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Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. 
w intencji Ojczyzny w kościele pw. Św. 
Wawrzyńca. Wzięły w niej udział pocz-
ty sztandarowe szkół oraz jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy 
Wiązowna. Podczas Mszy, celebrowa-
nej przez ks. Dariusza Franczaka, śpie-
wano polskie pieśni religijne i patrio-
tyczne m.in. dawny hymn państwowy 
„Boże, coś Polskę”.

W swoim kazaniu ks. Franczak na-
wiązał do największych dni chwały 
Polski i jej największych wodzów oraz 
bohaterów. Przypomniał, że Polska 
jako pierwszy w historii kraj zajęła 
w XVII wieku Moskwę, a rosyjski car 
Wasyl IV złożył na sejmie warszaw-
skim hołd królowi polskiemu, Zyg-
muntowi III Wazie, zwany hołdem ru-
skim, o którym dzisiaj częściej pamięta 
się w Rosji niż w Polsce. Był to jeden 
z największych sukcesów Rzeczypo-
spolitej. Cytując słowa księcia Bogu-
sława Radziwiłła z „Potopu” Henryka 
Sienkiewicza porównał nasz kraj do 
płachty sukna, które w historii bywało 
rozrywane na kawałki.

– Najbardziej znanym przykładem 
rozerwania tego sukna były rozbiory, 
kiedy podarto je na trzy kawałki. Po-
tem, w 1939 roku, Niemcy hitlerow-

skie i bolszewicka Rosja rozerwały 
je ponownie. Próby zszywania tych 
kawałków podejmowano, według 
niektórych od 1945 roku, a według 
innych od 1989. Ale bez względu na 
to kto miał rację, Polska jest znowu 
państwem wolnym i niepodległym, 
chociaż w minionym okresie bywało, 
że imiona bandytów nadawano szko-
łom i ulicom, a bohaterów nazywano 

bandytami – powiedział duchowny 
podkreślając wartość patriotyzmu i ko-
nieczność zachowania w pamięci ludzi, 
którzy przyczynili się do przywrócenia 
Polsce niepodległości w 1918 roku. 
Dlatego, bez względu na różnice poglą-
dowe i ideologiczne dzielące wielu bo-
haterów narodowych, ksiądz wymienił 
w jednym szeregu Józefa Piłsudskiego, 
Romana Dmowskiego, Ignacego Jana 
Paderewskiego, Wojciecha Korfantego, 
Ignacego Daszyńskiego, jako postaci 
historyczne, którym należny jest hołd 
i pamięć.

Po zakończeniu obrządku Mszy, 
na komendę księdza wyprowadzo-
no z kościoła sztandary i rozpoczę-
to część artystyczną w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej im. 
Wincentego Witosa w Gliniance. 
Przedstawienie, oparte na montażu 
słowno-muzycznym i noszące tytuł 
„Ocalona” przygotowali dwaj nauczy-
ciele: Marcin Karczewski (scenariusz 
i wybór tekstów) oraz Przemysław 
Korpalski (oprawa muzyczna). Dzieci 
recytowały patriotyczne wiersze (m.in. 
„Katechizm polskiego dziecka” Wła-
dysława Bełzy, „Modlitwę za Polskę” 
Heleny Bocheńskiej, „Moją piosnkę” 
Cypriana Kamila Norwida) i śpiewa-
ły pieśni, w tym „Pierwszą Brygadę”, 
„Piechotę” i „Rotę”. Występ uczniów 
glinieckiej SP nagrodzono mocnymi 
oklaskami.

Kolejna część uroczystości odbyła się 
na kościelnym dziedzińcu, przed trze-
ma krzyżami misyjnymi. Odśpiewano 
Hymn Narodowy, a następnie człon-
kowie Bractwa Kurkowego oddali salut 
honorowy ku pamięci i chwale pole-
głych w służbie Ojczyzny. 

– Opiekując się miejscami pamięci, 
odwiedzając groby uczymy dzieci pa-
triotyzmu, ponieważ patriotą jest się 
nie tylko podczas wielkich zagrożeń, 

Trzy krzyże, 
trzy miejsca pamięci
Gminne obchody Święta Niepodległości odbyły się w tym 
roku w Gliniance. Pełne patriotycznego żaru kazanie wygłosił 
wikary, ksiądz Franczak, a dzieci ze szkoły podstawowej 
zaprezentowały program słowno-muzyczny.
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ale jest się nim także na co dzień wte-
dy, gdy szanuje się symbole narodo-
we, kiedy dba się o język polski, kiedy 
pamięta się o ważnych wydarzeniach, 
rocznicach – jak chociażby o tej 93 
rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości – powiedziała w swoim 
wystąpieniu dyrektor SP im. Wincen-
tego Witosa, Alicja Wieczorek.

Następnie głos oddano wójtowi Gmi-
ny Wiązowna, Annie Bętkowskiej.

Oddając cześć pamięci bohaterów, 
którzy przyczynili się do odzyskania 
przez Polskę niepodległości po długiej 
nocy rozbiorów, pani Wójt szczegó-
łowo scharakteryzowała historyczne 
i polityczne okoliczności, jakie do-
prowadziły do tego faktu. Opisując 
sytuację międzynarodową, w tym wy-
darzenia na froncie niemiecko-fran-
cuskim, rolę aliantów oraz burzliwe 
dzieje rewolucji w Rosji, zrelacjono-
wała wysiłki Polaków działających 
we Francji, w Niemczech oraz na zie-
miach polskich w decydującym – nie 
tylko dla Polski, ale i dla wielu kra-
jów, które na wiele dekad zniknęły 
z mapy Europy – roku 1918. Kilka 
dni przed 11 listopada Józef Piłsud-
ski oraz Kazimierz Sosnkowski zostali 
zwolnieni z internowania w twierdzy 
magdeburskiej. Natychmiast przyby-
li do Polski  i  właśnie 11 listopada 
Piłsudski w  Warszawie  przyjął z rąk 
przedstawicieli Rady Regencyjnej 
Królestwa Polskiego insygnia władzy. 
Odtąd dzień 11 listopada 1918 rok 
stał się symbolem odrodzenia pol-
skiej państwowości i powrotu Polski 
do niepodległego bytu społeczno-po-
litycznego.

– Wszyscy winni jesteśmy pamiętać 
o ludziach, dzięki których ofiarno-
ści, poświęceniu i wysiłkowi możemy 

żyć, uczyć się i pracować w niepodle-
głej, wolnej Rzeczypospolitej. Oni są 
dla nas wzorem do naśladowania, oni 
wskazują nam drogi rozwoju, są dro-
gowskazem do zjednoczenia sił w sy-
tuacjach kryzysów i zagrożeń oraz ra-
dością, jaką czerpiemy po osiągnięciu 
naszych narodowych celów – powie-
działa Anna Bętkowska.

Delegacje samorządu oraz orga-
nizacji społecznych złożyły kwiaty 
w trzech miejscach: w kruchcie ko-
ścioła przed tablicą upamiętniającą 
ofiary roku 1920; przed obeliskiem 
żołnierzy Armii Krajowej; przed ta-
blicą upamiętniającą ofiary katastrofy 
smoleńskiej z 2010 roku. Uczniowie 
SP im. Witosa złożyli także kwiaty na 
miejscowym cmentarzu, gdzie znaj-
duje się mogiła 12 żołnierzy poległych 
w 1920 roku, „broniąc – jak informu-

je napis na płycie nagrobnej – przed 
bolszewizmem nie tylko Polskę, ale 
i całą Europę”. Z kolei harcerze oraz 
uczniowie gimnazjum im. Jana Pawła 
II uhonorowali kwiatami mogiłę żoł-
nierzy i partyzantów polskich, którzy 
ponieśli śmierć w latach 1939-1945. 
Miejscem pamięci jest również gli-
niecka szkoła podstawowa, o czym 
przypomina tablica wewnątrz budyn-
ku. Podczas okupacji mieściła się tam 
katownia niemieckiej policji i w mu-
rach szkoły zamordowano 16 żołnie-
rzy polskich.

Po zakończonej uroczystości – 
w której  udział wzięli przedstawicie-
le Rady Powiatu Otwockiego, w tym 
jej przewodniczący Tomasz Atłowski, 
a wiązowski samorząd reprezentowali 
radni: Monika Sokołowska, Irena No-
wak, Anna Lech, Józef Roman Witan 
– wszystkich przybyłych zaproszono 
na kawę, herbatę i ciastka do sąsiadu-
jącego z kościołem przedszkola „Karo-
lek”.

Następnie pani Wójt odwiedzi-
ła mogiły żołnierzy  na cmentarzu 
w Lipowym.  Stowarzyszenie Forum 
Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna 
złożyło kwiaty i zapaliło znicze na 
Kopcu w Wiązownie. 

– Młodzież opiekująca się miejscami 
pamięci pamiętała o wszystkich pole-
głych spoczywających na naszej ziemi. 
Na naszych domach pojawia się coraz 
więcej flag, to też znak patriotyzmu 
– pielęgnowanie symboli narodowych. 
Ten piękny dzień, przy wspaniałej po-
godzie spędziliśmy w poczuciu głębo-
kiej dumy narodowej – powiedziała 
Anna Bętkowska. Piotr Kitrasiewicz
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Radni przegłosowali zmianę 
Studium zagospodarowania 
przestrzennego.

Na sesji w dniu 26 października 
przedłożono Radzie Gminy projekt 
uchwały dotyczący zmiany uchwały 
z 28 lutego br. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Wiązow-
na na lata 2011-2024. Temat zreferował 
Skarbnik Gminy Wiesław Miłkowski, 
który zapowiedział radykalne oszczęd-
ności w polityce finansowej gminy.

– Dochody ze sprzedaży mienia gminne-
go nie przyniosły oczekiwanych efektów, 
co sprawia, że musimy mocno zacisnąć 
pasa. Oczywiście będzie to się odbywać 
w ramach przyjętych zadań do realizacji 
– powiedział Wiesław Miłkowski.

Uchwała ta, podobnie jak kolejna, 
dotycząca zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Wiązowna na rok 2011, została 
przyjęta 9 głosami za, przy 3 przeciw-
nych i 2 wstrzymujących się. Podział 
głosów był podobny podczas głoso-
wania nad projektem dotyczącym za-
ciągnięcia kredytu długoterminowego 
przez gminę w 2011 roku. 

– W związku z niezrealizowaniem do-
chodów ze sprzedaży mienia Gminy 
w 2011 roku niezbędne jest zaciągnięcie 
dodatkowego kredytu długoterminowego 
w kwocie 600 tys. zł. w celu zbilansowa-
nia wydatków i rozchodów z dochodami 
i przychodami gminy. Kredyt przeznaczo-
ny zostanie na realizację zadań inwestycyj-
nych – uzasadnił projekt uchwały Skarb-
nik, który poparło 10 samorządowców, 3 
ustosunkowało się negatywnie do tej pro-
pozycji, a 2 wstrzymało się od głosu.

W dalszym toku obrad jednogłośnie 
wyrażono zgodę m.in. na wydzierża-
wienie apteki w Wiązownie oraz skle-
pu w Radiówku ich dotychczasowym 
najemcom. Powołano nową Komisję 
Inwentaryzacyjną. Jak podano w uza-
sadnieniu, poprzednia Komisja Inwen-
taryzacyjna nie wykonała należycie 
swoich obowiązków, a konkretnie nie 
sporządziła w ciągu trzech miesięcy od 
daty powołania spisu inwentaryzacyj-
nego mienia gminnego. 

Dłuższa dyskusja powstała przy oma-
wianiu zasad poboru i wysokości sta-
wek opłaty targowej. Zawartą w przygo-
towanym przez Wójt Gminy projekcie 

uchwały stawkę dzienną za sprzedaż 
z samochodu, ławki, stolika, namio-
tów przenośnych, Przewodnicząca Rady 
Gminy Monika Sokołowska zapropono-
wała podnieść z 20 zł do 30 zł. Zmiana 
ta została podyktowana dużymi kosz-
tami gminy związanymi z usuwaniem 
śmieci i sprzątaniem po handlujących. 
Radni przychylili się większością głosów 
do wniosku Przewodniczącej Rady prze-
głosowując najpierw jej poprawkę (8 
osób było za, 3 przeciw, a 4 wstrzymały 
się), a następnie – z podobnym wyni-
kiem – całą uchwałę.

Najbardziej wyczekiwany przez licznie 
przybyłą publiczność punkt porządku 
obrad dotyczył uchwalenia zmiany Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy 
Wiązowna. Temat ten ciągnął się od 
dawna, a na poprzedniej sesji były róż-
nice zdań radnych w sprawie zmiany 
Studium, co wywołało niezadowolenie 
ze strony niektórych mieszkańców oraz 
inwestorów. Między sesjami trwały 
prace w komisjach mające na celu do-
precyzowanie poszczególnych elemen-
tów projektu i ponownie trafił on na 
salę obrad. Monika Sokołowska przed-
stawiła stanowisko radnych dotyczące 
nieuwzględnionych przez wójta, a zgło-
szonych przez mieszkańców uwag, po 
obu wyłożeniach, do projektu Studium. 
Zdecydowana większość członków 
rady wykazała aprobatę do tego, w jaki 
sposób Wójt Anna Bętkowska rozstrzy-
gnęła ten dylemat. Teraz w napięciu 
oczekiwano na głosowanie dotyczące 
całego projektu uchwały. Czy zostanie 
odrzucony? Przecież podczas sesji z po-
czątku października br. padały głosy, że 
pośpiech jest niewskazany i zmianom 
do Studium trzeba się jeszcze przyjrzeć 
i po raz kolejny je przedyskutować. 
Wątpliwości co do tego, czy radnym 
uda się wypracować wreszcie kompro-

mis, wydawały się być jak najbardziej 
realne. Niektórzy z członków rady oba-
wiali się, że sprawa znowu będzie cią-
gnąć się latami. A jednak…

Westchnienie wielkiej ulgi wyrwało 
się z niejednej piersi zgromadzonych na 
sali widzów, kiedy wynik głosowania 
stał się faktem. Za przyjęciem projektu 
uchwały oddało głos 11 radnych, byli 
to: Barbara Bratko, Andrzej Cholewa, 
Marzena Dach, Robert Duczek, Renata 
Falińska, Piotr Izdebski, Piotr Łapiń-
ski, Irena Nowak, Dorota Pliszczyń-
ska, Waldemar Suchecki, Józef Roman 
Witan. Anna Lech i Rafał Nejman byli 
przeciwni, a Monika Sokołowska i Jan 
Markowski wstrzymali się od głosu. 

Z porządku obrad na wniosek An-
drzeja Cholewy, przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej, zostały zdjęte dwa 
punkty. Jeden dotyczył odmowy uchy-
lenia uchwały z 31 sierpnia br. w któ-
rej rada uznała za bezzasadną skargę 
złożoną na wójta przez stowarzyszenie 
Sąsiedzi Duchnowskiej. Jak wyjaśnił 
radny Cholewa, na posiedzeniu Komi-
sji Rewizyjnej, które odbyło się na krót-
ko przed rozpoczęciem sesji, zostały jej 
członkom przedstawione dokumenty 
rzucające być może nowe światło na 
sprawę, w związku z czym komisja 
chciałaby dokładnie im się przyjrzeć. 
Drugi usunięty z programu sesji projekt 
uchwały dotyczył wysokości stawek 
podatku od środków transportowych.

– Po analizie analogicznych stawek 
w ościennych gminach uważamy, że 
warto jeszcze popracować nad tym te-
matem – powiedział radny Cholewa, 
a radni poparli jego oba wnioski.

* * *
7 listopada odbyła się sesja nadzwy-

czajna, a powodem jej zwołania była 
konieczność przyjęcia zmian do uchwa-
ły budżetowej na bieżący rok. Temat 
zreferował Skarbnik Wiesław Miłkow-
ski, który wskazał na konieczność uzu-
pełnienia brakującej w budżecie kwoty 
8446 zł, niezbędnej do realizacji bie-
żących zadań. W tym celu zapropono-
wano przesunięcie środków w ramach 
poszczególnych rozdziałów planu wydat-
ków. I tak, zwiększono wydatki między 
innymi na budowę drogi przy ul. Jeź-
dzieckiej w Malcanowie (o 2800 zł) oraz 
na oświetlenie uliczne ul. Duchnowskiej 
na wysokości środka cmentarza do koń-
ca zabudowań, a także ulic Nadrzecznej, 
Turystycznej i Modrzewiowej w Wią-
zownie Kościelnej (o 2000 zł). 

– W wyniku przetargu wpłynęła jedna 
oferta, której wartość przekracza wyso-
kość wolnych środków pozostających na 
zadaniu inwestycyjnym „Budowa drogi 

Sesja zwyczajna… 
i nadzwyczajna
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Na sesji październikowej rada nie jed-
nogłośnie uchwaliła studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, uznając, iż leży to w inte-
resie ekonomicznym Gminy Wiązowna. 
W podjętym równocześnie stanowisku 
radni zadeklarowali możliwie jak naj-
szybsze rozpoczęcie procedury jego zmia-
ny w odniesieniu do przeznaczenia nie-
których terenów rolnych pod zabudowę 
mieszkaniową (m.in. kwestia korytarza 
dla zwierząt), przebiegu drogi 721, tere-
nów zalewowych i normatywów działek.

Na sesji nadzwyczajnej wprowadzi-
liśmy do budżetu zmiany, niezbędne 

dla budowy ul. Jeździeckiej w Kop-
kach oraz oświetlenia ulicznego. Wójt 
zapoznała nas też z możliwością 
pierwokupu prawa wieczystego użyt-
kowania dwóch działek przy ul. Ko-
ścielnej, w związku z ich warunkową 
sprzedażą przez Spółdzielnię Usług 
Rolniczo-Gospodarczych i Handlo-
wych w Wiązownie.

Jako przewodnicząca wzięłam udział 
w Międzynarodowym Kongresie Gmin 
Wiejskich w Warszawie, na którym 
przedstawiciele rządu, pytani o źródła 
finansowania kolejnych zadań nakłada-
nych na gminy, wskazywali na szukanie 

ich w gminie m.in. poprzez zwiększa-
nie stawek podatkowych i oszczędności 
(np. likwidację małych szkół). Wobec 
sytuacji ekonomicznej kraju samorzą-
dy nie powinny pozwalać sobie na za-
niechania realizacji dochodów.

Część radnych uczestniczyła w kon-
ferencji dotyczącej nowelizacji usta-
wy o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminach w Warszawie oraz w obcho-
dach Święta Niepodległości w Gliniance.

Informuję, że kolejne sesje odbędą 
się 24.11 i 22.12 br. (godz. 16,00), nie 
jak planowano 30.11. i 28.12. W spra-
wach skarg i wniosków zapraszam 
w poniedziałki w godz. 16.30-17.00 
do UG Wiązowna.

Monika Sokołowska, 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna
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– ul. Jeździecka”. Zwiększenie planu wy-
datków umożliwi zakończenie procedury 
przetargowej, wyłonienie wykonawcy 
i zawarcie stosownej umowy na roboty 
budowlane – powiedział W. Miłkowski 
uzasadniając zwiększenie wydatków na 
pierwszą z inwestycji. Druga z kwot (2000 
zł) wyniknęła z potrzeby zabezpieczenia 
brakujących środków na wykonanie usta-
lonego zakresu robót. Zwiększono także 
np. o 295 zł wydatki na szkolenia pracow-
ników nie będących członkami korpusu 
służby cywilnej czy o na 808 zł zakup ma-
teriałów i wyposażenia dla Zespołu Szkol-
no-Gimnazjalnego w Zakręcie. Brakujące 
środki uzyskano poprzez przeniesienie za-
oszczędzonych środków na m.in. obiekty 
sportowe i promocję gminy. 

Radni jednogłośnie, 12 głosami za 
(w sesji nie uczestniczyło trzech człon-
ków rady) przyjęli przedłożony projekt 
uchwały.

Kolejnym punktem spotkania była 
dyskusja i przyjęcie stanowiska w spra-
wie ewentualnego skorzystania przez 
gminę z prawa pierwokupu. Chodziło 
o liczące ok. 7500 m2 grunty przy ul. 
Kościelnej w Wiązownie będące w użyt-

kowaniu wieczystym Spółdzielni Usług 
Rolniczo-Gospodarczych i Handlowych 
(dawnej Spółdzielni Kółek Rolniczych). 
Gdyby Gmina chciała skorzystać z te-
go prawa musiałaby zapłacić 660 tys. 
zł. Natomiast w przypadku nie skorzy-
stania z niego, spółdzielnia mogłaby 
sprzedać działki. Na sesję przybył chęt-
ny do ich nabycia, inwestor Stanisław 
Pisarczyk z Wawra, który zadeklarował 
gotowość do wybudowania na poten-
cjalnie zakupionym terenie pawilonu 
handlowego oraz ośrodka zdrowia.

– Jestem otwarty na państwa sugestie 
i propozycje, na to, co państwo chcieli-
byście widzieć w tamtym miejscu, żeby 
nie szpeciło okolicy, tak jak dzieje się to 
w obecnej chwili – powiedział przedsię-
biorca, a gotowość współpracy z nim 
wyrazili: przewodniczący rady nadzor-
czej SURGiH, Władysław Sierpiński oraz 
prezes spółdzielni, Witold Sobota.

Radni oraz niektórzy z gości zadawali 
pytania inwestorowi. Zdaniem radnej 
Doroty Pliszczyńskiej wybudowanie pa-
wilonu handlowego w tamtym  miejscu 
byłoby niezasadne, bo na ul. Kościelnej 
jest już kilka sklepów, a ponadto w gmi-

nie mają powstać dwa centra handlowe: 
w Góraszce oraz w Duchnowie. Z kolei 
kierownik ośrodka zdrowia w Wiązow-
nie, Włodzimierz Piechowicz, uznał 
propozycję utworzenia nowej placówki 
tego rodzaju za plasterek przyklejony 
na działalność komercyjną.

– Służba zdrowia  przynosi zysk tylko 
wtedy, kiedy jest odpłatna. Obawiam 
się, że inwestor mówiący o dużych pie-
niądzach i chcący je pomnażać sprawi, 
że mieszkańcy będą musieli dopłacać 
– powiedział Piechowicz.

Dyskutowano na temat skompliko-
wanej historii przedmiotowych działek 
oraz ich statusu prawnego, dostrzega-
jąc możliwość ewentualnych roszczeń 
wywłaszczeniowych pod adresem tych 
gruntów w przypadku zakupienia ich 
przez gminę ze strony spadkobierców 
byłych właścicieli. Roszczenia takie nie 
byłyby jednak zasadne w przypadku 
sprzedania ich prywatnemu nabywcy, 
bo według przepisów prawa mogą one 
dotyczyć tylko jednostek samorządo-
wych, a nie osób fizycznych.

– Temat wymaga jeszcze głębokiego 
rozważania, a przede wszystkim uzyska-
nia dokładnej opinii prawnej. Musimy 
mieć całkowitą jasność na jakim grun-
cie stoimy – powiedziała Wójt Anna 
Bętkowska, a poparła ją radna Barbara 
Bratko, która powiedziała, że jest jeszcze 
za wcześnie na wypracowanie stanowi-
ska Rady Gminy w tym temacie, bo naj-
pierw należy wyjaśnić sytuację prawną 
w jakiej znalazłaby się Gmina po sko-
rzystaniu z prawa pierwokupu.

Radni przychylili się do tych propozycji. 
Po zapoznaniu się z opinią prawną i omó-
wieniu tematu na posiedzeniach komisji 
zostanie on przedstawiony Radzie Gminy 
na najbliższej sesji. Piotr Kitrasiewicz

Z prac Rady Gminy Wiązowna
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W spotkaniu, zorganizowanym przez 
firmę P.P.H.U. Lekaro Jolanta Zagórska 
z Woli Duckiej, pod honorowym patro-
natem Gminy Wiązowna, prelegentami 
i uczestnikami dyskusji byli przedstawi-
ciele Ministerstwa Środowiska, Zarządu 
Województwa Mazowieckiego, Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowej 
Izby Gospodarki Odpadami. Licznie przy-
byli słuchacze, a byli nimi szefowie dziel-
nic Warszawy, starostowie powiatów, pre-
zydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin 
miejskich i wiejskich z terenu Mazowsza, 
między innymi z Otwocka, Karczewa, 
Józefowa, Celestynowa, Sulejówka, Le-
gionowa, Mińska Mazowieckiego, Ząbek, 
Mrozów. Gminę Wiązowna reprezento-
wali: Wójt Anna Bętkowska, Zastępca 
Wójta Tomasz Kostyra, Przewodnicząca 
Rady Gminy Monika Sokołowska oraz 
radni: Andrzej Cholewa, Jan Markowski, 
Renata Falińska. Konferencja odbyła się 
pod patronatem merytorycznym Prezesa 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie, Tomasza Skrzyczyńskiego, a jej 
moderatorem był dr inż. Piotr Mańczar-
ski z Politechniki Warszawskiej. Tematem 
konferencji były zmiany w gospodarce od-
padami, które nastąpią z dniem 1 stycznia 
2012 roku i być może całkowicie zrewo-
lucjonizują system zarządzania odpadami 
w Polsce.

– To ogromne wyzwanie dla samorzą-
dów i branży, ale i wielka szansa wprowa-
dzenia odpowiedzialnej, uporządkowanej 
polityki gospodarowania odpadami – po-
wiedziała Wójt Anna Bętkowska.

Podstawową zmianą wprowadzaną po-
przez tę nowelizację będzie odpowiedzial-

ność gmin za wywóz śmieci i innych odpa-
dów z ich terenów. W tym celu, za pomocą 
funduszy uzyskanych z opłat śmieciowych 
ponoszonych przez mieszkańców, samo-
rząd gminy realizować będzie obowiązek 
wywożenia odpadów. Wykonawcą tego 
zadania będzie wyłoniona w przetargu 
firma specjalistyczna, która zadba o wy-
wóz i utylizację odpadów. Wynikiem 
tych zmian ma być poprawienie czysto-
ści i jakości środowiska naturalnego, bo 
mieszkańcom wywożącym śmieci do lasu 
na tzw. dzikie wysypiska lub palącym je 
w piecach i zatruwających w ten sposób 
powietrze, przestanie opłacać się podej-
mować dla źle pojętej oszczędności dzia-
łania niezgodne z przepisami prawa.

Po uroczystym otwarciu spotkania, pro-
wadzonym przez Roberta Zagórskiego 
z Lekaro, prelegenci omówili ustawowe 
oraz prawne elementy „Nowej jakości 
w gospodarce odpadami”. Głos zabrali 
m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Środowiska Bernard Błaszczyk, członek 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 
Janina Orzełowska, Prezes Zarządu Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
Tomasz Skrzyczyński, specjalista ds. go-
spodarki odpadami w Ministerstwie Śro-
dowiska Emilia Kołaczek.

Kolejnym punktem spotkania był pa-
nel informacyjny. Wystąpienie zatytu-
łowane „Implikacje technologiczne no-
welizacji ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach” wygłosił dr inż. 
Piotr Mańczarski; Krzysztof Ważny z Kra-
jowej Izby Gospodarki Odpadami omó-
wił „Nowy system gospodarki odpadami 
wyzwaniem dla firm komunalnych”, 
a Michał Stępień z WFOŚiGW scharak-

teryzował problemy związane z „Finan-
sowaniem zadań z zakresu gospodarki 
odpadami ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie”.

Następny panel dotyczył prezentacji 
przykładów dobrych praktyk.

– Jesteśmy jedną z pierwszych gmin, któ-
re kilka lat temu wprowadziły nowe zasady 
gospodarowania odpadami. Mieszkańcy 
płacą na ten cel 8,5 zł na osobę miesięcz-
nie i cena ta nie uległa podwyższeniu od 
4 lat, a dzięki temu jakość powietrza i śro-
dowiska znacznie się poprawiła, bo ludzie 
przestali palić śmieci w piecach i wywozić 
do lasu – powiedział prezydent Legiono-
wa, Roman Smogorzewski.

O „Odpowiedzialnej i nowoczesnej go-
spodarce odpadami w zakładzie komu-
nalnym” mówił na przykładzie rodzinnej 
firmy Lekaro jej przedstawiciel, Leszek Za-
górski. Prelegent scharakteryzował m.in. 
proces technologiczny postępowania ze 
śmieciami oraz potencjał techniczny, jak 
również możliwości rozwojowe firmy. 

– Gospodarka odpadami to nie jest łatwy 
temat. Jest to zestaw skomplikowanych 
i powiązanych ze sobą procesów. Zaczyna 
się ona w momencie odbioru odpadów od 
mieszkańców. Odpady odebrane z este-
tycznych i opisanych pojemników, za po-
mocą bezpylnych i nowoczesnych śmiecia-
rek trafiają do zakładu recyklingu w Woli 
Duckiej, gdzie podlegają sortowaniu. Od-
zyskujemy plastik, papier, szkło i inne cen-
ne surowce. Z pozostałych odpadów pro-
dukujemy po części wysokoenergetyczne 
paliwo RDF, którego używają cementow-
nie. Dzięki sortowaniu i odzyskowi ilość 
odpadów składowanych na wysypiska jest 
ograniczona o prawie 70%, co przekłada 
się na mniejsze obciążenie dla środowiska 
– powiedział Zagórski.

Doświadczenia z terenu Szwecji w za-
kresie gospodarki odpadami scharaktery-
zowała Marta Ługowska z First Recycling 
sp. z o.o., a do dobrych wzorców Legiono-
wa powrócił Robert Wieczorek, kierownik 
Wydziału Ochrony Środowiska w Urzę-
dzie Miasta Legionowa.

Na zakończenie spotkania Anna Bęt-
kowska, która aktywnie brała udział 
w dyskusji, opowiedziała o pozytywnym 
doświadczeniu gminy Wiązowna we 
współpracy z firmą Lekaro i o prowadzo-
nej od 10 lat bezpłatnej zbiórce segregowa-
nych odpadów u źródła czyli w gospodar-
stwie domowym. Inicjatorem zbiórki była 
właśnie firma Lekaro. Dziękując przyby-
łym za udział w konferencji, szczególnie 
doceniła społeczną twarz biznesu, którą 
pokazuje od wielu lat Lekaro uczestnicząc 
w sprzątaniu świata i wspierając akcje 
ekologiczne. Piotr Kitrasiewicz

Miotła na dzikie wysypiska
W Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie odbyła się 
konferencja zatytułowana „Nowelizacja ustawy o utrzymaniu 
porządku i czystości w gminach. Nowa jakość w gospodarce 
odpadami”, skierowana do władz samorządowych z terenu 
aglomeracji warszawskiej. 
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Urząd pocztowy w Gliniance jed-
nak nie został zamknięty. Pod wpły-
wem protestów władz gminy oraz 
mieszkańców tego sołectwa i kilku 
okolicznych miejscowości Centrum 
Poczty Polskiej S.A. Oddział Rejono-
wy Warszawa Wschód wycofało się 
z wcześniejszego zamiaru zlikwido-
wania tej placówki oraz zastąpienia 
jej przez agencję pocztową w Dziech-
cińcu. 

Decydujące w tym względzie było 
wystąpienie Pani Wójt do dyrektora 
Oddziału Rejonowego, Artura Więc-
kowskiego, i osobista prośba o po-
nowne przemyślenie decyzji o li-
kwidacji poczty. Burzliwe spotkanie 
z dyr. Więckowskim oraz naczelni-
kiem UP Wiązowna, które odbyło 

się w październiku w Gliniance, po-
twierdziło niezadowolenie miesz-
kańców na wieść o próbach likwida-
cji placówki pocztowej. Mieszkańcy 
oraz wójt Anna Bętkowska w sposób 
jednoznaczny przedstawili wówczas 
swoje stanowisko w tej sprawie. Jego 
efektem było poinformowanie o zwe-
ryfikowaniu przez Pocztę Polską swo-
jego wcześniejszego zamiaru, a także 
wycofanie się osoby, która wygrała 
przetarg na poprowadzenie agencji 
pocztowej w Dziechcińcu.

Urząd Pocztowy w Gliniance działa 
więc dalej tyle, że w innych, dogod-
nych  godzinach pracy. W poniedziałki, 
środy i piątki jest czynny w godzinach 
14.00-17.00, a we wtorki i czwartki od 
8.00 do 11.00. PK

– W imieniu Gminy Wiązowna prze-
kazuję Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Malcanowie motopompę przewoźną 
do wody zanieczyszczonej, zabudowaną 
na przyczepie – odczytała początek aktu 
przekazania Wójt Anna Bętkowska. 
Obok niej w uroczystości wzięli udział 
Michał Białek Podinspektor do spraw 
Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzy-
sowego i Spraw Obronnych UG oraz 
dwaj druhowie-ochotnicy: Naczelnik 

OSP w Malcanowie dh Tomasz Bogucki 
i  jego Zastępca dh Marek Cieślak. 

Wójt pogratulowała strażakom nowe-
go nabytku i życzyła im dalszej owocnej 
i bezpiecznej pracy w służbie lokalnej 
społeczności. Przekazana motopompa 
spalinowa typu Geco Power SPD F6/12 
używana jest do odwodnień i usuwania 
skutków powodzi. Posiada wydajność 
do 320 m3 wody na godzinę, a jej wy-
sokość podnoszenia sięga 22 metrów. 

Masa netto na kołach przyczepy Wiola 
W1 wynosi 530 kg. Jest znacznie sku-
teczniejsza od dotychczas używanych 
przez strażaków pomp szlamowych, bo 
potrafi zebrać i przepompować 10 razy 
więcej zanieczyszczonej wody.

Nowym nabytkiem druhowie-ochot-
nicy dysponują już od 6 sierpnia i mieli 
okazję wypróbować go w długiej akcji 
podczas sierpniowych podtopień w Za-
kręcie, gdzie motopompa pracowała 
przez 54 godziny bez przerwy i spisała 
się bardzo dobrze. Są z niej dumni, tym 
bardziej, że jest to pierwsze i jak na ra-
zie jedyne urządzenie tej klasy w posia-
daniu jednostek OSP na terenie całego 
powiatu otwockiego.

Koszt zakupu wyniósł ponad 48 tys. zł. 
Dotacja Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego wyniosła 11 tys. zł, a kwotę 7,5 
tys. wyasygnowała ze środków własnych 
jednostka OSP w Malcanowie. Resztę za-
płaciła Gmina Wiązowna, która będzie 
starać się o refundację części środków 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. PK

Poczta ocalona

Nowoczesna motopompa 
dla strażaków
W siedzibie malcanowskiej OSP nastąpiło oficjalne 
przekazanie tej jednostce nowoczesnej motopompy. 
Zakup był współfinansowany ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego.

TWOJA REKLAMA W GAZECIE
Opłaty za zamieszczanie ogłoszeń w „Po-
wiązaniach”:
  wewnętrzne strony czarno-białe za 
1 cm2 powierzchni – 0,40 zł + VAT,
  na stronie drugiej i przedostatniej 
w pełnym kolorze za 1 cm2 powierzchni 
– 0,60 zł + VAT,
  ostatnia strona okładki pełny kolor za 
1 cm2 powierzchni – 0,80 zł + VAT.

Minimalna powierzchnia ogłoszenia to 
25 cm2.
Bezpłatne ogłoszenia to: dam pracę-szu-
kam pracy”, okazjonalne m.in. kondolen-
cje, nieodpłatne przekazanie przedmiotów.

Szczegółowe informacje dot. opłat w za-
rządzeniu Wójta Gminy Nr 159(8)/08 z 11 
stycznia 2008r. na stronie bip.wiazowna.pl

Inf. UG
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Przybyłych powitała zastępca kie-
rownika Urzędu Stanu Cywilnego UG 
Alina Dębska, która swoje wystąpienie 
zakończyła cytatem z Listu św. Pawła 
do Hebrajczyków: „Małżeństwo niech 
będzie we czci u wszystkich”.

Wójt pogratulowała parom jubileuszu 
nazywanego tradycyjnie „Złotymi Go-
dami” i wyraziła radość, że jest ich tak 
wiele na wiązowskiej ziemi. Wskazała 
na społeczne znaczenie małżeństwa 
i konstruktywny charakter trwającego 
pół wieku związku dwojga ludzi, życząc 
dalszego zgodnego współżycia uhono-
rowanego – być może – kolejnymi Go-
dami, tym razem Diamentowymi. 

– Jakże szybko minęły te lata, które 
przeżyliście razem. Minęły we wspól-
nej trosce o zapewnienie codziennego 
bytu rodzinie, w trosce o dobre wycho-
wanie dzieci i ich przyszły los. Za trud 
i poświęcenie na pewno wdzięczne są 
wam dziś wasze dzieci, a Urząd Gmi-

ny w Wiązownie w dowód społeczne-
go uznania dla trwałości małżeństwa 
i rodziny wystąpił do Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej o wyróżnienie 
was poprzez odznaczenie medalami za 
długoletnie pożycie małżeńskie – po-
wiedziała Anna Bętkowska.

Z kolei ks. Tadeusz Łakomiec, pro-
boszcz parafii św. Wojciecha, porównał 
małżeństwo do dwóch serc wybijających 
jedno uderzenie i podziękował Bogu za 
łaskę przetrwania w jednym związku tak 
długiego okresu, którą obdarzył dzisiej-
szych Złotych Małżonków. Głos zabrała 
również przewodnicząca Rady Gminy 

Monika Sokołowska. Medale, dyplomy 
honorowe oraz kwiaty wręczali Jubila-
tom Anna Bętkowska, Monika Sokołow-
ska, Alina Dębska i Agnieszka Kijowska 
z USC. Na dyplomach znalazły się zna-
mienne słowa: „Minęło już ponad pół 
wieku od dnia, kiedy przysięgaliście so-
bie wierność i nieskończoną miłość. Dziś 
składamy gratulacje za tak pięknie do-
trzymane zobowiązanie i życzymy świę-
towania kolejnych rocznic w zdrowiu 
i szczęściu”. Dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Wiązownie w imieniu własnym 
oraz nauczycieli uhonorowały 50-letnich 
(stażem) małżonków laurkami.
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Dwa serca, jedno bicie
Ponad trzydzieści par przybyło do wiązowskiego Zajazdu u Mikulskich, żeby odebrać 
z rąk wójt Anny Bętkowskiej medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznane 
przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Otrzymali je małżonkowie, 
którzy przeżyli razem co najmniej 50 lat i są mieszkańcami Gminy Wiązowna.
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Tegorocznymi jubilatami zo-
stali: Jerzy i Kazimiera Cieślik 
(Wola Karczewska), Ryszard 
i Irena Derkacz (Kopki), Jan i Zo-
fia Dębscy (Góraszka), Edward 
i Dorota Domańscy (Boryszew), 
Jan i Aniela Domańscy (Duch-
nów), Kazimierz i Marianna Jac-
kiewicz (Zakręt), Jerzy i Jadwiga 
Kobza (Rzakta), Dariusz i Wie-
sława Kostrzewa (Radiówek), 
Ryszard i Genowefa Krupa (Li-
powo), Stanisław i Genowefa 
Książek (Wola Karczewska), Ta-
deusz i Alicja Kurek (Wiązow-
na), Kazimierz i Alina Laskus 
(Dziechciniec),  Kazimierz i Hali-
na Lech (Dziechciniec), Tadeusz 
i Anna Łukasiak (Majdan), Ro-
man i Jolanta Majszczyk (Duch-
nów), Zbigniew i Genowefa 
Mielniccy (Emów), Stanisław 
i Leokadia Niemczak (Rzakta), 
Tadeusz i Leokadia Nojek (Ra-
diówek), Zdzisław i Marianna 
Rak (Wiązowna), Bolesław i Sta-
nisława Sarek (Wola Ducka), 
Alfred i Helena Sęczek (Wią-
zowna), Julian i Elżbieta Sędek 
(Wiązowna), Stanisław i Irena 
Sosinowscy (Żanęcin), Wit i Bar-
bara Szymańscy (Lipowo), Józef 
i Barbara Świątek (Radiówek), 
Walenty i Hanna Wicik (Wią-
zowna), Edward i Maria Wolscy 
(Góraszka), Jerzy i Teresa Woźni-
ca (Stefanówka), Jerzy Stanisław 
i Helena Woźnica (Bolesławów), 
Stanisław i Stanisława Ząberg 
(Wiązowna).

Nie wszyscy spośród współ-
małżonków, którzy przeżyli ze 
sobą 50 lat, doczekali uroczysto-
ści i medali. Za zmarłego Pawła 
Kociszewskiego z Radiówka lau-
ry odebrała wdowa Irena Koci-
szewska, zaś za Władysława Le-
cha z Dziechcińca żona Halina. 

Uroczystość uświetnił bogaty 
program artystyczny przygoto-
wany przez uczniów wiązowskiej 
„podstawówki” i gimnazjum 
w Gliniance. Zarówno wspólny 
chór jak i soliści wykonali po-
pularne piosenki o miłości i nie 
tylko, takie jak „Powróćmy jak 
za dawnych lat”, „Kukułeczka” 
czy „Czerwone jabłuszko”. Był 
także krótki recital wiolonczelo-
wy za sprawą ucznia klasy szó-
stej, Borysa Piszczatowskiego, 
który zagrał „Gigue” Jana Seba-
stiana Bacha. Recytowano wier-
sze o małżeńskiej codzienności 

wyrażającej się – na przykład 
– troską o męża, który długo nie 
wraca do domu lub wzajemnego 
zrozumienia bez słów. Pierwszy 
z przykładów ilustrował wiersz 
Juliana Tuwima „Spóźniony sło-
wik”, a drugi – utwór Konstan-
tego Ildefonsa Gałczyńskiego 
„Ile razem”. Wyboru tekstów 
dokonała i scenariusz występu 
sporządziła nauczycielka z SP 
im. Bohaterskich Lotników Pol-
skich w Wiązownie Bogumiła 
Majewska, natomiast chór przy-
gotowała i kierowała nim pod-
czas występu Grażyna Kilbach, 
nauczycielka z tej samej placów-
ki, działająca również muzycznie 
w Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Gliniance. 

Oprócz młodzieży swój kunszt 
artystyczny zaprezentowały oso-
by dorosłe. Poetka z Kopek Irena 
Sarnecka-Derkacz przeczytała 
kilka ciepłych wierszy o uczu-
ciach, jesiennym klimacie oraz 
Wiązownie i całym powiecie 
otwockim. Te ostatnie miały 
charakter żartobliwy i zawiera-
ły elementy satyryczne. Z kolei 
Monika Sokołowska, znana nie 
tylko z funkcji w lokalnym sa-
morządzie, ale również talentu 
wokalno-muzycznego, zaśpiewa-
ła dwie przedwojenne piosenki 
z repertuaru Hanki Ordonówny: 
„Miłość ci wszystko wybaczy” 
oraz „Pierwszy znak”. Gościem 
specjalnym była śpiewaczka 
operowa Joanna Gardyńska, 
która wykonała a capella pieśń 
z repertuaru klasycznego. 

Uroczystość, uświetnioną spe-
cjałami kulinarnymi, w tym 
wspaniałym tortem, zakończy-
ło wspólne wykonanie piosenki 
„Złote wesele”, będącej para-
frazą znanego utworu „Srebrne 
wesele” oraz uroczyste i typowo 
polskie „Sto lat!”

Piotr Kitrasiewicz
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Serdecznie dziękuję 
Przewodniczącej Rady Gminy 
Monice Sokołowskiej, Joannie 
Gardyńskiej oraz wszystkim 
tym, którzy uświetnili 
uroczystość swoim talentem 
i kunsztem artystycznym.
 
Wójt Gminy
Anna Bętkowska



10 | Powiązania | listopad 2011

Słuchaczami, a także rozmówcami 
szefowej gminy w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Wiązownie, w ra-
mach cyklu „Czytanie rozwija”, byli 
uczniowie klasy I b Szkoły Podsta-
wowej im. Bohaterskich Lotników 
Polskich. Dzieci przybyły pod opieką 
swojej wychowawczyni, Małgorzaty 
Jęczmieniowskiej, a honory gospodyń 
pełniły: Hanna Kobza, dyrektorka 
gminnej biblioteki oraz Teresa Naper-
ty, bibliotekarka.

Anna Bętkowska opowiedziała dzie-
ciom o wartościach płynących z czyta-
nia książek.

– Książka pomaga w życiu i jest jak 
przyjaciel w trudnych chwilach. Kto 
dużo czyta ten wyrabia sobie własne 
zdanie na różne tematy, ma szeroki za-
sób słownictwa i bardzo dużo wie – po-
wiedziała wójt.

Dzieci dowiedziały się czym jest ka-
talog i jak należy nim się posługiwać. 
Dowiedziały się również, że naukowcy 
odkryli nowego rekina porannego, i on 
ma takie ostre zęby, że Eskimosi używa-

li ich do skracania włosów. Ten ostatni 
temat „zreferowała” jedna z dziewczy-
nek, która wprawdzie nie przeczytała 
o tym, ale dowiedziała się z płyty dvd 
dołączonej do książki. W ten sposób 
rozpętała się dyskusja o drapieżnych 
rybach i niebezpiecznych zwierzętach, 
o egzotycznych ludach i dalekich kra-
jach. Dzieci mówiły dużo, zasypywały 
szefową gminy szeregiem pytań, a ona 
im odpowiadała.

Kiedy przyszedł czas na czytanie, 
Anna Bętkowska powiedziała: 

– A teraz z tego realnego świata za-
grożeń przejdźmy do milszego, ciepłego 
i przyjacielskiego świata bajkowego. 

Po czym przeczytała trzy opowiadania 
z książki niemieckiej autorki Ingrid Kel-
lner zatytułowanej „Bajeczki na 3 minu-
teczki. Na dobranoc”. Każdy utwór był 

rzeczywiście krótki, a jego lektura trwa-
ła niewiele dłużej niż 3 minuty. Wójt 
przeczytała o „Królewnie śpioszce”, 
„Rosole Laury” i „Tomku i czarodzieju 
Merlinie”. Po każdym utworze pytała 
dzieci jak zrozumiały perypetie boha-
terów i jaka wskazówka z nich wynika. 
Sporo wiedziały same, na przykład, że 
warto pomagać innym, być pracowitym 
i nie spać zbyt długo, a czego nie potrafi-
ły same dopowiedzieć, pani wójt cierpli-
wie naprowadzała ich na właściwy trop 
niczym nauczycielka. Potem zapropo-
nowała zmianę. Teraz dzieci – ochotnicy 
– zajęły jej krzesło i czytały samodziel-
nie fragmenty bajek. O ile dziewczynki 
nie miały odwagi, to chłopcy wykazali 
się nie tylko znajomością słowa druko-
wanego, ale i niezłą dykcją. Najlepiej 
wypadli Franek Czajka i Kacper Stani-
szewski.

Pani wójt otrzymała kwiaty od pań 
bibliotekarek oraz laurki od dzieci, 
a także plakietkę z napisem: „Klasa 1 
b”. Razem z Hanną Kobzą wręczyła 
każdemu z małych gości egzemplarz za-
kupionej przez gminę kolorowej książki 
„Bajki ukraińskie” oraz lizaka. Następ-
nie szefowa gminy oraz pierwszoklasi-
ści wpisali się do księgi pamiątkowej.

Rozstać się nie było łatwo, bo dzieci 
miały jeszcze wiele pytań, a pani wójt 
chętnie im odpowiadała. 

– To było fascynujące przeżycie. Roz-
mowa z dziećmi sprawiła mi ogromną 
frajdę i napełniła dobrym humorem na 
cały dzień – powiedziała już po spotka-
niu Anna Bętkowska, która była pierw-
szym wójtem gminy Wiązowna czyta-
jącym dzieciom w ramach trwającego 
od kilku lat cyklu „Czytanie rozwija”. 
Spotkanie, przewidziane na 30 minut, 
potrwało półtorej godziny. 

Piotr Kitrasiewicz

Radość wspólnego czytania
Wójt Anna Bętkowska czytała dzieciom bajki oraz 
odpowiedziała na wiele pytań. Więź między rozmówcami była 
tak silna, że spotkanie znacznie przekroczyło ramy czasowe 
w których je zaplanowano.

Fo
t.

 P
io

tr
 K

itr
as

ie
w

ic
z 



listopad 2011 | Powiązania | 11

„Z czego się śmiejecie? Sami z siebie 
się śmiejecie!” Ta sławna kwestia wy-
powiadana przez Horodniczego w fina-
le komedii Mikołaja Gogola „Rewizor” 
stała się mottem zaproszenia na insce-
nizację tego utworu, którą w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Wiązownie zapre-
zentowali w ramach gościnnego występu 
aktorzy Teatru Amatorskiego „Karta”, 
działającego pod kierunkiem Laury Łącz 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Karczewie. Laura Łącz wyreżyserowa-
ła spektakl i przybyła wraz z zespołem 
do sali baletowej wiązowskiego GOK-u, 
gdzie na niewielkiej scenie licznie przy-
była publiczność śledziła oparte na kla-
sycznym schemacie „komedii pomyłek” 
perypetie bohaterów.  

Aktorzy-amatorzy w stylizowanych 
kostiumach z wdziękiem odegrali ko-
medię Gogola w półtoragodzinnym 

przedstawieniu. Pełnokrwiste dialogi 
wzbudzały śmiech i aplauz widowni 
ukazując swoje uniwersalne oblicze. 
W Horodniczego wcielił się Grzegorz 
Sychowiec, znakomicie zagrała męską 
rolę Chlestakowa Ola Przybyłko. Nie-
którzy wykonawcy wcielali się w różne 
role, bo szczupłość zespołu nie pozwa-
lała na obsadzenie całej listy postaci 
„Rewizora”. 

– Z konieczności musiałam dokonać 
adaptacji tekstu Gogolowskiego utworu, 
zamienić niektóre postaci z męskich na 
kobiece. Po prostu w naszym zespole za 
mało jest panów. I tak, Chlestakowa za-
grała kobieta, a naczelnika poczty, męż-
czyznę w „Rewizorze”, musiałam zamie-
nić na naczelniczkę. To był nasz pierwszy 
występ w Wiązownie, mam nadzieję, że 
nie ostatni – powiedziała po spektaklu, 
Laura Łącz.

Ambicją dyrektor Anny Przeździeckiej 
jest powołanie w Gminnym Ośrodku Kul-
tury zespołu teatralnego. Miejmy nadzieję, 
że jej wysiłki zakończą się powodzeniem 
i nad Mienią również powstanie przyby-
tek muzy teatru, Melpomeny. PK

Wieczór z Gogolem
Do Wiązowny przybył z gościnnym występem zespół 
teatralny z Karczewa wraz ze swoim kierownikiem 
i reżyserem Laurą Łącz. 

Namiastkę świata poezji Stachury, na-
zywanego przez przyjaciół „Stedem”, 
wykreowano za pomocą recytacji, śpie-
wu, muzyki oraz scenografii na szkol-
nym korytarzu. Widzowie siedzieli przy 
stolikach z zapalonymi świeczkami, a na 
zaimprowizowanej scenie, pokrytej je-
siennymi liśćmi i rozświetlanej również 
przez blask świec, mówiono i śpiewano 
strofy poety.  

Usłyszeliśmy utwory: „Pieśń na wej-
ście”, „Prefacja”, „Confiteor”, „Piosenka 
dla zapowietrzonego”„Wędrówką jest życie 
człowieka”, „Opadły mgły”, „Czas płynie 
i zabija rany”, „Jest już za późno”. Akom-
paniament gitarowy zapewnił w partiach 
śpiewanych solistom i chórowi nauczyciel 
Czcibor Hejwowski, a tło muzyczne do 
wiersza „Prefacja” zagrała na skrzypcach 
Iwona Szyperska.

Wieczorek poetycki noszący tytuł 
„Edward Stachura – łagodny buntow-
nik” zaprezentowali uczniowie ze szkol-
nego kola teatralnego „teatralni.pl” 
założonego w wrześniu tego roku i pro-
wadzonego przez nauczycielkę języka 

polskiego Katarzynę Haczela – Kalbar-
czyk. W przygotowaniu przedstawienia 
słowno-muzycznego współpracowały 
także: Małgorzata Budzińska, Anna 
Grot, Wioletta Ceglińska.

– To pierwszy spektakl przygotowany 
przez nasze koło. Pomysł na twórczość 

Stachury wyniknął z mojej fascyna-
cji jego poezją. Pomyślałam, że Sted ze 
swoim refleksyjnym nastrojem dobrze 
wkomponowuje się w jesienny klimat, 
że dobrze byłoby zatrzymać się przy 
jego strofach, zastanowić się, pomyśleć. 
Dzisiejsza młodzież niewiele wie o Sta-
churze i na pewni warto przybliżyć go 
współczesnym gimnazjalistom i nie 
tylko – powiedziała Katarzyna Haczela-
Kalbarczyk. 

Po przedstawieniu uczniowie wręczali 
widzom karteczki z cytatami z wierszy bo-
hatera wieczoru. Na jednej z nich widnia-
ła myśl: „Dla wszystkich starczy miejsca 
pod wielkim dachem nieba”. PK

Wieczór ze Stedem
W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Wiązownie odbył się 
wieczorek poetycko-muzyczny poświęcony twórczości 
poety-barda Edwarda Stachury. Przygotowali go pod 
kierunkiem swoich nauczycieli uczniowie klas gimnazjalnych.
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„Gmina Wiązowna miejscem konstruk-
tywnego dialogu” – tak wygląda wizja 
Gminy, po wprowadzeniu w niej zasady 
partycypacyjnej polityki publicznej. 

Gmina Wiązowna jest jednym z samo-
rządów lokalnych realizujących projekt 
„Decydujmy razem. Wzmocnienie me-
chanizmów partycypacyjnych w kreowa-
niu i wdrażaniu polityk publicznych oraz 
podejmowaniu decyzji publicznych” 
w wybranym przez siebie obszarze – in-
tegracji społecznej. 

Celem Projektu jest wprowadzenie 
nowej jakości w relacjach między oby-
watelami a administracją lokalną m.in. 
poprzez partycypacyjne tworzenie do-
kumentów – strategii i programów do-
tyczących współdziałania samorządu 
ze społecznością lokalną a następnie 
wspólne, partnerskie ich realizowanie.

W zespole partycypacyjnym do pracy 
w którym Wójt Gminy Anna Bętkow-
ska zaprosiła zainteresowanych miesz-
kańców Gminy z różnych środowisk 
lokalnych, pracuje kilkanaście osób. 

– Zespół nie jest duży, ale bardzo praco-
wity. W innych gminach, które uczestniczą 
w programie w zespołach jest do 40 osób. 
U nas to połowa, ale nie ma to znaczenia 
jeśli idzie jakość pracy zespołu. Praca idzie 
do przodu i to na merytorycznym po-
ziomie – informuje Urszula Skolasińska, 

animator gminny  programu „Decydujmy 
Razem”. Pracę zespołu wspiera doradca 
merytoryczny z Fundacji Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej pan dr Cezary Trutkowski, 
a działania gminne w tym zakresie nadzo-
ruje koordynator regionalny z Fundacji, 
Andrzej Sadrakuła.

Zespół opracował projekt dokumen-
tu partycypacyjnego pn. „Program Roz-
woju Społecznego Gminy Wiązowna 
2011 – 2013”, który zostanie poddany 
jeszcze w listopadzie br. szerokim kon-
sultacjom społecznym, po których zo-
stanie przedłożony do uchwalenia Ra-
dzie Gminy Wiązowna.

Po uchwaleniu przez Radę Gminy, Pro-
gram od stycznia przyszłego roku zacznie 
stopniowo być wdrażany w życie a działa-
nia podjęte w celu jego realizacji pozwolą 
na stworzenie nowych relacji między oby-
watelami oraz organizacjami ich reprezen-
tującymi a administracją lokalną.

Konsultacje społeczne projektu Progra-
mu odbędą się w terminie od 21 listopada 
do 5 grudnia 2011 r. poprzez wypełnienie 
formularza konsultacyjnego. Projekt Pro-
gramu i formularz konsultacyjny dostępne 
są na stronie www.wiazowna.pl i w wersji 
papierowej w Biurze Obsługi Mieszkań-
ców Urzedu Gminy Wiązowna ul. Lubel-
ska 59. Bliższe informacje pod nr tel. 22 
789 20 01 wew. 271, 230. US

29 LISTOPADA – DZIEŃ PODCHORĄŻEGO  
Święto wybuchu Powstania 

Listopadowego w nocy z 29 
na 30 listopada 1830 roku w Warszawie. 
Słuchacze Szkoły Podchorążych Piecho-
ty w Łazienkach Królewskich porwali 
broń przeciwko władzy namiestnika 
carskiego, Wielkiego Księcia Konstante-
go. Powstanie znalazło odbicie w kultu-
rze w kraju i zagranicą, m.in. w wyrazie 
solidarności z powstańcami niemiecki 
kompozytor Richard Wagner skompo-
nował uwerturę „Polonia”, a francuski 
poeta Casimir Delavigne napisał wiersz 
„La Varsovienne”, który w przekładzie 
Karola Sienkiewicza i z muzyką Karola 
Kurpińskiego stał się polską pieśnią na-
rodową – „Warszawianką”.

29 LISTOPADA – ANDRZEJKI

Wieczór wróżb o charak-
terze miłosnym odbywanych 
w przededniu święta św. An-
drzeja Apostoła, patrona narodów sło-
wiańskich, brata św. Piotra.

4 GRUDNIA – DZIEŃ GÓRNIKA „BARBÓRKA”
Święto górnicze obchodzo-

ne w dniu patronki górników, 
św. Barbary. W tym dniu pra-

cownicy kopalni otrzymują nagrody 
i premie oraz uczestniczą z rodzinami 
w festynach, zabawach i koncertach or-
kiestr górniczych.

6 GRUDNIA – MIKOŁAJKI

Święto chrześcijańskie obcho-
dzone na cześć św. Mikołaja, bi-
skupa Myry, który zasłynął z tego, 
że swój pokaźny majątek rozdał ubogim, 
a szczególną troską otaczał dzieci. Według 
tradycji w dniu jego święta obdarowuje 
się dzieci prezentami, raczej o charakte-
rze drobnych upominków, gdyż te więk-
sze św. Mikołaj „przynosi” pod choinkę 
w wigilię świąt Bożego Narodzenia.

Kartki z kalendarza

29 
LISTOPADA

4 
GRUDNIA

29 
LISTOPADA

Konsultujemy Program Rozwoju 
Społecznego Gminy Wiązowna
„Decydujmy razem” to projekt partnerski, którego liderem jest 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Realizowany w latach 
2010-2014 jest projektem systemowym Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki; swoim działaniem obejmie 108 gmin i powiatów.

6 
GRUDNIA

GMINA:
Urząd Gminy Wiązowna  ................................ 22 789 01 20
godz. pracy pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00
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
Apteka Wiązowna  ........................................22 789 07 63
Ośrodki Zdrowia 
w Wiązownie  ................................................22 789 01 15
w Gliniance  ...................................................22 789 97 22
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. 600 997 501, 600 997 488
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
– zgłaszanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych:
w godz. pracy biura ........................................22 789 01 33
(pn. 8.00-17.00, wt.-czw. 8.00-16.00, pt.8.00-15.00)
Oczyszczalnia ścieków w Emowie 
w godz. 7.00-19.00  .......................................22 795 11 02
Awarie wodociągowe (po godzinach pracy ZWiK):
Piotr Szulik  ............................................ kom. 603 680 112
(Majdan, Zakręt, Góraszka, Emów, Boryszew, Stefanówka, Izabela, 
Michałówek, Duchnów, Wiązowna, Radiówek, Żanęcin)
Zbigniew Przybysz  ................................  kom. 603 680 113
(Rzakta, Glinianka, Kruszówiec, Czarnówka, Bolesławów, Poręby, 
Wola Karczewska) 
Mieczysław Dyzio  ................................  kom. 603 680 134
(Lipowo, Malcanów, Dziechciniec, Pęclin, Kopki, Wola Ducka, Kąck)

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

POWIAT:
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
Straż Pożarna 998 Pogotowie energetyczne 991
Numer ratunkowy 112 Pogotowie gazowe 992

WAŻNE  TELEFONY
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Trasa przebiegała po terenie Ma-
zowieckiego Parku Krajobrazowe-
go. Wytyczył ją wiceprezes „Wiąza”, 
nauczyciel wychowania fizycznego 
w wiązowskim ZSG, Piotr Rębkow-
ski, a pomagali mu koledzy kolarze. 
Wytyczenie szlaków dla zawodników 
nastąpiło przy pomocy gps i zostało 
naniesione na mapkę, która zosta-
ła opublikowana w Internecie i na 
afiszach. Każdy chętny mógł więc 
zapoznać się z obszarem, na którym 
przyszło mu zmierzyć się na rowerze 
w sportowej walce o palmę pierw-
szeństwa. Nad prawidłowym prze-
biegiem mistrzostw czuwali w terenie 
sędziowie.

Do zawodów zgłosiły się 63 osoby 
startujące w kilku kategoriach. Naj-
młodsi czyli skrzaty i krasnoludki mie-
li do pokonania jedną rundę. Dzieci 
starsze, żaki, musiały przejechać dwie 
rundy, a orliki trzy. Dorośli startują-
cy w kategorii open mieli najbardziej 
ambitne zadanie: trzy pełne rundy po 
5 km 800 metrów każda. Poza oficjal-
nymi kategoriami wystartowali na-
uczyciele z gminnych szkół, mający 
do przejechania jedną rundę. Oprócz 
osób mieszkających czy pracujących 
w gminie Wiązowna, na start zgłosili 
się również przybysze z innych miej-
scowości, m.in. z Otwocka, Warsza-
wy, Garwolina, Tłuszcza, Serocka.

Najpierw startowały oczywiście 
krasnoludki. Pierwszy przybył na 
metę Rafał Brzyski, przed Jakubem 
Zielińskim (II miejsce) i Joshuą Dud-
manem (III m.). W dalszej kolejno-
ści były skrzaty. W tej kategorii na 
najwyższym podium stanął Mateusz 
Dudman, a obok niego medale i dy-
plomy odebrali: Jakub Kociszewski (II 
m.) i Zuzanna Zielińska (III m.). Po 
nich w trasę wyruszyły żaki, a zwy-
cięzcą okazał się Maciej Noceń. Na 
drugiej pozycji uplasował się Woj-
ciech Pastor, a na trzeciej Mikołaj Ką-
kol. Wśród orlików pierwsze miejsce 
przypadło Bartkowi Ochmańskiemu, 
drugie – Adamowi Noceniowi, trzecie 
– Maćkowi Kabacikowi.

Zwycięzcą najtrudniejszej kategorii 
jaką była open został Radosław Ręka-
wek z Garwolina. Pokonał on dystans 
pełnych trzech rund w czasie 44 mi-
nuty 48 sekund. II miejsce zajął Ad-
rian Jusiński z Tłuszcza (45 min. 40 
sek.), a III miejsce wywalczył Rafał 
Brzyski z Warszawy (46/39).

O ile w większości kategorii wśród 
zwycięzców dominowali chłopcy i pa-
nowie, to w rywalizacji nauczycieli od-
wagę wykazały same panie. I miejsce 
zajęła Anna Nowakowska–Żdanuk, 

przed Katarzyną Borkowską-Dudman 
i Małgorzatą Kobus-Krzysiek.

Ceremonię udekorowania najlep-
szych poprzedziło odczytanie przez 
prezesa UKS Wiąz Grażynę Kilbach li-
stu od wójta gminy Wiązowna, Anny 
Bętkowskiej, z najlepszymi życzenia-
mi dla zawodników. Uczestnicy zawo-
dów otrzymali poczęstunek w posta-
ci zupy, kiełbasek do pieczenia przy 
ognisku, słodkości i herbaty. 

– Przygotowanie tego rodzaju zawo-
dów jest gigantycznym przedsięwzię-
ciem pod względem logistycznym, nie-
porównywalnym z takimi kategoriami 
sportowymi jak tenis stołowy czy sza-
chy. Nie tylko przecież sami musieliśmy 
wytyczyć trasę, ale i na własną rękę 
zaprojektować i wydrukować nume-
ry startowe, zapewnić opiekę lekarską 
i strażacką. Już samo oznakowanie tra-
sy, rozmieszczenie na niej setek strzałek, 
rozstawienie słupków i palików oraz 
rozwinięcie taśm w miejscach niebez-
piecznych, było niezwykle pracochłon-
ne – powiedział Piotr Rębkowski.

– Taka impreza daje wiele dobrego. 
Są pozytywne emocje, jest przyjem-
ność, wreszcie integracja lokalna oraz 
promocja sportu i naszego klubu. Po-
kazujemy w niej co mamy najlepsze-
go – wyznała Grażyna Kilbach, która 
oprócz sportu zajmuje się w gminie 
Wiązowna śpiewem chóralnym pro-
wadząc dwa zespoły: w Szkole Pod-
stawowej im. Bohaterskich Lotników 
Polskich w Wiązownie oraz w Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Gliniance.

Tegorocznym zawodom, odbywają-
cym się na terenie gminy Wiązowna 
od 2005 roku, przez cały czas towa-
rzyszyła piękna, słoneczna pogoda.

Piotr Kitrasiewicz

Zawody kolarskie
W Gliniance  odbyły się Wyścigi Cross Country (XC) 
– Mistrzostwa Gminy Wiązowna w  Kolarstwie Górskim.  
Imprezę przygotował Uczniowski Klub Sportowy „Wiąz” przy 
Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Wiązownie, a teren boiska 
Orlik, na którym odbył się finał, użyczyła Szkoła Podstawowa 
im. Wincentego Witosa.
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Srebro wywalczył podczas Międzywoje-
wódzkich Mistrzostw Młodzików w Sza-
chach Klasycznych, rozgrywanych w tym 
roku w Bęsi na Mazurach w dniach 21-23 
października. Przemek, tegoroczny wice-

mistrz młodzików województw Warmiń-
sko-Mazurskiego i Mazowieckiego, legity-
mujący się od niedawna drugą kategorią 
szachową, potwierdził w ten sposób, że 
jest jednym z najlepszych zawodników 
w swojej grupie wiekowej. Ustąpił pola je-
dynie Igorowi Kowalskiemu z Polonii War-
szawa, tegorocznemu brązowemu medali-
ście Pucharu Polski Juniorów w kategorii 
C-10. W mistrzostwach wzięło udział 25 
najlepszych szachistów do lat 10 z dwóch 
województw.

Ze złotym medalem wrócił natomiast 
z IX Międzyszkolnego Turnieju Szacho-
wego – grupy A (szkoły podstawowe), 
który odbył się 5 listopada w Dobrem 

(powiat Mińsk Mazowiecki). Wzięli 
w nim udział reprezentanci 24 szkół 
podstawowych z terenu Mazowsza, 
między innymi z Warszawy, Siedlec, 
Mińska Mazowieckiego, Otwocka, Kar-
czewa, Węgrowa,  Zalesia. W zawo-
dach, rozgrywanych na dystansie 6 rund 
w tempie gry P`30, przy szachownicach 
zasiedli młodzicy z kadry E-szacha. 
Oprócz Przemka byli to: Olgierd Karo-
lak i Mateusz Wróblewski (obaj z IV ka-
tegorią szachową). Przemek okazał się 
najlepszy w całym turnieju gromadząc 
na swoim koncie komplet 6 punktów, 
co zapewniło mu pozycję niekwestiono-
wanego lidera oraz sportowe złoto.

Trzyosobowy zespół z Wiązowny zdo-
był natomiast w klasyfikacji drużynowej II 
miejsce i wrócił nad Mienię z pucharem.

– Złoty medal Przemka i puchar dla 
naszej drużyny to kolejne potwierdzenie, 
że szachy w Wiązownie, wspierane przez 
władze gminy, są ważnym elementem 
sportowego krajobrazu nie tylko powiatu 
otwockiego ale i Mazowsza – skomento-
wał wyniki zawodów jeden z członków 
E-szacha. PK

Kilka miesięcy temu powstała druży-
na Oldboy’ów ADVIT. Wystartowali-
śmy w rozgrywkach Mazowieckiej Ligi 
Oldboyów. Początki są trudne, ale to co 
najważniejsze to atmosfera w drużynie, 
a ta jest wspaniała. Z czasem zaczęło 
się to przekładać na wyniki drużyny. Za 
Oldboy’ami kolejny mecz: z Józefovią. 
Tym razem po zaciętej walce zremiso-
waliśmy 2-2. Niesamowite spotkanie 
rozegrała cała drużyna, ale na szczególne 
wyróżnienie zasługuje trzech Robertów: 
Cembrowski – dokonujący fantastycz-
nych parad bramkarskich po groźnych 
strzałach przeciwników; Wnorowski 
– strzelający gola po brawurowym wśli-
zgu w polu karnym; Niemoński – wal-
czący od pola karnego do pola karne-
go oraz umieszczający piłkę w bramce 
przeciwnika w ostatniej sekundzie me-
czu. Wielkie brawa! Czekamy na mecze 
rundy wiosennej z nadzieją na dobrą grę 
i wspaniałą atmosferę w drużynie. 

Czekamy na mecze rundy wiosennej. 
Chętnych do gry zapraszamy do kon-
taktu z Pawłem Orlińskim pod nr tel.: 
0-501534722 lub e-mail: orlinski@mar-
well.com.pl P.O.

Medale dla szachisty
W ciągu ostatniego miesiąca Przemek Laszczak, 
dziesięcioletni zawodnik klubu E-Szach z Wiązowny, uczeń 
czwartej klasy integracyjnej Szkoły Podstawowej im. 
Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie, zdobył dwa 
medale: srebrny i złoty.
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Jest to kolejny bardzo dobry występ na-
szych zawodników. Mecz od samego po-
czątku układał się po naszej myśli i nawet 
przez chwilę zwycięstwo nie było zagrożo-
ne. Mamy świadomość, że ta dobra passa 
niedługo się skończy, gdyż następne mecze 
gramy z gigantami II ligi Bogorią Grodzisk 
Maz., SKS 40 W-wa i z Spójnią W-wa.

Na najbliższy mecz jedziemy do Grodzi-
ska i już wiemy, że drużyna Bogorii wy-
stąpi przynajmniej jednym zawodnikiem 
z Ekstraklasy, gdyż nie chcą ryzykować 
utraty choćby punktu.

Jesteśmy liderami rozgrywek i te ze-
społy, które mają drużyny w wyższej 
lidze na mecze z nami będą wystawiać 
zawodników z tych lig, aby spokojnie 
zdobywać punkty. Mamy zamiar zro-
bić jeszcze kilka niespodzianek w tym 

sezonie i nie odpuścić nikomu, nawet 
zawodnikom z ekstraklasy.

SREBRO W WYSZOGRODZIE
Najmłodsi zawodnicy GKTS Wiązowna 

walczyli o kolejne punkty w II Wojewódz-
kim Turnieju Klasyfikacyjnym Młodzików 
w Wyszogrodzie. Drużynę z Wiązowny re-
prezentowali: Agata Zakrzewska, Marcin 
Piotrowski, Kuba Figórski, Piotr Czajkow-
ski, Piotr Gorzkowski i Adam Pląsek.

W kategorii chłopców bardzo dobrze 
zaprezentowali się wszyscy zawodnicy 
(walka o każdą piłkę, zaangażowanie i po-
stawa – SUPER), a najlepsze miejsce zajął 
Adam Pląsek, pomimo tego, że jest jeszcze 
żakiem. Jednak gwiazdą naszej drużyny 
okazała się dziewczyna – Agata Zakrzew-
ska, która po bardzo dobrej i mądrej grze 
dotarła do finału, gdzie uległa faworytce 
zawodów Elizie Brzęczek z Nadarzyna. 
Jest to kolejny turniej rangi wojewódzkiej 
gdzie nasi zawodnicy wygrywają i bardzo 
dobrze reprezentują Naszą Gminę.

Po tym turnieju czworo zawodników zo-
stało kandydatami do Kadry Mazowsza!

Tomasz Grzybowski, Trener GKTS Wiązowna

Liderzy rozgrywek
Drużyna z Wiązowny w rozgrywkach II ligi seniorskiej 
w tenisie stołowym nie zwalnia tempa, tym razem rozgromiła 
Marymont Warszawa wynikiem 8:2.

Brawurowa 
rozgrywka
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Wizualizacja przedszkola

W Gminie Wiązowna, w miejscowo-
ści Zakręt  powstaje kompleks sporto-
wy w ramach IV edycji rządowego pro-
gramu Ministerstw Sportu i Turystyki 
„Moje boisko Orlik 2012”. 

Koszt budowy zamknie się kwotą 
1.027.050, 00 PLN, z czego dofinan-
sowanie ze środków budżetu państwa 
oraz z budżetu Urzędu Marszałkowskie-
go wynosi  łącznie 666. 000, 00 PLN. 
Pozostała kwota zostanie wyasygnowa-
na z budżetu Gminy Wiązowna.

Wykonawca robót zintensyfikował 
swoje działania, co zaowocowało wi-
docznym postępem robót na placu bu-
dowy. Poza już wykonanym drenażem, 
mającym za zadanie odprowadzanie 
nadmiaru wód opadowych, zostały wy-
konane konstrukcyjne i wyrównujące 
warstwy podbudowy boisk sportowych 
tj. boiska do gry w piłkę nożną i boiska 
wielofunkcyjnego, na którym także uło-
żona została kolorowa, poliuretanowa 
nawierzchnia wraz z pomalowaniem linii 
wyznaczających granice pól do gry w ko-
szykówkę oraz siatkówkę. Wykonano 
przyłącze wodociągowe obiektu, łącznie 
z tzw. ”wcinką” do sieci wodociągowej 

usytuowaną w ciągu ul. Szkolnej. Prace 
te wymusiły czasową zmianę organizacji 
ruchu drogowego oraz spowodowały cza-
sowe utrudnienia w przemieszczaniu się 
w rejonie budowanego przedszkola (zwę-
żenie drogi na ul. Szkolnej). 

Obecnie trwają prace związane z bu-
dową ciągu pieszo-jezdnego umożliwia-
jącego w przyszłości dojazd do boisk 
specjalistycznego sprzętu wykonujące-
go konieczne zabiegi pielęgnacyjne na-
wierzchni i serwis elementów systemu 
oświetleniowego. Pozostały do wykona-
nia prace związane z ułożeniem dostar-

czonej na plac budowy sztucznej trawy 
a także budowa przyłącza energetyczne-
go zasilającego Orlika, wykonanie ogro-
dzenia boisk, montaż stałych urządzeń 
sportowych takich jak piłko-chwyty, 
bramki, kosze, słupki oraz wykonanie 
punktowych fundamentów pod budy-
nek zaplecza szatniowo-sanitarnego. 
Na terenie boisk znajdzie się również 
kontenerowy budynek zaplecza szat-
niowo-sanitarnego przystosowany do 
całorocznego korzystania. 

Umowa z wykonawcą przewiduje za-
kończenie całości prac do 30 listopada 
br.  Teren boiska będzie ogrodzony, ale 
zgodnie z ideą budowy Orlików obiekt 
będzie dostępny dla wszystkich miesz-
kańców.  Tadeusz Dąbrowski

Trwają intensywne prace 
związane z budową nowej 
siedziby przedszkola 
gminnego w Zakręcie, 
którego planowany termin 
oddania do użytku ustalono 
na czerwiec 2012 r.

Budynek przedszkola przybiera osta-
teczne kształty. Wyłania się ciekawa 
koncepcja architektoniczna budynku. 
Autorzy projektu dokonali rzeczy bar-
dzo trudnej tzn. stworzyli budynek 
funkcjonalny, nowoczesny w swojej 
formie, który jednocześnie nawiązuje 
do budynku dawnej szkoły podstawo-
wej pełniącego później funkcję kaplicy. 

Budowa przedszkola – zdaniem osób 
pełniących nadzór inwestorski oraz ko-
ordynujących proces inwestycyjny prze-
biega wzorowo. Wykonano już więk-
szość z zaplanowanych na ten rok robót 
budowlanych. W nowym przedszkolu, 
którego powierzchnia użytkowa wynosić 
ma ok.  523,29 mkw. powierzchni, bę-
dzie mogło przebywać w 4 grupach do 
120 dzieci  Inf. UG/TD

Zaawansowana 
budowa przedszkola

Budujemy boisko ORLIK 



SPRZEDAM W DZIECHCIŃCU ATRAKCYJNĄ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 
o pow. 2000 m2. 

Warunki zabudowy w przygotowaniu. Cena 260 tys. zł. 
Poważny kandydat może liczyć na interesującą zniżkę. Tel. 607 638 268, 889 634 782
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„Komiks opracowany i udostępniony nieodpłatnie przez firmę P.P.H.U. Lekaro Jolanta Zagórska z siedzibą w Woli Duckiej w ramach projektu: „Myślę, więc segreguję”.


