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Przed Wami tym razem 
numer podwójny, bo wa-
kacyjny, letni w formie 
i treści, ale nie pozba-
wiony publikacji doty-
czących rzeczy ważnych 

i istotnych dla rozwoju gminy. Pierwszą 
z nich jest materiał dotyczący utworzenia 
na terenie gminy pierwszej spółki wodnej, 
podmiotu o charakterze stowarzyszenia, 
który może stać się istotnym elemen-
tem w zaradzeniu problemowi dającemu 
się we znaki jakże często mieszkańcom 
sołectw i osiedli czyli lokalnym podto-
pieniom, skutkom burz i ulew, a nawet 
deszczów o średnim natężeniu. Drugim 

ważnym tematem jest „być albo nie być” 
gimnazjum w Zakręcie. Ten narastający 
od lat problem osiągnął brzeg przepaści, 
ale wszystko skończyło się dobrze, bo bro-
niący gimnazjum przed likwidacją rodzice 
i władze gminy potrafili dogadać się ze 
sobą i osiągnąć consensus.

Letniego charakteru wakacyjnym „Po-
wiązaniom” nadają – między innymi - re-
lacje z Dni Gminy Wiązowna, wycieczki 
podopiecznych GOPS-u do Rzymu oraz 
społeczności Woli Duckiej do Centrum 
Nauki Kopernik i Łazienek Królewskich 
w Warszawie, materiał o uroczystości ju-
bileuszowej przedszkola im. Misia Uszat-
ka w Wiązownie.

Prezentujemy ostatnie przed waka-
cjami spotkanie w ramach programu 
„Decydujmy razem”, podczas którego 
przedstawiono wyniki przeprowadzonej 
wśród losowo wytypowanych miesz-

kańców gminy ankiety dotyczącej naj-
bardziej istotnych problemów z jakimi 
w codziennym życiu borykają się ludzie 
zamieszkujący ziemię Wiązów, jak rów-
nież relacjonujemy dwie czerwcowe sesje 
Rady Gminy. Sportowym akcentem nu-
meru jest artykuł o 10-letnim szachiście, 
mieszkańcu Góraszki, który uzyskał tytuł 
wicemistrza Mazowsza.

Życzymy więc miłej lektury, zmąco-
nej przykrym komunikatem o rezygna-
cji z budowy Wiązowskiego Centrum 
Kultury, a młodzieży, która dopiero 
wybiera się na wakacyjne eskapady, 
radzimy zapoznać się z radami i ostrze-
żeniami przekazanymi przez wójt Annę 
Bętkowską. No i oczywiście – do zo-
baczenia na Dożynkach, w tym roku 
o wymiarze powiatowo-gminnym, po-
łączonych z odpustem parafii św. Waw-
rzyńca w Gliniance.

Piotr Kitrasiewicz, Redaktor Naczelny

Szanowni Czytelnicy!

Podczas tegorocznych Dni Wiązowny jak 
co roku było wiele atrakcji: dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Aplauz zdobył zespół 
RH Blues oraz gwiazdy wieczoru z Joanną 
Trzepiecińską na czele.

Uroczystego otwarcia festynu dokonali: 
wójt Anna Bętkowska, przewodnicząca 
Rady Gminy Monika Sokołowska, prze-
wodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Spraw Społecznych RG Marzena 
Dach, dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury Anna Przeździecka. Program arty-
styczny imprezy rozpoczęły pokazy tańca 
nowoczesnego w wykonaniu podopiecz-
nych Anny Chwalczuk z sekcji tanecznej 
GOK: dziecięcej formacji Takcik, mini-
formacji Rytm, formacji tanecznej Takt 
Bis, formacji tanecznej Rytm. Wystąpiły 
duety tancerek – Zuzia Miklińska i Kamila 
Skwara, Kinga Gardocka i Majka Bura-
kowska, Ula Mucha i Paulina Wypustek, 
Julia Milewska i Zosia Sędek, Daria Brzo-
stowicz i Ilona Twardowska, Natalia Ciąć-
ka i Klaudia Kazmierowicz; oraz solistki 
– Katarzyna Kobza, Ania Kopczyńska, 
Julia Przywoźna, Zuzia Miklińska, Zosia 
Sędek, Julia Milewska. Magdalena Kuchar-
ska zaprezentowała program „Zatroskany 
Robin Hood”, Justyna Jedlak „Kominia-
rza”, a Natalia Ciąćka „Pchłę Szachrajkę”. 
Z kolei Wiktoria Galińska przedstawiła 
pokaz tańca Disco Freestyle.

Po pokazie artystycznym dla dzieci no-
szącym tytuł „Show krasnoludka Piksela”, 
swoje talenty zaprezentowały członkinie 
sekcji wokalnej GOK: Jula Szczepańska, 

Maryla Królikowska, Joanna Kopka, 
Maria Jeż, Wiktoria Lech i Ada Wójcik. 
Był występ zespołu rockowego Łukasza 
Paziowskiego, w którym prym wiodły 
dwie solistki: Nicola Hariasz i Klaudia 
Milczarczyk. W ponad godzinnym wy-
stępie zaprezentował się zespół RH Blues, 
a pomiędzy utworami młodzi wokaliści 
uhonorowali dyplomem swojego in-
struktora muzycznego, a jednocześnie gi-
tarzystę w grupie, Romana Sadowskiego. 
W części popołudniowej Dnia Wiązowny 
zaśpiewał także zespół wokalny „Śpiewa-
cy znad Mieni” prowadzony przez Prze-
mysława Kociszewskiego.

W przerwie między koncertami wrę-
czono dyplomy wyróżniającej się arty-
stycznie młodzieży z terenu gminy.

– Wiem, jak zdolna jest nasza mło-
dzież. Pragnę, żebyście nadal rozwijali 
swoje talenty i zdolności artystyczne 
– powiedziała wójt Bętkowska.

Wieczorem wystąpiły gwiazdy. Naj-
pierw rozśmieszał widzów swoimi 
zabawnymi skeczami i monologami 
kabaret Zygzak, a po nim na scenę we-
szli artyści biorący udział w koncercie 
„Żarcik a propos”: Joanna Trzepie-
cińska, Janusz Szrom oraz zespół mu-
zyczny. Po zmroku niezwykłe wrażenie 
zrobił pokaz teatru ognia zatytułowa-
ny „Fireshow”, zaprezentowany przez 
zespół Lumen Noctis. Późnym wie-
czorem imprezę zakończył pokaz ogni 
sztucznych. 

Imprezę urozmaicały dmuchany plac 
zabaw oraz trampolina dla dzieci, a tak-

że stoiska z różnymi atrakcjami. Wśród 
tych ostatnich była wystawa porcelany 
użytkowej, rękodzieła artystycznego, 
biżuterii, obrazów olejnych oraz rzeźb 
w drewnie prezentowane na wspólnym 
stoisku przez grupę twórców gminy 
Wiązowna w składzie: Anna Halladin, 
Barbara Makowska, Matylda Poszwald-
Gajewska, Karolina Poszwald, Julia Ja-
rząbek, Sergiusz Brzeziński.

– Jako grupa twórców prezentujemy 
się na Dniu Wiązowny po raz pierwszy. 
Wcześniej reprezentowaliśmy Wiązow-
nę podczas niedawnego Powiatowego 
Festiwalu Kultury w Otwocku – po-
wiedziała Matylda Poszwald-Gajewska. 
Z wystawą prac swoich podopiecznych 
wystąpił Środowiskowy Dom Pomocy 
Społecznej z Radiówka. Można było 
także zakupić książki przy stoisku ob-
sługiwanym przez wiązowskie biblio-
tekarki: Hannę Kobzę, Teresę Naperty 
i Dorotę Milewską.

Pieczę nad prawidłowym przebie-
giem imprezy sprawował konferansjer 
Marian Dachniewski, dziennikarz Pol-
skiego Radia. Najmłodszych zabawiał 
Maciej Gąsiorek, aktor Teatru Rampa, 
który poprowadził konkurs taneczny 
z nagrodami. Zwyciężyli: chłopiec ucha-
rakteryzowany na Spidera Mana oraz 
„Różyczka”. Przez cały dzień można 
było zagrać w szachy, bo miejscowy klub 
tej królewskiej gry „Eszach” zapraszał 
do spróbowania swoich sił w rywalizacji 
na bitewnych polach szachownic. Poje-
dynek szachowy stoczyli ze sobą m.in. 
wicemistrz Mazowsza 10-letni Przemek 
Laszczak ze swoim ojcem, Leszkiem.
 Piotr Kitrasiewicz

Taniec i muzyka nad Mienią
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Podczas sesji nadzwyczajnej Rady Gminy 
Wiązowna w dniu 16 czerwca br. radni 
podjęli decyzję, że boisko typu Orlik po-
wstanie jednak w Zakręcie. Inicjatywa 
ta omal nie została utrącona kilka mie-
sięcy wcześniej, kiedy podczas lutowej 
sesji Renata Falińska domagała się zdję-
cia z budżetu gminy środków na Orlika. 
Zamiast tej inwestycji, zaproponowała 
m.in. zakupienie placu pod budowę boi-
ska w Dziechcińcu, poszerzenie boiska 
w Wiązownie, budowę chodnika przy 
ul. Mlądzkiej.  Jej pomysł wykreślenia 
z projektu uchwały budżetowej zapisu 
o budowie Orlika poparło wówczas 6 sa-
morządowców, 7 było przeciwnych, a 1 
osoba wstrzymała się od głosu. Środki 
na tę budowę zostały więc zachowane 
w budżecie, aczkolwiek minimalną róż-
nicą w głosowaniu.

Na czerwcowej sesji nadzwyczaj-
nej temat został ponownie wywoła-
ny. Nastąpiło to podczas omawiania 
zmian do uchwały budżetowej na rok 
2011. Przewodnicząca Komisji Budże-
towej, Dorota Pliszczyńska, nie zgło-
siła wprawdzie większych uwag do 
projektu uchwały, jednak zatrzymała 
się przy punkcie dotyczącym środków 
przeznaczonych na budowę Orlika. 

– Zastanawialiśmy się podczas po-
siedzenia komisji nad celowością tej 
budowy, ze względu na wysoki wkład 
własny oraz koszty utrzymania. Może 
rozważylibyśmy inny wariant? – po-
wiedziała Pliszczyńska, co zabrzmiało 
dosyć groźnie i sprawiło, że rzecznik 
tej budowy, radny z Zakrętu, a jed-
nocześnie wiceprzewodniczący Rady, 
Piotr Łapiński, zaczął nieco nerwo-

wo kręcić się na krześle. Pliszczyńska 
zaproponowała, żeby zamiast Orlika 
wybudować standardowe boisko tra-
wiaste. Wątpliwości przewodniczącej 
Komisji Budżetowej zostały jednak 
rozwiane.

– Nasi mieszkańcy zasługują na 
boisko typu Orlik. Do tej inwesty-
cji przygotowywaliśmy się zgodnie 
z wcześniejszą decyzją Rady. Dys-
ponujemy wykonanym projektem, 
mamy także pozwolenie na budowę. 
Do końca czerwca musimy ogłosić 
przetarg na wykonawcę budowy. Boi-
sko typu Orlik daje możliwości znacz-
nie większe niż boisko trawiaste, bo 
można na nim uprawiać rozmaite gry 
zespołowe jak piłka nożna, siatkowa, 
koszykówka, a również tenis. Można 
także rozgrywać zawody, oczywiście 
nie w ramach turniejów kwalifiko-
wanych, bo do tych niezbędny byłby 
stadion typu Legia, ale czysto rekrea-
cyjne. Koszty są niemałe, lecz są one 
niezbędne, a jakości Orlika nie moż-
na porównywać ze zwykłym boiskiem 
trawiastym. Gmina otrzymuje zresztą 
wysokie dotacje na tę budowę – po-
wiedziała wójt Anna Bętkowska.

Skarbnik gminy, Wiesław Miłkow-
ski, przedstawił dane liczbowe do-
tyczące finansów. Na budowę Orli-
ka, realizowaną w ramach projektu 
„Moje boisko – Orlik 2012”, kwotę 
333 tys. zł. czyli 1/3 kosztów gmina 
uzyska w formie dotacji od Urzędu 
Marszałkowskiego oraz taką samą 
z Ministerstwa Sportu. Pozostałą 1/3 
kosztów pokryje z budżetu własnego. 
Koszty utrzymania nie będą wcale tak 
wysokie jak myślała radna (np. nie-
prawdziwa, w rzeczywistości znacz-
nie niższa, okazała się rzekoma kwota 

90 tys. zł w skali rocznej na utrzyma-
nie Orlika), a opłacalność inwestycji 
może okazać się ogromna na przy-
szłość.

– Nie możemy zwlekać z tą budową, 
bo boisko trzeba oddać do użytku na 
jesieni oraz rozliczyć do końca roku 
– zauważył skarbnik.

– Będzie można na tym boisku orga-
nizować wszelkie rozgrywki w ramach 
zawodów rekreacyjnych, oczywiście 
bez porównywania się ze sportem 
kwalifikowanym – podtrzymał wcześ-
niejszą wypowiedź wójt Anny Bętkow-
skiej, jej zastępca, Tomasz Kostyra.

Wyczerpujące wyjaśnienia na pyta-
nia radnej Pliszczyńskiej skierowane 
mailem do Pani Wójt otrzymali wszy-
scy radni na piśmie przed sesją. 

– Wczoraj byliśmy na zebraniu 
z mieszkańcami w Zespole Szkolno 
-Gimnazjalnym w Zakręcie, więc dzi-
siaj wyjaśniam wątpliwości – wójt 
Bętkowska wyjaśniła swoją nieobec-
ność na posiedzeniu Komisji Budżeto-
wej poprzedniego dnia. Pod wpływem 
tej argumentacji, Dorota Pliszczyńska 
zmieniła zdanie.

– Wycofuję się z poprzedniego sta-
nowiska. To co powiedzieliście pań-
stwo, przekonało mnie – stwierdziła 
uczciwie radna.

Kiedy doszło do głosowania, za 
przyjęciem projektu zmian w uchwale 
budżetowej, uwzględniającym środki 
na budowę Orlika, głosowało 9 rad-
nych, a 5 wstrzymało się od oddania 
głosu.

W dalszym toku obrad radni jed-
nogłośnie przyjęli projekt uchwały 
w sprawie zaopiniowania projektu 
uchwały Rady Powiatu Otwockiego 
dotyczącego ograniczenia działalno-
ści Zespołu Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Otwocku. Jak 
wyjaśniła wójt, chodziło o czystą 
formalność, gdyż wymienione w do-
kumencie „ograniczenie działalno-
ści” polegało na likwidacji jednostek 
(np. oddziału okulistycznego oraz 
pracowni patomorfologii w szpitalu 
powiatowym) w praktyce nie funk-
cjonujących już od kilku lat. Władze 
powiatu postanowiły uporządkować 
pod względem formalnym istnieją-
cą sytuację, zastępując jednocześnie 
usługi wymienionych podmiotów 
świadczeniami realizowanymi przez 
inne jednostki.

Nieoczekiwanym akcentem sesji 
nadzwyczajnej Rady Gminy Wiązow-
na było  poddanie pod głosowanie 
podtrzymania stanowiska radnych 
z 7 lutego br. w sprawie budowy Wią-

Dwie sesje
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zowskiego Centrum Kultury. Wówczas 
samorządowcy większością głosów 
uznali kontynuowanie tej inwestycji 
za niezasadne. Obecnie przewodni-
cząca Rady, Monika Sokołowska, zło-
żyła wniosek o ustosunkowanie się 
do tamtego stanowiska. Bezpośred-
nim powodem wniosku było odczy-
tanie nadesłanej na ręce wójta, Anny 
Bętkowskiej, odpowiedzi z Mazowie-
ckiego Urzędu Marszałkowskiego, 
w której samorząd wojewódzki nie 
przewidywał możliwości przedłuże-
nia terminu rozliczenia tej inwestycji 
na rok 2014, o co ubiegały się władze 
gminy Wiązowna.

– Czy mamy wysłać kolejne pismo 
do Marszałka? – zapytała Bętkowska.

– Dajmy sobie z tym spokój, nie 
wysyłajmy kolejnych pism, wystarczy 
już tego! – wyraził opinię Józef Ro-
man Witan. 

W tej właśnie sytuacji Sokołowska 
złożyła swój wniosek. Padły protesty, 
że tak nagle przedstawiona propozy-
cja wymaga przemyślenia i byłoby 
lepiej, żeby przegłosować ją na sesji 
zwołanej na dzień 29 czerwca. Byli 
jednak i tacy, którzy uznali, że lepiej 
zrobić to od razu, gdyż najbliższa se-
sja będzie mieć charakter absolutoryj-
ny i lepiej będzie skupić się podczas 
niej na innych zagadnieniach. Tych 
ostatnich była większość i rozstrzyg-
nęli dylemat. Przewodnicząca zadała 
więc obecnym następujące pytanie: 

– Kto jest za tym, żeby podtrzymać 
stanowisko Rady Gminy z 7 lutego 
2011 roku uznające kontynuowa-
nie budowy Wiązowskiego Centrum 
Kultury za niezasadne i rozwiązanie 
umowy w tej sprawie?

Padło 9 głosów za podtrzymaniem 
tamtego stanowiska i 5 przeciwnych 
mu. Ze względu na nieobecność na 
sesji jednej radnej, głosowało 14 
członków wiązowskiego samorządu. 
Decyzja większości radnych oznacza 
wycofanie się z tej inwestycji.

* * *

Podczas sesji Rady Gminy w dniu 
29 czerwca radni jednomyślnie udzie-
lili absolutorium Wójtowi Gminy 
Wiązowna za 2010 rok. Głosowanie 
w tej sprawie poprzedziło przedsta-
wienie przez Annę Bętkowską spra-
wozdania finansowego za ubiegły 
rok oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu za ten sam okres. Odczytano 
pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Rozrachunkowej, jak również opinię 
Komisji Rewizyjnej o wykonaniu bu-

dżetu za 2010 rok, której członkowie 
jednogłośnie opowiedzieli się za udzie-
leniem absolutorium Wójtowi Gminy.

Wójt przedstawiła także sprawozda-
nie o stanie mienia gminy na dzień 31 
grudnia 2010 roku. Gmina była wtedy 
właścicielem gruntów o powierzchni 
138, 5 ha o wartości 25 mln. 728 tys. 
458 zł, 36 gr. Grunty gminne oddane 
w użytkowanie wieczyste stanowiły 
powierzchnię 8,25 ha i z tego tytułu 
gminie przysługiwała należna roczna 
opłata w kwocie 209 tys. 094 zł. War-
tość środków trwałych gminy czyli 
takich, których wartość w dniu przy-
jęcia do ewidencji przekracza 3.500 
zł wynosiła w ostatnim dniu ub.r. 63 
mln. 431 tys. 714 zł i 03 grosze. War-
tość pozostałych środków trwałych, 
to jest tych składników majątkowych, 
których wartość jest poniżej 3.500 
zł wynosiła 3 mln. 206 tys. 173 zł 
i 76 gr. Wartość zasobów bibliotecz-
nych wynosiła 188 tys. 451 zł i 89 
gr. Kwota wartości niematerialnych 
i prawnych – głównie zakupionych 
programów komputerowych i licencji 
niezbędnych do pracy Urzędu Gminy 
i jednostek organizacyjnych – wyno-
siła 382 tys. 700 zł. 55 gr. Na koniec 
2010 roku stan robót w toku wy-
nosił 26 mln. 353 tys. 278 zł. 92 gr 
i zwiększył się w stosunku do 2009 r. 
o 13 mln. 980 tys. 316 zł. 88 gr. Były 
to głównie nie odebrane lub nie za-
kończone inwestycje w drogach, eta-
py kompleksowej kanalizacji gminy 
Wiązowna, inwestycje w zaopatrzenie 
gminy w wodę, jak również pozosta-
łe inwestycje wieloletnie nie zakoń-
czone do  końca 2010 roku. Majątek 
obrotowy gminy na dzień 31 grud-
nia ub.r. – zasoby gotówkowe oraz 
stan należności i zobowiązań Urzędu 
Gminy i gminnych jednostek organi-
zacyjnych – wynosił łącznie 2 mln. 
225 tys. 564 zł. i w stosunku do roku 
2009 zmniejszył się o 506 tys. 770 zł. 
29 gr. 

Po przedstawieniu przez Annę Bęt-
kowską tych oraz innych elementów 

stanu mienia gminy na ostatni dzień 
ubiegłego roku, głos zabrała Dorota 
Pliszczyńska.

– Dziękuję pani wójt za tę informa-
cję. Od kilku lat nie mogłam docze-
kać się wiedzy o stanie mienia gminy 
i cieszę się, że wreszcie to nastąpiło 
– powiedziała radna.

Z pozytywnym skutkiem przegło-
sowano projekt uchwały w sprawie 
wydzierżawienia na okres nie dłuższy 
niż 9 lat i 10 miesięcy części nierucho-
mości stanowiącej własność gminy 
Wiązowna, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka o numerze 120 
w obrębie geodezyjnym Rzakta. Na 
działce tej, o objętości ok. 150 m2, 
ma stanąć maszt telekomunikacyj-
ny o wysokości do 55 metrów. Prze-
ciwniczką przyjęcia tej uchwały była 
radna reprezentująca Rzaktę, Barbara 
Bratko.

– Mieszkańcy Rzakty nie chcą na swo-
im terenie tej inwestycji. Maszt miałby 
znajdować się w zbyt bliskiej odległości 
od domów mieszkalnych, a ostatnio tuż 
przy tej lokalizacji zamieszkała rodzi-
na z małym dzieckiem – powiedziała 
radna. Jej racje nie znalazły akceptacji 
ze strony pozostałych członków Rady. 
Padały argumenty, że przecież trzeba 
gdzieś umieścić odbiornik telekomuni-
kacyjny. W pewnej chwili radna spróbo-
wała pójść na kompromis i powiedziała, 
że skoro maszt już ma tam powstać to 
oczekuje jakiejś rekompensaty dla lokal-
nej społeczności. Na jej słowa „Jeśli już, 
to coś za coś”, zareagował Waldemar 
Suchecki mówiąc:

– To jest szantaż.
– Nie, to nie jest szantaż. To tylko 

czysto biznesowe podejście do tematu 
– zaoponowała radna. 

Wynik głosowania okazał się zde-
cydowanie korzystny dla projek-
tu uchwały: za oddaniem działki 
w dzierżawę pod maszt telekomuni-
kacyjny głosowało 12 samorządow-
ców, dwie osoby wstrzymały się od 
głosu, a radna Bratko była przeciwna.
 Piotr Kitrasiewicz

USŁUGI ASENIZACYJNE

WOJ-MAR 
Wojciech Kobza

RZAKTA k. Glinianki

SZYBKO TANIO I SOLIDNIE

Tel. 506 194 086
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SKŁAD WĘGLOWY RZAKTA
tel. 602 298 076

Węgiel: 

KOSTKA, ORZECH, GROSZEK,
EKO-GROSZEK, MIAŁ WĘGLOWY

Transport do klienta gratis
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W Urzędzie Gminy odbyło się kolejne spotka-
nie w ramach projektu „Decydujmy razem”. 
Członków zespołu partycypacyjnego powita-
ły: wójt Anna Bętkowska oraz animator pro-
jektu Urszula Skolasińska. Praca trwała przez 
kilka godzin, nie przerwał jej nawet dwugo-
dzinny brak dopływu prądu.

Spotkanie poprowadził socjolog 
z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Ce-
zary Trutkowski, który przedstawił 
wyniki ankiet zebranych z losowo wy-
typowanych gospodarstw domowych. 
Ze zgromadzonych informacji wynika, 
że mieszkańcy są na ogół zadowoleni 
z faktu zamieszkania na terenie gminy 
Wiązowna i interesują się jej sprawami. 
60% z nich sprawdza bieżące informacje 
na oficjalnej stronie internetowej Urzę-
du Gminy, 80% rozmawia z sąsiadami 
o sprawach gminy, 30% czyta nowe 
uchwały i nowe dokumenty gminne. 
62% jest zdania, że najlepszym sposo-
bem przekazywania informacji jest ga-
zeta lokalna. Przytoczone dane nie ule-
gają sumowaniu w ramach 100%, gdyż 
każdy z ankietowanych mógł zaznaczać 
nie tylko jeden wariant odpowiedzi, 
dlatego nie ma sprzeczności między pro-
centowym udziałem w – przykładowo – 
czerpaniu informacji za pośrednictwem 
gazety lokalnej, jak i strony Interneto-
wej UG. 

Spośród bolączek codziennego życia na 
terenie gminy najczęściej wymieniano: 
brudne lasy (78%), zły stan dróg pieszych 
(66% ankietowanych), słabą dostępność 
do przedszkoli i do placów zabaw (35%). 
Ludzie źle oceniają także dostęp do leka-

rzy specjalistów, ale zadowoleni są z pra-
cy aptek. Wysoko oceniają także obsługę 
ze strony firm wywożących śmieci z pry-
watnych posesji. Skarżą się na trudności 
ze znalezieniem pracy na terenie gminy. 
Ich zdaniem, władze powinny stawiać 
w pierwszym rzędzie na budowę wodo-
ciągów i kanalizacji oraz rozwijać lokalną 
służbę zdrowia. Na pytanie o utworzenie 
straży gminnej, aż 46% opowiedziało się 
przeciwko powoływaniu tej formacji, za 
jej utworzeniem było 37%, a 13% nie 
miało sprecyzowanego zdania. 

– Wyniki nie są złe. Jest parę obszarów 
będących problemem, ale macie państwo 
wyraźne wskazania jakimi priorytetami 
kierować się w rozwoju gminy. Wyniki po-
kazały też, że tak głośny swego czasu kon-
flikt wokół budowy WCK dla większości 
mieszkańców nie miał istotnego znacze-
nia – powiedział Cezary Trutkowski.

W dalszej części spotkania członkowie 
zespołu partycypacyjnego wskazywali, 
w oparciu o wyniki ankiet, mocne i słabe 
strony gminy oraz szanse i zagrożenia 
w jej rozwoju. Do mocnych stron zali-
czono m.in. pozytywną ocenę jakości 
życia w gminie, wysoki poziom kapitału 
ludzkiego (niskie bezrobocie, wysoką licz-
bę mieszkańców z wyższym wykształce-
niem), zainteresowanie sprawami gminy. 
Do słabych stron zaliczono: niski poziom 
kapitału społecznego (aktywność, zaufa-
nie, dezintegracja), brak poczucia wpływu 
na sprawy gminy, niezadowalającą relację 
w kontakcie między władzą a obywate-
lem.  Spośród zagrożeń wymieniono prze-
de wszystkim nie sprzyjającą integracji 
rozległość terytorialną gminy oraz brak 
spójności interesów między największy-

mi osiedlami gminnymi: Wiązowną, Za-
krętem i Glinianką. Za największą szan-
sę uznano zadowolenie ankietowanych 
z miejsca zamieszkania.

Wypracowane materiały posłużyły do 
wykreowania wizji, będącej krótkim za-
pisem tego, czym gmina miałaby stać się 
w bliżej nie sprecyzowanej przyszłości. 
Zebrani zgodzili się, że ich wizja powinna 
zawrzeć się w haśle: „Gmina Wiązowna 
miejscem konstruktywnego dialogu”. Na-
stępnie pracowano nad sprecyzowaniem 
celów, których realizacja powinna nastąpić 
w czasie ściśle określonym, w tym przy-
padku w ciągu 3 lat. Ustalono, że celami 
takimi będą: zwiększenie partycypacji spo-
łecznej w decydowaniu o rozwoju gminy, 
wzmocnienie więzi społecznych w gminie, 
zwiększenie partycypacji społecznej w po-
dejmowaniu kluczowych decyzji.

Cele te są szczególnie istotne w kon-
tekście dalekich od doskonałości więzi 
międzyludzkich w gminie, na co zwrócił 
uwagę prowadzący.

– Jesteście państwo trudną społecznoś-
cią. Są to nie tylko wnioski wypływające 
z moich obserwacji konfliktu wokół bu-
dowy WCK, ale także z faktu, że ilekroć 
przyjeżdżam do was, żeby wziąć udział 
w spotkaniu partycypacyjnym „Decy-
dujmy razem”, to zawsze podczas tych 
zebrań dominuje napięcie i kłótliwość. 
Nie zauważyłem tak silnie negatywnego 
zjawiska w innych gminach, do których 
jeżdżę – powiedział socjolog.

Można więc przyjąć, że cele do których 
dążą członkowie zespołu partycypacyjne-
go są wyjątkowo trudne do osiągnięcia, bo 
materią najbardziej oporną na zmianę jest 
ludzki charakter. Co oczywiście nie ozna-
cza, że nie należy próbować.

Kolejne spotkanie w ramach „Decy-
dujmy razem” zaplanowano na początek 
września. Piotr Kitrasiewicz

Szanse i zagrożenia

Uprzejmie dziękujemy wszystkim re-
spondentom i ankieterom za wzięcie 
udziału w badaniu na temat warunków 
życia i jakości usług publicznych w gmi-
nie Wiązowna, realizowanym w ramach 
Projektu „Decydujmy razem. Wzmoc-
nienie mechanizmów partycypacyjnych 
w kreowaniu i wdrażaniu polityk pub-
licznych oraz podejmowaniu decyzji 
publicznych”. Skierowaliśmy do loso-
wo wybranych gospodarstw domowych 
334% ankiety, z czego ponad zostało 
wypełnionych i posłużyło do dokonania 
zbiorczego zestawienia poglądów i opinii 
mieszkańców naszej gminy. Dzięki Pań-

stwa zaangażowaniu i uzyskanej wie-
dzy nt. jakości życia i usług publicznych 
w gminie, Zespół Partycypacyjny opra-
cuje projekt dokumentu nt. partycypacji 
społecznej w gminie Wiązowna, który 
zostanie przedłożony do uchwalenia Ra-
dzie Gminy. 

Udział w badaniu był dobrowolny, 
a wspólna ankieta skierowana była do 
wszystkich członków danego gospodar-
stwa domowego. Wspólną odpowiedzią 
na pytanie była odpowiedź najbliższa pa-
nującym w danym domu poglądom. 

Składamy również serdeczne podzięko-
wania członkom Zespołu Partycypacyjne-

go Projektu „Decydujmy razem”, którzy 
wzięli na siebie trud dotarcia do wszyst-
kich wytypowanych do badania gospo-
darstw domowych. 

Podziękowania należą się również oso-
bom wspierającym działania Zespołu Par-
tycypacyjnego, bez ich wiedzy i doświad-
czenia których, bardzo trudna byłaby 
praca związana z realizacją Projektu w na-
szej Gminie. Projekt „Decydujmy razem” 
w naszej Gminie wspierają socjolog UW 
dr Cezary Trutkowski – doradca Gminy ze 
strony  Fundacji  Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej oraz Andrzej Sadrakuła - koordyna-
tor regionalny z ramienia tejże Fundacji.

Z poważaniem
Wójt Gminy Wiązowna, Anna Bętkowska 

Animator Projektu, Urszula Skolasińska 

Podziękowanie za udział w ankietowaniu
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Gimnazjum w Zakręcie nie zostanie zli-
kwidowane. Rodzice zdecydowali, że 
będą jednak posyłać swoje dzieci do tej 
placówki, a władze gminy poszły im na 
rękę. 

Do kompromisu doprowadziło spot-
kanie władz gminy z rodzicami dzieci 
uczęszczających do Szkoły Podstawo-
wej im. Cypriana Kamila Norwida 
oraz Publicznego Gimnazjum. 

Tematem dyskusji, która odbyła się 
w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Zakręcie pod koniec 
czerwca było rozważenie ewentualno-
ści zawieszenia działalności istnieją-
cego od 4 lat gimnazjum. Niedawno 
problem ten poruszono podczas po-
łączonego posiedzenia komisji mery-
torycznych Rady Gminy i większość 
samorządowców miała wątpliwości co 
do celowości dalszego funkcjonowania 
gimnazjum. Dlaczego? Okazało się, że 
we wszystkich trzech klasach gimna-
zjalnych uczy się zaledwie 19 uczniów: 
11 w klasie pierwszej, 3 w drugiej i 5 
w trzeciej. 

Padło stwierdzenie, że dalsze utrzy-
mywanie gimnazjum mija się z celem, 
bo efekty dydaktyczne przy nielicznych 
klasach mogą być słabe, tym bardziej, 
że od września 2011 roku do szkoły 
podstawowej wejdą dwa roczniki obję-
te obowiązkiem szkolnym i powstaną 
podwójne klasy pierwsze. Powstanie 
problem, gdzie umieścić tak wielu ucz-
niów, a rozwiązaniem byłoby dalsze 
utrzymywanie systemu zmianowego 
w rozkładzie zajęć. Innym wyjściem 
mogłoby być opróżnienie kilkuoso-
bowych zaledwie klas gimnazjalnych, 
czyli likwidacja lub zawieszenie gim-
nazjum. Czy jednak tak drastyczne 
posunięcie zda egzamin? I co na to ro-
dzice uczniów?

Właśnie odpowiedzi na te pyta-
nia postanowiły poszukać władze 
gminy w bezpośrednim kontakcie 
z mieszkańcami Zakrętu. Na spot-
kaniu w sali gimnastycznej Zespołu 
gminę reprezentowali: wójt Anna 
Bętkowska, zastępca wójta Tomasz 
Kostyra, przewodnicząca Rady Gmi-
ny Monika Sokołowska, radni: Piotr 
Łapiński, Andrzej Cholewa, Dorota 
Pliszczyńska, Robert Duczek, Renata 
Falińska, Waldemar Suchecki. Przy-
byłych powitała dyrektorka Zespołu, 
Elżbieta Olczyk-Szum.

Jako pierwszy głos zabrał Tomasz 
Kostyra, który przypomniał, że jest to 
drugie spotkanie w tym gronie. Pierw-
sze, mające burzliwy przebieg, zakoń-
czyło się deklaracją ze strony rodzi-
ców, że zastanowią się, czy chcą, żeby 
ich dzieci kończące obecnie klasę 6 
w SP im. Norwida od września rozpo-
częły naukę w klasie I w gimnazjum. 
Takich deklaracji padło pięć. Z kolei 
zastępca wójta zapytał, ile rodziców 
dzieci uczących się w klasach piątej 
i czwartej, składa podobną deklarację. 
Uniosło się do góry 6 rąk z klas piątych 
i 7 z klas czwartych.

– Gdybyśmy na tej podstawie mieli 
liczyć przyszłych uczniów gimnazjum, 
to nie byłaby to liczba porażająca 
– stwierdził wice wójt. 

Rozpoczęła się długa dyskusja, 
w której głos zabrała większość obec-
nych na sali rodziców. Domagali się 
oni, żeby gimnazjum nie likwidować.

– W takim razie, co państwo pro-
ponujecie? Jakie argumenty możecie 
przedstawić radnym, żeby zagłosowali 
za pozostawieniem gimnazjum w tym 
miejscu? – zapytał Kostyra.

Głos zabrała jedna z pań: 
– Moja córka chce chodzić właśnie 

do tego gimnazjum, chociaż ukończy-
ła bardzo dobrą szkołę podstawową 
w Sulejówku. Tutaj jednak kierowni-
ctwo szkoły oferuje młodzieży trochę 
za mało, przy czym nie chodzi mi o sam 
budynek, bo budynek to nie wszystko. 
Mam na myśli niewielką ilość zajęć 
dodatkowych, w tym w zakresie języ-
ków obcych. To nie sprzyja rozwojowi 
naszych dzieci. 

Głos zabrała także dyrektor Elżbieta 
Olczyk-Szum.

– Nie jest prawdą, że nasza oferta 
zajęć dodatkowych jest uboga. Tyle 
się wie, ile się widzi. Jak ktoś rzadko 
w szkole bywa, to niewiele wie o za-
jęciach dodatkowych, których oferta 
jest spora – powiedziała szefowa ZSG 
i wyliczyła istotnie niemały zestaw 
tych zajęć. 

Głos zabrała wójt Anna Bętkowska.
– Decyzja poprzednich władz gmi-

ny o utworzeniu tego gimnazjum była 
na pewno słuszna, ale przedwczesna. 
Za wcześnie dano państwu nadzieję. 
Kiedyś na pewno w tym miejscu bę-
dzie gimnazjum, bo gmina rozrasta 
się i takie zapotrzebowanie wcześniej 
czy później się skrystalizuje. Ale teraz 

jest bardzo mało dzieci w klasach gim-
nazjalnych - zbyt mało – powiedziała 
wójt.

– Jeżeli dzieci będą w gimnazjum, 
to gimnazjum pozostanie. Problem 
wyszedł z państwa strony, a nie ze 
strony władz gminy, bo to państwo 
nie chcecie, żeby wasze dzieci cho-
dziły do tego gimnazjum i wybiera-
cie im inne placówki w okolicznych 
gminach – wypowiedziała się Dorota 
Pliszczyńska.

Spotkanie zakończyła adresowana 
do rodziców propozycja Piotra Łapiń-
skiego, żeby składać do Urzędu Gminy 
deklaracje, ilu rodziców zdecyduje się 
pozostawić swoje dzieci na dalszą na-
ukę w gimnazjum w Zakręcie. Poparła 
ją nauczycielka języka polskiego w Ze-
spole Szkolno-Gimnazjalnym, Justyna 
Chłopik.

– Proszę rodziców o składanie tych 
deklaracji, bo inaczej to gimnazjum 
nie przetrwa. Uczę w gimnazjum 
i widzę w dzieciach z klasy 11-oso-
bowej bardzo duży potencjał. Gorzej 
jest w klasach kilkuosobowych, bo 
żeby uczeń rozwijał się intelektualnie 
musi mieć możliwość konfrontowa-
nia swoich wypowiedzi ze zdaniem 
kolegów w klasie, a tych jest za mało 
– powiedziała nauczycielka uzysku-
jąc oklaski od grupy mieszkańców.

- Tak jest, dajcie nam dzieci, a szkoła 
będzie dalej działać i wspólnie będzie-
my ją rozbudowywać. Proszę pamiętać 
jednak o tym, że budżet gminy nie 
jest zbudowany z gumy, ale z realnych 
pieniędzy, których nie wystarczy na 
wszystko – usłyszeli zgromadzeni sło-
wa Anny Bętkowskiej.

* * *

W lipcu wójt Anna Bętkowska pod-
jęła decyzję o nie likwidowaniu tej 
placówki. Okazało się, że rodzice do-
trzymali złożonych podczas spotkania 
deklaracji i zapisali do gimnazjum 14 
dzieci. Nie jest to także liczba „pora-
żająca”, ale wystarczająca, żeby gim-
nazjum przetrwało kryzys. A potem…
Biorąc pod uwagę przybywanie miesz-
kańców na terenie gminy, w tym mło-
dzieży w wieku gimnazjalnym, trze-
ba mieć nadzieję, że zainteresowanie 
nauką w placówce w Zakręcie będzie 
stopniowo wzrastać. 

Piotr Kitrasiewicz

Zwyciężył kompromis
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Wójt Gminy Wiązowna Anna Bętkowska, 
Skarbnik Gminy Wiesław Miłkowski i Ko-
mendant OSP w Wiązownie Grzegorz Pyzik 
podpisali w Modlinie umowę dotyczącą dofi-
nansowania sprzętu dla OSP w Malcanowie.

Spotkanie na terenie historycznej 
twierdzy odbyło się z udziałem wójtów 
i burmistrzów podwarszawskich gmin. 
Nastąpiło na zaproszenie Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Adama Stru-
zika, oraz burmistrza Nowego Dworu Ma-
zowieckiego Jacka Kowalskiego (na terenie 

tej gminy znajduje się dzielnica Modlin-
Twierdza).

– Zależało nam, żeby spotkać się 
w tym właśnie miejscu, ze względu na 
naszą polską historię i tradycję. Twier-
dza Modlin zasłynęła zwłaszcza we 
wrześniu 1939 roku stawiając heroicz-
ny opór niemieckiej agresji i kapitulując 
dopiero po złożeniu broni przez obroń-
ców Warszawy – powiedział Marszałek, 
który w dalszej części swojego wystąpie-
nia podkreślił trudną sytuację finansową 
województwa mazowieckiego. Koniecz-

ność oszczędności sprawiła, że złożone 
na sumę 35 mln. zł. wnioski zdołano 
zaspokoić tylko w kwocie 5 mln. zł. 

Gminie Wiązowna przyznano 11 tys. 
zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na 
zakup zestawu motopompy szlamowej 
o wysokiej wydajności, którego cena wy-
nosi ok. 60 tys. zł. 

– Gmina dołoży do tego zakupu 7,5 tys. 
zł i tyle samo przeznaczy na niego OSP 
Malcanów. Brakującą część środków fi-
nansowych uzyskamy z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Zakup sprzętu nastąpi 
w terminie do 24 października – powie-
działa wójt Anna Bętkowska. Info. UG

W kampanii wyborczej wójt Anna Bętkow-
ska mówiła o konieczności powołania spółek 
wodnych, zarówno wiejskich, jak i gminnej. 
W latach dziewięćdziesiątych spółki prze-
stały działać i efekty zaniedbania widać. Po 
latach suchych nastąpiły mokre i wiele strat 
ponieśli mieszkańcy naszej gminy. Aby ten 
stan zmienić podjęto próby zebrań wiejskich 
na temat powołania spółek. Ziarno padło na 
doskonały grunt i przy pomocy urzędu – tu 
należy podkreślić dobrą współpracę wójta,  
urzędników gminnych (Mariusza Laskusa), 
i mieszkańców m.in. Edwarda Wolskiego, 
Jerzego Izdebskiego – inicjatywa wójt  za-
owocowała w Góraszce. W zebraniu inau-
guracyjnym, które odbyło się 17 czerwca br, 
oprócz  Anny Bętkowskiej udział wzięli radni 
Gminy Wiązowna, Piotr Izdebski i Robert 
Duczek, oraz sołtys Góraszki Anna Rak, którą 
wybrano na przewodniczącą spotkania. Licz-
nie przybyli mieszkańcy sołectwa. 

Członkowie założyciele powołali Spółkę 
Wodną Góraszka i przyjęli jej statut. Pod-
czas Walnego Zgromadzenia Członków 
Spółki Wodnej w Góraszce przeprowadzo-
no wybór zarządu Spółki. Przewodniczącą 
Spółki została Sylwia Adamiec, zastępcą 
Arkadiusz Iwanicki, sekretarzem Jan Mi-
lewski. Na drodze głosowania powołano 
także Komisję Rewizyjną w składzie: Jerzy 
Izdebski (przewodniczący), Grażyna Bo-
gucka, Jan Bartosiak. 

– Na najbliższej sesji wystąpię do Rady 
Gminy o podjęcie uchwały w sprawie 
przystąpienia Gminy do tej Spółki, będzie-
my wspierać i pomagać zarządowi – zapo-
wiedziała wójt Anna Bętkowska – Jestem 
bardzo zadowolona, że jest pierwsza Spół-

ka. Za tym przykładem pójdą inne wsie. 
Mówi się o powołaniu Spółki w Dziech-
cińcu, Malcanowie i Boryszewie.

– Powszechnym zjawiskiem występu-
jącym na terenie naszej gminy są podto-
pienia posesji i zalewania gruntów. Są on 
wynikiem zasypanych i źle utrzymanych 
rowów melioracyjnych, o które właściciele 
posesji nie dbają, a inwestorzy prowadzą-
cy budowy na gruntach zmeliorowanych 
bardzo często niefrasobliwie „przerywają” 
istniejącą sieć i ani w głowie im zapewnie-
nie przebudowy gwarantującej jej prawid-
łowe funkcjonowanie czyli właściwe od-
prowadzanie nadmiaru wód opadowych 
i roztopowych, te zadania stoją przed 
Spółką – powiedziała w imieniu Zarządu 
przewodnicząca Sylwia Adamiec, miesz-
kanka wsi Góraszka od 13 lat. 

- Problem ten daje się we znaki miesz-
kańcom, odczuwają go także strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej wzywani 
po większych deszczach na miejsca pod-
topień, żeby wypompować wodę. Od-
czuwamy go również my, władze gminy, 
bo monitują nas zdesperowani właścicie-
le gruntów i posesji, żądający, aby „coś 
z tym zrobić”. Wydają się przy tym nie 
pamiętać, że to właśnie na nich – właś-
cicielach gruntów,  na których wybudo-

wano urządzenia melioracyjne typu sącz-
ki, dreny, rowy i przepusty – spoczywa 
obowiązek utrzymywania ich w stanie 
zapewniającym prawidłowe funkcjono-
wanie – mówi wójt Anna Bętkowska.

Utworzenie spółki wodnej spowoduje 
przejęcie od jej członków obowiązków 
właściwego utrzymania rowów i urządzeń 
melioracji oraz dbałość o ich  prawidłowe 
funkcjonowanie. W tym oczywiście od-
budowę obecnie zniszczonych lub uszko-
dzonych urządzeń melioracyjnych. Spółka 
wodna może ponadto prowadzić kontrolę 
nad trwającymi inwestycjami w zakresie 
kolizji inwestycji z urządzeniami melio-
racyjnymi oraz prawidłowego wykonania 
ich przebudowy. Może wykonywać rów-
nież wiele innych zadań związanych z pra-
widłową gospodarką wodną na gruntach 
objętych jej działalnością. 

Spółka wodna utrzymywana jest ze 
składek jej członków czyli ludzi, którzy 
ją założyli, ale źródłem jej finansowa-
nia mogą być również różnego rodzaju 
dotacje, zarówno z Urzędu Gminy, jak 
i Urzędu Marszałkowskiego czy Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze 
oczywiście są niezbędne do funkcjono-
wania spółki wodnej.  PK

Jest pierwsza Spółka Wodna

Dotacja na zakup motopompy
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15-16 sierpnia 1920 r. 
– Rozbicie wojsk bolszewi-
ckich pod Warszawą. 

Dowodzone przez Józefa Piłsud-
skiego wojska polskie w śmiałym 
manewrze znad rzeki Wieprz uderzy-
ły na nacierające na Warszawę od-
słonięte skrzydło armii bolszewickiej 
doprowadzając do jego rozbicia. Na-
stąpiła polska kontrofensywa, która 
odrzuciła zagrażające stolicy wojska 
nieprzyjaciela aż za Niemen. 

Wojna polsko-radziecka zakończy-
ła się obronieniem przez II Rzeczpo-
spolitą niepodległości i utrzymaniem 
w granicach Polski ziem wschodnich 
do rzeki Zbrucz.

1 września 1939 r. – agre-
sja wojska niemieckich na 
Polskę. 

Pomimo heroicznej obrony słabsze 
liczebnie i technicznie wojska pol-
skie poniosły klęskę na polu bitwy. 
Niemcy zajęły niemal połowę ziem 
II Rzeczypospolitej wcielając do Rze-
szy tereny zachodnie (m.in. Pomorze, 
Wielkopolskę i woj. Łódzkie), a na 
pozostałym obszarze (Warszawa, Kra-
ków, Lublin, Kielce) organizując oku-
pacyjny twór nazwany Generalnym 
Gubernatorstwem.

3 września 1939 r. – Sojusznicy Pol-
ski, Wielka Brytania i Francja, wypo-
wiedziały wojnę III Rzeszy, co stało się 
początkiem II wojny światowej. 

17 września 1939 r. – Armia 
Czerwona przekroczyła pol-
ską granicę od wschodu

Działając w zmowie z Niemcami, 
Armia Czerwona przekroczyła pol-
ską granicę od wschodu zajmując te-
reny II Rzeczypospolitej z Lwowem 
i Grodnem. 

Zaangażowane w obronę przed na-
jazdem niemieckim wojska polskie 
nie miały szans na stawienie poważ-
niejszego oporu kolejnemu najeźdźcy. 
Wzięci do niewoli oficerowie Armii 
Polskiej, Straży Granicznej oraz funk-
cjonariusze Policji Państwowej zostali 
wywiezieni w głąb ZSRR i częściowo 
wymordowani m.in. w Katyniu.

Kartki z kalendarza
W czerwcu odbyły się dwie sesje Rady 
Gminy Wiązowna. Pierwsza, nadzwyczajna, 
zwołana została przede wszystkim z powodu 
pilnej konieczności wprowadzenia zmian bu-
dżetowych w inwestycji dot. Budowy „Orli-
ka” w Zakręcie tak, aby możliwe było ogło-
szenie przetargu na budowę przed końcem 
czerwca. Druga była sesją absolutoryjną.

Bardzo intensywnie pracowały 
wszystkie komisje rady, które poza 
analizą materiałów absolutoryjnych, 
zastanawiały się m.in. nad zasadnoś-
cią funkcjonowania gimnazjum w Za-
kręcie w obecnym kształcie i przy tak 
dużej migracji uczniów klas szóstych 
z Zakrętu do innych gimnazjów. W tej 
sprawie odbyły się także dwa spotkania 
w Zakręcie z udziałem mieszkańców, 
rodziców, dyrekcji i grona pedago-
gicznego oraz władz samorządowych. 
W ich wyniku liczba uczniów deklaru-
jących rozpoczęcie nauki w tym gim-
nazjum od września wzrosła z kilku do 
kilkunastu.

9 czerwca br. odbyło się spotkanie 
władz i przedstawicieli UG ze Staro-
stą Otwockim Bogumiłą Więckow-
ską, w którym wzięłam udział jako 
przewodnicząca rady. Jednym z waż-
niejszych omawianych tematów były 
kwestie złego stanu dróg powiatowych 
i prośby o ich remont. Interwencja 
okazała się zaskakująco skuteczna, bo 
już 10 czerwca (piątek) po południu 
UG otrzymał nieoficjalną informację 
o remoncie drogi powiatowej na od-
cinku Dziechciniec – Lipowo od dnia 
13 czerwca (poniedziałek) i o jej za-
mknięciu. W wyniku skutecznych dzia-
łań urzędu udało się przesunąć termin 
rozpoczęcia o dwa dni tak, aby możli-
we było przygotowanie zmian i poin-
formowanie mieszkańców. Całkowite 
zamknięcie remontowanego odcinka 
drogi oznaczało znaczne utrudnienia 
w komunikacji publicznej i prywatnej. 
W związku z tym z inicjatywy Przewod-
niczącej Rady Gminy i Przewodniczące-
go Komisji Gospodarczej w przeddzień 
rozpoczęcia remontu drogi odbyły się 
oględziny aktualnego jej stanu, w któ-
rych wzięło udział 11 osób, w tym 
sołtysi, radni gminni, członek zarządu 
powiatu i przedstawiciel Urzędu Gmi-
ny Wiązowna. Zgodnie ze sporządzoną 
notatką celem oględzin było „stwier-
dzenie i udokumentowanie stanu bie-
żącego dróg, a w kolejnych dniach do-
kumentacja postępujących prac oraz 

podobne oględziny po remoncie tak, 
aby móc pokazać mieszkańcom, że tak 
duże i nagłe uciążliwości w komunikacji 
były uzasadnione i warte poniesienia. 
Jednocześnie czynnik kontroli społecz-
nej powinien mobilizować wykonawcę 
remontu do należytej staranności po-
dejmowanych prac. Niejednokrotnie 
mieszkańcy skarżyli się na jakość na-
praw dróg powiatowych i domagali się 
– także na sesjach i posiedzeniach rady 
– aby pilnować jakości, zwłaszcza, że 
remont odcinka w Lipowie jest doto-
wany z budżetu Gminy Wiązowna.” 
Sprawa była tym ważniejsza, że cza-
sowa zmiana organizacji komunikacji 
ZTM pozbawiła mieszkańców połu-
dniowej części gminy bezpośredniego 
połączenia z Warszawą tuż po tym, 
jak opowiedzieli się przeciw propozycji 
podobnej zmiany na stałe. Zamknięcie 
odcinka drogi przedłużyło się w czasie 
o tydzień, a same prace na nim trwały 
jeszcze dłużej. Wnioski z oględzin drogi 
po remoncie zostaną przedstawione na 
sierpniowej sesji rady.

Na sesji nadzwyczajnej wójt odczy-
tała radnym odpowiedź marszałka 
w sprawie WCK. Na jej podstawie rad-
ni stosunkiem głosów 9:6 podtrzyma-
li stanowisko, w którym 7 lutego br. 
uznali kontynuowanie tej inwestycji 
za bezzasadne. Podczas sesji absoluto-
ryjnej, poza przyjęciem sprawozdania 
finansowego oraz udzieleniem abso-
lutorium Wójtowi Gminy Wiązowna, 
rada przegłosowała m.in. przystąpienie 
Gminy Wiązowna do spółki wodnej 
w Góraszce oraz niejednogłośnie zgodę 
na wydzierżawienie w drodze przetargu 
nieograniczonego terenu w Rzakcie pod 
maszt telekomunikacyjny.

W czerwcu radni brali udział w wie-
lu wydarzeniach, w tym szczególnie 
w Dniu Gminy Wiązowna oraz uroczy-
stościach zakończenia roku szkolnego 
w gminnych placówkach oświatowych. 
Tuż przed planowaną datą odwołane 
zostało wspominane poprzednio bez-
płatne szkolenie „Sieć Natura 2000 
– drogą do rozwoju”.

Lipiec to miesiąc przerwy w sesjach 
rady gminy, kolejna planowa sesja od-
będzie się 31 sierpnia, komisje pracują 
według własnych ustaleń. W sierpniu 
poniedziałkowy dyżur Przewodniczą-
cej Rady Gminy odbędzie w termi-
nach: 1, 8 i 22 i 29 sierpnia w godzi-
nach 16.00-17.00.

Monika Sokołowska
Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

Z prac Rady Gminy Wiązowna

VIII 
1920

IX 
1939

IX 
1939
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W dniu 16 i 17 maja 2011r w Szkole Podstawowej im. Wincentego 
Witosa w Gliniance został przeprowadzony gminny konkurs “Eduka-
cja ekologiczna – konkursy dla dzieci i młodzieży z Gminy Wiązow-
na” zorganizowany przez Wójta Gminy Wiązowna i dofinansowany 
w 50% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl. Na zakończenie roku szkolne-
go w każdej placówce oświatowej w naszej gminie zostały rozdane dy-
plomy oraz nagrody dla laureatów konkursu, szkół i przedszkoli.

Dyplomy oraz nagrody zostały rozdane

W dniach 1 kwietnia – 30 czerwca 2011r. na terenie 
gminy Wiązowna został przeprowadzony Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Prace spiso-
we wykonywało 5 rachmistrzów. Dziękuję serdecznie za 
profesjonalne podejście, zaangażowanie i rzetelne wyko-
nanie prac spisowych wszystkim rachmistrzom: Anecie 
Urban, Kamili Skorupka, Sylwii Laskus, Pawłowi Jeruzal 
i Grzegorzowi Mandziak oraz Pani Małgorzacie Paduch – 
Liderowi Gminnego Biura Spisowego dziękuję za spraw-
ną współpracę i zaangażowanie w realizację wszystkich 
etapów spisu oraz koleżeńską pomoc dla rachmistrzów.

Łącznie rachmistrze spisowi odwiedzili w gminie 
Wiązowna 556 punktów adresowych, w których prze-
prowadzili badanie reprezentacyjne wypełniając dla 
każdego mieszkańca szczegółową ankietę. Razem wy-
pełniono: ankiet reprezentacyjnych (szczegółowych) 
– 2325, ankiet pełnych (krótkich) – 230.

Dziękuję również wszystkim mieszkańcom gmi-
ny za życzliwe przyjęcie rachmistrzów, dzięki czemu 
można było efektywnie zakończyć prace spisowe 
w gminie Wiązowna.

Gminny Komisarz Spisowy,  Anna Bętkowska

Narodowy Spis 
Powszechny zakończony

Od dnia 1 lipca 2011r. została uruchomiona Centralna Ewiden-
cja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowa-
dzona przez Ministra Gospodarki.

Przedsiębiorcy, którzy są wpisani do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy 
Wiązowna zostaną przeniesieni do końca tego roku do 
CEIDG. Jednak zanim to nastąpi należy zaktualizować 
dane figurujące we wpisie, które podlegają przeniesieniu 
i są wymagane przez CEIDG. Dane te to np.: określenie 
przedmiotu wykonywanej działalności według klasyfika-
cji PKD-2007, numer PESEL, numer REGON, numer NIP. 
Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności i nie 
dokonali zgłoszenia o wykreśleniu wpisu w ewidencji 
działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy powinni to 
niezwłocznie zgłosić. 

Potwierdzenie danych można dokonać w formie 
oświadczenia, a zgłoszenie danych lub uzupełnienie 
danych do ewidencji na wniosku zgodnym z formula-
rzem CEIDG opublikowanym na stronie Ministerstwa 
Gospodarki oraz na stronie BIP Urzędu Gminy. Druki 
dostępne są również w formie papierowej w Urzędzie 
Gminy Wiązowna w Biurze Obsługi Mieszkańca oraz 
w pokoju nr 1. Jednocześnie informujemy, że od 1 lipca 
2011r. do wszelkich wpisów dotyczących działalności 
gospodarczej obowiązuje wniosek CEIDG-1.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu (22) 789-01-28 wew. 205.

Anna Gałkowska, UG Wiązowna

Przedsiębiorco! – aktualizuj 
wpis w ewidencji działalności 
gospodarczej

PRZEDSZKOLA, 
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:
Turniej ekologiczny
I miejsce: oddział przedszkolny Zakręt 
II miejsce: Przedszkole Wiązowna, 
oddział przedszkolny Wiązowna, 
ddział przedszkolny Glinianka
III miejsce: Przedszkole Pęcin, Przed-
szkole Zakręt
Plakat ekologiczny
I miejsce: Weronika Rosa, Wiktoria 
Rosa, Franciszek Czajka – Przed-
szkole Wiązowna; Katarzyna Jagliń-
ska, Milena Ragus, Natalia Barcicka 
– Przedszkole Zakręt; Szymon Grze-
grzółka, Karolina Zalewska, Wiktoria 
Górecka – Przedszkole Pęclin
II miejsce: Maciej Panek, Norbert Si-
korski, Oliwia Pazio – Oddział Przed-
szkolny  Zakręt; Julia Cacko, Julia 
Kozikowska, Gabriela Witan – Od-
dział Przedszkolny Wiązowna; Łucja 
Grodzicka – Oddział Przedszkolny 
Glinianka

SZKOŁY PODSTAWOWE
Turniej ekologiczny – klasy I-III
I miejsce: Glinianka (kl. I: Kinga So-
kół, Jarek Laskus, Kuba Bogucki; kl. 
II: Hubert Bartnicki, Zuzanna Kopik, 
Bartek Góras; kl. III: Michał Kaczyń-
ski, Maciej Pindara, Bartosz Woźni-
ca)
II miejsce: Zakręt (kl. I: Bartosz No-
wakowski, Eryk Kąkol, Mikołaj Sa-
lamon; kl. II: Marta Cholewa, Kamil 
Jackiewicz, Patryk Boguszewski; 
kl. III Katarzyna Świerzy, Joanna Bo-
jarska, Jakub Hamerski)
III miejsce: Wiązowna (kl. I: Marta 
Kulmińska, Aneta Szewczak, Mariusz 
Piechowski; kl. II Karolina Ząberg, 
Julia Mierzwa, Wiktoria Dąbrowska; 
kl.III: Czarek Bajer, Jakub Bąk, Mate-
usz Błaszczak)
Ekologiczna zabawka 
I miejsce: Antoni Szymaniak – Gli-
nianka
II miejsce: Jakub Kos – Glinianka
III miejsce: Monika Czyżo – Glinianka

Plakat ekologiczny – klasy IV-VI 
I miejsce: Katarzyna Bojarska – Zakręt
II miejsce: Anna Konopka – Wiązowna
III miejsce: Adrianna Dąbrowska 
– Wiązowna
Strój ekologiczny – klasy IV-VI 
I miejsce: Glinianka – Gabrysia Przy-
sowa, Piotr Marczak, Agata Niem-
czak
II miejsce: Wiązowna – Dominika Za-
jąc, Julia Ziółkowska, Natalia Witan
III miejsce: Zakręt – Angelika Jackie-
wicz, Aleksandra Rawska, Weronika 
Dutkiewicz
Piosenka – klasy IV 
I miejsce: Zakręt – Marta Kotecka 
i Hubert Buczyński
II miejsce: Wiązowna – Dominika 
Mazurek, Julia Derybowska, Patrycja 
Kalińska
III miejsce: Glinianka – Angelika Ja-
ckiewicz, Aleksandra Rawska, Wero-
nika Dutkiewicz
Piosenka – klasy V
I miejsce: Wiązowna – Izabela Mi-
lewska, Adrianna Wójcik, Daria 
Brzostowicz
II miejsce: Glinianka – Agata Piętka, 
Ola Woźnica, Klaudia Zawadka
Piosenka – klasy VI
I miejsce: Glinianka – Diana Kobza, 
Ewa Sokolik
II miejsce: Wiązowna – Karolina Ko-
strzewa i Agata Bobrowska
III miejsce: Zakręt – Klaudia Maj-
szczyk, Marta Rak, Dominika Sulich

GIMNAZJUM
Folder
I miejsce: Patryk Michalik – Glinianka
II miejsce: Karolina Kwiatkowska 
– Glinianka
III miejsce: Anna Piwek – Wiązowna
Grafika ekologiczna 
I miejsce: Aleksandra Filipek – Zakręt
II miejsce: Aleksandra Budzińska 
– Wiązowna
III miejsce: Karolina Zalewska 
– Wiązowna

WYNIKI KONKURSU W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH
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W Wiązownie zakończyły się negocjacje 
pomiędzy władzami gminy a zarządem 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Chodziło 
o wysokość czynszu za pomieszczenia 
użytkowane przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry, Bibliotekę Publiczną oraz Gminne Cen-
trum Informacji.

Pomieszczenia te znajdują się w nale-
żącym do OSP budynku przy ul. Kościel-
nej, a gmina wynajmuje je od strażaków. 
Poszczególni wójtowie, w latach 1990-
2006, dokonywali ze środków gminnych 
częściowych remontów obiektu, a naj-
większe prace w tym zakresie powstały 
w kadencji 2006-2010, kiedy ówczesny 
wójt zarządził wykonanie pełnego re-
montu wnętrza budynku.

– Takie same warunki zaproponowa-
liśmy obecnej pani wójt. Nie chcieliśmy 
czynszu, ale przeprowadzenia w jego ra-
mach wymiany centralnego ogrzewania, 
ocieplenia budynku oraz poprawienia 
jego stanu estetycznego. Niestety, władze 
gminy wolały zapłacić czynsz niż podej-
mowanie remontów – powiedział prezes 
wiązowskiej OSP Grzegorz Pyzik. 

Dlaczego? Okazało się, że taka właśnie 
forma jest zgodna z przepisami prawa.

– Ochotnicza Straż Pożarna jest pod-
miotem o charakterze stowarzyszenia, 
niezależnym od gminy, i dlatego właśnie 
najwłaściwszą formą rozliczenia za użyt-
kowanie pomieszczeń jest opłata czyn-
szowa. Podczas pierwszego spotkania 
prezes OSP proponował czynsz w wyso-
kości 3660 zł miesięcznie za wynajem 
zajmowanych przez instytucje gminne 
pomieszczeń, na co uzyskał wstępną 
akceptację pani wójt i moją – wyjaśnił 
skarbnik gminy Wiesław Miłkowski. 
Tym niemniej pojawił się problem. Pod-
czas spotkania zarządu OSP Wiązowna 
z wójtem Anną Bętkowską, strażacy za-
proponowali 20 zł za metr kwadratowy, 
a władze gminy 12 zł/m2. 

– Jeszcze w styczniu rozmawialiśmy 
o kontynuacji umowy i wartości czynszu 
na poziomie 3660 zł miesięcznie. Nawet 
na walnym zabraniu OSP w Wiązownie 
poruszaliśmy ten temat. Oczywiście jest 
to własność OSP i szanuję to prawo – wy-
jaśnia pani wójt. 

Tyle władze gminy. Nastąpił impas, bo 
żadna ze stron nie chciała ustąpić. Pod-
czas kolejnego spotkania obie strony 
wykazały skłonność do kompromisu: 
władze gminy zaproponowały stawkę 

15 zł/m2, natomiast OSP obniżyło swoje 
oczekiwania z 20 do 18 zł/m2. I ponow-
nie zakończono spotkanie bez sfinalizo-
wania tematu.

– Wierzę, że osiągniemy w końcu con-
sensus. Mamy dobrą wolę, służymy lo-
kalnej społeczności, a pani wójt dofinan-
sowuje naszą działalność – wykazywał 
optymizm Grzegorz Pyzik. Optymizmu 
nie traciła również pani wójt.

– Na pewno dogadamy się.  Chcemy, 
żeby GOK i biblioteka pozostały tam 
gdzie są, ale ponieważ są jednostkami sa-
modzielnymi posiadającymi osobowość 
prawną, różnica w rozliczaniu polegać bę-
dzie na tym, że za otrzymywane od gmi-
ny środki finansowe – dotację, same będą 
płacić czynsz, a nie za pośrednictwem 
gminy. Pomieszczenie zajmowane przez 
GCI zostanie opróżnione i przeznaczone 
do dyspozycji GOK-u, który boryka się 
z trudnościami powierzchniowymi. To po-
prawi warunki dla kół zainteresowań. Pra-
cownicy GCI wraz z redakcją „Powiązań” 
znajdą pomieszczenie w Urzędzie Gminy 
– dowiedziałem się od Anny Bętkowskiej.

I dogadano się. Władze gminy przychy-
liły się w końcu do propozycji zarządu 
wiązowskiej OSP i zaakceptowały kwotę 
18 zł/m2. Podpisano stosowne umowy 
zgodnie z którymi obecni lokatorzy nale-
żącego do strażaków budynku pozostaną 
w nim. Piotr Kitrasiewicz 

Impas przełamany

Na terenie Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Gliniance odbył się Piknik Rodzinny przygo-
towany przez dwie glinieckie placówki oświa-
towe: Gimnazjum oraz Szkołę Podstawową 
im. Wincentego Witosa.

Przybyłych powitali: Alicja Wieczorek, 
dyrektor SP im. W. Witosa; Roman Zdu-
nik, dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła 
II;  Tomasz Kostyra, zastępca wójta Gminy 
Wiązowna; Sławomir Grabarczyk, przed-

stawiciel firmy Toyota Polska. Obecność 
tego ostatniego miała związek z otwar-
ciem na terenie gimnazjum ogrodu japoń-
skiego, którego powstanie  zasponsorowa-
ła Toyota. Jak zapowiedział dyr. Zdunik, 
przy glinieckim gimnazjum powstanie 
jeszcze 10 ogrodów prezentujących różne 
kraje świata.

Podczas festynu odbył się konkurs 
mody ekologicznej, koncerty piosenek 
w wykonaniu uczniów obu placówek, ro-

dzinne zawody sportowe, loterie fantowe, 
konkursy i zabawy. Uczniowie klas trze-
cich SP przygotowali przedstawienie dla 
„mam i tatusiów”, a młodzież gimnazjal-
na zaprezentowała spektakl teatralny „Po-
skromienie złośnicy” Williama Szekspira. 
Zastępca wójta oraz posłanka na Sejm RP 
z listy Prawa i Sprawiedliwości, Anna Si-
kora, zasadzili w ogrodzie japońskim dwa 
drzewka. Piknik odwiedziła grupa moto-
cyklistów z klubu Zryw FG Otwock, a na 
koniec imprezy odbył się pokaz spraw-
ności pożarniczej w wykonaniu druhów 
z lokalnej OSP. PK

Piknik przy ogrodzie japońskim

fo
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Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 
informuje, że w związku z podtopieniami 
i grożącej nam powodzi, Zarządzeniem Wój-
ta Gminy Wiązowna nr 73.88.2011 z dnia 
15 lipca br. został ogłoszony stan alarmu.  

W związku z obfitymi opadami deszczu 
od 15 lipca br. podtopienia wystąpiły na 
terenie gminy w szczególności w miejsco-
wościach: Zakręt, Izabela, Michałówek, 
Majdan, Góraszka, Stefanówka, Bory-
szew, Duchnów, Wiązowna, Dziechciniec, 
Gródek. 

W akcji przeciwpodtopieniowej na tere-
nie gminy działają gminne OSP (Wiązow-
na, Malcanów, Glinianka), OSP Świdry 
Wielkie, OSP Jabłonna, PSP Otwock, PSP 
Mława oraz Jednostki Ratowniczo Gaśni-
cze z Warszawy, które reagują w możliwie 
najszybszym czasie na sygnały mieszkań-
ców o podtopieniach.

Podtopienia powstały poprzez obfite 
opady deszczu oraz niedrożne systemy 
melioracyjne i wieloletnie zaniedbania.

Przypominam, iż ustawa Prawo Wodne 
określa zasady utrzymania systemu melio-
racyjnego.

Podtopienia w G
– sytuacja 
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minie Wiązowna 
Według Ustawy Prawo Wodne z dnia 

18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 115 poz. 1229 
z późn. zm.) 

ART. 12.
1. Wody stojące oraz wody w rowach 
znajdujące się w granicach nieruchomości 
gruntowej stanowią własność właściciela 
tej nieruchomości.

ART. 21.
1. Utrzymywanie wód stanowi obowiązek 
ich właściciela.

ART. 22.
1. Utrzymywanie śródlądowych wód po-
wierzchniowych polega na zachowaniu 
lub odtworzeniu stanu ich dna lub brze-
gów oraz na konserwacji lub remoncie 
istniejących budowli regulacyjnych w celu 
zapewnienia swobodnego spływu wód 
oraz lodów, a także właściwych warun-
ków korzystania z wody.

ART. 26.
Do obowiązków właściciela śródlądowych 
wód powierzchniowych należy:
1)  zapewnienie utrzymywania w należy-

tym stanie technicznym koryt cieków 
naturalnych oraz kanałów,

2)  dbałość o utrzymanie dobrego stanu 
ekologicznego wód,

3)  regulowanie stanu wód lub przepły-
wów w ciekach naturalnych oraz ka-
nałach stosownie do możliwości wy-
nikających ze znajdujących się na nich 
urządzeń wodnych oraz warunków 
hydrologicznych,

4)  zapewnienie swobodnego spływu wód 
powodziowych oraz lodów,

5)  współudział w odbudowywaniu eko-
systemów zdegradowanych przez nie-
właściwą eksploatację zasobów wod-
nych.

O powyższych obowiązkach miesz-
kańcy, w wielu przypadkach, zapomnieli 
i przypisują zadania z tego zakresu wójtowi 
i gminie. Sytuacja się pogarsza i konieczna 
jest pełna mobilizacja i praca wszystkich. 

Wójt Gminy Wiązowna
Szef GZZK 

Anna Bętkowska 

kryzysowa
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Uczniowie i przedszkolaki oraz ich 
rodzice, a także nauczyciele i pracow-
nicy szkoły jak zwykle uroczyście ob-
chodzili zakończenie roku szkolnego. 
Niektórym zakręciła się łezka w oku, 
gdyż było to pożegnanie z daną pla-
cówką i wkroczenie na wyższy po-
ziom rozwoju edukacyjnego w szkole 
podstawowej, gimnazjum lub lice-
um. 

Prezentujemy fotoreportaż z zakoń-
czenia roku szkolnego w gminie Wią-
zowna.

Łezka w oku
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GLINIANKA:

Szkoła Podstawowa 
im. W. Witosa w Gliniance
Klasa IV a
Weronika Przysowa – 5,27
Oliwia Grodzicka – 5,18
Izabela Twardowska – 5,09
Agnieszka Kos – 5,00
Oliwia Senda – 4,80

Klasa IV b
Julia Bartnicka – 5,10
Natalia Cacko – 5,00
Dawid Bartnicki – 4,91
Wiktoria Nowak – 4,91
Aleksandra Technik – 4,82 

Klasa V a
Aleksandra Woźnica – 5,27
Martyna Woźnica – 5,09
Agata Piętka – 5,00
Klaudia Zawadka – 5,00

Klasa V b
Krzysztof Kuźniak – 5,00

Klasa VI a
Alicja Ciecierska – 4,82
Angelika Grzenda – 4,82

Klasa VI b
Gabriela Przysowa – 5,18
Agata Niemczak – 5,00
Szymon Garnecki – 4,91
Ewa Sokolik – 4,82

Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Gliniance:
Klasa I A
Weronika Mucha  – 5,36
Marta Kuczyńska  – 4,93

Klasa I B
Patryk Michalik – 5,21
Karolina Kwiatkowska – 5,14

Klasa II B 
Daria Owczarska – 4,81
Zuzanna Bętkowska – 4,80

Klasa III A 
Sara Przysowa – 5,14
Izabela Witkowska – 5,07

Klasa III B
Milena Bogucka – 4,85
Marta Mochtak – 4,92
Anna Olbrych – 4,78
Monika Nowak – 4,75

WIĄZOWNA:

Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Wiązownie 
– Szkoła Podstawowa
Klasa IV A
Aleksandra Wójcicka  – 5,6

Julia Derybowska – 5,25
Karolina Wasilko – 5,25
Małgorzata Owsianko – 5,25
Weronika Mierzwa – 5,2
Daniel Filimonow – 5,1
Aleksandra Rak – 5,1
Justyna Bieńko  – 5,1
Jakub Ganowski  – 4,9
Patrycja Kalińska  – 4,9
Justyna Falińska  – 4,8
Alicja Jarzębska  – 4,75
Aleksandra Suchecka  – 4,75
Filip Szczęsny  – 4,75
Piotr Gorzkowski  – 4,75

Klasa IV B
Gabrysia Rydzewska  – 5,3
Marta Jabłońska  – 5.0
Aleksandra Zawada  – 5,0
Patrycja Witan  – 4,75

Klasa IV C
Karolina Szulik – 5,7
Julia Osuch  – 5,33
Wiktoria Wieczorek  – 5,33
Ola Czajka  – 5,17
Karolina Konowrocka  – 5,1
Natalia Ciąćka  – 5,08
Kornelia Szulik  – 5,08
Filip Mikulski  – 5,0
Sandra Szlędek  – 5,0
Weronika Maszczyk – 5,0
Ola Zalewska  – 4,92
Mateusz Frelik  – 4,92
Piotr Rostek  – 4,75

Klasa V A
Oliwia Jarząbek  – 5,63
Karol Suchecki  – 5,45
Natalia Witan  – 5,4
Klaudia Konowrocka  – 5,3
Weronika Smolak  – 5,2
Natalia Wesołowska  – 4,8
Anna Kijowska  – 4,8

Klasa V B
Justyna Lis – 5,54
Borys Piszczatowski  – 5,5
Mariusz Sowiński  – 5,3
Łukasz Kordowski  – 5,18
Małgosia Łysik  – 5,1
Ilona Twardowska  – 5,1
Helena Voss  – 5,1
Weronika Rybka  – 4,9
Julia Wróblewska  – 4,9

Klasa V C
Ada Dąbrowska  – 5,81
Ada Wójcik  – 5,72
Sylwia Fijałkowska  – 5,54
Daria Brzostowicz  – 5,54
Jakub Synowiec  – 5,40
Kasia Kos  – 5,27
Mateusz Szywała  – 5,27
Agnieszka Baranowska  – 5,18
Weronika Witan  – 5,00
Karolina Czajka  – 5,00

Oskar Świderski  – 4,90
Patryk Santorek  – 4,80
Filip Małek  – 4,81

Klasa VI A
Bartłomiej Ostrowski  – 6.0
Julia Ziółkowska  – 5,92
Inga Kiegiel  – 5,5
Dominika Zając  – 5,42
Eryk Świderski  – 4,92
Agnieszka Makowska  – 4,83 
Albert Jabłoński  – 4,75
Natalia Kukiełka  – 4,75
Klaudia Kukiełka  – 4,75
Rafał Lasecki  – 4,75

Klasa VI B
Mateusz Lyski  – 5,67
Wiktoria Lech  – 5,58

Klasa VI C 
Aleksandra Zagórska  – 5,67
Joanna Sobol  – 5,25
Marzena Żołądek  – 5,08
Magdalena Wicik  – 5,08
Anna Konopka  – 4,92
Klaudia Kopka  – 4,92
Krzysztof Kotula  – 4,92
Jakub Wilczyński  – 4,83
Oskar Sędek  – 4,75

Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Wiązownie 
– Gimnazjum im.
Klasa I A
Aleksandra Budzińska  – 5,38
Aleksandra Staniczewska – 5,18

Klasa I B
Katarzyna Witan  – 5,44
Adrian Woźniak  – 5,44

Klasa IC
Łukasz Łukasz  – 5,38
Zuzanna Gawryś  – 5,06

Klasa IIA
Piotr Konowrocki  – 5,60
Zuzanna Mac  – 4,86
Mateusz Sadowski  – 4,86

Klasa IIB
Bartłomiej Wesołowski  – 5,40
Wojciech Sokolik  – 5,40
Iwona Szyperska  – 5,20
Anna Piwek  – 4,80

Klasa IIIA
Anna Piwek  – 5,69
Magdalena Cacko  – 5,13
Angelika Urbanek  – 5,13
Magdalena Sobol  – 4,75

Klasa IIIC 
Anna Boguszewska  – 5,38
Patryk Gańko  – 5,13
Patrycja Konowrocka  – 5,19
Beata Leszczyńska  – 5,0
Karolina Zalewska  – 5,0

ZAKRĘT

Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Zakręcie 
– Szkoła Podstawowa
Klasa IV 
Hubert Baczyński  – 4,91
Aleksandra Rawka  – 4,91
Angelika Jackiewicz  – 5,55
Marta Paulina Kotecka  – 5,55

Klasa V
Katarzyna Bojarska  – 4,75
Julia Denarska  – 4,92
Urszula Karpińska  – 5,08
Jan Mikołajczuk – 5,33
Aleksandra Mroczkowska – 5,08
Małgorzata Romanowska – 4,92

Klasa VI
Klaudia Majszczyk  – 5,18
Martyna Olewska – 5,18
Dominika Surlich  – 5,18
Aleksandra Woźnica-Muśnicka  
 – 4,82

Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Zakręcie 
– Gimnazjum 
Klasa I
Aleksandra Filipek

UCZNIOWIE, KTÓRZY OSIĄGNELI NAJLEPSZE WYNIKI W NAUCE:

ŚREDNIE WYNIKI 
Z EGZAMINÓW 

GIMNAZJALNYCH 
W POSZCZEGÓLNYCH 

SZKOŁACH

Gimnazjum w Gliniance: 
część 

matematyczno-przyrodnicza
– 24,41

część humanistyczna
– 29,36

Gimnazjum w Wiązownie: 
część 

matematyczno-przyrodnicza
– 23,30

część humanistyczna
– 26,27

Gimnazjum w Zakręcie: 
część 

matematyczno-przyrodnicza
– 23,3

część humanistyczna
– 26,8
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W dniu 17 czerwca w przy ul. Duchnow-
skiej dokonano oficjalnego oddania do użyt-
ku mostu na Mieni, na granicy Boryszewa 
i Duchnowa. W uroczystości, z udziałem 
okolicznych mieszkańców, udział wzięli 
przedstawiciele władz gminy, wójt Anna 
Bętkowska, zastępca wójta Tomasz Kosty-
ra oraz naczelnik Wydziału Technicznego 
UG, Bogusław Markowski.  

Istniejący od dawna most na Mieni 
przeszedł gruntowny remont i moder-
nizację. Ponad 2 lata temu fachowcy 
stwierdzili, że zagrożona jest jego noś-
ność i umieszczono przy nim znaki 
ograniczające ciężar przejazdu z 12 ton 
do 3,5 t. Równocześnie sporządzono 
dokumentację opisującą stopień i cha-
rakter istniejącego zagrożenia katastrofą 
budowlaną oraz działania jakie należy 
podjąć w celu jego wyeliminowania. 
Prace remontowe rozpoczęto jesienią 
ubiegłego roku, a po zimowej przerwie 
wznowiono je w kwietniu br.  kończąc 
inwestycję w czerwcu.  

W ramach remontu położono nową 
płytę nośną oraz nawierzchnię asfal-
tową, uzupełniono ubytki betonowe 
w konstrukcji, wymieniono gzymsy, 
zamontowano nowe banery energoo-
szczędne. Obecnie nośność mostu po-
wróciła do ciężaru 12 ton.  PK

Most na Mieni 
już dostępny W Środowiskowym Ognisku Wycho-

wawczym TPD nr 5 w Pęclinie w okresie 
od 27 czerwca do 8 lipca 2011 r. miej-
scowe dzieci korzystały ze zorganizo-
wanej formy wypoczynku letniego, jaką 
były półkolonie.

Skorzystało z nich ponad 20 dzieci. 
W pierwszym tygodniu z uwagi na 
bliskość lasu zajmowaliśmy się tema-
tem „Poznajemy ekosystem leśny”. 
Rozpoczęliśmy wycieczką pt „Leśna 
Robinsonada” i turniejem wiedzy 
o lesie. Dzieciaki bawiły się w pod-
chody z zadaniem znalezienia skarbu. 
Odwiedziły także Ogród Zoologiczny 
w Warszawie. Byliśmy również na fil-
mie pt „Gnomeo i Julia” w Promena-
dzie.

W drugim tygodniu tematem była 
„Sztuka ludowa – nie święci garnki 
lepią”. Okazało się, ż praca z gliną 
nie jest wcale prosta i łatwa. Trzeba 
bardzo intensywnie pracować nad 
materiałem, żeby powstał pożądany 
efekt. Dziewczynki wykonywały ko-
rale, a chłopcy pojemnik użytkowy 
– kubek. Po wysuszeniu prace zostały 
pomalowane i wykończone zgodnie 
z przeznaczeniem. Nasze dzieci pa-
sjonują się malowaniem, a zwłaszcza 
malowaniem na szkle i folii. Ich prace 
to wspaniałe dzieła - niektórymi ozda-
biamy salę w naszym przedszkolu, 
a inne autorzy zabierają do domów 
w celu wyeksponowania ich w swoich 
pokojach. 

„Ciesz się latem. Bezpieczne wa-
kacje” – to temat warsztatu, pod-
czas którego odbywaliśmy rozmowy 
o rozważnym zachowaniu nad wodą, 
w nowym środowisku kolegów, na 
kolonii. Mówiliśmy o asertywności 
i świadomości z konsekwencji włas-
nego postępowania. Zakończeniem 
warsztatu było zilustrowanie za po-
mocą farb plakatowych tematu pt 
„Bezpieczne wakacje”.

Bardzo ciekawym przeżyciem była 
wycieczka do Muzeum Kolejnictwa 
w Warszawie, gdzie duże zaintere-
sowanie wzbudziły opowieści prze-
wodnika wsparte oglądanymi eks-
ponatami i ruchomymi makietami. 
Podczas półkolonii korzystaliśmy 
z udostępnionych dóbr przedszkola, 
na przykład z chusty animacyjnej, 
z którą zabawa wywoływała „burze” 
śmiechu i radości, a także z placu za-
baw na którym urządzaliśmy zajęcia 
rekreacyjne.

Dobrze więc rozpoczęliśmy waka-
cyjny wypoczynek, natomiast na jego 
zakończenie w sierpniu dzieci, które 
będą miały ochotę pojadą na dofi-
nansowane przez TPD kolonie nad 
morzem, do Sarbinowa.

Dziękujemy Panu Czesławowi Zie-
mińskiemu, prezesowi Powiatowego 
Oddziału TPD w Otwocku, za to, że 
znalazł sponsorów, którzy uczynili 
wakacje dla naszych dzieci bardziej 
atrakcyjnymi.

Ewa Kołodziejczyk

Półkolonie w Pęclinie

Gmina Wiązowna przystą-
piła do konkursu pod nazwą 
„100 PLACÓW ZABAW NA 
100 lat NIVEA”.

Z okazji 100. jubileuszu marki Nivea, 
firma Nivea Polska postanowiła speł-
nić marzenia wielu polskich rodzin, 
a w szczególności naszych milusiń-
skich. W odpowiedzi na potrzeby lo-
kalnych społeczności powstał projekt 
ufundowania i budowy 100 placów 
zabaw na terenie całej Polski. Gmina 
Wiązowna do konkursu zgłosiła aż 12 
lokalizacji w sołectwach: Emów, Wią-
zowna, Malcanów, Glinianka, Kop-
ki, Góraszka, Zakręt, Lipowo, Izabe-
la, Wola Ducka, Wola Karczewska, 
Boryszew.

Konkurs wygrają te lokalizacje, które 
uzyskają największą liczbę głosów od-
danych drogą internetową. Głosowanie 
odbywa się od 6 czerwca i potrwa do 
31 października 2011 roku. Głos można 
oddać po zarejestrowaniu i zalogowaniu 
się na stronie www.NIVEA.pl. Każdego 
dnia można oddać tylko 1 głos. Głosuj-
my więc codziennie !!! Użytkownicy po 
zalogowaniu, uzyskają możliwość odda-
nia głosu na jedną, wybraną przez siebie 
lokalizację raz dziennie, w specjalnie do 
tego utworzonym serwisie. 

Wejdź na stronę www.NIVEA.pl
I zagłosuj!
Zapraszam do oddawania głosów. To 

czy wygramy place zabaw zależy w du-
żej mierze od nas samych.

Anna Bętkowska, Wójt Gminy

GŁOSUJ NA PLAC ZABAW OD NIVEA!!!

Z okazji jubileuszu 

60-lecia pożycia małżeńskiego

Czesławy i Kazimierza 

Przedlackich
bukiet najserdeczniejszych życzeń 

składają

córki, zięciowie, wnuki, prawnuki oraz 

przyjaciele
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W 2011 roku obchodzony jest w całej 
Polsce jubileusz 10-lecia kampanii spo-
łecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. 
Inicjatorem tej akcji jest fundacja „AB-
CXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, 
która namawia rodziców, opiekunów, 
wychowawców do codziennego 20-mi-
nutowego głośnego czytania dzieciom 
i przekonuje, że jest to najlepszy sposób 
na wspólnie spędzony czas oraz najlep-
sza inwestycja w przyszłość dziecka.

Dzieci, które przyzwyczaimy do głoś-
nego czytania w bibliotece, przedszkolu 
czy szkole, będą miały wyrobiony nawyk 
skłaniania do tego swoich rodziców. I z te-
go trzeba się cieszyć!!!

Z tej okazji Gminna Biblioteka w Wią-
zownie zaprosiła dzieci z Gminnego Przed-
szkola im. Misia Uszatka. Przybyły dwie 
grupy przedszkolaków z Paniami: Ewą 
Jaworską i Haliną Rucińską. Powitano za-
proszonego gościa, radną Marzenę Dach, 
która przeczytała dzieciom bajkę „Wilk 
i siedem kózek” oraz kilka opowiastek 
o królikach. Dzieci słuchały z zaintereso-
waniem, a po przeczytaniu opowiedziały 
treść odczytanych historyjek. Na zakoń-
czenie wszystkie dzieciaki otrzymały ko-
lorowe książeczki i słodycze. A my, biblio-
tekarze, dziękujemy wszystkim za miłą 
i efektywną współpracę.

Teresa Naperty

Radna czytała bajki

W Bibliotece Publicznej w Wiązownie oraz 
w Bibliotece Publicznej w Gliniance odbyły 
się spotkania z autorką opowiadań i baśni 
dla dzieci - Wiolettą Piasecką. Jest ona 
autorką ponad 40 baśni i bajek dla dzieci, 
4 sztuk teatralnych i wielu słuchowisk ra-
diowych. Książki Wioletty Piaseckiej wielo-
krotnie wygrywały plebiscyty czytelnicze.

Znakiem rozpoznawczym pani Wio-
letty jest nietypowy strój, występuje 
bowiem w przebraniu wróżki. Licznie 
zgromadzonym najmłodszym czytel-
nikom opowiadała o losach wielkiego 
duńskiego baśniopisarza H.Ch. Ander-
sena. Zdradziła również, skąd bierze 
pomysły na swoje nowe książki. Prze-
prowadziła zabawny konkurs popraw-
nej wymowy ”łamańców językowych”. 
Za pomocą kukiełek (które wykonała 
wraz ze swą mamą), odegrała insceni-
zację jednej ze swoich opowieści. Dzieci 
mogły zadawać pytania pani Piaseckiej, 
po czym w nagrodę losowały wróżby 

z jej kolorowego koszyczka. Zabawa we 
wróżby sprawiła uczestnikom spotkań 
wiele radości. Szczególnym przeżyciem 
było dotknięcie magicznego pierścienia 
wróżki, spełniającego marzenia. Dużą 
atrakcję  stanowiły wspólne fotografie 
z pisarką. Dzieci miały możliwość za-
kupienia książek naszego gościa, z czego 
chętnie skorzystały. Pani Piasecka do 
każdej książki wpisywała dedykację i in-
dywidualne życzenia. 

Obie biblioteki zakupiły pełen kom-
plet książek, które miała w swej ofercie 
pisarka, aby najmłodsi czytelnicy, od-
wiedzając nasze placówki, mogli sko-
rzystać z tych ciekawych i pięknie ilu-
strowanych pozycji.  

W Bibliotece Publicznej w Gliniance 
w spotkaniu z panią Wiolettą Piasecką 
wzięła udział przewodnicząca Rady 
Gminy Wiązowna – pani Monika Soko-
łowska, która przyszła razem ze swoimi 
dziećmi i zakupiła dla nich kilka książek, 
do których autorka dołączyła autograf.

Dorota Milewska 

Spotkanie z bajkopisarką
www.bp-wiazowna.pl

Brown B. „Złodzieje piasku” 
– są nierozłączni. Razem prze-
szli przez piekło Bośni, Ruandy, 
Czeczenii. Uzależnieni od wojny 
– ćpuny wojny, jak siebie nazywa-
ją. Najlepsi korespondenci wojen-

ni świata. I on – ich przyjaciel i sumienie, doskonały 
pisarz, wrażliwy dziennikarz, niedościgły wzorzec. 
To on pisze książki, on dostaje nagrody. To on nigdy 
się nie boi. Obie kobiety go kochają, obaj mężczyźni 
podziwiają. I teraz, kiedy został porwany i być może 
zamordowany, razem w hotelu w Bagdadzie sparali-
żowani strachem i targani najskrajniejszymi emocja-
mi wspominają i zadają sobie pytanie: czy to któreś 
z nich go zdradziło i wystawiło na śmierć? 

Cook R. „Ciało obce” 
– Jennifer Hernandez, studentka 
medycyny, ma właśnie rozpocząć 
praktykę na oddziale chirurgii, 
gdy jej świat rozpada się na ka-
wałki. Dziewczyna dowiaduje się 

z telewizji, że jej ukochana babcia właśnie zmarła 
w szpitalu w Nowym Delhi po nieskomplikowanej 
operacji wymiany stawu biodrowego. Jennifer jest 
zaszokowana faktem, iż babcia w tajemnicy zdecy-
dowała się na podróż do Indii. Aby zbadać sprawę 
osobiście, Jennifer wyrusza do Indii. Tymczasem 
pojawiają się doniesienia o kolejnych niewyjaśnio-
nych zgonach. Jennifer prosi o pomoc doktor Laurie 
Montgomery i jej męża, Jacka Stapletona. Przybywa 
ofiar i pytań bez odpowiedzi, lecz trójka Ameryka-
nów uparcie dąży do odkrycia złowrogiego, wielo-
warstwowego spisku na skalę światową... 

Hajjar B.A. „Aram znaczy Syria” 
– to fascynująca opowieść Bar-
bary A. Hajjar o wczesnochrześ-
cijańskiej Syrii. Autorka pielgrzy-
muje śladami św. Pawła, św. 
Jerzego i Szymona Słupnika. 

Opisuje i fotografuje (publikacja zawiera ponad 
400 barwnych zdjęć) ginący świat bazylik. 
Autorka jest Polką, urodziła się w Wiązownie. Od 
lat z rodziną mieszka w Syrii, kocha jej kulturę 
i darzy szacunkiem mieszkańców tego kraju.

BIBLIOTEKA POLECA

S Z U K A M   P R A C Y

KIEROWCA 
POSIADAJĄCY 

KATEGORIĘ: B, C, D, E 
(kurs na przewóz rzeczy, osób, 

aktualne badania lekarskie, 
ważna psychotechnika)

Tel. 604-563-352
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Gmina Wiązowna odstępuje od rea-
lizacji umowy nr RPMA.06.01.00-14-
146/08-00 o dofinansowanie Projektu 
„Budowa Wiązowskiego Centrum Kul-
tury – zwiększenie atrakcyjności kul-
turalnej regionu Mazowsza” z powodu 
ograniczeń finansowych budżetu Gminy 
i decyzji Zarządu Województwa Mazo-
wieckiego niewyrażającej zgody na pro-
ponowaną przez Gminę zmianę terminu 

realizacji inwestycji tj. zakończenia rze-
czowego do końca 2013 r. a finansowe-
go do 2014 r.

Stanowisko Rady Gminy z lutego 
2011 r. o niezasadności kontynuowania 
przedmiotowego zadania zostało pod-
trzymane przez Radnych na sesji w dniu 
16 czerwca br. po zapoznaniu się z ww. 
decyzją Zarządu Województwa Mazo-
wieckiego. Info. UG

Odstąpienie od budowy WCK

Konkursy w których dzieci osiągnęły 
sukcesy:
STYCZEŃ 2011:  Konkurs artystyczny 
zorganizowanym przez firmę DAKO-
MA w Wiązownie; Maja Kraśniewska, 
Amelka Nowicka, Kubuś Łapiak otrzy-
mują – I miejsca, Oliwia i Mateusz Lech 
– II miejsce, Oliwia Oboza – III miejsc.  
 Weronika Romak otrzymuje I miejsce 

w Ogólnopolskim Konkursie Plastycz-
nym „Hu, Hu, Ha Nasza Zima Zła” 
– z wykorzystaniem techniki orgiami.  
 Ogólnopolski konkurs „Czarownice 

z Łysej Góry – grupa „Króliczki” otrzy-
muje wyróżnienie.
MARZEC 2011:  Ogólnopolski konkurs 
„Najpiękniejszy wiosenny kwiat” – Mate-
usz Młot zdobywa II miejsce.  Ogólnopol-
ski konkurs na plakat „Bądźmy zdrowi” 
– Julia Witkowska otrzymuje wyróżnienie. 
 Ogólnopolski konkurs „Postacie z utwo-

rów Jana Brzechwy uczą i bawią” – Dawid 
Baran otrzymuje tytuł laureata.  Ogólno-
polski konkurs „Wiosenna Kartka Wielka-
nocna” – wyróżnienia otrzymują: Natalka 
Baran, Maja Kraśniewska, Kuba Książek, 
Kuba Łapiak, Amelka Nowicka, Julka Wit-
kowska
KWIECIEŃ 2011:  Ogólnopolski konkurs 
„Wielkanocna kartka” – Amelia Nowicka 
uzyskuje I miejsce.  Ogólnopolski kon-
kurs „Pisanki, kraszanki, jaja malowane” 
– Martyna Skup zdobywa II miejsce. Ogól-
nopolski konkurs „Zamki, zameczki, nie 
tylko z bajeczki” – Patryk Witan otrzymu-
je wyróżnienie.  Konkurs ogólnopolski 
„Kartka Wielkanocna” – Amelka Nowi-
cka zdobywa I miejsce, a Maja Kraśniew-
ska wyróżnienie.  Ogólnopolski kon-
kurs „Najpiękniejsza kartka świąteczna” 
– Maja Kraśniewska uzyskuje II miejsce. 
 Ogólnopolski konkurs „Ozdoby Świą-

teczne Wielkanocne” – Amelia Nowicka 
i Maja Kraśniewska otrzymują wyróżnie-

nie.  Ogólnopolski konkurs „Najpiękniej-
sze Ozdoby Wielkanocne” – Igor Gnia-
dek, Wojtek Gniadek, Wojtek Dziewulski 
otrzymują wyróżnienia.  Ogólnopolski 
konkurs „Stroik na stół Wielkanocny” 
– Iza Uścińska otrzymuje wyróżnienie.  II 
edycja konkursu ogólnopolskiego „Zwia-
stuny wiosny” – Marylka Brzezińska otrzy-
muje tytuł laureata  VII gminny konkurs 
recytatorski Wojtek Wielgórski I miejsce, 
Klaudia Zych II miejsce, Matylda Grajda II 
miejsce, Zuzia Jodłowska II miejsce, Agat-
ka Zgutka III miejsce.  Ogólnopolski kon-
kurs „Mieszkańcy łąki” – Marylka Brze-
zińska otrzymuje I miejsce. Ogólnopolski 
konkurs „Wesoła Wielkanoc – ozdoba 
Wielkanocna” – Julek Kwaśniewski otrzy-
muje III miejsce.  Ogólnopolski konkurs 
„Ptaki, ptaszki, ptaszyska” – wyróżnienia 
otrzymują: Klaudia Zych, Otylka Żelazko, 
Matylda Grajda.  Konkurs eko-plastyczny 
ogólnopolski „Ptasia rodzina” – Mateusz 
Młot otrzymuje wyróżnienie.
MAJ 2011:  Gminny konkurs ekologiczny 
na plakat „Dbam o środowisko” – grupy 
„Puchatki”, „Tygryski” zdobywają I miej-
sce  Ogólnopolski konkurs plastyczny 
o tematyce patriotycznej „Kto Ty jesteś? 
Polak Mały” – Kuba Kilbach zdobywa 
I miejsce.  IV powiatowy konkurs piosen-
ki polskiej w Wiązownie (Agatka Zgutka 
I miejsce, Matylda Grajda II miejsce)  VIII 
Mazowiecki Konkurs Piosenki Polskiej 
w Otwocku (Agatka Zgutka – III miejsce)
CZERWIEC 2011:  II Festiwal piosenki pol-
skiej w Józefowie (Matylda Grajda –III 
miejsce)
STYCZEŃ-MARZEC 2011:  Zorganizowanie 
w placówce konkursu ogólnopolskiego 
plastycznego „Ozdoby Wielkanocne” 

Władze Gminy i Redakcja „Powiązań” 
gratulują przedszkolakom z Pęclina ich 
wspaniałych sukcesów. Brawo!

Gminne Przedszkole „Pod Stumilowym Lasem” 
w Pęclinie – osiągnięcia i sukcesy w roku 2011

Sołtys i Rada Sołecka po analizie wnio-
sków przyjętych na zebraniu Sołectwa 
w dniu 21 maja 2011 roku i dyskusji na 
temat przyszłości naszej wsi określa nastę-
pujące działania:
W ZAKRESIE DROGOWNICTWA
  kontynuacja budowy gminnych dróg 

publicznych, w pierwszej kolejności 
droga obejmująca ul. Szkolną i na os. 
XXX-lecia,
  kontynuacja poprawy bezpieczeństwa 

dróg powiatowych i wojewódzkiej, po-
przez budowę chodników (od ul. Kościel-
nej do ul. Polnej), ścieżek rowerowych, 
przy udziale środków gminnych, zatok 
autobusowych, kładek dla pieszych przy 
obydwu mostach na rzece Mieni
  kompleksowe uporządkowanie na-

zewnictwa wszystkich ulic w miejsco-
wości Wiązowna, w obrębie Sołectwa 
Wiązowna Gminna, zwłaszcza nada-
nie nazw nowym ulicom, istniejącym 
i tworzącym się,
  regulacja prawna pasów drogowych, 

ich wytyczanie, organizacja ruchu (przy 
szkole na ul. Kościelnej), usunięcie zbęd-
nego drzewostanu,
  podnoszenie kategorii dróg wewnętrz-

nych poprzez zaliczenie ich do dróg 
publicznych.

W ZAKRESIE MELIORACJI I STOSUNKÓW SĄ-
SIEDZKICH:
  udrożnienie istniejących rowów (ul. 

Lubelska), przebudowa mostu na uli-
cy Dworkowej z wyjazdem na drogę 
krajową 17,
  opracowanie kompleksowego projektu 

odwodnienia wsi w zakresie Sołectwa. 
W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI 
SOŁECKIEJ:
  wydzielenie na tablicach informacyj-

nych UG części dla informacji sołeckiej,
  wydzielenie na stronach www UG Wią-

zowna części dla informacji sołeckiej.
W ZAKRESIE ŚRODKÓW SOŁECKICH:
  kontynuacja zakupu i posadowienia 

małych urządzeń komunalnych, typu 
ławki, kosze na odpady uliczne, kwiato-
niery, bariery.

W ZAKRESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO:
  zapoznanie się z projektem planów 

miejscowych obejmujących teren Sołe-
ctwa i wyrażenie opinii.

DBANIE O PORZĄDEK NA TERENIE WSI.
J. Pokrywczyński, Przewodniczący Rady Sołeckiej

T. Milewski, Sołtys

Działania Sołtysa i Rady 
Sołeckiej na bieżącą 
kadencję sołectwa 
Wiązowna Gminna
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LATO, LATO, LATO CZEKA!
Po trudach całorocznej pracy uczniowie wszystkich rodza-
jów szkół od dnia 23 czerwca 2011 r. rozpoczęli upragnione 
wakacje. Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom 
życzymy, żeby podczas letniego wypoczynku zrealizowane 
zostały wszystkie dobre pomysły, by wolny czas był cza-
sem  bezpiecznym i bogatym w pozytywne przeżycia, tak 
aby po powrocie do szkół wszyscy emanowali energią, za-
pałem i entuzjazmem.  Gmina Wiązowna w trosce o dobry 
wypoczynek dzieci i młodzieży, jak co roku zaprasza do 
uczestnictwa w akcji „Lato w Gminie Wiązowna 2011”. 
Oferta przygotowana jest przez poszczególne placówki 
oświatowo-wychowawcze – szkoły, ogniska środowisko-
wo-wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Gminny 
Ośrodek Kultury oraz świetlice wiejskie. 
Wyrażamy nadzieję, że różnorodność form wypoczyn-
ku - zajęcia świetlicowe, plenerowe, wycieczki zachęci 
wszystkie dzieci i młodzież do bezpiecznego, ciekawego 
i radosnego spędzania wolnego czasu. 
Następujące placówki proponują zajęcia w ramach akcji:
  16-28 sierpnia 2011 r. prowadzone będą zajęcia sporto-

we – tenis stołowy w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym 
w Wiązownie w godz. 10.00-14.00. 

  1 lipca – 31 sierpnia 2011 r. od poniedziałku do piątku 
w godz. 11.00-16.00 zajęcia świetlicowe i sportowe 
w świetlicy wiejskiej w Majdanie,

  9 lipca – 31 sierpnia 2011 r. zajęcia plastyczne w Izbie 
Regionalnej w Gliniance – czwartek w godz. 15.15-
18.15, sportowe środa–czwartek w godz. 14.15-15.30 
– przy Szkole Podstawowej w Gliniance. 

  24 czerwca – 31 sierpnia 2011 r. zajęcia świetlico-
we i plenerowe w świetlicy w Dziechcińcu – wtorki 
i czwartki w godz. 15.00-17.00, 

  6 lipca – 31 sierpnia 2011 r. zajęcia świetlicowe w świet-
licy w Duchnowie w środy i piątki w godz. 10.00-12.00,

  1 lipca – 31 sierpnia 2011 r. zajęcia świetlicowe 
w Domu Kultury „Kaprys” w Woli Duckiej – czwartek 
w godz. 10.00-13.00 oraz sportowe – wtorek, czwar-
tek w godz. 20.00-21.00,   

  1-31 sierpnia 2011 r. zajęcia w GOK od poniedziałku do 
czwartku w godz. 10.00-15.00.

Zajęcia odbyły się już w ogniskach środowiskowo – wy-
chowawczych: w Malcanowie, Pęclinie i Zakręcie (27 
czerwca – 8 lipca), w Gliniance (4-8 lipca), w Wiązownie 
(27 czerwca – 1 lipca).
W programie Ognisk poza zajęciami świetlicowymi, spor-
towymi, plenerowymi, nauka języka rosyjskiego w Malca-
nowie, przewidywane są wycieczki – między innymi do 
Muzeum Kolejnictwa, Ogrodu Zoologicznego i do kina. Po-
nadto, poza stacjonarnymi zajęciami, z każdej szkoły dzieci 
wyjeżdżają na kolonie, obozy harcerskie, obozy sportowe. 
Wszystkim dzieciom, młodzieży i ich rodzicom, nauczy-
cielom życzymy udanych wakacji, słonecznego i dobrego 
wypoczynku. 

Jolanta Bogucka, Pełnomocnik Wójta 
ds. rozwiązywania problemów społecznych

Już po raz drugi w naszej miej-
scowości zostały zorganizowa-
ne zajęcia wakacyjne dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych pod hasłem 
„Lato w Woli Duckiej”. Zajęcia są 
finansowane z środków Gminy 
w ramach realizacji Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki Uzależnień oraz 
częściowo z Funduszu Sołectwa 
Wola Ducka i trwają od 1 lipca do 
4 września 20011r.

W tegorocznym planie reali-
zowanych zadań znajdują się za-
jęcia plastyczne, aerobik, nauka 
jazdy konnej, dwie wycieczki do 
Centrum Nauki Kopernik i ZOO 
w Warszawie oraz spotkania i wie-
czorki integracyjne dla wszystkich 
mieszkańców. W dniu 2 i 9 lipca 
2011r. odbyła się nasza pierw-
sza wycieczka do Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie. Łącznie 
uczestniczyło w niej prawie dzie-
więćdziesiąt osób. Wyjazd okazał 
się bardzo udany, Centrum Na-
uki wywarło ogromne wrażenie 
zarówno na najmłodszych jak 
i dorosłych.  Dzieci odnalazły się 
w tym niesamowitym miejscu naj-
szybciej, ciekawość poznania, chęć 
sprawdzenia jak to działa, sprawia-
ła, ze bawiły się świetnie, a tak na-
prawdę uczyły poprzez działanie. 
Słowa małego Kuby wypowiedzia-
ne z żalem kiedy opuszczaliśmy 
Centrum – „Mamo, ja chce jeszcze 
zostać”- mówią wszystko. 

Dodatkową atrakcją po wizycie 
w Centrum było zwiedzanie Ła-

zienek Królewskich. Opowieści 
naszego przewodnika o historii 
Łazienek, piękna pogoda, spacer 
wśród zieleni parku, sprawiły ,że 
bardzo milo w atmosferze odpo-
czynku i integracji spędziliśmy ten 
sobotni dzień.

Po wspólnych wyjazdach i chwi-
li odpoczynku w sobotnie wie-
czory odbyły się nasze  spotkania  
integracyjne. Wspólna zabawa 
dzieci i dorosłych, tańce przy mu-
zyce, pieczenie kiełbasek, słodki 
poczęstunek, wzajemne rozmowy, 
bardzo  integrują naszych miesz-
kańców. Dzieci mają okazję  bliżej 
się poznać,  pobyć ze sobą, zaprzy-
jaźnić się. Również my dorośli 
w dzisiejszych „szybkich” czasach 
spotykając się przy ognisku może-
my nieco zwolnić, zwyczajnie od-
reagować, porozmawiać i poznać 
się wzajemnie.

Serdeczne podziękowania spo-
łeczność Woli Duckiej składa:

Pani Wójt Annie Bętkowskiej, 
Pani Jolancie Boguckiej, Firmie 
„Oskroba” w Celestynowie i jej 
pracownikowi Panu Mariuszowi 
Mucha, Stowarzyszeniu Ruch Ak-
tywności Społeczno–Gospodar-
czej „Wola” z Woli Duckiej, Rad-
nemu z naszej miejscowości Panu 
Robertowi Duczkowi, Sołtysowi 
Woli Duckiej Panu Sławomirowi 
Kobusowi oraz Radzie Sołeckiej, 
a także wszystkim mieszkańcom 
zaangażowanym w realizację pro-
gramu „Lato w Woli Duckiej”.

Małgorzata Pożarowszczyk

Lato w Woli Duckiej

AKCJA „LATO W MIEŚCIE” – Gminny Ośrodek Kultury 
w Wiązownie ZAPRASZA DZIECI w sierpniu 2011r. w dniach 

poniedziałek-czwartek w godz. 10.00-15.00

Proponujemy:   godz. 10.00-12.00 – Artystyczne zajęcia świetlicowe
   godz. 12.00-12.30 – Przerwa śniadaniowa 
   godz. 12.30 -15.00 – Zajęcia kulturalno – rekreacyjne
   w każdy czwartek wspólne pieczenie kiełbasek 

10.08.2011r. godz. 12.30 bajka pt. „Gąski Baby Jagi”; 18.08.2011r. 
godz. 12.30 program rozrywkowy oraz zabawa taneczna; 23.08.2011r. 
wycieczka kulturalno – turystyczna do Warszawy – Odpłatność  10 zł; 
25.08.2011r. zakończenie akcji, w tym prezentacja wykonanych prac, 
rozdanie dyplomów i drobnych nagród oraz poczęstunek.

Wszystkie zajęcia (poza wycieczką) nie odpłatne dla uczestników. GOK 
zapewnia napoje dla dzieci. Drugie śniadanie dzieci przynoszą z domu.
ŻYCZYMY DOBREJ ZABAWY!!! ZAPRASZAMY!!!
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Do Rzymu, na uroczystość be-
atyfikacyjną Jana Pawła II, do-
jechaliśmy późnym wieczorem, 
autokar musieliśmy opuścić już 
na przedmieściu i resztę drogi 
przebyliśmy miejskim autobu-
sem oraz pieszo. Noc była do-
syć chłodna, rozbiliśmy się na 
trawie, u podnóża Castel Saint’ 
Angelo, zamku zbudowanego 
przez cesarza Hadriana. Im bli-
żej poranka, tym więcej ludzi 
przybywało i tłok robił się gęsty. 
Kiedy około czwartej otworzo-
no pierwsze bramki i wszyscy 
ruszyli do przodu, poczułam jak 
tłum unosi mnie do góry i ani 
za mną ani przede mną nie było  
odrobiny wolnej przestrzeni. 
Kiedy rozpoczynała się uroczy-
stość beatyfikacyjna, niebo jaś-
niało błękitem. Obok nas stali 
ludzie różnych narodowości, 
w górze powiewały flagi roz-
pięte na teleskopowych kijach. 

Niektórzy przyjechali z daleka, 
nawet z innych kontynentów. 
Trud jaki ponieśli przyjeżdża-
jąc do Rzymu, niewyspanie, 
ścisk i wszelkie niewygody, te-
raz przerodziło się w niezwykłą 
radość. 

Następnego dnia przyjechali-
śmy ponownie, tym razem po-
żegnać się z błogosławionym 
Janem Pawłem II w bazylice. 
Kolejka do sarkofagu była tak 
długa i szeroka, że dostanie się 
w jej pobliże na zwykłą logikę 
graniczyło z cudem. Cud się 
jednak ziścił, pomimo, iż wielu 
zwątpiło. Do Rzymu wróciliśmy 
jeszcze po raz trzeci, tym razem 
w celu zwiedzania i nabywania 
pamiątek. Okazało się, że byli-
śmy ostatnią grupą, której uda-
ło się dotrzeć do sarkofagu. Póź-
niej bazylikę zamknięto. 

W drodze powrotnej odwie-
dziliśmy jeszcze Monte Cassi-
no i Wenecję, a po powrocie do 
kraju – Częstochowę i oczywi-
ście Jasną Górę. Ewa Dąbała

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

Wyniki Ogólnopolskiego kon-
kursu plastycznego dla uczniów 
szkół podstawowych po nazwą 
„Bezpiecznie na wsi” zostały 
ogłoszone. 

Konkurs zorganizowany zo-
stał przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego Od-
dział Regionalny w Warszawie, 
nagrody dofinansowane zostały 
przez Wojta Gminy Wiązowna. 

LAUREACI ETAPU GMINNEGO:
I miejsce – Monika Czyżo kl.IA 
S.P. Glinianka
I miejsce – Oliwia Grodzicka kl. 
IV S.P. Glinianka
II miejsce – Kacper Wieczorek 
kl.IIA S.P. Glinianka
III miejsce – Paweł Krawczyk 
kl.IIA S.P. Glinianka
Wyróżnienie – Julia Mazurek 
kl.IIIA S.P. Glinianka

Bezpiecznie na wsi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie realizuje w 2011 roku po 
raz czwarty projekt systemowy „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej 
Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna” współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest na podstawie umowy ramowej podpisanej na lata 
2008 – 2013 z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych 
zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej 
(15-64 lata). W projekcie w 2011 roku uczestniczy 10 osób.
Szczegółowe informacje: 
GOPS w Wiązownie, Radiówek 26 tel. 22 780 46 59 w. 26.

Cud się ziścił
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Przemek Laszczak, 10-letni miesz-
kaniec Góraszki, właśnie zakończył 
naukę w integracyjnej klasie 3 Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterskich Lotni-
ków Polskich w Wiązownie. Przemek 
jest aktywnym członkiem klubu sza-
chowego E-Szach.pl oraz zawodni-
kiem odnoszącym coraz większe suk-
cesy w mistrzostwach i turniejach tej 
królewskiej gry. Niedawno, zaledwie 
po niecałych dwóch latach treningów 
Przemek uzyskał 2 kategorię szachową, 
której posiadaniem w tym wieku na ca-
łym Mazowszu może poszczycić się za-
ledwie 5 zawodników. O rozmowę po-
prosiłem Przemka oraz jego ojca Leszka 
Laszczaka. 

Kiedy zaczęła się Twoja przygoda 
z szachami?

PRZEMEK: Po raz pierwszy zagrałem 
w szachy, kiedy miałem 5 lat, a nieco 
wcześniej zacząłem grać w warcaby. Gra-
łem też w inne gry planszowe. Nauczył 
mnie grać mój tata.

PAN LESZEK: Przemek od zawsze jest 
dzieckiem ciekawym życia i świata. 
Interesowały go różne możliwości spę-
dzania czasu wolnego, gry i zabawy, 
polubił też szachy, w które grywaliśmy 
okazjonalnie i bez pełnej znajomości 
przepisów. Przygoda Przemka z szacha-
mi na poważnie rozpoczęła się jednak 
niedawno – pod koniec sierpnia 2009 
roku i zaledwie po jednym roku tre-
ningów podczas „Wakacji z Szachami 
w Dąbkach”, w sierpniu 2010 r. uzy-
skał 2 miejsce w turnieju „B” i 3 kate-
gorię szachową. Jak podkreślali sędzio-
wie, o predyspozycjach Przemka i jego 
możliwościach rozwoju świadczy fakt, 
że uzyskanie tej kategorii wymaga zwy-
kle od młodych zawodników ok. 3 lat 
intensywnych treningów. Zdobycie każ-
dej kolejnej kategorii szachowej – pią-
tej, czwartej, trzeciej, bo liczy się je od 
piątej do pierwszej – zwykle wymaga 
roku intensywnej pracy. W opinii tre-

nerów i sędziów szachowych Przemek 
dysponuje dużym potencjałem do dal-
szego rozwoju.  

Wymień swoje dotychczasowe suk-
cesy.

PRZEMEK: Jednym z największych oka-
zał się start w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Juniorów w Łochowie 
w dniach 23-29 października 2010 r., 
gdzie pomimo ogromnej konkurencji 
27 trenujących intensywnie zwykle od 
ukończenia 5 roku życia zawodników 
w kategorii chłopców C9 nieoczekiwanie 
zdobyłem srebrny medal, jako jeden z 5 
najlepszych zawodników województw: 
mazowieckiego i warmińsko-mazur-
skiego. Awansowałem w ten sposób do 
udziału w Mistrzostwach Polski Junio-
rów w Szachach.

PAN LESZEK: Przemek z sukcesem uczest-
niczy tez w życiu szachowym Otwocka, 
Mińska Mazowieckiego czy Warszawy 
Jego bardzo dobry rezultat w drużynowych 
rozgrywkach Ligi Szachowej Powiatu Ot-
wockiego edycji 2009/2010 zaowocował 
m.in. wypełnieniem norm na 4 kategorię 
szachową.

PRZEMEK: Podczas ubiegłorocznej 
Warszawskiej Olimpiady Młodzieżowej 
w Warszawie w mojej kategorii wiekowej 
zwyciężyłem w pojedynku szachowym 
z Janem Kokoszczyńskim, który uchodził 
za najlepszego i niepokonanego zawodni-
ka tych zawodów.

PAN LESZEK: To była naprawdę spo-
ra sensacja, że Przemek wygrał z tak 
mocnym rywalem. Ważne jest przy 
tym, że pomimo elementu rywalizacji 
Przemek ma świetne relacje nie tylko 
z Jankiem ale i wieloma zawodnikami 
innych klubów szachowych. Przed kil-
koma tygodniami świętowaliśmy np. 
urodziny jednego z zawodników Polo-
nii Warszawa w kręgielni na warszaw-
skim Ursynowie.

PRZEMEK: Przegrałem natomiast z Jan-
kiem podczas niedawnych Mistrzostw 
Mazowsza w Szachach Klasycznych. 
Popełniłem błąd w debiucie, niewłaści-
wy  ruch pionem, co umożliwiło prze-
ciwnikowi przejście do ataku figurami. 
Ale na 7 rozegranych partii wygrałem 
6, osiągając w ten sposób tytuł wice-
mistrza Mazowsza w swojej kategorii. 
Pokonałem na przykład posiadających 
drugą kategorię szachową: Patryka Chy-
lewskiego, zawodnika klubu Szachylice 
i Polę Mościcką, która zajęła 15 miej-
sce w kategorii dziewcząt do lat 10 na 
ostatnich Mistrzostwach Polski w Sza-
chach Klasycznych Juniorów w Mielnie. 
Ostatecznie do lidera straciłem jedynie 
pół punktu.

PAN LESZEK: Te ważne mistrzostwa 
w kalendarzu Mazowieckiego Związku 
Szachowego zostały  rozegrane w dniach 
11-12 czerwca, a Przemek pojechał na 
nie niemal prosto po powrocie z zielonej 
szkoły. Do domu wróciliśmy przed pół-
nocą, i chociaż syn pamiętający jeszcze 
uroki zielonej nocy nie zdołał się porząd-
nie wyspać, rano postanowił wziąć udział 
w turnieju.

Co daje Ci gra w szachy?
PRZEMEK: Gdy gram, nigdy się nie nu-

dzę. Dla mnie szachy są pasjonujące, bo 
stwarzają niezliczone możliwości roze-
grania każdej partii. Trzymają w napię-
ciu, zmuszają do myślenia, przewidy-
wania ruchów przeciwnika i tworzenia 
własnych sposób obrony przed nimi. 
Zwykle wyliczam „4 ruchy do przodu”, 
ale zdarzyło mi się też wyliczyć 6 ru-
chów. Ponadto szachy uczą cierpliwości 
i koncentracji, a satysfakcja po odnie-
sieniu zwycięstwa jest ogromna. Lubię 
szachy, bo mnie nie nudzą, zawsze na 
szachownicy dzieje się coś pasjonują-
cego. Tatuś nauczył mnie też cieszyć się 
z przegranej, gdy np. w starciu ze znacz-
nie bardziej doświadczonym zawodni-
kiem nawiązałem równorzędna walkę, 
czy wykonałem jakieś dobre ruchy.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Piotr Kitrasiewicz

Wybrałem szachy

Medaliści z Glinianki
Dwóch zawodników Uczniowskiego 

Klubu Sportowego „Orły” wywalczyło 
medale na odbywających się w czerwcu 
XIII Mazowieckich Igrzyskach Młodzie-
ży Szkolnej w Lekkiej Atletyce w Siedl-
cach. Tomasz Ekert zajął 3 miejsce 
w bardzo silnie obsadzonej konkuren-
cji w skoku wzwyż w kategorii junior 
młodszy. Natomiast Daniel Zawadka 

był bezkonkurencyjny również w sko-
ku wzwyż w kategorii młodzik. Daniel 
zdeklasował swoich rywali pokonując 
poprzeczkę na wysokości 180 cm. 

Ogromnie cieszy taki sukces tym bar-
dziej, że nasze Gimnazjum nie posiada 
dobrze rozwiniętej bazy sportowej.

Gratulujemy i czekamy na równie dobre 
wyniki we wrześniu i październiku. W.D.
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Droga młodzieży!
Nadszedł czas wakacji. Zanim 
oddacie się beztrosce letniej 
kanikuły zadbajcie o to, żeby 
powrócić z wypoczynkowego 
wyjazdu zdrowo i bezpiecznie 
przywożąc do domu jedynie sa-
tysfakcję z dobrze spędzonych 
wakacji, lepszą kondycję i zna-
komity humor, który pozostanie 
na cały kolejny rok szkolny.

Wszelkie wyjazdy, także wa-
kacyjne, obfitują w różnego 
rodzaju zagrożenia i pułapki, 
których można uniknąć, jeśli 
nie całkowicie to przynajmniej 
częściowo, dzięki przestrzega-
niu określonych zasad bezpie-
czeństwa oraz własnemu roz-
sądkowi. 

Zapamiętajcie kilka podsta-
wowych reguł postępowania, 
które pozwolą Wam wypoczy-
wać bezpiecznie i poradzić so-
bie w trakcie zaistnienia nie-
przewidzianych sytuacji. 

  Jeśli wypoczywasz nad wodą 
pamiętaj, żeby kąpać się tyl-
ko w miejscach do tego wy-
znaczonych.
  Idąc do wody nie zostawiaj 
swoich rzeczy bez kontroli.
  W upalne dni pamiętaj o na-
kryciu głowy oraz pij dużą 
ilość wody mineralnej.
  Przebywając w lasach uwa-
żaj, żeby nie zaprószyć og-
nia, rozpalaj ogniska wy-
łącznie w miejscach do tego 
przeznaczonych.
  Przed wyprawą do lasu 
ubierz się w taki sposób, 
żeby odzież zakrywała jak 

największą ilość ciała. Po-
może Ci to uchronić się 
przed kleszczami.
  Nie zbliżaj się do obcych 
psów ani dzikich zwierząt 
nawet jeśli robią wrażenie 
łagodnych. W przypadku 
ugryzienia natychmiast zgłoś 
się do lekarza.
  Idąc w góry poruszaj się za-
wsze oznakowanymi szla-
kami i nie zbaczaj z nich. 
Powiadamiaj recepcję schro-
niska przed wyjściem o celu 
wyprawy. 

  Kiedy podczas górskiej wę-
drówki rozpęta się burza, 
skieruj się do najbliższego 
schroniska. Pamiętaj przy 
tym o wyłączeniu telefonu 
komórkowego i wyjęciu ba-
terii.
  Podczas podróży trzymaj 
pieniądze i wartościowe 
przedmioty zawsze przy so-
bie, w sposób utrudniają-
cy ich ukradzenie (np. pie-
niądze dobrze jest trzymać 
w różnych miejscach, a nie 
w jednym).
  Jeśli podróżujesz samotnie, 
unikaj podwózki samocho-
dem przez obce osoby.
  Grając w piłkę rób to zawsze 
z dala od ulicy.
  Bądź ostrożny i pamiętaj 
o zasadach asertywnego 
kontaktu z dorosłymi. Nie 
przyjmuj prezentów i tzw. 
wspaniałych „okazji” od ob-
cych.
  Pamiętaj, że rodzice są Twoi-
mi największymi przyjaciół-
mi i mów im o wszelkich po-
dejrzanych sytuacjach.

Integracja 
w Dziechcińcu

W strugach deszczu w Dziechcińcu odbyły się 
obchody „Nocy Świętojańskiej”. Tradycyjna, co-
roczna impreza folklorystyczna rozpoczęła się 
o godz. 20:00. Obficie lejący deszcz nie wystraszył 
mieszkańców oraz przybyłych osób. 

Młodzież i dzieci z rodzicami puszczali wianki 
na wodę. Nie zabrakło także prawdziwego ogni-
ska, przy którym można było upiec kiełbaskę lub 
– jak kto wolał – przygotować ją na grillu. Zabawa 
trwała do wczesnego ranka. 

– Młodzieży jest bardzo potrzebna integracja, 
można było to zauważyć w czasie rozmów mło-
dzieży z Radą Sołecką naszej miejscowości, która 
była organizatorem dziechcińskiej Nocy Święto-
jańskiej. Bardzo nam dziękowali – to jest Radzie 
Sołeckiej i mnie – za zorganizowanie imprezy. 
Uważam, że należy podtrzymywać naszą kulturę 
oraz tradycję corocznej Nocy Świętojańskiej orga-
nizowanej od długich lat w Dziechcińcu – powie-
działa Anna Lech, sołtys Dziechcińca oraz radna 
gminy Wiązowna. Ewelina Sroka

Wszystkim, którzy wsparli nas 
słowami otuchy i serdeczną myślą 

oraz uczestniczyli w ceremonii 
pogrzebowej naszego taty 

śp. Bolesława Boguckiego pragniemy 
wyrazić serdeczne podziękowanie, 

wdzięczność i szacunek. 
Córki i synowie z rodzinami

��

PAMIĘTAJCIE, ŻE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ZAWSZE MOŻECIE 
ZWRÓCIĆ SIĘ O POMOC DZWONIĄC POD NUMERY TELEFONÓW 
ALARMOWYCH:

112 – Europejski Numer Alarmowy – w Polsce połączenia 
odbiera Straż Pożarna – 998 i Policja – 997

601 100 100 – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
601 100 300, 18 20 63 444 – Tatrzańskie Ochotnicze Pogoto-

wie Ratunkowe 
985, 601 100 300 – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Pozdrawiam Was i życzę udanych, a przede wszystkim bez-
piecznych wakacji.

Wójt Anna Bętkowska



Z sercem 
u Misia 
Uszatka
W Gminnym Przedszkolu im. Misia Uszatka odbyły się 
uroczyste obchody 30-lecia tej placówki. Były wystę-
py artystyczne oraz wspaniały tort.

Obok dzieci i ich rodziców, udział w uroczysto-
ści wzięli przedstawiciele władz oraz samorządu 
gminnego m.in. wójt Anna Bętkowska, przewod-
nicząca Rady Gminy Monika Sokołowska, na-
czelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UG, 
Renata Mroczkowska, skarbnik Gminy Wiesław 
Miłkowski. Przybyli także radni, Dorota Pliszczyń-
ska, Marzena Dach i Waldemar Suchecki, oraz pro-
boszcz parafii św. Wojciecha, ks. kanonik Tadeusz 
Łakomiec.

Gości powitała dyrektorka przedszkola, Anna 
Cichecka, a następnie o dziejach placówki opo-
wiedziała jej szefowa w latach 1981-1998, Zofia 
Żuławnik. 

– Patrzę dzisiaj z radością jak przedszkole uno-
wocześnia się i urozmaica swoją ofertę. Dzieje się 
tak dzięki trosce obecnej pani dyrektor, mojej na-
stępczyni, oraz całego personelu, który pracuje ma-
jąc na względzie nadrzędne dobro jakim jest tro-
ska o podopiecznych – powiedziała była dyrektor. 
W imieniu rodziców podziękowanie kierownictwu 
i pracownikom przedszkola złożyła jedna z mam, 
pani Andżelika, która wyraziła wdzięczność za 
wykreowanie wspaniałego, bajkowego świata oraz 
podkreśliła wysoką kulturę i pełny, realizowany 
z sercem, profesjonalizm kadry. Anna Bętkowska 
i Monika Sokołowska, obok życzeń i gratulacji za 
dotychczasową działalność, przekazały placówce 
dar od Gminy – dwie piaskownice. 

Na zaimprowizowanej w ogrodzie scenie odbyły 
się występy taneczne dzieciaków. Wszystkie gru-
py wiekowe, w barwnych strojach m.in. misiów, 
pszczółek, aniołów i szwoleżerów z czasów Księ-
stwa Warszawskiego, zaprezentowały przy muzyce 
ciekawy program artystyczny, a zakończenie każ-
dego występu zebrani nagradzali rzęsistymi okla-
skami. 

Po części adresowanej do ducha, nastąpiła w luź-
niejszej atmosferze ta adresowana do ciała, a kon-
kretnie do żołądków. Pokrojono duży, wspaniały 
tort, który rozdzielono wśród dzieci, a po zakoń-
czeniu jego degustacji najmłodsi pili soki, spoży-
wali owoce i lody, podobnie jak towarzyszący im 
dorośli. PK
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TANIA ODZIEŻ
• NOWA I UŻYWANA 

• KOŃCÓWKI KOLEKCJI 
• NOWE JEANSY 

ZAPRASZAMY 
CODZIENNIE GODZ. 9.00–19.00
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