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Dyrektorom szkół i przedszkoli, 
Nauczycielom i Pracownikom 
oświaty składam serdeczne 
życzenia wszelkiej pomyślności 
i satysfakcji z wykonywanej 
pracy zawodowej i wypełniania 
bardzo ważnej misji 
społecznej. Rola Państwa 
jest przez społeczność 
Gminy Wiązowna 
wysoko oceniana. 
Z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej 
życzę dalszych 
sukcesów 
osobistych 
i wszelkich osiągnięć 
w życiu zawodowym.

Anna Bętkowska
Wójt Gminy

JUBILEUSZ SZKOŁY W ZAKRĘCIE
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W Zakręcie w Zespole Szkolno-Gimnazjal-
nym odbyła się potrójna uroczystość jubile-
uszowa. Uczniowie, ich rodzice, kadra peda-
gogiczna oraz zaproszeni goście świętowali 
80-lecie Szkoły Podstawowej, 190 rocznicę 
urodzin patrona, Cypriana Kamila Norwida, 
10 rocznicę nadania szkole imienia wielkie-
go poety i wręczenia sztandaru.

Wstępem do uroczystości była Msza św. 
dziękczynna w parafii pw. Św. Pawła Apo-
stoła w Zakręcie. Odprawił ją proboszcz, 
ks. Tadeusz Firysiuk, a oprawę muzyczną 
zapewniła specjalnie na tę okazję Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Pilawy. W kazaniu du-
chowny nawiązał do postaci wielkiego 
poety i patrioty Cypriana Kamila Norwi-
da, „materialnego nędzarza”, ale „ducho-
wego mocarza”, który tułając się po róż-
nych krajach świata jako emigrant nigdy 
nie zapomniał o Polsce, swojej ojczyźnie, 
jak również o znaku Krzyża.

– Mam nadzieję i wierzę, że Nor-
wid z nieba opiekuje się nauczycielami 
szkoły, której jest patronem. Jego pisma 
stoją w mojej bibliotece na pierwszym 
miejscu i często do nich sięgam. Chciał-
bym, żeby słowa jego wierszy stały się 
dla uczniów wyznacznikiem postawy 
patrioty i obrońcy Krzyża – powiedział 
ksiądz i zacytował znamienne strofy po-
ety: „Do tego kraju, gdzie kruszynę chle-
ba/Podnoszą z ziemi przez uszanowanie/ 
Dla darów Nieba/ Tęskno mi Panie”.

Po Mszy ks. Firysiuk przekazał na ręce 
dyrektora ZSG im. Norwida, Elżbiety 
Olczyk-Szum, otwierany obraz, portret 
Norwida, pędzla artysty malarza Fabiana 
Jałocha, członka Stowarzyszenia Norwid 
Chrześcijanin. Uczniowie unieśli obraz 
i w poprzedzanym przez mażoretki oraz 
muzyków orkiestry korowodzie przenie-
śli go do budynku szkoły, gdzie odbyły 
się główne uroczystości jubileuszowe.

NORWID INSPIRACJĄ
Do obszernej sali gimnastycznej, 

gdzie zgromadzili się licznie przybyli 
goście oraz uczniowie i personel pla-
cówki, wprowadzono sztandary. Jako 
pierwszy wkroczył poczet sztandarowy 
gospodarzy czyli Szkoły Podstawowej 
im. C.K. Norwida w Zakręcie. Drugim 
w kolejności był poczet szkoły z Dą-
brówki, noszącej imię tego samego 
patrona, a po nim zajęły swoje miej-
sca poczty: SP im. Wincentego Wito-
sa w Gliniance, SP im. Bohaterskich 
Lotników Polskich w Wiązownie, Pu-
blicznego Gimnazjum im. Polskiego 

Państwa Podziemnego w Wiązownie, 
Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Gliniance. 

– Dorobek twórczy naszego Patrona 
Cypriana Kamila Norwida motywuje i in-
spiruje nas do pracy, czego wyrazem jest 
hymn szkoły. Proszę o jego wysłuchanie – 
powiedziała wicedyrektor Hanna Wójcik, 
po czym nastąpiło odśpiewanie hymnu.

Głos zabrała dyrektor Zespołu Szkol-
no-Gimnazjanego w Zakręcie, Elżbie-
ta Olczyk-Szum, która powitała licznie 
przybyłych gości, władze gminy, lokalny 
samorząd, członków rady pedagogicznej 
i rady rodziców, uczniów oraz personel 
placówki. Wśród przybyłych znaleźli się 
wójt Anna Bętkowska, przewodnicząca 
Rady Gminy Monika Sokołowska, za-
stępca wójta Tomasz Kostyra, skarbnik 
gminy Wiesław Miłkowski, radny Po-
wiatu Otwockiego Dariusz Grajda, radny 
a zarazem przewodniczący Rady Rodzi-
ców Andrzej Cholewa i wielu innych. 

W swoim wystąpieniu Elżbieta Olczyk-
Szum nawiązała do dziejów szkoły wspo-
minając jej początki „czasów Marszałka 
Józefa Piłsudskiego” oraz dalsze losy: w tra-
gicznym okresie II wojny światowej  i trud-
nych dziesięcioleciach Polski Ludowej.

– Osiemdziesięcioletnia historia szko-
ły jest przebogata. Ale historia to nie 
tylko to co było wcześniej i dzieje się 
dziś. To również to, co przyniesie nam 
przyszłość. Dlatego pamiętając o prze-
szłości, o poszanowaniu tradycji, two-
rzymy wysoką jakość naszej placówki 
– usłyszeli zebrani.

Poproszono o zabranie głosu wójta 
gminy Wiązowna, Annę Bętkowską, 
która mówiła o patriotycznych, obywa-
telskich i ogólnoludzkich wartościach 
poezji Norwida, powołując się – między 
innymi – na poemat „Promethidion” 
i wiersz „Klaskaniem mając obrzękłe 
prawice”.

– To inspiruje nas do działania, każ-
dy z nas może mieć wkład w tworzenie 
świata i w rozpoznawanie piękna, albo-
wiem „i słuchacz i widz jest artystą”. 
Szkoła powinna dawać jak najwięcej 
właśnie tej inspirującej do tworzenia 
miłości. Kiedy w szkole jako uczennica 
wsłuchiwałam się w moich znakomitych 
nauczycieli nie sądziłam, że tak szybko 
docenię wartość ich słów, a sam Norwid 
jakże często był solą naszych spotkań 
na kółku zainteresować – powiedzia-
ła Bętkowska, która wskazała także na 
konieczność podjęcia przez szkołę jako 
placówkę edukacyjno-wychowawczą 
trudu zrozumienia współczesnego świa-
ta, podlegającemu na naszych oczach 
radykalnej zmianie zarówno z perspek-
tywy jednostkowej, jak i zbiorczej. Ten 
rozwój należy nie tylko dostrzegać i ro-
zumieć, ale i współkształtować.

– Tu zrozumieć musimy filozofię roz-
woju społeczno-gospodarczego, aby na 
rynku globalnym mieć czym konkuro-
wać. Szkoła daje edukację i kompetencje, 
niezbędne aby móc ową filozofię rozwo-
ju realizować. Tu tkwi również potencjał 
edukacji pozaszkolnej. Dlatego też należy 
jak najlepiej wykorzystać zajęcia pozalek-
cyjne do budowania kapitału ludzkiego 
i społecznego – powiedziała wójt.

Nastąpiła ceremonia wręczenia pa-
miątkowych tarcz i kwiatów nauczycie-
lom emerytom, współtworzącym przez 
wiele lat szkołę w Zakręcie. Otrzymali 
je: Hanna Kowalczyk, wieloletnia dy-
rektor tej placówki, oraz nauczycie-
le: Marianna Suchecka, Helena Papis, 
Hanna Szymkiewicz, Irena Rudnicka, 
Jan Kowalczyk, Zbigniew Twardowski.

W imieniu absolwentów szkoły głos 
zabrał Tomasz Prudzyński, który  mó-
wił m.in. o odpowiedzialności nauczy-
cieli za młode pokolenie, bo jest to 
odpowiedzialność za przyszły kształt 

Potrójny jubileusz
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Polski, który formować będą w przy-
szłości właśnie dzisiejsi uczniowie.

ODSŁONIĘCIE TABLICY
Po kolejnej ceremonii, tym razem 

polegającej na wbijaniu kolejnych 
gwoździ w ufundowanym 10 lat temu 
sztandarze szkoły przez jego sponso-
rów – państwa Elżbietę i Wiesława 
Prudzyńskich, przedstawicieli Firmy 
Sinclan Bis Auto Skoda, przedstawi-
cieli Firmy Marcin Dekor, przewod-
niczącą Rady Rodziców w roku 2001 
Zofię Śledź – odbyło się uroczyste od-
słonięcie tablicy pamiątkowej w holu 
szkoły, gdzie została wmurowana ku 
czci patrona. Ufundowali ją: dyrektor 
Elżbieta Olczyk-Szum, grono pedago-
giczne oraz ksiądz Tadeusz Firysiuk. 
Ceremonia odsłonięcia nastąpiła 
w obecności sztandarów szkół, przy 
czym na tę chwilę sztandar Szko-
ły Podstawowej w Zakręcie przejął 
pierwszy w historii szkoły poczet 
sztandarowy z roku 2001 w składzie: 
Piotr Dzieniszewski (chorąży), Ewa 
Cieślicka, Aneta Błażejczyk z domu 
Orłowska (asysta). Tablicę odsłonili: 
wójt Anna Bętkowska, przewodniczą-
ca Rady Gminy Monika Sokołowska, 
dyrektor Elżbieta Olczyk-Szum, ab-
solwentka i wieloletnia nauczycielka 
szkoły w Zakręcie Hanna Wiśniew-

ska, przewodniczący rady rodziców 
Andrzej Cholewa, przewodnicząca 
Rady Samorządu Uczniowskiego Gim-
nazjum Aleksandra Woźnica-Muśnic-
ka, przewodnicząca Rady Samorządu 
Uczniowskiego Szkoły Podstawowej 
Aleksandra Mroczkowska oraz pro-
boszcz parafii w Zakręcie, który po 
zmówieniu okolicznościowej modli-
twy poświęcił tablicę oraz zebranych.

WRAŻENIA I NAGRODY
Kolejnym punktem uroczystości był 

program artystyczny. Przygotowali 
go przy pomocy swoich nauczycielek 
uczniowie, a pierwszym punktem było 
odtańczenie Poloneza, uhonorowanego 
przez publiczność mocnymi i długimi 
oklaskami. Potem był m.in. Krakowiak 
oraz tango z filmu „Noce i dnie”, a tak-
że przedstawienie teatralne w którym 
uczniowie za pomocą satyrycznych tek-
stów i piosenek ukazywali swoje szkol-
ne życie. Po występach wręczono nagro-
dy laureatom konkursu recytatorskiego 
„Słowo jest ogień” oraz konkursu pla-
stycznego „Poezja i obraz”, a także na-
grody dyrektora szkoły dla nauczycieli.

Anna Bętkowska przekazała nagrody 
Wójta Gminy za m.in. osiągnięcia dy-
daktyczne i promowanie pozytywnego 
wizerunku placówki w środowisku lo-

kalnym Elżbiecie Olczyk-Szum i Han-
nie Wiśniewskiej.

ŚWIADECTWO PRZESZŁOŚCI
Zgromadzeni udali się na pierwsze 

piętro szkoły, żeby zwiedzić izbę pa-
miątek. Można było obejrzeć na niej 
zdjęcia dyrektorów, nauczycieli oraz 
uczniów z lat dwudziestych, podręcz-
niki i świadectwa szkolne z okresu 
PRL, dawne odbiorniki radiowe, tele-
wizory oraz wiejskie przedmioty co-
dziennego użytku jak maselnica czy 
przyrząd do maglowania bielizny. Było 
nawet świadectwo z okresu istnienia 
hitlerowskiego okupacyjnego tworu 
jakim było Generalne Gubernator-
stwo. Tekst tego świadectwa czasów 
pogardy był dwujęzyczny: na górze 
zdania niemieckie, pod spodem pol-
skie, a wśród przedmiotów nauczania 
uderzał brak m.in. historii i wiedzy 
o społeczeństwie. Wychowanie fizycz-
nie okupant nakazał zredukować do 
prostych „ćwiczeń cielesnych”, a wy-
chowanie plastyczne do „zajęć prak-
tycznych”. Z kolei nauczanie języka 
polskiego pozbawione zostało odnie-
sień do literatury narodowej.

Z okazji jubileuszu wydano oko-
licznościowy folder przedstawiający 
dzieje szkoły oraz kalendarz na rok 
2012. Piotr Kitrasiewicz

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w Urzę-
dzie Gminy odbyło się uroczyste spotkanie 
Wójt Gminy Anny Bętkowskiej z dyrek-
torami i nauczycielami szkół i przedszkoli 
z gminy Wiązowna. Spotkanie było oka-
zją do złożenia podziękowań za ciężką 
i odpowiedzialną pracę nauczycieli i trud 
wkładany w wychowanie dzieci, a także 
do wręczenia nagród Wójta wyróżnionym 
dyrektorom  i nauczycielom.

W bieżącym roku nagrodę Wójta 
otrzymali: Renata Koziarska, Anna Ku-
bicka, Anna Ewa Grot, Grażyna Kilbach, 
Wioletta Ceglińska, Bogumiła Majewska 
(nauczyciele Zespołu Szkolno-Gimna-
zjalnego w Wiązownie); Elżbieta Olczyk 
– Szum (dyrektor Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Zakręcie), Hanna Wi-
śniewska (nauczyciel ZSG w Zakręcie); 
Roman Zdunik (dyrektor Gimnazjum 
w Gliniance), Monika Dąbała i Danu-
ta Idzikowska (nauczyciele Gimnazjum 
w Gliniance); Alicja Wieczorek (dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Gliniance), Tere-

sa Rafał, Beata Szczęsna, Teresa Bąk (na-
uczyciele SP w Gliniance); Anna Cichec-
ka (dyrektor Przedszkola w Wiązownie), 
Teresa Zielińska (nauczyciel Przedszkola 
w Wiązownie); Ewa Kołodziejczyk (dy-
rektor Przedszkola w Pęclinie), Katarzy-
na Witan-Oboza (nauczyciel Przedszko-
la w Pęclinie); Joanna Wasiak (dyrektor 
Przedszkola w Zakręcie).

Wśród zaproszonych osób były rów-
nież trzy nauczycielki, które przed 
komisją powołaną przez Wójta, zdały 
pomyślnie egzamin uzyskując stopień 
nauczyciela mianowanego: Katarzy-
na Dziewulska ze Szkoły Podstawo-
wej w Gliniance oraz Marta Prusiń-
ska i Anna Ewa Grot, obie pracujące 
w wiązowskim Zespole Szkolno-Gim-
nazjalnym. Złożyły one ślubowanie 
i otrzymały akty nadania stopnia 
awansu zawodowego. US

Nagrody dla nauczycieli
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Głównym punktem porządku obrad sesji 
Rady Gminy Wiązowna w dniu 3 paź-
dziernika było przystąpienie do uchwa-
lenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Wiązowna. Projekt 
uchwały został jednak odrzucony nie-
wielką różnicą głosów.

Podczas sesji wybrano ławników 
do sądów powszechnych na kadencję 
2012-2015. W wyniku głosowania na 
ławników do Sądu Okręgowego War-
szawa – Praga w Warszawie wybrano 
Mariannę Halinę Trzaskę oraz Kazi-
mierza Marka Majka. Z kolei ławni-
kami do Sądu Rejonowego w Otwocku 
zostali: Renata Władysława Kalińska, 
Marzena Elżbieta Rybka, Waldemar 
Stanisław Moniak.

Podczas obrad przyjęto uchwały 
m.in. o zwiększeniu środków prze-
znaczonych w budżecie do dyspozycji 
jednostek pomocniczych Gminy Wią-
zowna: sołectw i osiedli; o udzieleniu 
pomocy w kwocie 5 tys. zł. Powiatowi 
Otwockiemu na wykonanie mapy po-
działu nieruchomości pod poszerzenie 
drogi powiatowej w Izabeli; o sprze-
daży prawa własności dwóch działek 
w Wiązownie Gminnej – będących 
własnością Gminy Wiązowna – do-
tychczasowemu użytkownikowi wie-
czystemu, Bankowi Spółdzielczemu 
w Otwocku; o wydzierżawieniu w dro-
dze przetargu niezabudowanej nieru-
chomości w Duchnowie z przeznacze-
niem na wybudowanie i prowadzenie 
sklepu wielobranżowego z usługami. 
Przyjęto na drodze uchwały zmiany 
wprowadzone do Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Wiązowna na 
lata 2011-2024, wprowadzając nowe 
przedsięwzięcia m.in. „Przygotowy-

wanie i dostawa obiadów do Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego w Zakręcie” 
na łączną kwotę 85 tys. Zwiększono 
także wydatki tegoroczne o kwotę 1 
987,00 zł dotyczące wydłużenia trasy 
linii ZTM 722 w związku z remontem 
drogi powiatowej w Lipowie. 

Najwięcej emocji wzbudził punkt 
porządku obrad dotyczący uchwalenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Wiązowna. Problem ten 
był wielokrotnie omawiany na posie-
dzeniach komisji oraz na publicznych 
dyskusjach, podczas których miesz-
kańcy wnosili swoje uwagi i poprawki 
do projektu. Na sesji nadszedł czas na 
uchwalenie całego Studium wraz ze 
zmianami. Było to ważne nie tylko dla 
mieszkańców, ale i inwestorów. Przed-
stawiciele niektórych z nich znajdowali 
się na sali obrad.

Do radnych zwróciła się wójt Anna 
Bętkowska prosząc o przyjęcie Stu-
dium.

Oddano głos przedstawicielowi znaj-
dujących się na miejscach dla publicz-
ności członków stowarzyszenia Sąsie-
dzi Duchnowska. 

– Jesteśmy przeciwni uchwaleniu Stu-
dium w takiej postaci – powiedział pan 
Rafał Osiński argumentując między in-
nymi, że w projekcie nie zostały ujęte 
drogi dla zurbanizowanych mieszkań-
ców, natomiast na znajdujących się na 
mapie terenach zalewowych faktycznie 
nie występuje woda, a jest ona w zu-
pełnie innych miejscach, nie uznanych 
za zalewowe. 

O projekcie wypowiedziała się w ob-
szernym wystąpieniu jego współautor-
ka, Danuta Strębicka, reprezentująca 
firmę projektową.

– Opinie jakie zebraliśmy były po-
zytywne. Studium nie jest prawem 

miejscowym i nie odnosi się do indy-
widualnych decyzji, lecz nadaje kieru-
nek, wskazuje tereny, które nie mają 
zostać oddane pod zabudowę. Jeśli ja-
kieś przepisy ulegają zmianie, na przy-
kład dotyczące terenów zalewowych, 
to wówczas należy je uwzględnić nie 
zmieniając samego Studium – powie-
działa Strębicka.

Radny Andrzej Cholewa wyraził opi-
nię, że Studium zawiera błędy meryto-
ryczne, natomiast Jan Markowski po-
wiedział, że nie ma sensu uchwalać go 
w takiej postaci.

W toku dalszej dyskusji padł zarzut, 
że projekt Studium w nadmiernym 
stopniu uwzględnia interesy inwesto-
rów, a w zbyt małym mieszkańców.

Z obroną projektu wystąpiło kilko-
ro radnych, między innymi Barbara 
Bratko.

– Jeśli nie uchwalimy tego dzisiaj, 
to zahamujemy rozwój gminy na wie-
le lat.

Monika Sokołowska zaproponowa-
ła, żeby wstrzymać się z uchwaleniem 
projektu, pochylić się jeszcze nad nim 
w czasie wspólnego posiedzenia komi-
sji i popracować, żeby przekonać nie 
przekonanych.

– Nie ma co tego odciągać. Odwleka-
nie niczemu nie służy, bo efektu nadal 
nie będzie. My mamy się rozwijać, a nie 
uwsteczniać – bronili projektu jego 
zwolennicy.

Doszło wreszcie do głosowania pro-
jektu uchwały. Okazało się, że za jego 
przyjęciem jest 6 radnych (Barbara 
Bratko, Andrzej Cholewa, Marzena 
Dach, Renata Falińska, Dorota Plisz-
czyńska, Waldemar Suchecki), za od-
rzuceniem głosowało 8 osób (Robert 
Duczek, Piotr Izdebski, Anna Lech, 
Piotr Łapiński, Jan Markowski, Rafał 
Nejman, Monika Sokołowska, Józef 
Roman Witan), a 1 osoba (Irena No-
wak) wstrzymała się od głosu.

 Piotr Kitrasiewicz

Odrzucone studium
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Sprostowanie
W poprzednim numerze „Powiązań”, w mate-
riale zatytułowanym „Świetlice w strukturze 
GOK” znalazło się następujące zdanie: „Kiedy 
już przystąpiono do debaty nad projektem, 
Irena Nowak zgłosiła wątpliwość, czy jest on 
– a także kolejny w porządku obrad punkt do-
tyczący regulaminu przyznawania i wypłacania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla 
nauczycieli – zgodny z prawem”. W rzeczy-
wistości wątpliwości radnej dotyczyły tylko 
nowego statutu Gminnego Ośrodka Kultury. 
Zainteresowaną przepraszam za podanie błęd-
nej informacji. Piotr Kitrasiewicz
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W Gminie Wiązowna ruszyła ko-
lejna akcja oczyszczania ze śmieci 
najbardziej zabrudzonych terenów. 
Tym razem pomagają nam objęte 
dozorem osoby skazane sądow-
nie, które w ramach wymiaru 
kary wykonują prace społeczne. 
Oprócz Urzędu Gminy, uczestniczy 
w niej Mazowiecki Park Krajobra-
zowy oraz przedsiębiorstwo Leka-
ro z Woli Duckiej.

Miejscem akcji jest las w Emo-
wie, wizytówka gminy Wiązow-
na od strony wjazdu z Józefowa. 
Jest to teren będący w zarządzie 
Mazowieckiego Wojewódzkie-
go Zarządu Dróg Publicznych. 
Śmieci rozrzucone były już przy 
drodze wjazdowej do lasu przez 
co rzucały się w oczy jadącym 
z Józefowa w kierunku szosy lu-
belskiej.

– Powiedziałam sobie: do-
syć! Czas najwyższy skończyć 
z tą śmieciową plagą dającą się 
we znaki od lat naszej gminie, 
zwłaszcza wzdłuż drogi krajowej 
721. Zwróciłam się z propozycją 
współpracy do firmy Lekaro zaj-
mującą się gospodarką odpadami 
oraz do Dyrekcji Mazowieckiego 
Parku Krajobrazowego, uzyskując 
zgodę na włączenie się do akcji 
– mówi wójt Anna Bętkowska.

P.P.H.U. Lekaro Jolanta Za-
górska dostarczyło kontenery 
oraz zapewniło wywóz, segrega-
cję i utylizację zebranych odpa-
dów w firmie recyklingowej. Ich 
zbiórkę zorganizował Mazowiec-
ki Park Narodowy, a pracują przy 
niej objęte dozorem osoby ska-
zane sądownie, które w ramach 
wymiaru kary wykonują prace 
społeczne.

– Ludzie ci dobrze pracują 
– mówi Przemysław Skrzypczak-

-Nowak, przedstawiciel Mazo-
wieckiego Parku Krajobrazo-
wego  pokazując na kontener 
wypełniony po brzegi plastyko-
wymi workami z zebraną z le-
śnej ziemi zawartością – Oto 
plon dzisiejszej pracy, a przecież 
jest dopiero połowa dnia. Przy-
jeżdżają tutaj codziennie na wła-
sną rękę, bo nie ma decyzji sądo-
wej o trzymaniu ich pod strażą 
czy pilnowaniu. Nie mam z nimi 
kłopotu.

Kiedy las w Emowie zostanie 
już oczyszczony, ekipa przeniesie 
się w rejon Glinianki. Prace posu-
wać się będą w miarę warunków 
pogodowych, a kiedy spadną 
pierwsze śniegi zostaną zawie-
szone.

– Tego rodzaju akcja jest nie-
zmiernie pożyteczna, bo dopro-
wadza do oczyszczenia terenu, 
w sposób bardziej skuteczny 
niż odbywające się raz w roku 
Sprzątanie Świata, oraz poprzez 
zwrócenie uwagi na sam pro-
blem – W naszej gminie bowiem 
jest zbyt niski poziom eduka-
cji ekologicznej, ludzie wywo-
żą śmieci do lasu, bo kosztem 
środowiska naturalnego chcą 
zaoszczędzić parę groszy, które 
musieliby wydać na podpisa-
nie umowy z firmą wywożącą 
śmieci. Znalezione w Emowie 
odpady mogłyby rozkładać się 
w lesie przez kilkaset lat dopro-
wadzając do trwałych zniszczeń 
krajobrazowych zielonej gminy 
Wiązowna – słyszę od Leszka 
Zagórskiego, przedstawiciela 
Lekaro.

Jak mówią moi rozmówcy 
Emów jest terenem wyjątkowym 
pod względem zaśmiecenia.

– Morfologia odpadów wska-
zuje na to, że pochodzą one z te-
go terenu, a więc jest to dzieło 
osób tutejszych – stwierdza ze 
smutkiem pani wójt, po czym za-
powiada objęcie terenów dzikich 
wysypisk monitoringiem.

– Będziemy upubliczniać oso-
by zaśmiecające nasze wspólne 
dobro, nasze lasy, nasza przyrodę 
– ostrzega Anna Bętkowska.

A póki co może warto zrobić 
porządki jesienne indywidualnie.
 Piotr Kitrasiewicz

Koniec śmieciowej pladze
Tematem, który zdominował ostatni miesiąc było stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Wiązowna. Radni omawiali je na wspól-
nym posiedzeniu oraz na sesji. Projekt nie znalazł aprobaty 
wymaganej większości. Z opinii i komentarzy zarówno 
tych, którzy opowiedzieli się za jak i przeciw projektowi 
wynika, że decyzja nie była łatwa oraz że należy poszu-
kać kompromisu, który pozwoli na uchwalenie studium. 
Wszyscy są zgodni, że gmina powinna je przyjąć, żeby móc 
podejmować i uchwalać miejscowe plany zagospodarowa-
nia przestrzennego. Temat studium był omawiany na ko-
lejnych wspólnych posiedzeniach komisji rady i będzie też 
przedmiotem ponownego rozpatrzenia na sesji, z uwagi na 
niedopełnienie procedury, na co zwróciła uwagę wójt w pi-
śmie skierowanym do mnie po nie uchwaleniu studium.

Rozpoczął się czas intensywnej analizy wniosków zło-
żonych do budżetu gminy w komisjach, we współpracy 
z pracownikami Urzędu Gminy Wiązowna. 

Radni odłożyli decyzję o powołaniu straży gminnej, 
m.in. w związku ze zmianami, jakie przyniesie wprowa-
dzona w lipcu nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz z deklaracją Urzędu Gminy 
zwiększenia skuteczności działania urzędników odpowie-
dzialnych za ochronę środowiska.

Z racji pełnionej funkcji wzięłam udział w spotkaniu 
wojewody mazowieckiego z przedstawicielami jednostek 
samorządu terytorialnego, podczas którego tematami wio-
dącymi były: tworzony program powodziowy dorzecza 
Wisły środkowej oraz wspomniana już nowelizacja tzw. 
„ustawy śmieciowej”. Wnioski z tego spotkania, to m.in. 
celowość odtwarzania i powstawania spółek wodnych, 
które jako jedyne podmioty na terenach wiejskich mogą 
otrzymywać środki będące w dyspozycji wojewody. Nato-
miast harmonogram wprowadzania zmian w gospodarce 
odpadami wymaga, aby już w komisjach rozpocząć pra-
ce nad szeregiem zmian legislacyjnych, jakie będą musiały 
podjąć samorządy. Rada, rozumiejąc wagę tematu i sto-
sowny czas do rozpoczęcia prac nad wdrożeniem systemu 
gospodarki odpadami, przyjęła honorowy patronat nad 
konferencją informacyjną, która odbędzie się na początku 
listopada w Warszawie. 

Ważna była także informacja o tym, że na stronie Krajo-
wego Zarządu Gospodarki Wodnej udostępniono do kon-
sultacji wstępne mapy ryzyka powodziowego, jakie zaczną 
obowiązywać od końca 2013 r. Dla nas jest to temat istot-
ny z uwagi na liczne i kontrowersyjne tereny zalewowe.

Wraz z Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Spraw Społecznych, Marzeną Dach, weszłyśmy w skład 
zespołu partycypacyjnego „Decydujmy Razem”. Udział 
przedstawicieli rady, mimo moich wątpliwości, został zasu-
gerowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. 
Na ostatnim spotkaniu udało się sformułować cele ope-
racyjne oraz działania, jakie powinny im towarzyszyć. Po 
konsultacjach z mieszkańcami, do końca listopada powin-
na zostać przedłożona radzie strategia rozwoju społecznego 
Gminy Wiązowna. Biorąc pod uwagę kalendarz prac nad 
budżetem, projekt uchwały wprowadzającej strategię może 
znaleźć się w porządku obrad pierwszej sesji 2012 roku.

W sprawach skarg i wniosków zapraszam na poniedział-
kowe dyżury w UG Wiązowna w godz. 16.00-17.00.

Monika Sokołowska, Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

Z prac Rady Gminy Wiązowna
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Władze gminy postanowiły poprzeć miesz-
kańców Wiązowny Gminnej, zdesperowa-
nych częstym zalewaniem ich działek z po-
wodu niedrożnego rowu melioracyjnego.

W Urzędzie Gminy odbyło się spotka-
nie zastępcy wójta gminy z mieszkańca-
mi kwartału ulic Polna-Lubelska-Bażan-
towa-Boryszewska-Wrzosowa-Brzozowa 
w Wiązownie Gminnej zdecydowanych 
na podjęcie działań w celu rozwiąza-
nia problemu podtopień występujących 
wzdłuż zaniedbanego od wielu lat rowu 
melioracyjnego. Ich celem jest udrożnie-
nie rowów melioracyjnych, które sku-
tecznie ściągały wodę z dróg i posesji, 
a które przez lata zostały zaniedbane. 
Spotkanie dotyczyło zwłaszcza jednego 
z tych rowów, przebiegającego wzdłuż 
ulicy Polnej.

– Zwróciliście się państwo do mnie 
z tym problemem i w wyniku rozmo-
wy doszliśmy do wniosku, że najlep-
szym wyjściem jest odwodnienie rowu. 
Dzisiaj spotkaliśmy się, żeby omówić 
najlepsze sposoby jak tego dokonać, bo 
oprócz gruntów gminnych rów prze-
biega przez prywatne nieruchomości 
gruntowe – powiedział witając przy-
byłych Tomasz Kostyra, który następ-
nie scharakteryzował dwa warianty 

postępowania. Przyjęcie pierwszego 
z nich oznacza postępowanie związane 
z procedurą administracyjną. Zgodnie 
z tą opcją, każdy właściciel działki po-
nosi odpowiedzialność za stan odcinka 
rowu przechodzącego przez jego teren 
i wykonuje nakazy w tym zakresie jakie 
nakłada organ nadzorujący czyli sta-
rostwo powiatowe. System nakazowy 
może okazać się jednak mało skuteczny, 
bo prawo dopuszcza procedurę odwo-
ławczą i wystarczy, że tylko niektórzy 
z właścicieli gruntów nie zastosują się 
do nakazów, a cała procedura rozwią-
zania problemu zostanie wstrzymana. 

– Państwu oraz nam, władzom gmi-
ny, zależy na czasie i dlatego proponuję 
przyjęcie wariantu drugiego. Polega on 
na działaniach oddolnych, społecznej 
inicjatywie, której celem jest zmobilizo-
wanie lokalnej społeczności do wzięcia 
sprawy w swoje ręce. Na odcinku prze-
chodzącym przez grunty gminne rów 
został poddany konserwacji i oczysz-
czaniu. Prace te dobiegają końca i nasze 
służby posuwają się w górę rowu zbliża-
jąc się do posesji prywatnych  – powie-
dział wicewójt. 

Prawo wodne nie zezwala gminie na 
konserwację rowu melioracyjnego na 
nieruchomościach prywatnych. Ich wła-

ściciele muszą wykonać niezbędne czyn-
ności na własny koszt, co wzbudza opór 
wielu z nich.

– Chodzi o to, żeby jak najwięcej lu-
dzi zainteresowało się tym problemem 
i poparło nasze działania, służące wspól-
nemu dobru. Wielu z nich może nie być 
zainteresowanych, dlatego musimy zor-
ganizować komitet, bo nie mamy innego 
wyjścia. Musimy jak najszybciej zmobili-
zować się i doprowadzić do oczyszczenia 
tego rowu zanim znowu nas zaleje. Gmi-
na zaangażowała się w to i chce nam po-
móc w koordynowaniu działań, ale one 
są w naszych rękach – wypowiedział się 
jeden z inicjatorów spotkania, Ireneusz 
Prudzyński. 

Glos zabrała Barbara Bocian, współpra-
cująca z przedmówcą w podjęciu lokalnej 
inicjatywy.

– Mój pradziadek był właścicielem te-
renów na których państwo macie działki 
i on pierwszy odwodnił ten rów. Potem 
dokonałam tego ja w latach 70. ubiegłe-
go wieku. Służył on nam przez trzydzie-
ści parę lat i nikt go nie konserwował 
oprócz mnie. Nie było z nim problemu aż 
do czasów, kiedy wykopany przez moich 
przodków rów zaczęto regularnie zasypy-
wać, wylewać do niego szambo oraz wodę 
gnojową ze składów nawozów końskich. 
Trzeba go szybko i koniecznie udrożnić 
– mówiła pani Bocian.

Tomasz Kostyra zauważył, że na sali nie 
ma wszystkich właścicieli działek. Okaza-

Wariant drugi

Na wspólne posiedzenie radnych naszej 
gminy przyszli zdesperowani rodzice, żeby 
poruszyć problem braku opieki nad ich 
dziećmi dojeżdżającymi do Zespołu Szkol-
no Gimnazjalnego w Wiązownie komuni-
kacją szkolną.

Odczytano pismo złożone przez 
Marzenę Baran, mieszkankę Dziech-
cińca, w którym w imieniu własnym 
oraz innych rodziców wskazała na 
fakt, że w dowożącym dzieci do szkół 
i z powrotem autobusie nie ma osoby 
dorosłej mogącej sprawować nadzór 
nad uczniami. Autobus ma charakter 
ogólnodostępny i każdy może z niego 
skorzystać po wykupieniu biletu. Zda-
niem autorki pisma, dochodzi w nim 
do groźnych sytuacji, kiedy dzieci 
starsze popychają młodsze, a kierow-
ca nie reaguje, bo jest zajęty prowa-
dzeniem pojazdu. Postulowano, żeby 

władze gminy zapewniły opiekę nad 
dziećmi podczas transportu.

Dyskusja na ten temat, z udziałem 
gości, była szeroka, a momentami peł-
na emocji.

– Zróbcie coś z tym problemem za-
nim dojdzie do nieszczęścia – zaapelo-
wała jedna z pań, a wójt Anna Bętkow-
ska odpowiedziała: 

– Właśnie temu ma służyć to spo-
tkanie.

W obecnej chwili gmina pokrywa 
koszty dowozu dzieci do szkół w for-
mie zakupu biletów miesięcznych. 
Jest to jeden ze sposobów realizacji 
zadania dowożenia uczniów do szko-
ły przewidziany przepisami prawa. 
Autobus, z którego dzieci korzysta-
ją, jeździ po określonej trasie, i jest 
elementem komunikacji publicznej: 
każdy może z niego skorzystać po wy-
kupieniu biletu. W takim przypadku 

gmina nie ma obowiązku zapewnie-
nia stałej opieki nad dziećmi jeżdżą-
cymi autobusami, co więcej nie ma 
takiej możliwości prawnej, by zatrud-
nić opiekuna.  Kiedyś system dowo-
zowy był inny i opierał się na drugim 
wariancie realizacji obowiązku do-
wożenia: autobus był wynajmowany 
przez gminę jako bezpłatny autobus 
szkolny, wraz z zapewnieniem opieki 
przez pracownika szkoły. W tym przy-
padku gmina pokrywała koszty trans-
portu, ale także wynagrodzenia opie-
kuna. System ten obowiązywał przez 
szereg lat i został zmieniony trzy lata 
temu, kiedy ówczesne władze gminy 
zrezygnowały z autobusów szkolnych 
z opiekunami i wybrały wariant pole-
gający na zakupie biletów miesięcz-
nych. Taki stan trwa do dzisiaj.

– Tak dłużej być nie może, gmina ma 
obowiązek zapewnienia opieki – po-
wiedziała jedna z pań, na co zastępca 
wójta Tomasz Kostyra odpowiedział, że 
zgodnie z przepisami gmina nie ma ta-
kiego obowiązku. Zapewnienie opieki 
spoczywa na rodzicach i opiekunach. 

Dowóz pod nadzorem
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ło się, że w tym samym dniu i na tę samą 
godzinę sołtys Wiązowny Gminnej zwo-
łał zebranie poświęcone innego rodza-
ju zagadnieniom, na które poszła część 
mieszkańców. 

– Szkoda, że zebranie sołeckie odbywa 
się w tym samym czasie, bo mielibyśmy 
bardziej klarowny obraz sytuacji. Tym 
niemniej trzeba podjąć niezbędne kroki, 
a wstępem do nich musi być państwa 
deklaracja: czy jesteście gotowi wziąć 
udział w sfinansowaniu tego przedsię-
wzięcia, nawet jeśli, trzeba będzie zapła-
cić nie tylko za „swój” odcinek rowu, 
ale być może także za przebiegające 
przez działki, których właściciele nie 
będą chcieli zapłacić? – zapytał zastępca 
wójta, a większość zgromadzonych na 
sali przez podniesienie ręki zaznaczyła 
swoją akceptację. 

Po dyskusji na temat zawiłości praw-
nych (zgodę na czyszczenie rowu wydaje 
powiat, ale na odtworzenie go gmina) 
padło pytanie jakie działania podjąć 
w pierwszym rzędzie. Ustalono, że gmina 
zwróci się z apelem do właścicieli działek 
przez które przebiega rów o przystąpie-
nie do wspólnej inicjatywy. Z kolei przy-
byli na spotkanie mieszkańcy wyłonią 
spośród siebie 3-5 osobowy komitet, czy 
raczej grupę inicjatywną, która – posu-
wając się wzdłuż rowu – przeprowadzi 
rozmowy z właścicielami poszczególnych 
gruntów zachęcając ich do wzięcia udzia-
łu w projekcie. Zainteresowani wypełnią 

odpowiednią deklarację. Zgodę na wej-
ście w skład komitetu wyraził Ireneusz 
Prudzyński, pozostali członkowie zostaną 
wyłonieni w ciągu tygodnia, po czym na-
stąpi kolejne spotkanie z zastępcą wójta 
na którym zebrani powinni dysponować 
już wiedzą o liczbie osób gotowych przy-
stąpić do projektu.

– Deklaruję wsparcie negocjacyjne 
w pracy komitetu, bo na niechęć niektó-
rych mieszkańców do wzięcia udziału 
w projekcie mogą wpływać animozje 
sprzed lat i osobista niechęć do niektó-
rych sąsiadów. W rozmowach trzeba więc 
postępować ostrożnie, żeby nie wejść 

w otwarty konflikt z kimś kto uparcie 
będzie mówić „nie”. A termin zebrania 
sołeckiego, pokrywający się z naszym 
spotkaniem, uważam za nieprzypadkowy 
– zabrał głos Mirosław Głogowski.

– Staramy się budować zaufanie na zasa-
dzie podjęcia działań w które każdy może 
się włączyć. Wezwania administracyjne 
wzbudzają opór, więc będziemy raczej 
prosić. Już jutro rozpoczynamy kampanię 
informacyjną, pracownicy Urzędu gminy 
będą telefonować do właścicieli gruntów 
przy rowie melioracyjnym i proponować 
im przystąpienie do naszego wspólnego 
projektu.  Piotr Kitrasiewicz

– My musimy zapewnić bezpłatny 
dojazd i to wykonujemy – powiedział 
wicewójt. 

Na pytanie z sali dlaczego gmina nie 
płaci za opiekę, padła prosta odpowiedź, 
że wybrany wariant dowozów uczniów 
do szkół nie przewiduje możliwości 
zatrudniania opiekuna. Tam, gdzie to 
możliwe opieka jest organizowana po-
przez obecność w autobusie nauczyciela 
lub innego pracownika szkoły, który do-
jeżdża do szkoły na danej trasie.

– Możemy pomóc w zorganizowaniu 
opiekuna, o ile państwo czyli rodzice, włą-
czycie się w to. Inicjatywa powinna jednak 
wyjść od dyrekcji szkoły we współpracy 
z rodzicami – powiedziała Bętkowska, na 
co jedna z pań z widowni odparła:

– Rozmawialiśmy już na ten temat 
z dyrekcją szkoły, ale dyrekcja ode-
słała nas do władz gminy, mówiąc, że 
to sprawa Urzędu Gminy, a nie szko-
ły. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj. 

Inna pani z widowni zapytała 
o możliwość zatrudnienia przez gmi-
nę opiekuna na etacie, co wywołało 
niemal poruszenie.

– Nie mamy w budżecie środków na 
takie stanowisko – padło wyjaśnienie 
Renaty Mroczkowskiej, naczelnika Wy-
działu Edukacji, Kultury i Sportu. Wi-
ceprzewodniczący rady, Piotr Łapiński 
zwrócił uwagę na fakt, że kiedyś gmina 
w ogóle nie łożyła funduszy na komu-
nikację publiczną.

– My nie organizujemy opieki nad 
dziećmi, my możemy pomóc w poro-
zumieniu między zainteresowanymi 
stronami. Obowiązkiem gminy jest re-
alizowanie określonego punktu ustawy 
i to robimy – powiedział Kostyra.

Wobec deklaracji gości, gotowych 
do współpracy w tej kwestii, władze 
gminy zadeklarowały pomoc w „do-
gadaniu się” rodziców z dyrekcją 
szkoły. Na pytanie, kiedy takie spotka-
nie miałoby nastąpić, wójt Bętkowska 
powiedziała:

– Im szybciej tym lepiej. Skoro pań-
stwo jesteście gotowi współpracować 
finansowo w sprawie opiekuna, to 
myślę, że organizacyjne dogranie 
tego między wami, a dyrekcją szkoły 
nie powinno być trudne.

* * *
Spotkanie takie odbyło się w kilka 

dni po wspólnym posiedzeniu komisji. 
Wzięli w nim udział m.in. przedstawi-
ciele rodziców, dyrektor Zespołu Szkol-
no-Gimnazjalnego w Wiązownie, Ka-
tarzyna Lacka, zastępca wójta Tomasz 
Kostyra. Ustalono, że dyrektorka szkoły 
wystąpi do Powiatowego Urzędu Pracy 
w Otwocku o pracowników interwen-
cyjnych mogących pełnić role opieku-
nów podczas dowozów dzieci w obie 
strony. Omówiono również drugi wa-
riant rozwiązania problemu polegający 
na zwróceniu się władz gminy do prze-
woźników o umożliwienie jednemu 
z rodziców lub opiekunów bezpłatnego 
uczestniczenia w kursach do i ze szko-
ły w celu sprawowania nadzoru nad 
uczniami. Rodzice zobowiązali się do 
rozważenia, kto z ich grona mógłby 
sprawować taką funkcję. 

– Pamiętajmy, że za zachowanie na-
szych dzieci odpowiadamy jako rodzice 
czy opiekunowie. Ta zasada nie może 
przestać obowiązywać – powiedziała 
pani wójt. Piotr Kitrasiewicz
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Wójt Anna Bętkowska i przewodnicząca Rady 
Gminy Monika Sokołowska na zaproszenie ks. 
biskupa Henryka Hosera wzięły udział w piel-
grzymce z parafii pw. Św. Wojciecha w Wią-
zownie do Ostrówka koło Wołomina, gdzie 
odbyła się ceremonia poświęcenia domu św. 
Siostry Faustyny

W kościele w Klembowie spotkały się 
z pielgrzymującą 20. osobową grupą pa-
rafian z kościoła św. Wojciecha w Wią-
zownie z księdzem wikarym. W Ostrów-
ku dokonano poświęcenia domu, 
w którym przed wstąpieniem do zakonu 
mieszkała Siostra Faustyna, jeszcze jako 
Helena Kowalska. Dom należał wówczas 
do żydowskiej rodziny Lipszyców, któ-
rzy mieszkali w nim z czworgiem dzieci. 
W 1924 roku na prośbę zaprzyjaźnio-
nego księdza, byłego proboszcza parafii 
w Klembowie, przyjęli do pracy Helenę 
Kowalską. Młoda kobieta opiekowała 
się ich dziećmi i wykonywała proste pra-
ce domowe zarabiając w ten sposób na 
swoją wyprawkę przed wstąpieniem do 
warszawskiego klasztoru Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Życie za-
konne rozpoczęła 1 sierpnia 1925 roku.

Pierwszym etapem pielgrzymki był 
Klembów, gdzie pozostawiono autokar. 
Przybysze z Wiązowny zwiedzili kościół 
pw. Św. Klemensa Papieża i Męczennika, 
a następnie wzięli udział w rozpoczętej 

o godz. 10.00 Mszy św. Potem wyru-
szyli na piechotę do odległego o 4,5 km 
Ostrówka, gdzie byli świadkami poświę-
cenia budynku przez kardynała Roberta 
Saracha. Ponad 10-tysięczny tłum piel-
grzymów mógł oglądać ceremonię na 
specjalnie przygotowanym na tę okazję 
telebimie.

– To było wspaniałe przeżycie, aczkol-
wiek wróciłyśmy trochę zmęczone, zwłasz-
cza marszem z Klembowa do Ostrówka. 
Jednak pielgrzymka wyzwala specjalne 
siły i obie jesteśmy szczęśliwe. Święta Fau-
styna to dla nas i dla kościoła postać du-
żego wymiaru duchowego– powiedziały 
wójt i przewodnicząca Rady Gminy.

Pielgrzymom towarzyszył wikary z pa-
rafii św. Wojciecha w Wiązownie.

– Pogoda w tym dniu była piękna, zupeł-
nie jakby zamówiona przez świętą, której 
dom nawiedziliśmy. Samo zwiedzanie nie 
było łatwe, ze względu na bardzo licznych 
pielgrzymów, co nie sprzyjało skupieniu 
się i refleksji religijnej. Lepiej wybrać się 
zwykłego dnia i zwiedzać indywidualnie 
– mówi ks. Wojciech.

Po zjedzeniu obiadu pielgrzymi wzięli 
udział w poprowadzonych przez siostry 
zakonne nieszporach w kościele para-
fialnym w Ostrówku. Po odszukaniu 
autokaru, co nie było łatwe w dużej ilo-
ści pojazdów, bo przecież do Ostrów-
ka przybyli pielgrzymi z całej Polski, 
powrócono do Wiązowny w godzinach 
wieczornych. PK

Pielgrzymka do Ostrówka

W niedzielę 18 września w kościele pw. Św. 
Wojciecha w Wiązownie odbyła się Msza św. 
dziękczynna za plony parafialne – dożynki. 

Gospodarzami dożynek parafialnych 
byli Jadwiga Sierpińska i Franciszek Lech, 
którzy wnieśli przed ołtarz bochen chle-
ba z tegorocznego zboża. Przyjął go, uca-
łował, a następnie umieścił na ołtarzu 
proboszcz parafii, ksiądz kanonik Tadeusz 

Łakomiec. Wieńce dożynkowe wnieśli 
przedstawiciele wsi Duchnów i Malca-
nów, a kosz z płodami ziemi reprezentan-
ci Wiązowny Kościelnej. W uroczystości 
wzięła udział wójt Anna Bętkowska oraz 
jej zastępca Tomasz Kostyra. 

– Wszyscy korzystamy z pracy rolników, 
dlatego wszystkich obowiązuje wdzięcz-
ność za chleb powszedni – dar Boga 
i owoc pracy rąk wielu ludzi. W miastach 
jest to okazja do przypomnienia ciężkiej 
pracy rolników, tak często niedocenianej. 
Obrzęd ten jest także wezwaniem do sza-
cunku dla chleba, którego tak często bra-
kuje wielu głodującym – powiedział w ka-
zaniu duszpasterz.

Nawiązując do przypowieści Chrystusa 
o denarze jako zapłacie dla każdego z ro-
botników pracujących w winnicy bogate-
go właściciela, fragmencie Ewangelii św. 
Mateusza, kapłan zaznaczył konieczność 
nauczenia się patrzenia życzliwym okiem 

na innych ludzi, a nie podtrzymywania 
w sobie postawy roszczeniowej wobec 
bliźnich.

Ksiądz proboszcz wspomniał swoje 
dzieciństwo i wielka tragedię, kiedy po 
zwiezieniu płodów rolnych z pól do sto-
doły wybuchł pożar. Ich stodoła spłonęła 
jako druga z siedmiu znajdujących się we 
wsi. Żeby zapewnić byt dzieciom rodzice 
jeździli po okolicy do rodziny i życzliwych 
ludzi przywożąc stamtąd dary. Taka po-
moc w potrzebie to jedna z największych 
wartości jaką ludzie mogą oferować sobie 
nawzajem. Tak kiedyś było na polskiej wsi 
i do tej tradycji trzeba powracać, bo różne 
dramaty i kataklizmy dotykają rolników 
także dzisiaj – jak choćby niedawne po-
wodzie.

Po kazaniu proboszcz dokonał poświę-
cenia przyniesionych przed ołtarz darów.

– W tym roku uroczystość miała skrom-
ny przebieg, ale jeśli Bóg pozwoli dożyć, to 
w następnym roku dożynki będą okazal-
sze, bo zamierzam zorganizować na pla-
cu kościelnym festyn rodzinny po Mszy 
świętej – powiedział ks. Łakomiec. PK

Powrót do tradycji
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Ogromny zaszczyt i wyróżnienie – Anna 
Lech była starościną w I Mazowieckich 
Dożynkach Sołtysów, a wieniec z Lipowe-
go trafił na podium.

Uroczystość odbyła się w niedzielę 2 
października br. w Mateczniku Mazow-
sze w Karolinie (Otrębusy, gm. Brwinów). 
Annie Lech, która w rankingu „Gazety 
Sołeckiej” zdobyła tytuł „Najlepszego Soł-
tysa Mazowsza 2010 roku”, towarzyszyli 

niektórzy sołtysi i przewodniczący osiedli 
z Gminy Wiązowna. Gmina zorganizowa-
ła wyjazd z ziemi wiązów. W Karolinie de-
legacja zwiedziła pałac, w którym na prze-
łomie lat 40. i 50. ubiegłego stulecia prof. 
Tadeusz Sygietyński oraz Mira Zimińska 
rozpoczęli kształcenie utalentowanej ar-
tystycznie biednej młodzieży wiejskiej. 
Z podopiecznych uczynili najsłynniejszy 
polski zespół mający w repertuarze pio-
senki i tańce ludowe. Państwowy Zespół 

Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” to 
dzisiaj legenda, a śladami świetności i re-
zonansu jaki wzbudzili na całym świe-
cie są zaprezentowane w pałacu plakaty 
w różnych językach, a także wystawione 
w parku głazy z nazwami państw i da-
tami występów. Ileż ich było…! I ciągle 
przybywają nowe. 

Dzisiaj praca taneczno-muzyczna od-
bywa się w nowoczesnym budynku 
z wielką salą widowiskową, baletową, 
hotelem, obszernym holem, galerią, tara-
sem. Przed wejściem do nowej siedziby 
„Mazowsza” odbyły się ceremonie do-
żynkowe. Przybyłych powitali gospoda-
rze dożynek: Jacek Kalinowski, dyrektor 
„Mazowsza”, tegoroczny laureat od-
znaczenia im. Ignacego Solarza, twórcy 
Polskich Uniwersytetów Ludowych oraz 
Ryszard Surała, prezes Mazowieckiego 
Stowarzyszenia Sołtysów, sołtys Janów-
ka koło Tarczyna. Poświęcenia wieńców 
dożynkowych dokonał ks. Mieczysław 
Lubański, rektor Warszawskiej Wyższej 
Szkoły Zarządzania, członek Akademii 
Papieskiej. Następnie starostowie doży-
nek, Anna Lech oraz Konrad Goljanek, 
sołtys Otrębus, członek zespołu „Ma-
zowsze”, przekazali gospodarzom wielki 
bochen chleba.

Rozstrzygnięto konkurs na najpięk-
niejsze wieńce. Jurorzy długo obra-
dowali, bo jak powiedzieli ujęła ich 
wielka praca autorów wieńców, które 
nazwano nawet małymi arcydziełami. 
Wieniec reprezentujący gminę Wiązow-
na, dzieło rąk mieszkańców Lipowego, 
zajął wysokie, II miejsce. Nagrodę ode-
brał sołtys Zbigniew Mnich. 

W amfiteatralnej sali widowiskowej 
odbył się koncert zespołu „Mazowsze”, 
zatytułowany „Plon niesiemy, plon”, 
którego członkowie zaprezentowali 
najwyższy kunszt taneczny i wokalny 
w różnorodnych układach tanecznych, 
baletowych, śpiewach chóralnych oraz 
solowych. Wzrok przyciągały różno-
barwne stroje chłopskie z różnych epok 
i regionów naszego kraju, opracowa-
ne przez Mirę Zimińską-Sygietyńską. 
W programie koncertu znalazły się – 
między innymi – utwory „Piękna nasza 
Polska cała”, Tańce kaszubskie, Oberek 
opoczyński, Lubuskie winobranie, „Ej 
przeleciał ptaszek”, Tańce góralskie”, 
Kujawiak, Mazur. Artystom akompa-
niowała z kanału koncertowego orkie-
stra pod dyrekcją Bogusława Kręgie-
lewskiego. Piotr Kitrasiewicz

Dożynki w Karolinie
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Z aspirantem sztabowym, Krzysztofem Ka-
łowskim, kierownikiem Posterunku Policji 
w Wiązownie rozmawia Piotr Kitrasiewicz

– Teren gminy Wiązowna jest bardzo 
rozległy, czy jednostka typu posterunek 
wystarcza do jego zabezpieczenia?

– Tak, teren gminy jest rozległy, obejmu-
jący 106 km2. Ponadto jest to gmina niety-
powa, bo znajdująca się w bezpośrednim 
sąsiedztwie Warszawy, a w dodatku roz-
dzielają ją dwie drogi krajowe: Warszawa 
– Lublin oraz Warszawa – Terespol. Ma 
charakter wiejski, ale w coraz większym 
stopniu staje się sypialnią Warszawy ze 
względu na fakt osiedlania się w niej coraz 
większej ilości przybyszów. Z roku na rok 
jest ich coraz więcej, w skali rocznej wy-
daje się w Urzędzie Gminy około tysiąca 
zezwoleń na budowę domu. I oczywiście 
cały teren gminy obsługujemy reagując 
na wszelkie zdarzenia, zakłócenia i łama-
nie prawa, do czego nie jesteśmy w pełni 
przygotowani, bo nasz posterunek jest 
mały pod względem etatowym, a także 
powierzchniowym. W latach 90. istniał 
w tym miejscu komisariat czyli jednostka 
wyższego szczebla, ale nowa struktura ad-
ministracyjna Policji zlikwidowała mniej-
sze jednostki. Tak więc stan personalny 
nam się zmniejszył, ale nie oznacza to, 
że ubyło nam pracy. Wprost przeciwnie, 
przybywa jej, tym bardziej, że w Góraszce 
i w Duchnowie powstaną centra handlo-
we, co prawdopodobnie będzie wiązać się 
z możliwością występowania kradzieży.

– No właśnie, i jak w tej sytuacji radzi-
cie sobie z powierzonymi zadaniami?

– Staramy się i mamy dobre efekty, ale 
też problemy. Nie mamy stałej służby 
dyżurnej. Nie oznacza to, że posterunek 
nie pracuje całą dobę. Pracuje, ale może 
się zdarzyć, że odbywający nocną służbę 
funkcjonariusz będzie akurat w terenie 
i wówczas nie będzie kto miał odebrać 
telefonu stacjonarnego. Mówię o tym, bo 
wiem, że mieszkańcy skarżą się niekiedy, 
że telefonują do nas i nikt nie odbiera.

– Co ma zrobić mieszkaniec, które 
chce w trybie pilnym zawiadomić 
o zdarzeniu?

– Powinien zadzwonić do najbliższej 
jednostki Policji, którą jest Komisariat 
w Józefowie lub do Komendy Powiatowej 
w Otwocku, a tam funkcjonariusz dyżur-
ny przyjmie zgłoszenie. To ważne, żeby lu-
dzie mieli tego świadomość, iż w sytuacji 
nagłej mogą skomunikować się właśnie 
z tymi jednostkami telefonując na ich nu-
mery lub na 112.

– Jaki jest stan osobowy waszego 
posterunku?

– Dziewięciu funkcjonariuszy plus 
kierownik. W tej ekipie jest trzech poli-
cjantów do spraw kryminalnych, dwóch 
dzielnicowych i cztery osoby do zadań 
patrolowo-interwencyjnych. Mamy jed-
nak dwa wakaty i czekamy na nowych 
funkcjonariuszy. Decyduje o tym Komen-
da Stołeczna Policji: nowi policjanci od-
bywają praktyki w oddziałach prewencji, 
a potem są kierowani do konkretnych 
jednostek. Dysponujemy dwoma radio-
wozami: jednym oznakowanym i jednym 
nie oznakowanym. Nie ukrywam, że te-
ren jest trudny, bo rozległy, peryferyjny, 
o rzadkiej zabudowie. Nie jest łatwo za-
bezpieczyć go w całości.

– Co robicie przy tak szczupłym sta-
nie osobowym jeśli zachodzi równo-
czesna konieczność podjęcia inter-
wencji na dwóch krańcach gminy, na 
przykład w Zakręcie i w Rzakcie?

– Wówczas korzystamy ze wsparcia jed-
nostek w Józefowie lub Otwocku.

– A co z patrolami? W jaki sposób 
jeden radiowóz oznakowany ma za-
działać prewencyjnie na tak rozle-
głym obszarze?

– Patrole następują na zasadzie wyryw-
kowej, ale według przyjętej taktyki. Nie 
oznacza to, że ktoś kto ma złe zamiary 
i przyczai się, na przykład w Gliniance, wi-
dząc przejeżdżający radiowóz dojdzie do 
wniosku, że on więcej w ciągu doby w to 
miejsce nie wróci, bo ma do objechania 
cały teren gminy, i dokona włamania lub 
innego czynu przestępczego. Może bardzo 
rozczarować się, bo policjanci w patrolu 
mają swoje metody postępowania i mo-
gą nawet kilka razy powrócić w to samo 
miejsce w ciągu nocy lub dnia.

– Jakiego rodzaju przestępstw jest 
najwięcej w Wiązownie?

– Kradzieży mienia, w tym paliw na 
stacjach oraz przewodów telekomunika-
cyjnych. Występują nocne włamania do 
prywatnych domów, ale bez użycia prze-
mocy. Domy są zwykle jednopiętrowe i lu-
dzie zwykle mają sypialnie na górze. Kiedy 
śpią, złodzieje włamują się i okradają dół. 
Kiedy zdarzy się, że ktoś z domowników 
obudzi się i podniesie alarm, wówczas 
najczęściej uciekają. Są także kradzieże sa-
mochodów z terenów posesji, przy czym 
zamykane elektronicznie bramy wjazdo-
we nie stanowią często skutecznego za-
bezpieczenia, podobnie jak elektroniczne 
systemy alarmowe  pojazdach, bo zło-
dzieje potrafią je rozkodować. Ich łupem 
padają najczęściej drogie i luksusowe po-
jazdy typu toyota. W 2010 roku doszło 
jednak do wydarzenia nietypowego, bo do 
napadu na plebanię w Gliniance. Spraw-
cy wykazali się dużą brutalnością wobec 
księdza proboszcza, którego torturowano 
przy użyciu gorącego żelazka. Celem na-
padu był rabunek.

– Czy Urząd Gminy wspiera pracę 
swojej lokalnej Policji?

– Tak. Mamy bardzo dobrą współpracę 
z panią wójt i radnymi. We wrześniu tego 
roku gmina udzieliła wsparcia finansowego 
Komedzie Stołecznej Policji z przeznacze-
niem na zakup radiowozu oznakowanego 
dla posterunku w Wiązownie w kwocie 
35 tys. zł. Drugą połowę w tym dwustron-
nym porozumieniu zapewniła KSP. Samo-
chód marki Kia typu ceed otrzymamy już 
niedługo, bo na przełomie października 
i listopada. Bardzo go potrzebujemy, gdyż 
dysponujemy w obecnej chwili oznakowa-
nym pojazdem, który ze względu na wiek 
przewidziany jest do wycofania z użytko-
wania. Niezbędny będzie nam wkrótce 
także nowy budynek posterunku, bo ten 
jest już mocno wyeksploatowany, a po-
nadto nie jest on przystosowany do pra-
cy dochodzeniowo-śledczej, chociażby ze 
względu na fakt, że pokoje są przechodnie. 
Otrzymaliśmy go od gminy w 2002 roku, 
kiedyś mieściła się w nim mleczarnia. 
Obecnie jednak gmina nie czuje się finan-
sowo na siłach, żeby wesprzeć nas w tej 
potrzebie, natomiast komenda stołeczna 
na tę chwilę nie jest w stanie udźwignąć 
samodzielnie tej inwestycji.

– Czy policjanci z posterunku są 
mieszkańcami Wiązowny?

– Nie. Pochodzą i mieszkają poza tere-
nem tej gminy. Łatwiej jest im pracować 
na terenie dla nich obcym, bo nie mają 
tutaj krewnych ani znajomych, co mogło-
by być kłopotliwe w pewnych sytuacjach 
i wpływać na jakość ich pracy.

– Dziękuję za rozmowę.

Dajemy radę, ale…
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Rozmowa z Sylwią Adamiec, prezesem zarzą-
du Spółka Wodna w Góraszce

– Od niedawna na terenie Góraszki 
działa Spółka Wodna, pierwsza od po-
nad 20 lat na terenie gminy Wiązowna. 
Jaki pożytek przyniesie mieszkańcom 
sołectwa?

– Do zadań spółki wodnej należy wy-
konywanie, utrzymywanie i eksploata-
cja urządzeń melioracji wodnych, a to 
wszystko w celu ochrony przeciwpowo-
dziowej mieszkańców. Mamy nadzieję 
utrzymać suche drogi, podjazdy, ogrody 
i domy zwłaszcza w okresie zimowo-
wiosennym. Góraszka leży na ziemiach 
gliniastych, mało przepuszczalnych, czyli 
mało przyjaznych dla wód roztopowych. 

– Jak doszło do jej powołania po tak 
długim okresie zastoju?

– Mieszkam w Góraszce kilkanaście lat 
i obserwuję w ostatnich dwóch, trzech 
latach wzrost poziomu wód gruntowych 
i większe opady. Wcześniej było kilka lat 
suchych, co zapewne uśpiło naszą czuj-
ność w sprawach melioracji. Ponadto 
wieś się rozbudowuje, przybywa nowych 
domów, podwórek i podjazdów wyłożo-
nych np. nieprzepuszczalną kostką. Nastę-
puje bezmyślne podwyższanie terenu (”ja 
będę miał wyżej niż sąsiad”), zmniejszenie 
powierzchni biologicznie czynnej na nie-
wielkich często działkach, zasypywanie 
istniejących rowów melioracyjnych etc. 

Mam jednak wrażenie, że po do-
świadczeniach ostatnich lat świadomość 
mieszkańców się zmienia i stąd nasza 
wola działania i współpracy. Osobiście 
jestem bardzo szczęśliwa, że doszło do 

powstania spółki wodnej. Jednocze-
śnie chciałam wyrazić podziękowanie 
za inicjatywę jej powołania m.in. Panu 
Edwardowi Wolskiemu z Góraszki, tak-
że Pani Annie Bętkowskiej, naszej pani 
wójt, i wydziałowi ochrony środowiska 
w urzędzie gminy, a szczególnie Joannie 
Kociszewskiej i Mariuszowi Laskusowi. 
I jeszcze Panu Januszowi Budnemu z za-
rządu starostwa w Otwocku. Dziękujemy 
tym osobom za fachową wiedzę i pomoc 
przy tworzeniu spółki i jej rejestracji.

– Czy ludzie chętnie zgodzili się na 
przystąpienie do Spółki? Przecież przez 
długi okres czasu nikt nie widział po-
trzeby jej powołania. Dlaczego?

– Większość mieszkańców Góraszki 
chętnie przystąpiła do powołania spółki 
wodnej, choć mam wrażenie, że na razie 
niektórzy z nas nie pokładają wielkich na-
dziei w jej działania. Ale zwracam uwagę, 
że przez wiele lat nic praktycznie się nie 
działo w sprawach melioracji, więc po-
prawa sytuacji też może zająć sporo czasu 
i to wymaga naszego wspólnego wysiłku.  
Melioracji i czyszczenia rowów zaniecha-
no po upadku PRL-u, a wieś zmienia cha-
rakter z rolnej na podmiejską, co znaczą-
co zmienia stosunki wodne.

Jako anegdotę mogę podać, że w bar-
dzo dawnych czasach istniał tzw. szar-
wark, czyli świadczenie ludności na wsi 
na rzecz budowy i utrzymania dróg, 
mostów, wałów przeciwpowodziowych, 
rowów melioracyjnych, często z użyciem 
własnego wozu i konia. Źródła podają, 
że „w początkowym okresie istnienia 
PRL ustalanie wymiaru szarwarku nale-
żało do Gromadzkich Rad Narodowych. 

Przykładowo w jednej z gmin na tzw. zie-
miach odzyskanych wymiar szarwarku 
był następujący: chłop małorolny – 6 dni 
rocznie, gospodarz mający powyżej 5 ha 
ziemi – 10 dni, a powyżej 10 ha – 15 dni. 
Samotna i niepracująca panna zobowią-
zana była do jednodniowego szarwarku. 
Szarwark zniesiono w 1958 r.”

– Udział w Spółce jest odpłatny, czy 
nie obawia się Pani, że z czasem ludzie 
kierując się oszczędnością będą od niej 
odstępować?

– Wysokość składki na ten rok to 80 
złotych od tzw. komina, czyli domostwa/
gospodarstwa. Nie wydaje mi się to kwota 
wygórowana, raczej bardzo symboliczna, 
zwłaszcza że przez długie lata mieszkańcy 
praktycznie nie ponosili żadnych kosztów 
melioracji i odwodnień. W razie zalania 
koszty mogą być o wiele wyższe niż 80 
złotych, chociażby remont podmokłej 
elewacji domu, renowacja ogrodu czy 
podjazdu, a takie sytuacje już miały miej-
sce w tym roku w Góraszce. Sama moż-
liwość dotarcia do domu wydaje się być 
bezcenna, bowiem minionej zimy wiele 
lokalnych dróg było nieprzejezdnych dla 
samochodów, dla pieszych również. Nie 
docierał listonosz, wóz asenizacyjny ani 
lekarz pogotowia. Wody opadowe wlewa-
ły się do szamba.

– Kto finansuje działalność Spółki 
oprócz składek członkowskich? Czy 
otrzymujecie Państwo pomoc z Gminy 
lub z innych środków, na przykład po-
wiatowych czy unijnych?

 – Liczymy na fundusze z gminy Wią-
zowna i z Urzędu Marszałkowskiego, 
będziemy składać wnioski o dotację dla 
spółki wodnej. Co do funduszy UE – obec-
nie trudno znaleźć program unijny przewi-
dujący dofinansowanie spółek wodnych, 
ale będą nowe konkursy i nowe fundusze 
unijne, więc nie tracimy nadziei.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Piotr Kitrasiewicz

Nie tracimy nadziei

O G Ł O S Z E N I E 
III konkursu ofert na sprzedaż ruchomości

Gmina Wiązowna zaprasza do udziału 
w konkursie ofert na sprzedaż samochodu 
osobowego marki Polonez Atu FSO, o poj. 
silnika 1,6 rok prod. 1998. Cena oferty (cena 
minimalna) nie może być niższa niż 500,00zł 
brutto (słownie: pięćset złotych). Oferty na-
leży składać do 3 listopada 2011r. do godz. 
12.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzę-
du Gminy w Wiązownie ul. Lubelska 59.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod 
nr tel. 22 7890120 wew. 232. w godzinach 
pracy urzędu. Inf. UG
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W Gminnym Ośrodku Społecznym w Wią-
zownie – Środowiskowym Domu Samopo-
mocy w Radiówku uroczyście otwarto Klub 
Integracji Społecznej.

Oferta projektu, w którym udział jest 
bezpłatny, obejmuje osoby powyżej 45. 
roku życia, niepełnosprawnych oraz mło-
dzież w wieku 15-24 lat. Odbędą oni in-
dywidualne i grupowe treningi psycholo-
giczne, kursy zawodowe, komputerowe 
i języków obcych, coaching, zajęcia ak-
tywizujące. Celem projektu jest stworze-
nie warunków do normalnego życia za-
równo ludziom bezrobotnym, jak i tym, 
których zawodowy start jest utrudniony 
ze względu na trudne warunki bytowe, 
socjalne, społeczne i rodzinne oraz nie-
pełnosprawność. 

Licznych przybyłych, wśród których 
oprócz osób zakwalifikowanych do pro-
jektu znaleźli się przedstawiciele władz 
gminnych i samorządowych oraz zastęp-
ca dyrektora Departamentu Kultury, Pro-
mocji i Turystyki Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckiego 
Bożena Żelazowska, powitała dyrektor 
GOPS, Małgorzata Łysik. Dziękując za 
przychylność i wsparcie ze strony władz 
gminy oraz innych instytucji dzięki któ-
rym projekt doczekał się realizacji, sze-
fowa GOPS oznajmiła, że w zajęciach 
nowopowstałego Klubu Integracji Spo-

łecznej weźmie udział 100 osób i trwać 
on będzie do końca września 2012 roku.

W swoim wystąpieniu wójt Anna Bęt-
kowska powiedziała:

– Gratuluję pani dyrektor zakwalifi-
kowania gminy Wiązowna do realizacji 
omawianego projektu i wiem, że przynie-
sie on pozytywne rezultaty. Od początku 
wierzyłam, że to ma sens, aczkolwiek 
miałam moment zwątpienia, czy zgłosi 
się wystarczająca liczba chętnych. Teraz 
już wiem, że nie ma czego się bać. Proble-
my są po to, żeby je rozwiązywać i wiem, 
że uda się wam przezwyciężyć wasze 
trudności. Jestem wzruszona, że jest was 
aż tyle. Życzę wam, żebyście przyjemnie 
spędzili czas szkolenia, które na koniec 
przyniesie wspaniały efekt. Już teraz pro-
szę was o pomoc o zaangażowanie w naj-
bliższym Półmaratonie Wiązowskim 
w charakterze wolontariuszy. Zapraszam 
i liczę, że się tam spotkamy  – usłyszeli ze-
brani słowa wójt, która na koniec zwra-
cając się do  personelu placówki dodała: 
– Do tego trzeba dużo serca i zaintereso-
wania losem innych, i wiem że w pań-
stwa rękach projekt ten jest bezpieczny. 
Dotychczasowe wasze osiągnięcia wska-
zują, iż mogę być o niego spokojna, bo na 
pewno się uda.

Po krótkiej prelekcji dotyczącej głów-
nych celów i podstawowych form działa-
nia Klubu Integracji Społecznej, odbyło 
się przedstawienie teatralne w wykona-
niu podopiecznych ogniska wychowaw-
czego „Świder”, ukazujące pokusę 
ucieczki w narkotyki, alkohol i papierosy 
nastolatków – skonfliktowanych z oto-
czeniem, opuszczonych przez najbliż-
szych, dręczonych przez rówieśników, za-
gubionych w życiu. Spektakl był apelem 
o tolerancję, wyrozumiałość, a przede 
wszystkim o wyciągnięcie pomocnej ręki 
do tych, którzy toną w odmętach życia.

Po części artystycznej wszystkich za-
proszono na słodki poczęstunek. PK

Uroczystość w Radiówku
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www.bp-wiazowna.pl

Murzańska A.
„Ojciec Kolbe. 
Święty męczennik”
Święty Maksymilian Maria Kolbe 
w świadomości wielu jest przede 
wszystkim franciszkańskim więź-
niem obozu koncentracyjnego 

w Auschwitz, który dobrowolnie oddał swoje życie 
w zamian za skazanego na śmierć głodową współ-
więźnia. Ale cale jego fascynujące życie i działanie 
na rzecz Niepokalanej było jedynie konsekwencja 
tego wydarzenia z pabianickiej świątyni i spełnie-
niem intencji, w jakiej odprawił swoją trzecią z kolei 
Msze Świętą – prośby o łaskę apostolatu i męczeń-
stwa.  Gdy Rajmund Kolbe, przyszły ojciec Maksymi-
lian Maria, miał 12 lat, w kościele parafialnym w Pa-
bianicach ukazała mu się Matka Boża z dwiema 
koronami: białą, oznaczającą czystość, i czerwoną 
– męczeństwo. Zapytała Ona chłopca, którą z nich 
wybiera. Wówczas bez zbytniego zastanowienia od-
powiedział: „Matuchno niebieska, wybieram obie”.

Follet K.
„Upadek gigantów” 
Otwiera nową epicką trylogię  
zatytułowaną „Stulecie”. Na tle 
burzliwych wydarzeń kształtują-
cych XX wiek – I wojny świato-
wej, rewolucji październikowej, 
ostatecznego upadku arystokra-

cji – rozgrywa się pełna napięcia, nieoczekiwanych 
zwrotów akcji, intryg i przygód opowieść o wza-
jemnie splątanych losach pięciu rodzin: walijskiej, 
angielskiej, niemieckiej, amerykańskiej i rosyjskiej. 
Fikcyjni bohaterowie zostali umieszczeni w oto-
czeniu postaci historycznych, co czyni ich uczest-
nikami i świadkami najważniejszych wydarzeń 
decydujących o losach ówczesnego świata. Akcja 
książki przenosi czytelnika z walijskiej prowincji do 
Londynu, Paryża, Sankt Petersburga, Waszyngtonu 
i na fronty wojenne.

Di Angeli-Ilowan L.
„Żniwo gniewu”
Autorka opisuje wojenne losy 
dwóch młodych kobiet, które 
wygnane z Kresów wyrusza-
ją na wojenną tułaczkę. Dwie 
siostry: Maruszka, wdowa 
po polskim oficerze z dwójką 

małych dzieci i Kaszmira, której męża Szuryka, 
Żyda i komunistę, Niemcy zabili na początku 
wojny, mogą liczyc jedynie na siebie nawzajem 
i szczęście, które mimo wojennej niedoli ich 
nie opuszcza. Obie uciekają przed sowietami 
ze swoich domów położonych na wileńszczyź-
nie, ich celem jest dwór rodziny Zygmunta, 
męża Maruszki, położony niedaleko Krakowa. 
Dotarcie tam zajmie im kilka lat. Będą miesz-
kać w obcym „pożydowskim” domu, pracować 
przymusowo u Niemców, i spędzać niezliczone 
godziny na dworcach i peronach. Spotkają na 
swojej drodze wielu ludzi, dobrych i okrutnych, 
Niemców, Żydów, Polaków, Rosjan, Ukraińców 
– wszyscy wbrew własnej woli zostali wcią-
gnięci w machinę wojenną i na swój sposób 
próbują przeżyć.

BIBLIOTEKA POLECA
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W ramach realizacji Projektu „Decy-
dujmy razem”, mieszkańcy Gminy za-
proszeni zostali do konsultacji roboczej 
wersji części dokumentu „Planu Rozwo-
ju Społecznego” (PRS) dla Gminy Wią-
zowna raportującego i diagnozującego 
potrzeby lokalnej społeczności.

W celu stworzenia projektu doku-
mentu Plan Rozwoju Społecznego, 

który do końca listopada br. zostanie 
przedłożony do uchwalenia Radzie 
Gminy, należy sformułować cele stra-
tegiczne i operacyjne do Planu oraz 
wskazać jakimi działaniami cele te 
zostaną osiągnięte. 

Mieszkańcy Gminy Wiązowna 
mogą zgłaszać uwagi i propozycje 
dotyczące działań realizowanych 
w ramach poszczególnych celów ope-
racyjnych. 

Można zgłaszać autorskie propo-
zycje w zakresie działań samorządu 
komentarze do działań już zapropo-
nowanych w części roboczej doku-
mentu. 

Na uwagi i komentarze czekamy do 
końca października. Prosimy o prze-
kazywanie ich drogą mailową na ad-
res u.skolasinska@wiazowna.pl 

Bliższych informacji o projekcie 
realizowanym w gminie udziela Ani-
mator Projektu „Decydujmy razem”– 
Urszula Skolasińska, pod numerem 
telefonu 22 789 01 20 w.230. US

Mieszkańcy konsultują 
cele strategiczne Projektu 
„Decydujmy razem”

30 października – zmiana czasu 
z letniego na zimowy. 

O godzinie 3.00 należy prze-
stawić zegarki na godz. 2.00 
przez co będziemy spać o godzinę dłużej. 
Zmiany czasu w sezonach jesienno-zimo-
wym i wiosenno-letnim praktykowano 
już w dwudziestoleciu międzywojennym, 
a ich celem jest bardziej efektywne wyko-
rzystanie światła dziennego czyli oszczęd-
ność energii elektrycznej.

1 listopada – Wszystkich Świętych.
Katolickie święto ku czci 

chrześcijańskich zmarłych, od 
731 roku obchodzone właśnie 
1 listopada. Kolejnego dnia, 

w Dzień Zaduszny, przyjęło się odmawia-
nie modlitw w intencji zmarłych, jednak 
obecnie zarówno odwiedzanie grobów 
jak i zmawianie modlitw praktykuje się 
w dniu Wszystkich Świętych.

11 listopada – Narodowe 
Święto Niepodległości, 
nazywane również Dniem 
Odzyskania Niepodległości. 

W tym dniu w 1918 roku Rada Regen-
cyjna Królestwa Polskiego przekazała wła-
dzę Józefowi Piłsudskiemu, który wrócił 
z internowania w Magdeburgu. Wyda-
rzenie zapoczątkowało powrót Polski do 
niepodległego bytu państwowego po 123 
latach zaborów. 

W Gminie Wiązowna tegoroczne ob-
chody święta 11 listopada odbędą się 
w Szkole Podstawowej im. Wincentego 
Witosa w Gliniance.

Kartki z kalendarza

1 
LISTOPADA

11 
LISTOPADA

30 
PAŹDZIERNIKA

Urząd Gminy Wiązowna  ......................... 22 789 01 20
Telefon dyżurny ws. aktów zgonów  . kom. 0665 594 577 
(poza godzinami pracy Urzędu) 
Gminny Ośrodek Kultury  ..................... 22 780 41 79
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  .. 22 780 46 59
Biblioteki: 
Duchnów  ............................................... 22 780 44 44
Glinianka  ............................................... 22 789 97 90
Wiązowna  ............................................. 22 789 01 46
Ośrodki Zdrowia: 
w Wiązownie  ........................................ 22 789 01 15
w Gliniance  ........................................... 22 789 97 22
Apteki:
Wiązownia, Lubelska 36 ........................ 22 789 01 90
Wiązownia, Lubelska 57B ...................... 22 789 07 63
Glinianka  ............................................... 22 610 37 80
Lecznica Weterynaryjna w Wiązownie 
............................................................... 22 789 01 23
Bank Spółdzielczy w Wiązownie  ....... 22 789 01 66

Posterunek Policji w Wiązownie  ....... 22 789 01 77
dyżur w Józefowie całodobowo  ............ 22 780 11 28
Dzielnicowi Gminy Wiązowna (sprawy rodzinne 
i sąsiedzkie)  ..............kom. 600 999 501, 600 999 488
Zakład Wodociągów i Kanalizacji  ...... 22 789 01 33
godz. pracy – pn. 8.00-17.00, wt.-czw. 8.00-16.00, 
pt.8.00-15.00)
Oczyszczalnia ścieków w Emowie  .... 22 795 11 02
godz. 7.00-19.00 
Awarie wodociągowe (po godzinach pracy ZWiK):
Piotr Szulik  .....................................kom. 603 680 112
(Majdan, Zakręt, Góraszka, Emów, Boryszew, Stefanówka, 
Izabela, Michałówek, Duchnów, Wiązowna, Radiówek, 
Żanęcin)
Mieczysław Dyzio  .........................  kom. 603 680 134
(Lipowo, Malcanów, Dziechciniec, Pęclin, Kopki, Wola 
Ducka, Kąck)
Zbigniew Przybysz  .........................  kom. 603 680 113
(Rzakta, Glinianka, Kruszówiec, Czarnówka, 
Bolesławów, Poręby, Wola Karczewska) 

Awarie kanalizacji po godz. 19.00:
Dariusz Sknadaj  .............................  kom. 603 645 736
(Wiązowna Kościelna, Radiówek)
Zbigniew Ciach (Radiówek) ............  kom. 603 645 743

Starostwo Powiatowe w Otwocku  ... 22 778 1 300
Urząd Skarbowy w Otwocku  ............. 22 778 23 01
ZUS w Otwocku  .................................. 22 719 45 60
Szpital Powiatowy w Otwocku  .......... 22 779 50 41
Pogotowie Ratunkowe w Otwocku  ... 22 779 50 92
Komenda Policji w Otwocku (dyżurny) 22 779 40 91

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

WAŻNE  TELEFONY
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Powstaje przedszkole
W Zakręcie obok Zespołu Szkolno-Gimna-
zjalnego trwa budowa nowej siedziby przed-
szkola gminnego. Planowany termin oddania 
do użytku nowego przedszkola to czerwiec 
2012 roku – przedszkole przyjmie pierwszych 
wychowanków 1 września 2012 r. Planowa-
na liczba miejsc dla dzieci – 120.

Obecnie wykonano prawie cały budynek 
w stanie „surowym” – to znaczy wybudo-
wano w 100% ściany zewnętrzne budyn-
ku, wykonano betonowe schody i stropy. 
Gotowy jest dwukomorowy zbiornik 
szamba – betonowy, szczelny, prefabryko-
wany – posiadający stosowne atesty. Zosta-
nie do niego również podłączony budynek 
zaplecza szatniowego powstającego w są-
siedztwie boiska Orlik. Prace odbywają 
się zgodnie z przyjętym harmonogramem 
rzeczowo-finansowym robót. Przebieg in-
westycji jest na bieżąco monitorowany.

Co dwa tygodnie spotyka się zespół 
koordynacyjny w skład którego wcho-

dzą: inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 
przedstawiciel Projektantów- autorów 
dokumentacji projektowej, przedstawi-
ciel Wykonawcy oraz pracownicy Wy-
działu Inwestycji Urzędu Gminy. Do 
końca bieżącego roku zaplanowano wy-
konanie stolarki zewnętrznej, instalacji 
wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, czę-
ści tynków zewnętrznych i posadzek oraz 
ocieplenia budynku. Na okres zimowy 
planowane są prace wykończeniowe we-
wnątrz budynku.   Inf. UG

Wyniki wyborów parlamentarnych 
w Gminie Wiązowna

W okręgu wyborczym nr 20 w skład, którego 
wchodzi m.in. gmina Wiązowna zostali wybrani 
do Sejmu RP następujący posłowie:
z KW Prawo i Sprawiedliwość Mariusz Błasz-
czak, Jacek Sasin, Ludwik Dorn, Jan Szyszko;
z KW Ruch Palikota Artur Dębski; 
z KW Polskie Stronnictwo Ludowe Janusz Pie-
chociński;
z KW Platforma Obywatelska RP Dariusz Rosati, 
Andrzej Halicki, Jadwiga Zakrzewska, Alicja 
Olechowska, Barbara Czaplicka, Zenon Durka;
Do Senatu RP z okręgu wyborczego nr 41 został 
wybrany Łukasz Abgarowicz zgłoszony przez 
KW Platforma Obywatelska.
Wybory parlamentarne w Gminie Wiązowna pod 
względem frekwencji znacznie przekroczyły śred-
nią krajową. Frekwencja w naszej gminie wyniosła 
59,70%. W poszczególnych Obwodowych Komi-
sjach Wyborczych (OKW) prezentowała się nastę-
pująco:
OKW Nr 1 w Zakręcie – 64,40% przy 1087 

uprawnionych
OKW Nr 2 w Duchnowie – 58,66% przy 641 

uprawnionych
OKW Nr 3 w Wiązownie – 57,86% przy 1521 

uprawnionych
OKW Nr 4 w Wiązownie – 67,33% przy 1962 

uprawnionych
OKW Nr 5 w Pęclinie – 53,42% przy 1215 

uprawnionych
OKW Nr 6 w Gliniance – 55,66% przy 1184 

uprawnionych
OKW Nr 7 w Gliniance – 55,45% przy 981 

uprawnionych
Nasi mieszkańcy oddali swoje głosy na 
następujące listy kandydatów do Sejmu RP:
Lista nr 1 KW PiS – 1793 głosy tj. 36,30% 

głosów ważnych;
Lista nr 2 KW PJN – 142 głosy tj. 2,88% głosów 

ważnych;
Lista nr 3 KW SLD – 179 głosów tj. 3,62% 

głosów ważnych;
Lista nr 4 KW Ruch Palikota – 408 głosy tj. 

8,26% głosów ważnych; 
Lista nr 5 KW PSL – 497 głosy tj. 10,06% głosów 

ważnych;
Lista nr 6 KW PPP – Sierpień 80 – 19 głosów tj. 

0,38% głosów ważnych;
Lista nr 7 KW PO RP – 1765 głosów tj. 35,74% 

głosów ważnych;
Lista nr 9 KW Nowa Prawica – Janusza 

Korwin-Mikke – 124 głosy tj. 2,51% głosów 
ważnych;

Lista nr 10 KW Nowa Prawica otrzymał 12 
głosów tj. 0,24% głosów ważnych.

Na poszczególnych kandydatów do Senatu RP 
głosowaliśmy następująco: Łukasz Abgarowicz 
– 1828 głosów, co stanowi 36,77% głosów 
ważnych; Andrzej Anusz – 165 głosów, co 
stanowi 3,32% głosów ważnych; Dariusz Grajda 
– 1135 głosów, co stanowi 22,83% głosów 
ważnych; Grzegorz Kostrzewa-Zorbas – 351 
głosów, co stanowi 7,06% głosów ważnych; Nelli 
Rokita-Arnold – 1492 głosy, co stanowi 30,01% 
głosów ważnych

Urzędnik Wyborczy, Lidia Piotrowska

Zwycięstwo w Nadarzynie
Pierwsze zwycięstwo w II lidze odnieśli-
śmy z jednym z czołowych zespołów II ligi 
i w jednym z największych ośrodków teni-
sowych w Polsce. 

Sukces naszej drużyny jest olbrzymi 
i niespodziewany nie tylko dla nas, 
ale również dla drużyny z Nadarzyna 
w której wystąpił zawodnik z Chin 
Yang Sen. Mecz ten rozpoczął się jesz-
cze przed rozegraniem pierwszej piłki 
na stole, gdyż rozstawienie zawodni-
ków naszej drużyny było kluczem do 
zwycięstwa w tym meczu. Wiedzieli-
śmy że z Chińczykiem wygrać może 
tylko Marcin, ale nie na 100%. Byli-
śmy przekonani, że Chińczyk wyjdzie 
na pierwszy stół i zdecydowaliśmy, że 

Marcina przesuwamy na drugi stół, aby 
tam zrobił komplet, a reszta punktów 
w rękach i nogach pozostałej drużyny. 
To posunięcie okazało się kluczem do 
wygrania całego meczu. Marcin zrobił 
swoje i wygrał dwa mecze. W przeciw-
nej drużynie Yang Sen pewnie pokonał 
Mateusza i Tomka i nastąpiło wyrów-
nanie 2:2. Następnie wygraliśmy jed-
nego debla i jednego przegraliśmy. Było 
więc 3:3 a pozostały jeszcze 4 pojedyn-
ki w których  zwyciężyli po dramatycz-
nych bojach: Kamil, Mateusz i Tomek. 

Reasumując: GKTS Wiązowna wygrał 
mecz z jednym z faworytów rozgrywek 
6:4 i to w dodatku na ich własnej hali 
z Chińczykim w składzie.

Tomasz Grzybowski
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Z wizytą w Sejmie
Monika Czyżo, uczennica klasy II a Szko-
ły Podstawowej im. Wincentego Witosa 
w Gliniance, gościła wraz z najbliższą 
rodziną i wychowawczynią klasy  w Sali 
Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej na uroczystym rozstrzygnięciu i pod-
sumowaniu I Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego KRUS „Bezpiecznie na wsi” 
pod patronatem Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Marka Sawickiego. 

Monika Czyżo odniosła sukcesy 
w kolejnych etapach tego konkursu. 
Zajęła I miejsce w konkursie na szcze-
blu gminnym, I miejsce na szczeblu 
powiatowym oraz II miejsce na etapie 
wojewódzkim. W końcowym rozstrzy-
gnięciu na etapie ogólnopolskim zdo-
była wyróżnienie. Znalazła się wśród 
18 laureatów z całej Polski, a z rąk 
Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego 
i Prezesa KRUS Henryka Smolarza oraz 
zaproszonych gości otrzymała wspania-
łe nagrody – kamerę cyfrową, grę plan-
szową i inne materiały edukacyjne.

Wspaniałym i niezapomnianym wy-
darzeniem było zaproszenie Moniki do 
Sejmu RP na finał konkursu, pamiątko-
we zdjęcia z organizatorami, poczęstu-
nek oraz zwiedzanie Sejmu z przewod-
nikiem. Wyróżniona praca uczennicy 
naszej szkoły znalazła się na okoliczno-
ściowej wystawie w Sejmie wśród pozo-
stałych 17 nagrodzonych prac.  

Konkurs cieszył się ogromnym zain-
teresowaniem. Wzięło w nim udział 
ponad 25 tysięcy uczniów z 1741 szkół 
podstawowych z całej Polski. 

Gratulujemy Monice i jej rodzicom 
oraz życzymy dalszych sukcesów.

Barbara Bieniek, Wychowawca klasy II a
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Park Skaryszewski gościł 32 drużyny piłkar-
skie ze świata, które wzięły udział w Mię-
dzynarodowym Turnieju o Puchar „Nadziei 
na Euro” odbywającym się w dniach 24-25 
września na warszawskim stadionie Klubu 
Sportowego Drukarz.

Organizatorem Międzynarodowych 
Mistrzostw Polski Domów Dziecka w Pił-
ce Nożnej jest Stowarzyszenie „Nadzieja 
na Euro”. Jego członkowie wywodzą się 
ze Stowarzyszeń Vita Activa i Akademia 
Wilanowska, które w ubiegłym roku zor-
ganizowały wspólnie Ogólnopolskie Mi-
strzostwa Domów Dziecka w Piłce Nożnej 
„Nadzieja na Euro. Gmina Wiązowna 
po raz drugi włączyła się do współpracy 
sponsorskiej fundując jeden z pucharów 
i koszulki promocyjne.

W tym roku w sobotnich rozgrywkach, 
które odbyły się pod szyldem Między-
narodowych Mistrzostw Polski Domów 
Dziecka w Piłce Nożnej o Puchar Prezy-
dent M. St. Warszawy. O to cenne trofeum 
zmierzyły się w piłkarskiej rywalizacji 32 
drużyny dziewcząt i chłopców z polskich 
i zagranicznych domów dziecka podzie-
lone na 8 grup. Tego dnia odbyła się faza 
grupowa i faza pucharowa Międzynaro-
dowych Mistrzostw Polski zakończona 
finałem. Oprócz drużyn polskich zagrały 
zespoły z Czech, Słowacji, Ukrainy, Rosji 
i Francji. Kolejnego dnia, 25 września, 
rozegrano Międzynarodowy Turniej Pił-
karski o Puchar Nadziei na Euro, będą-
cy rozgrzewką przed przyszłorocznymi 
Mistrzostwami Europy Domów Dziecka 
w Piłce Nożnej. Tego słonecznego, nie-
dzielnego dnia zagrały 3 drużyny polskie, 
składające się z najlepszych zawodników 
Mistrzostw Polski, jak również wszystkie 
reprezentacje zagraniczne.  

Finałową galę poprowadzili: Andrzej Li-
siak, prezes Stowarzyszenia „Nadzieja na 
Euro” oraz Witold Płusa, członek Zarządu 

Stowarzyszenia Akademia Wilanowska. 
W uroczystości wzięli udział dyplomaci, 
przedstawiciele honorowych patronów 
mistrzostw – Ambasad: Markijan Malskyj, 
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny 
Ukrainy; Radca Vadim Krylov z Ambasady 
Federacji Rosyjskiej; III Sekretarz Ambasa-
dy Republiki Czech, Gabriela Tomankova; 
Attache od spraw współpracy kulturalnej 
Ambasady Republiki Francuskiej, Franco-
is-Xavier Kowandy. 

Nagrody oraz wyróżnienia indywi-
dualne i specjalne ufundowane przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji wręczył wiceminister Adam 
Rapacki. Otrzymali je: Polska I jako 
Drużyna Fair Play, Leszek Krygier jako 
Najlepszy Strzelec (Polska I), Najlepszy 
Bramkarz – Kamil Rusiński (Polska I), 
Najlepszy Zawodnik – Marek Vytlacil, 
reprezentant Czech. Z kolei znany pił-
karz Michał Żewłakow wręczył puchary, 
medale i nagrody dla najlepszych drużyn 
ufundowane przez firmę Continetal. 
Zdobyli je: drużyna Ukrainy (I miejsce), 
Polska II (II m.), Polska I (III m.). Ulu-
bieńcem mediów został Erwin Kacprzak 
z FC Komarno, który otrzymał nagrodę 
specjalną.

– Cieszę się, że jestem tutaj z wami. 
Życzę, aby radość towarzyszyła wam nie 
tylko podczas rozgrywek piłkarskich, 
ale i w całym waszym życiu. Uprawia-
nie sportu z uśmiechem na ustach, rado-
sne przeżywanie młodości, to wspaniałe 
i to jest w was – powiedziała wójt Anna 
Bętkowska wręczając zespołowi Francji 
puchar dla Najradośniejszej Drużyny Tur-
nieju.

Rozgrywkom towarzyszył piknik arty-
styczny na terenie Parku Skaryszewskiego, 
a po ich zakończeniu odbył się koncert 
polskiej muzyki z udziałem zespołów: 
„Pono”, „Pokój z Widokiem na Wojnę” 
oraz „Projekt Warszawiak”. PK

Święto radości i nadziei
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W Gminnym Ośrodku Kultury miało miej-
sce kolejne spotkanie z podróżnikiem w ra-
mach cyklu „Podróże oczami wyobraźni”. 
Tym razem był to podróżnik i fotograf Bo-
gumił Rzuciłło, który w Wiązownie gościł 
po raz pierwszy.

W sali tanecznej zaprezentowano wy-
stawę fotograficzną jego zdjęć z Wysp 
Galapagos i Ekwadoru. Na przygoto-
wanych stołach znajdowały się różne 
wyroby i wytwory rękodzieła ludowe-
go, które mieszkańcy i goście mogli do-
tknąć i z bliska podziwiać.

Wśród osób przebywających na wi-
downi obecna była konsul Ambasady 
Republiki Ekwadoru w Polsce, Erika 
Martillo Naranjo.

Bogumił Rzuciło opowiadał o swo-
ich podróżach i towarzyszących im 
przygodach.  Jego małżonka, Ekwa-
dorka, mieszkająca od 18 lat w Polsce 
i dobrze mówiąca po polsku, przybli-
żyła nam warunki życia w Ekwadorze. 
Opowiadała o zwyczajach i obyczajach 
panujących w tamtych społecznościach. 
Mówiła o cieple i gościnności oraz o ro-
li rodziny. Wielką niespodzianką był 
występ kilkunastoosobowego zespołu 
ludowego. Mieliśmy okazję posłuchać 
ekwadorskiej muzyki, przyjrzeć się nie-
samowicie barwnym strojom i zobaczyć 
na żywo wiele występów tanecznych.

Był to bardzo udany wieczór, na któ-
rym świetnie bawiła się przybyła pu-
bliczność. Anna Chwalczuk

fo
t.

 P
K

Ekwadorskie 
ciepło

Taneczny Jubileusz
W dniu 30 września w Gminnym Ośrodku 
Kultury uroczyście obchodzono 15-lecie 
Sekcji Tańca Nowoczesnego RYTM. 

Przybyłych powitała dyrektor GOK, 
Anna Przeździecka, która wręczyła bu-
kiet kwiatów instruktorce tańca i twór-
czyni RYTMU, Annie Chwalczuk. Pani 
Chwalczuk scharakteryzowała histo-
rię i osiągnięcia formacji tanecznej. 
W skład sekcji wchodzi 5 zespołów 
zrzeszających dzieci i młodzież w wieku 
od 7 do 20 lat. Swoje zdolności tanecz-
ne rozwijają w stylach: show dance, di-
sco dance oraz disco freestyle. W ciągu 
15 lat tancerki GOK stały się wizytów-
ką Gminy Wiązowna reprezentując ją 
na rozmaitych imprezach tanecznych 
o randze ogólnopolskiej i międzynaro-
dowej. Biorą udział w festiwalach, kon-
kursach, przeglądach i turniejach tańca 
nowoczesnego. RYTM ma w dorobku 
ponad 480 trofeów zdobytych w pre-
zentacjach solowych i duetach, a chore-
ografie zbiorowe zespołów tanecznych 
zostały nagrodzone łącznie 73 pucha-
rami.

Widzowie obejrzeli występy taneczne 
dziewcząt z każdego z zespołów, a na 
koniec spotkania do sali wniesiono 
duży tort  z 15 świeczkami. Instruktor-
ka oraz jej podopieczne zaprezentowały 
się do wspólnej fotografii.

Dziękując przybyłym, dyrektor Prze-
ździecka powiedziała:

– Jeszcze zanim przybyłam do Wią-
zowny obejmując kierowanie Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury dużo słysza-
łam o tej gminie właśnie ze względu na 
sekcję taneczną. Obecnie coraz bardziej 
znana staje się także sekcja muzyczna, 
a mam nadzieję, że wkrótce wizytówką 
Gminy Wiązowna będzie się również 
teatr, bo mam zamiar założyć w GOK 
sekcję teatralną. Życzę dalszych wspa-
niałych sukcesów pani Annie Chwal-
czuk i jej podopiecznym! PK


