalę akcję 
w tym zakresie.

– Na szczęście z inicjatywy wojewo-
dy mazowieckiego Jacka Kozłowskiego 
w ciągu 2 lat zostanie opracowany plan 
poprawy stanu średniego odcinka Wi-
sły. Zgodnie z tym programem, z budże-
tu województwa zostaną wyodrębnione 
środki na ten cel, dzięki czemu powstanie 
możliwość długofalowego planowania 
i w konsekwencji podjęcia zdecydowa-
nych działań – powiedział dyrektor. Pod 
koniec wypowiedzi dyr. Nerca na salę 
wszedł marszałek Adam Struzik i jego po-
proszono o głos jako następnego mówcę.

– Nasze województwo jest najwięk-
szym regionem w tej części Europy. Liczy 
35. 500 km 2 powierzchni, 5 mln. 200 
tys. ludzi, 314 gmin z czego 229 wiej-
skich, 55 miejsko-wiejskich, 30 miast, 
w tym stolica. Różnice między gminami 
najbiedniejszymi, a tymi, w których do-
chód na głowę jednego mieszkańca jest 
najwyższy, są 15 a nawet 17-krotne. To 
pokazuje zróżnicowanie tego regionu 
i rozmaite wyzwania przed którymi sto-
imy. Obszar otaczający metropolię i bę-
dący pod jej bezpośrednim wpływem 
liczy 74 gminy. Jedną z nich jest wła-
śnie gmina Wiązowna, znajdująca się 
w przestrzeni będącej pod bezpośrednią 
presją urbanizacyjną Warszawy, a z dru-
giej strony dysponująca ogromnymi wa-
lorami przyrodniczymi i środowiskowy-
mi. Presja urbanizacyjna powoduje, że 
występuje zjawisko zauważalne również 
w innych rejonach Mazowsza, czyli chęć 
pracy w Warszawie, a osiedlania się pod 
Warszawą. Proces ten przybrał formę 
identyfikowalnej migracji, bo w ostat-
nich wyborach do samorządu woje-
wództwa mazowieckiego zmniejszyła 

się ilość mandatów z samej Warszawy 
o 1, a zwiększyła się o 1 liczba manda-
tów spoza Warszawy. To jest też teren, 
na którym mamy najwięcej inwestycji, 
przy czym największa ich liczba wystę-
puje na kierunku południowym i za-
chodnim, w przestrzeni między Łodzią 
a Warszawą, natomiast część wschod-
nia aglomeracji warszawskiej ma raczej 
charakter bardziej związany jeszcze 
z rolnictwem. Ma to wpływ na poziom 
dochodów, który w gminach leżących 
po wschodniej części Warszawy, także 
w Wiązownie, jest zdecydowanie niższy 
niż w gminach leżących po zachodniej 
stronie stolicy. W związku z tymi fak-
tami zadaniem województwa jest pro-
wadzenie rozwoju w sensie strategicz-
nym. Oczywiście nie wszytko należy do 
nas czyli do samorządu województwa. 
Przedmówca omawiał problemy zwią-
zane z gospodarką wodną, a to wchodzi 
w zakres rządowych zadań zleconych 
– powiedział Adam Struzik.

W dalszej części swojego wystąpienia 
Marszałek Województwa Mazowieckiego 
szeroko i interesująco omówił zjawisko 
presji urbanizacyjnej w gminach poło-
żonych wokół aglomeracji warszawskiej 
oraz problemy związane z rozwojem Wo-

Marszałek Struzik w Wiązownie
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jewództwa Mazowieckiego. A problemy te, 
chociaż dotyczące całego terenu Mazow-
sza, mają swoje odbicie również w gminie 
Wiązowna. Pierwszym problemem, scha-
rakteryzowanym przez gościa, jest ciągle 
niewystarczająca  liczba dróg. Na pozio-
mie województwa jest 3 tys. km dróg, ale 
jest to liczba stanowczo za mała. Władze 
wojewódzkie ciągle inwestują w budowę 
nowych dróg i ich rozwój ma charakter 
postępujący, chociaż nie jest on wystar-
czająco szybki w stosunku do bieżących 
potrzeb. Drugim obszarem, na którym jest 
jeszcze wiele do zrobienia jest gospodarka 
wodno-ściekowa, kanalizacyjna, której 
rozwój jest słaby z powodu wieloletnich 
zaniedbań. Gminy mazowieckie charakte-
ryzują się niskimi zasobami wody. Trzecim 
wyzwaniem, na miarę XXI wieku, jest In-
ternet szerokopasmowy, do którego dostęp 
w małych miejscowościach jest znacznie 
utrudniony.

– Cieszę się, że jestem w Wiązownie, 
będącej jedną z 314 gmin Mazowsza. Za-
praszają mnie samorządy gminne, żebym 
odwiedził taką czy inną gminę, a ja potrze-
bowałbym sześciu lat, gdybym chciał raz 
w tygodniu złożyć wizytę w jednej gminie 
na naszym terenie. Chcę podkreślić, że 
jestem dumny z naszego mazowieckiego 
regionu, bo chociaż jest w nim jeszcze bar-
dzo dużo do zrobienia, to nie odstaje on 
na niekorzyść od innych regionów euro-
pejskich. Nie  powinniśmy mieć komplek-
sów, bo nasz region jest największy w Eu-
ropie środkowej i rozwija się dynamicznie. 
Chociaż borykamy się z wieloma proble-
mami i brakiem środków finansowych na 
niejedną konieczną inwestycję, to wszyst-
ko zmierza w dobrym kierunku – powie-
dział marszałek Struzik.

Poszczególni goście omówili problemy 
związane z zakresami merytorycznymi 
ich jednostek. Odczytano także pismo od 
Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad, które nadesłano w miejsce nieobec-
nej, a zapowiedzianej na spotkaniu, dyr. 
Elżbiety Brendy.

Multimedialnej prezentacji gminy Wią-
zowna dokonała wójt Anna Bętkowska.

Szefowa gminy poruszyła między inny-
mi temat zaplanowanej budowy drogi wo-
jewódzkiej 721, która według aktualnej 
koncepcji powinna przebiegać przez teren 
gminy wzdłuż kanału boryszewskiego, co 
wzbudza protesty wielu mieszkańców.

– Zgodnie z wolą naszych mieszkańców 
zamierzam złożyć wniosek do władz wo-
jewódzkich o to, żeby odstąpiły od planu 
przebiegu drogi 721 po nowym śladzie i  
powróciły do koncepcji kiedyś przez nas 
zaproponowanej czyli przebiegu od stro-
ny Józefowa po części obwodnicy wią-
zowskiej z pominięciem centrum gminy, 

a następnie wzdłuż ulicy Boryszewskiej 
w kierunku Duchnowa czyli po obecnym 
śladzie – powiedziała wójt.

Nastąpiła dyskusja, w trakcie której 
poruszano najbardziej palące problemy 
gminy. Stosunkowo dużo uwagi i czasu 
poświęcono budowie Wiązowskiego Cen-
trum Kultury. 

Radna Renata Falińska wypowiedziała 
się zdecydowanie za budową WCK.

- Chciałabym, żeby ten obiekt powstał. 
Sama śpiewam w chórze gospel i wy-
znam, że miałabym chęć, żeby zaśpiewać 
na dużej scenie nowego obiektu. Proszę 
pana marszałka o pomoc w tej kwestii 
– powiedziała Falińska. Radną poparł 
przewodniczący LGD „Natura – Kultu-
ra”, Jacek Zakrzewski, który powiedział, 
że większość mieszkańców gmina była-
by wdzięczna za wybudowanie WCK. 
Przewodniczący LGD minął się jednak 
z prawdą zapominając najwyraźniej, że 
większość mieszkańców gminy nie chce 
tej inwestycji, co wykazały zakrojone na 
szeroką skalę, przeprowadzone zimą tego 
roku, konsultacje społeczne. Zauważył 
to Marszałek komentując przedstawiony 
w materiałach załącznik dotyczący Wie-
loletniego Planu Finansowego, który po-
kazywał jednoznacznie stan finansowy 
gminy. W konfrontacji z nim istnieje bar-
dzo wysokie zagrożenie dla gminy oraz 
niebezpieczeństwo, że banki nie podejmą 
ryzyka udzielenia kredytu w obliczu tych 
wskaźników. 

Temat WCK poruszył w swojej wypo-
wiedzi dyrektor Grzegorz Świętorecki. 

– Zarówno ja, jak i pan marszałek bar-
dzo pragniemy, żeby ta inwestycja powsta-
ła w Wiązownie. Musimy jednak przestrze-
gać wymogów formalnych narzuconych 
przez Unię, a zwłaszcza dyscypliny czaso-
wej w realizacji budowy oraz rozliczeniu 
środków – powiedział zastępca dyrektora 
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego 
WM Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych, a swoją wypowiedź 
zakończył komentarzem, że kto nie gra, 
ten nie wygrywa, jednak należy liczyć się 
z ryzykiem i odpowiedzialnością. Ostatnie 
słowa dyr. Świętoreckiego kilku znajdu-
jących się na sali zwolenników budowy 
WCK skomentowało oklaskami.  

Ponownie zabrał głos Adam Struzik. 
Tym razem skupił się na temacie WCK. 
Potwierdził słowa dyr. Świętoreckiego 
dotyczące życzliwości dla tej inwestycji 
i gotowość zastosowania wszelkich możli-
wych ułatwień formalnych dla gminy. Ciąg 
dalszy jego wypowiedzi odbiegał jednak 
od tego, co wygłosił przedstawiciel Mazo-
wieckiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych.  Marszałek wskazał bowiem 
na ogromną odpowiedzialność za finanse 

gminy. Zaapelował o rozwagę i nie kiero-
wanie się emocjami w podejmowaniu tak 
odpowiedzialnego, ze względu na wysokie 
koszty, wyzwania. 

– Tu nie może być wahań i wątpliwości, 
trzeba zająć jednoznaczne stanowisko: 
budować albo nie. A przede wszystkim 
w sposób racjonalny ocenić wszystkie 
za i przeciw, a zwłaszcza to czy na taką 
inwestycję stać gminę, której zadłużenie 
wynosi 57% budżetu, a próg wiarygod-
ności kredytowej wynosi 60%. Trzeba 
dobrze zastanowić się, czy gminę stać na 
taką inwestycję, żeby nie doszło do zmar-
nowania środków. To wielka odpowie-
dzialność dla wójta, zwłaszcza w świetle 
paragrafu Kodeksu Karnego mówiącego 
o odpowiedzialności za niegospodarność. 
Tu potrzebny jest zdrowy rozsądek, a nie 
emocje, bo gmina boryka się z wieloma 
potrzebami na które potrzebne są pie-
niądze. Może okazać się, że po wybudo-
waniu tak kosztownego obiektu nastąpi 
wieloletni zastój i marazm inwestycyjny, 
bo nie będzie funduszy na inne, bardziej 
niezbędne inwestycje i zaspokojenie bar-
dziej podstawowych potrzeb. Inwestycja 
ta, chociaż przez wielu oczekiwana, nie 
może stać się gwoździem do trumny dla 
gminy. Nie zazdroszczę pani wójt, bo jest 
w wyjątkowo trudnej sytuacji. Kierując 
się dobrem większości mieszkańców musi 
starannie i po gospodarsku kierować gmi-
ną i dążyć do jej równomiernego rozwoju. 
– zaznaczył marszałek.

Podobne zdanie wyraził burmistrz Józe-
fowa, Stanisław Kruszewski.

– Patrząc na wyniki plany finansowego 
widzę, że mnie nie byłoby stać na taką in-
westycję – powiedział burmistrz mający 
w powiecie otwockim opinię dobrego go-
spodarza i inwestora.

Osoby, które klaskały poprzednio, tym 
razem nie skomentowały oklaskami wy-
powiedzi Struzika i Kruszewskiego. Z py-
taniem do marszałka zwróciła się radna 
Dorota Pliszczyńska, która chciała wie-
dzieć, czy w przypadku rezygnacji z budo-
wy WCK, gmina zostanie wpisana na tak 
zwaną czarną listę czyli nie otrzyma więcej 
dotacji ze środków unijnych. Pytanie było 
bardzo ważne, bo zwolennicy budowy 
WCK w swoich hałaśliwych manifesta-
cjach szeroko posługiwali się argumentem 
o wpisaniu gminy na „czarną listę” i inny-
mi restrykcjami.

– Nie ma mowy o żadnej czarnej liście 
– zapewnił Adam Struzik.

– A jakie restrykcje spotkają gminę, jeśli 
wycofa się z budowy WCK? – kontynu-
owała wątek Pliszczyńska.

– Gminy nie spotkają żadne restrykcje 
– powiedział dobitnie Marszałek.

Piotr Kitrasiewicz
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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).

 CZARNÓWKA 18 MAJA
Sołtys: Ryszard Wrześniewski
 Rada Sołecka: Anna Bąk (przewod-
nicząca), Paweł Sokołowski, Józefa 
Pazdyk
 BORYSZEW 14 MAJA 
Sołtys: Agnieszka Łątka. 
 Rada Sołecka: Zofia Sęk (przewodni-
cząca), Marek Sędek, Halina Zieliń-
ska-Studniarz 
 WIĄZOWNA 16 MAJA 
Sołtys: Andrzej Izdebski 
 Rada Sołecka: Grzegorz Pyzik (prze-
wodniczący),  Barbara Wnorowska, 
Wojciech Konowrocki, Ryszard Kul-
czycki, Arkadiusz Izdebski 
 GÓRASZKA 19 MAJA 
Sołtys: Anna Rak
 Rada Sołecka: Jan Jerzy Izdebski 
(przewodniczący), Roman Zborow-
ski, Alicja Grabińska, Dariusz Tor-
chała, Elżbieta Kalinowska
 ŻANĘCIN 20 MAJA 
Sołtys: Piotr Kloch
 Rada Sołecka: Ewa Szymańska (prze-
wodnicząca), Karolina Jazowska, 
Władysław Nowak
 WIĄZOWNA GMINNA 21 MAJA 
Sołtys: Tadeusz Milewski 
 Rada Sołecka: Jerzy Pokrywczyński 
(przewodniczący), Olga Prochorow, 
Grzegorz Łysik
 DUCHNÓW 21 MAJA 
Sołtys: Halina Jakubczak 
 Rada Sołecka: Cezary Wyrzykowski 
(przewodniczący), Elżbieta Majsz-
czyk, Dorota Dąbrowska, Hanna 
Kowalczyk, Paweł Domański, Aneta 
Urban, Halina Witan Info. UG

Wybory sołeckie i osiedlowe

W gminie Wiązowna odbyły się trzy spotka-
nia informacyjne , na których mieszkańcy 
gminy wyrażali swoje stanowisko odnośnie 
ewentualnych zmian w komunikacji pasa-
żerskiej w gminie Wiązowna zaproponowa-
nych przez ZTM. Spotkania te odbyły się w 
Duchnowie (24 maja), w Pęclinie (26 maja) i 
w Gliniance (1 czerwca).

Zaproponowane przez Zarząd Trans-
portu Miejskiego (ZTM) zmiany 

w funkcjonowaniu komunikacji na te-
renie gminy Wiązowna, odbiły się szero-
kim echem wśród mieszkańców, którzy 
dawali wyraz  swojemu negatywnemu 
stosunkowi do propozycji zmian. 

W kwietniu br. do Urzędu Gminy 
Wiązowna wpływały, podpisane przez 
mieszkańców pisma negujące propo-
nowane zmiany. Skala niezadowolenia 
dotycząca propozycji ZTM wśród miesz-
kańców przełożyła się na ok. 1000 pod-
pisów!

W związku z takim stanowiskiem spo-
łeczności lokalnej, a także szerzącymi się 
nieprawdziwymi informacjami na temat 
tej propozycji, władze gminy postanowi-
ły zorganizować spotkania informacyjne. 
Został na nie zaproszony przedstawiciel 
ZTM, który wyjaśniał na czym miałaby 
polegać proponowana reorganizacja oraz 
odpowiadał na pytania mieszkańców.

Spotkania rozpoczęto od omówienia 
propozycji reorganizacji komunikacji pu-
blicznej. Według ZTM głównym celem 
zmian jest zwiększenie częstotliwości 
kursowania autobusów poprzez wpro-
wadzenie linii lokalnych tzw. linii „L”. 
Założenie opiera się na tym, aby auto-
bus linii 722 kursował na trasie Rondo 
Wiatraczna – Wiązowna (z częstotliwo-
ścią obecnie kursujących trzech linii), 
a z Wiązowny do Duchnowa, Rzakty i 
Woli Karczewskiej kursowałby linie „L” 
obsługiwane przez przewoźnika wyło-
nionego w drodze przetargu i jeżdżącego 
z logo ZTM. Częstotliwość 
kursów autobusu jeżdżą-
cego do Wiązowny byłaby 
na poziomie 20-30 minut 
w „szczytach” oraz ok. 40 
minut poza „szczytem”. 
Natomiast kursowanie 
linii „L” wiązałoby się 
z częstotliwością kursów 
co ok. 40 minut. Rozkłady 
jazdy linii lokalnych były-
by skorelowane z rozkła-
dem linii jadącej do War-
szawy. W liniach lokalnych 

honorowane byłyby bilety, zniżki i upu-
sty, wyłączeniem biletów jednorazowych 
(20, 40 minutowe, zwykłe jednorazowe).  
Bilet jednorazowy należałoby zakupić u 
kierowcy po cenie ustalonej przez Radę 
Gminy Wiązowna.

 Po spotkaniach można stwierdzić, że 
znaczna część mieszkańców (pasaże-
rów) naszej gminy nie jest zaintereso-
wana zmianami. Niemniej pojawiły się 
również pozytywne głosy osób, którym 
taka zmiana wydała się interesująca, 
pod warunkiem wprowadzenia jej na 
okres próbny (np. 3 miesięczny).

 Pytania na wszystkich trzech spotka-
niach były bardzo podobne. Mieszkańcy 
głównie chcieli się dowiedzieć o: koszty 
podróżowania po wprowadzeniu zmian, 
o ile wzrośnie ilość kursów, kim będzie 
przewoźnik i kto go będzie kontrolował, 
co będzie zawarte w przetargu, czy ist-
niałaby możliwość utworzenia  połącze-
nia z Szybką Koleją Miejską w Józefowie, 
Otwocku bądź Sulejówku. 

 Przedstawiciel ZTM odpowiadał na 
wszystkie pytania, nawet te trudne i nie-
związane

z bezpośrednim tematem spotkań. 
 Podsumowując wszystkie trzy spo-

tkania, można stwardzić, że większość 
uczestniczących w nich mieszkańców:

1) nie chce wprowadzenia zmian 
w systemie komunikacji, na zasadach 
zaproponowanych przez ZTM,

2) chce zwiększenia ilości kursów 
do ich miejscowości,

3) mieszkańcy są gotowi „poświę-
cić” kursy poszczególnych linii, tylko 
żeby mieć bezpośrednie połączenie z 
Warszawą.

Podsumowując, można  z całą pew-
nością powiedzieć, iż propozycja zmian 
w systemie komunikacyjnym, wobec 
braku akceptacji mieszkańców gminy, 
najprawdopodobniej nie zostanie zaak-
ceptowana przez samorząd Gminy Wią-
zowna.  Info. UG

Mieszkańcy nie chcą zmian

W imieniu tancerek Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wiązownie składamy ser-
deczne podziękowanie za wspaniały 
prezent w postaci zestawów kosme-
tyków do makijażu estradowego Firmy 
JOKO przekazanej przez Panią Justynę 
Bernat kierownika marketingu Multi-
color Distribution. 
Z pewnością posłużą one młodziutkim 
tancerkom i będą wykorzystane z po-
żytkiem przez podopieczne sekcji ta-
necznej RYTM 
Anna Chwalczuk z zespołami tanecznymi GOK
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Dzieci biegały na czas, rozciągały strażackiego 
węża i pokonywały tor przeszkód. A za pomo-
cą umieszczonych na transparentach haseł 
apelowały do dorosłych o przestrzeganie 
praw najmłodszych.

Na boiskach Zespołu Szkolno-Gimna-
zjalnego w Wiązownie odbyła się XIV 
Wiosenna Spartakiada Środowiskowych 
Ognisk Wychowawczych połączona 
z uroczystością z okazji Dnia Dziecka, 
przygotowana przez Otwocki Oddział Po-
wiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 
W zawodach wzięło udział 170 dzieci re-
prezentujących ogniska TPD w Otwocku, 
Pęclinie, Gliniance, Malcanowie, Zakręcie 
i Wiązownie. 

– To wielka radość, że już po raz czter-
nasty rozgrywamy zawody naszej Wio-
sennej Spartakiady. Życzę, żebyście rywa-
lizowali w duchu prawdziwego sportu, 
w duchu fair play, a z okazji zbliżającego 
się Dnia Dziecka życzę wam wszelkiej 
pomyślności w domu, w szkole, wśród 
kolegów – powiedział prezes Oddziału 
Powiatowego TPD, Czesław Ziemiński. 
Przybyłych powitała również oraz złoży-
ła życzenia „sięgania po marzenia aż do 
gwiazd”, dyrektorka Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Wiązownie, Katarzy-
na Lacka.

Nad przebiegiem rywalizacji czuwa-
li nauczyciele wychowania fizyczne-
go ZSG, Dorota Borowik i Krzysztof 
Kwas, a także emerytowany nauczyciel 
i współinicjator Spartakiady, Zbigniew 
Szymula. Podczas ceremonii otwarcia, 
a następnie zamknięcia zawodów, dzie-
ci prezentowały transparenty zawierają-
ce hasła będące oczekiwaniami wobec 
dorosłych, zgodnie z Konwencją Praw 
Dziecka uchwaloną przez ONZ w 1989 
roku. Niektóre z haseł brzmiały: „Mam 
prawo  pytać dlaczego i oczekiwać od-
powiedzi”, „Mam prawo być kochanym 
takim jakim jestem” lub „Nikt nie może 
moich listów czytać bez pytania / Mam 

też prawo do tajemnic i własnego zda-
nia”. Inny transparent, zaprezentowa-
ny już podczas rywalizacji, głosił hasło 
związane nie z prawami dzieci, lecz wy-
rażające ducha sportu, które brzmiało: 
„Wiązowna górą !”.

Młodzi zawodnicy rywalizowali 
w biegach krótkich i długich, na torze 
przeszkód oraz w konkurencji strażac-
kiej, polegającej na jak najszybszym, 
prawidłowym rozwinięciu i połącze-
niu dwóch elementów węża strażackie-
go. Nagrodami były puchary i medale. 
W przerwie dzieci otrzymały lody i na-
poje chłodzące. 

W klasyfikacji drużynowej I miejsce 
zajęła ekipa TPD z Otwocka. II miejsce 
wywalczył Zakręt, a na III znalazła się Gli-
nianka. Kolejne pozycje zajęli: Pęclin (IV), 
Wiązowna (V), Malcanów (VI). Nagrody 
i dyplomy wręczali m.in. Czesław Ziemiń-
ski, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury 
i Sportu Urzędu Gminy Wiązowna Renata 
Mroczkowska oraz członek Rady Powiatu 
Otwockiego Leszek Bylinka.

– Spartakiadę oceniam jako udaną, cho-
ciaż dzieci z Wiązowny uplasowały się do-
piero na V pozycji. Dlaczego nie zajęliśmy 
lepszego miejsca? Po prostu, jako gospoda-
rzom wypadało nam dać pierwszeństwo 
gościom – skomentowała rywalizację 
kierowniczka ogniska TPD w Wiązownie, 
Maria Krauze. Piotr Kitrasiewicz

Medale i lody

www.bp-wiazowna.pl

Flavia Bujor – „Proroctwo kamieni”.   
Trzy młode dziewczyny, pochodzą-
ce z różnych środowisk, w dniu 
swych czternastych urodzin do-
wiadują się, że były adoptowane. 
Starodawne proroctwo zmusza je 
do porzucenia domów rodzinnych, 
by mogły wypełnić misję w dalekim 

Królestwie. Każda z nich jako jedyną broń otrzymuje 
kamień odpowiadający imieniu. Choć wszystko je 

dzieli, będą musiały nauczyć się ufać sobie wzajem-
nie, aby uniknąć czyhających na nie licznych niebez-
pieczeństw. Podejmują długą podróż do Oonagh, 
tajemniczej wyroczni, która stanie się ich przewodni-
kiem. By spełniło się Proroctwo będą musiały wydać 
walkę siłom zła.
Tymczasem w naszych czasach w jednym ze szpi-
tali paryskich zmaga się ze śmiercią czternastoletnia 
dziewczyna. Joa przestała rozmawiać, straciła nie-
mal całkowicie nadzieję na wyzdrowienie. Śni tylko, 
a w swych snach przebywa w magicznym świecie, 
gdzie w trzy bohaterki prowadzą swą homerycką 
walkę. U kresu ich przygód odkrywa tajemnicę, która 
przywraca jej wolę życia.

Ronald Hayman  – „ Hitler i Geli”
7 września 1939 r. w monachijskim 
mieszkaniu Adolfa Hitlera znalezio-
no zwłoki jego siostrzenicy Geli 
Raubal. Oficjalna wersja mówiła 
o samobójstwie. Jak była praw-
da?. Co łączyło dwudziestotrzylet-
nią dziewczynę z wujem Adolfem, 

z którym mieszkała pod jednym dachem cztery lata? 
Kto pociągnął za spust pistoletu? Szukając odpowie-
dzi na te pytania autor kreśli portret psychologiczny 
człowieka, który rozpętał II wojnę światową, ludobój-
cy, który nigdy nie był bezpośrednim świadkiem egze-
kucji, wodza, który nigdy nie pojawił się na froncie.

BIBLIOTEKA POLECA

Stowarzyszenie Ruch Aktywności 
Społeczno-Gospodarczej „Wola” Orga-
nizacja Pożytku Publicznego, działająca 
w Woli Duckiej przy ul. Trakt Lubelski 
4, korzysta z użyczonego bezpłatnie 
lokalu przez dyrekcję Hotelu Relaks 
w Woli Duckiej. Skupiamy 15 człon-
ków zwyczajnych i kilku wolontariuszy. 
Stosownie do naszego statutu wspie-
ramy małą przedsiębiorczość, lokalną 
kulturę ludową, rozwój agroturystyki, 
ludzi starszych, samotnych oraz nie-
pełnosprawnych; także sport i ochronę 
środowiska, opiekujemy się miejscami 
pamięci. Corocznie pomagamy sprzątać 
lasy, rowy, drogi, jak również odnawia-
my tablice informacyjne. Organizujemy 
spotkania integracyjne, przy ognisku 
z akordeonem i gitarą śpiewamy pieśni 
narodowe. Tradycyjnie od lat spotyka-
my się na wspólnym opłatku wigilij-
nym z zaproszonymi gośćmi z udziałem 
władz samorządu lokalnego. Składali-
śmy wniosek do Urzędu Marszałkow-
skiego o dofinansowanie imprezy „Po-
znaj rękodzieło lokalne”.

Organizacja „Wola” jest grupą ludzi 
działającą „non-profit”. Za swoją ak-
tywność otrzymuje podziękowania, 
dyplomy, zaproszenia. Działalność Sto-
warzyszenia odbiła się szerokim echem 
w lokalnej prasie, na łamach takich 
pism jak  „Powiązania”, „Tygodnik 
Regionalny”, „Linia Otwocka”, „Głos 
Karczewa”. Miłymi wydarzeniami były 
zorganizowane przez nas wycieczki au-
tokarowe na Jasną Górę i na Słowację 
do Liptowskiego Mikulaša. Lecznicze 
wody termalne, spacery po wysokich 
Tatrach – były rewelacyjne. 

Niniejszym pragnę złożyć skromne 
podziękowanie dla wszystkich człon-
ków i przyjaciół Stowarzyszenia „Wola” 
za ich wkład w całokształt naszej dzia-
łalności. 

Stanisław Andrzej Niziołek,
 Prezes Stowarzyszenia Ruch Aktywności 

Społeczno-Gospodarczej „Wola”

Non profit
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28 maja br. na placu i boiskach 
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
w Wiązownie odbył się pierwszy 
Piknik Rodzinny zorganizowany 
przez miejscową szkołę. 

O godzinie 10 dyr. ZSG Katarzy-
na Lacka powitała przybyłych ro-
dziców, uczniów i zaproszonych 
gości., a następnie uczennica kla-
sy VI Wiktoria Lech wykonała na 
powitanie piosenkę zatytułowa-
ną „Malinowy”. Podczas trzygo-
dzinnego programu nie brakowa-
ło atrakcji i każdy mógł wybrać 
coś dla siebie. Rozegrano turnieje 
w tenisie stołowym i szachach, 
prezentowano wystawę prac 
plastycznych uczniów. Posilano 
się jadłem z wiejskiego stołu, 
grochówką, smalcem z cebulką, 
także kiełbaskami z grilla. Moż-
na było poczęstować się i kupić 
wspaniałe wypieki będące dzie-
łem uczniów i ich rodziców. Na 
scenie prezentowali się wokaliści 
z miejscowego ZSG. Wystąpili 
wśród nich: Natalia Karwowska, 
Sylwia Kowalczyk, Maja Kuni-
kowska i Marta Kazimierczak. 
Rozegrano mecz piłki nożnej 
pomiędzy reprezentacją klasy Vc, 
a ekipą nauczycieli i pracowni-
ków szkoły. Borys Piszczanowski 
zagrał na wiolonczeli sonaty I i II 
Antonio Vivaldiego oraz bourrée 

Sgmirego. Ponownie zaśpiewała 
Wiktoria Lech. Wysłuchaliśmy 
także piosenek w wykonaniu: 
Bartosza Rulki, Wiktorii Długosz 
i Agnieszki Drubkowskiej. 

Po godz. 12 na estradzie zapre-
zentowali się artyści z Gminne-
go Ośrodka Kultury w Wiązow-
nie. Zgromadzona widownia 
obejrzała dynamiczny program 
sekcji tanecznej Sekcji Tańca 
Nowoczesnego „RYTM” złożo-
ny z 8 prezentacji przygotowa-
nej przez p. Annę Chwalczuk. 
Wystąpiły dziewczęta z forma-
cji TAKCIK, TAKT Bis i mini-
formacji z ww. zespołów. Swoje 
umiejętności sportowo-tanecz-
ne pokazały duety i młodziutka 
solistka disco dance W duetach 
wystąpiły: Kinga Gardocka 
i Majka Burakowska (z zespołu 
TAKT), Kasia Kobza i Agniesz-
ka Ziubińska, Julia Milewska 
i Zosia Sędek. Solistką była Ka-
mila Skwara. Program GOK-u 
przeplatały występy wokalistów 
z sekcji muzycznej Romana Sa-
dowskiego. Z przyjemnością 
wysłuchaliśmy Nicoli Hariasz, 
Klaudii Milczarek, Magdaleny 
Sobkowicz i Pawła Izdebskiego. 
Tuż przed zakończeniem pikni-
ku dyr. Katarzyna Lacka wraz 
z ks. Proboszczem Tadeuszem 
Łakomcem wręczyli puchar zwy-
cięskiej drużynie Gminnej Aka-
demii Piłki Nożnej, która poko-
nała reprezentację nauczycieli 
w przedpołudniowym meczu. 
Dokonano podsumowania i wrę-
czono dyplomy za uzyskane naj-
lepsze wyniki w konkursach zor-
ganizowanych podczas pikniku. 

Można śmiało powiedzieć, że 
tegoroczny piknik należał do bar-
dzo udanych!  Anna Chwalczuk

Piknik Rodzinny
WIĄZOWSKIE ŚCIEŻKI 

DO KARIERY! 
KLUB INTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ W GMINIE 
WIĄZOWNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie 
informuje, że od dnia 1.08.2011 roku 

rozpocznie się nabór uczestników do 
projektu „Wiązowskie ścieżki do kariery! Klub 

Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna”.

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 7.2 „Przeciw-
działanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 
społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa 
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym”. Głównym zadaniem projektu będzie utworzenie 
Klubu Integracji Społecznej, w ramach którego wspar-
cie otrzyma 100 uczestników projektu, mieszkańców 
Gminy Wiązowna. Uczestnikami projektu mogą zostać 
osoby w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wy-
kluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie Gminy 
Wiązowna.

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 kątem potrzeb 

i możliwości,
•  warsztaty komputerowe (w tym kurs grafiki 

komputerowej),
•  uruchomienie klubu środowiskowego połączone 

z realizacją programu socjoterapeutycznego dla dzieci 
i młodzieży,

• kursy językowe dla młodzieży,
• zatrudnienie asystentów rodzinnych,
• doradztwo prawne,
•  treningi psychologiczne, indywidualne wparcie 

psychologiczne, 
• warsztaty rekreacyjno-kulturalne dla młodzieży,
•  warsztaty działania zespołowego i umiejętności 

społecznych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w:
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Wiązownie, Radiówek 25 
Edyta Borkowska tel. 22 780 46 59, 610 45 53 w. 26
Małgorzata Łysik tel. 22 780 46 59, 610 45 53 w. 27, 

601 190 378
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W niedzielę 5 czerwca przy Domu Społecz-
nym w Radiówku odbył się IV Piknik Inte-
gracyjny „Wspólne Więzi 2011”. 

Imprezę, odbywającą się pod patrona-
tem honorowym Starostwa Otwockie-
go, przy wsparciu finansowym Gminy 
Wiązowna, zorganizowały - Stowarzy-
szenie Rodzin i Przyjaciół Osób Nie-
pełnosprawnych Intelektualnie „Jeste-
śmy”, Grupa Aktywności Społecznej, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Radiówka, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej działa-
jące przy Stowarzyszeniu „Jesteśmy”. 
Przybyłych powitała przewodnicząca 
„Jesteśmy”, Małgorzata Burtkiewicz, 
a następnie poproszono o zabranie gło-
su wójta Wiązowny, Annę Bętkowską.

- Serdecznie dziękuję za zaproszenie! 
Jestem pełna uznania dla tak dobrej orga-
nizacji imprezy. Życzę wszystkim dobrej 
zabawy i oby towarzyszyła jej jak najlep-
sza integracja – powiedziała  Bętkowska.

W imieniu Starosty Otwockiego do 
zgromadzonych przemówił radny po-
wiatowy oraz członek zarządu Powiatu 
Otwockiego, Janusz Budny, a sygnał do 
rozpoczęcia integracji dał Waldemar 
Burtkiewicz, kierownik Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej.

Konferansjer imprezy, dziennikarz 
telewizyjny, Vito Casetti, z prawdzi-
wie włoskim temperamentem zapo-
wiadał poszczególne punkty bogatego 
programu. Podczas pikniku wystąpił 
zespół ludowy z Glinianki, Wawrzy-
nioki, Amatorski Teatr Miejski im. Ste-

fana Jaracza z Otwocka zaprezentował 
kilka przedwojennych skeczów kaba-
retowych, podopieczni WZT śpiewa-
li piosenki, zagrał i zaśpiewał zespół 
z Gminnego Centrum Kultury w Wią-
zownie „RH Blues”, wystąpiła rocko-
wa grupa Hektor z Otwocka. A przede 
wszystkim była integracja pełnospraw-
nych z niepełnosprawnymi (lub raczej 
sprawnymi inaczej) polegająca na roz-
mowach, wspólnym jedzeniu licznych 
smakołyków grillowych i sałatkowych, 
wspólnej zabawie z towarzyszeniem 
gitary i akordeonu, a także rozmowach 
i śpiewach przy ognisku. Jednym z naj-
ważniejszych punktów pikniku była 
aukcja obrazów autorstwa podopiecz-
nych Domu Społecznego, poprowadzo-
na przez byłego mistrza olimpijskiego, 
Andrzeja Suprona. Licytację każdego 
wystawionego przedmiotu (oprócz 
dzieł artystycznych była także koszul-
ka z autografami znanych sportow-
ców) rozpoczynano od 50 zł, a zakup 
kończył się na kilkuset złotych, często 
po zaciętej licytacji. Kogo nie było stać 
na udział w aukcji, mógł zakupić los 
za 5 zł, przy czym – dzięki hojnym 
prywatnym sponsorom – do każdego 
losu przypisane były określone nagro-
dy typu kosmetyki, zestawy do czysz-
czenia butów, książki dla dzieci, kubki 
i naczynia szklane. Pieniądze uzyskane 
z aukcji oraz loterii zostały przezna-
czone na zakup używanego samocho-
du do przewozu niepełnosprawnych.
 GCI

Integracja nie tylko 
przy śpiewie

Wizyta „Pod 
Stumilowym 
Lasem”
W dniu 18 maja br w Gminnym Przedszko-
lu „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie 
odbyło się niezwykłe spotkanie autorskie, 
na które przybyła pisarka dziecięca – Na-
talia Usenko.

Podczas spotkania, w którym wzię-
ły udział m.in. wójt Anna Bętkowska 
oraz dyrektorka pęclińskiego przed-
szkola Ewa Kołodziejczyk, pisarka 
opowiedziała o swoim życiu i twór-
czości, poinformowała, że pochodzi 
z rodziny o czteropokoleniowych tra-
dycjach, pokazywała dzieciom swoje 
książki, czytała z nich niektóre wier-
sze, opowiadała różne zabawne histo-
rie z okresu kiedy była małą dziew-
czynką. Zaprezentowała także swoje 
umiejętności wokalne, śpiewając pio-
senkę w języku ukraińskim oraz ame-
rykańską balladę z czasów, kiedy zdo-
bywano Dziki Zachód. Za swój piękny 
śpiew otrzymała głośne brawa.

W dalszej części spotkania przyszła 
pora na zaprezentowanie się przed-
szkolaków, które recytowały wiersze 
jej autorstwa. Później nastąpiło uro-
czyste wręczenie dyplomów i nagród 
uczestnikom konkursu plastycznego 
„Twórczość Natalii Usenko”. Pisarka 
serdecznie gratulowała zwycięzcom ta-
lentu plastycznego.

Na zakończenie uroczystości pani 
dyrektor podziękowała pani Natalii 
Usenko za spotkanie wręczając dyplom 
z logo przedszkola, a dzieci bukiet pi 
ęknych kwiatów. Z kolei Pani Wójt 
podarowała pisarce i przedszkolakom 
upominki.  A.Woźnica

DAM PRACĘ

PRACA PRZY PRODUKCJI 
DODATKÓW DO OBUWIA 

w Wiązownie
Prace manulane

(pn-sb 6:00-14:00 lub 14:30-22:30 
umowa zlecenie z Zus) 

stawka 11pln/h plus dodatki

tel. 602 332 021, 22 460 50 07
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Udane pięciolecie
W sobotę 4 czerwca w hali sportowej Ze-
społu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązow-
nie odbył się Ogólnopolski Turniej Tenisa 
Stołowego na 5 lecie GKTS Wiązowna. 
Nad imprezą honorowy patronat objęła 
wójt Anna Bętkowska. 

Mecze tenisa stołowego, popularnie 
nazywanego ping-pongiem, rozgrywa-
no w dwóch częściach. W pierwszej, 
rywalizowali ze sobą uczestnicy ka-
tegorii dziecięcych i młodzieżowych, 
takich jak żak, młodzik, kadet, junior. 
W części drugiej – kiedy rozgrywano 
kategorię open – miejsca za stoła-
mi do gry zajęli wszyscy chętni bez 
względu na wiek. Wielu było senio-
rów, którzy przybyli z różnych części 
kraju, między innymi z Płocka, Białej 
Podlaskiej, Lublina. 

Po zakończeniu części dziecięco-mło-
dzieżowej nastąpiło uroczyste wręcze-
nie pucharów i nagród zwycięzcom oraz 
dyplomów wszystkim uczestnikom. 
W ceremonii wzięli udział: wójt Anna 
Bętkowska, prezes Gminnego Klubu 
Tenisa Stołowego Tomasz Grzybowski, 
proboszcz parafii św. Wojciecha w Wią-
zownie, ks. kanonik Tadeusz Łakomiec. 

Wójt wręczyła Grzybowskiemu ufun-
dowany przez Gminę puchar z okazji 
5-lecia klubu.

– To co osiągnęli nasi wiązowscy teni-
siści stołowi gmina zawdzięcza zapałowi 
i energii Tomka Grzybowskiego. Nadal 
będziemy wspierać ten sport. Wiemy, że 
przydałaby się wam większa sala i my-
ślimy o tym – powiedziała Bętkowska, 
która na ręce prezesa GKTS złożyła dwa 
dyplomy z podziękowaniem dla spon-
sorów imprezy, firm: Cross Jeanswear 
oraz Butterfly Polska.

Z kolei Tadeusz Łakomiec powiedział 
– Ten klub jest starszy ode mnie, bo pięć 
lat temu nie było mnie jeszcze w Wią-
zownie. Najważniejsze, żeby w zdro-
wym ciele panował zdrowy duch. Bar-
dzo raduje mnie, że uprawiacie sport 
i serdecznie wam gratuluję !

Po udekorowaniu młodych zawod-
ników, Tomasz Grzybowski wręczył 
wójt Bętkowskiej, księdzu Łakomcowi 
oraz dyrektorce ZSG Katarzynie Lackiej 
kryształowe serduszka ufundowane 
przez GKTS na 5-lecie działalności.

– Kiedy 5 lat temu zakładałem nasz 
klub mieliśmy do dyspozycji 1 stół, 
a było nas pięciu. Dzisiaj GKTS może 
trenować i rozgrywać zawody przy kil-
kunastu stołach, a naszych członków 
jest niemal pięćdziesiątka. Wtedy nie 
byłem jeszcze nauczycielem Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego, ale jego wy-
chowankiem i mieszkańcem Wiązow-
ny. Dzisiaj także jestem mieszkańcem 
Wiązowny, ale ponadto nauczycielem 
w-f w ZSG, bo międzyczasie ukończy-
łem studia na warszawskiej Akademii 
Wychowania Fizycznego, jak również 
terenem naszego klubu – powiedział 
naszej redakcji Tomasz Grzybowski. GCI

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU 
TENISA STOŁOWEGO NA 5-LECIE GKTS 
WIĄZOWNA.

 kategoria żak: 
I miejsce  –  Agata Zakrzewska (także pu-

char dla najlepszej zawodnicz-
ki w tej kategorii)

II miejsce  – Maciej Adamiuk
III miejsce  – Marcin Piotrowski
 kategoria młodzik

I miejsce  – Michał Skoczek
II miejsce  – Rafał Perchuć
III miejsce  – Daniel Krawczyk
 kategoria kadet

I miejsce  – Bartosz Lebrecht
II miejsce  –  Patrycja Piętka (także puchar 

dla najlepszej zawodniczki 
w tej kategorii)

III miejsce  – Piotr Wolszczak
 kategoria junior

I miejsce  – Mateusz Stawikowski
II miejsce  – Tomasz Purwin
III miejsce  – Michał Murawski
 kategoria open – turniej główny

I miejsce  – Filip Młynarski
II miejsce  – Kamil Sitek
III miejsce  – Marcin Litwiniuk 
 kategoria open – turniej pocieszenia

I miejsce  – Marian Wardzyński
II miejsce  – Bartek Truszewski
III miejsce  – Artur Oleksy
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„PAGADD” – Hurtownia Zabawek
NISKIE CENY – HURT I DETAL

TEL. 784 561 732 
Pn.-Pt. 9.00-20.00

Sob.-Ndz. 10.00-14.00
Wiązowna

ul. Boryszewska 41

Wolontariusze z Centrum Wolontariatu Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązow-
nie w odpowiedzi na ogłoszoną przez Urząd 
Gminy Wiązowna Akcję „Sprzątania świata” 
zorganizowali w dniu 14 maja 2011 r. „Sprzą-
tanie Świdra”. 

W akcję włączyli się, oprócz wolon-
tariuszy, mieszkańcy Glinianki. Uczest-
nicy podzieleni zostali na trzy grupy. 
Dwie grupy ruszyły zbierać śmieci po 
obu stronach Świdra, zaczynając od 
mostu przy Szkole Podstawowej w Gli-
niance, kierując się w stronę Kopek. 

Trzecia grupa płynęła kajakami zbiera-
jąc śmieci z wody. 

Pracy było dużo, gdyż i śmieci nie było 
mało. Ostatecznie zebraliśmy ok. 50 wor-
ków, które po całej akcji zostały przewie-
zione na wysypisko. Po zakończonej akcji 
jej zmęczeni, ale zadowoleni z rezultatów, 
uczestnicy udali się na wspólne ognisko, 
które odbyło się na terenie Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Gliniance. Wspólnie 
pieczono kiełbaski i śpiewano przy akom-
paniamencie gitary.

Pragniemy złożyć serdecznie podzię-
kowania panu Romanowi Zdunikowi, 

dyrektorowi Gimnazjum w Gliniance za 
udostępnienie terenu na ognisko, panu 
Grzegorzowi Ostromeckiemu, właścicie-
lowi wypożyczalni „Mostowa” z Mlądz-
ka, za bezpłatne udostępnienie kajaków, 
mieszkańcom, wolontariuszom, a tak-
że dyrektorowi i pracownikom GOPS 
w Wiązownie za wsparcie przy organizacji 
i aktywny udział w akcji.

Mamy nadzieję, że organizowanie takich 
akcji sprawi, że wszyscy będziemy bardziej 
dbać o miejsca, w którym mieszkamy. Jed-
nocześnie zachęcamy do uczestnictwa 
w podobnych przedsięwzięciach, jakie 
mamy nadzieje, jeszcze nie raz będziemy 
organizować.

Krystyna Motyka – Koordynator Wolontariatu
Edyta Borkowska – GOPS w Wiązownie
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Z okazji 44. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich składamy księdzu 
Tadeuszowi Łakomcowi proboszczowi parafii pw. Św. Wojciecha 
w Wiązownie,  najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, sa-
mych radosnych chwil w dalszym pełnieniu posługi kapłańskiej.
Dar kapłaństwa, który wypełnia ks. Proboszcz w naszej społeczności to 
nie tylko praca duchowa, ale również wiele codziennych obowiązków 
kapłańskich i duszpasterskich, w których zawsze znajdzie się miejsce 
na pomoc dla ludzi bezradnych i krzywdzonych.
Składamy wyrazy wdzięczności za świadectwo wiary i za lata ofiarnej 
pracy. Życzymy błogosławieństwa Bożego na dalsze lata kapłańskiego 
życia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności. Parafianie




