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A okres Świąt Zmartwychwstania Pańskiego będzie pełen radości, wiary i miłości 
czego życzą
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OGŁOSZENIE PŁATNE STOWARZYSZENIE 
RODZIN I PRZYJACIÓŁ 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
INTELEKTUALNIE

1%     
  KRS 0000228443

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% Państwa podatku. Pozyskane pie-
niądze w całości przeznaczamy na prowadzoną od 9 lat działalność statuto-
wą na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców z terenu powiatu otwockiego, 
a w szczególności na dofi nansowanie działalności prowadzonych przez na-
sze Stowarzyszenie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radiówku. Zapraszamy 
do odwiedzenia naszej strony internetowej www.wtzjestesmy.pl

Stowarzyszenie Rodzin i przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 
„Jesteśmy!” 05-462 Duchnów ul. Wspólna 46, tel./fax 22 789 03 71

Lucjan Rydel

Wieczerza Pańska
(fragmenty)

Był wieczór paschy. W milczeniu głębokim
Siedli napoju pożywać i jadła –
Wieczernik szarym napełniał się mrokiem.
(…)
A w tych źrenicach Człowieczego Syna
Mistycznych brzasków grała światłość złota,
I myśl ogromna jakaś i jedyna...

Z ich oczu patrzyła prostota,
Pierwsi pić mieli z Kielicha Miłości,
Pierwsi pożywać mieli Chleb Żywota, Iż byli jako ptaki leśne – prości. 

Maria Magdalena Pocgaj

Zmartwychwstanie

Na trzeci dzień
słońce przystanęło u grobu
i wysłało promień 
jak złotego zwiadowcę
by spenetrował otwarte wnętrze

w środku było pusto i cicho
nie drgnął żaden cień
nie obsunęła się grudka gliny
tylko na samym dnie
obok równo złożonych płócien
strzęp skrzydlatego puchu
tańczył z radości.Anna Achmatowa

Ukrzyżowanie

I
Chór aniołów chwilę tę rozsławił
I niebiosa zahuczały ogniem.
Rzekł do Ojca: „Czemuś mnie zostawił!”
A do Matki: „Ach, nie opłakuj mnie...”

II
Magdalena łkała i krzyczała
Uczeń wrósł w ziemię skamieniały.
W stronę gdzie milcząca Matka stała
Żadne oczy się nie skierowały.

(Tłum. Piotr Kitrasiewicz)
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Jesteśmy w tym szczególnym 
okresie każdego roku, jaki wnosi 
ze sobą oczekiwanie 
na Dzień Zmartwychwstania. 
Jest to – a w każdym razie być powinien 
– czas zadumy i refl eksji nad ulotnymi 
wartościami doczesnego świata, 
czas przemiany… czas zastanowienia…
„Powiązaniom” nadaliśmy klimat 

świąteczny, co nie oznacza, że wiadomości z codziennego życia 
w Gminie utraciły na znaczeniu. 

W numerze miesięcznika, obok garści wierszy nawiązujących 
do motywów Męki i Pokuty (z tej okazji wydobyłem 
z pożółkłych już nieco papierów swój przekład sprzed ponad 20 lat 
wiersza Achmatowej „Ukrzyżowanie”) oraz „Spacerku po Gminie” 
utrzymanym w duchu przemijania, proponujemy jak zawsze 
tematy istotne i ważne dla lokalnej społeczności. 
Jest relacja z Półmaratonu Wiązowskiego, imprezy, która 
od ponad 30 lat jednoczy ze sobą we wspólnym biegu ludzi 
nie tylko z Wiązowny, Glinianki, Malcanowa, Majdanu, 
Duchnowa czy Zakrętu, ale również spoza terenu Gminy, 
spoza Powiatu Otwockiego, a nawet spoza Mazowsza. 
Możecie przeczytać Państwo obszerny wywiad ze „Świadkiem 
historii” czyli Panem Czesławem Konowrockim, który przedstawia 
swoje wspomnienia z Wiązowny czasu okupacji hitlerowskiej. 
Warto dowiedzieć się, gdzie wówczas znajdował się Urząd Gminy, 
Posterunek Policji Polskiej oraz jaka placówka znajdowała się 
wtedy w budynku obecnej restauracji „Mazowsze”. 
A przede wszystkim wczuć się w klimat Wiązowny tamtych lat 
–  gminy bez asfaltowych dróg, bez samochodów i radia, 
w której żyli obok siebie polscy i żydowscy mieszkańcy, 
do czasu kiedy ci ostatni zostali wywiezieni przez Niemców 
do getta w Falenicy. Materiał ten również sprzyja zadumie 
– prowokuje bowiem moment zastanowienia nad heroizmem 
i odwagą, bo wielu było w Gminie takich, którzy narażając życie 
własne i swoich rodzin ukrywali uciekinierów. 
Nie było jednak – co ważne – donosicieli.

Marcowy numer zawiera ostrzeżenia i wskazówki 
Pani Wójt, jak bronić się przed zagrożeniem ze strony trującego 
tlenka węgla; co robić, żeby zredukować do minimum ryzyko 
podtopień oraz uchronić się przed śmiertelnie groźną chorobą 
jaką jest wścieklizna. Szefowa Gminy wskazuje na rysującą się 
coraz wyraźniej perspektywę nowego sposobu zaoszczędzenia 
na opłatach za prąd. O tym wszystkim przeczytacie 
na tzw. rozkładówce czyli na stronach 8-9.

Znajdziecie także kolejną dawkę wiadomości sportowych 
(tym razem tenisiści stołowi nie mieli szczęścia), materiał 
o ostatniej sesji Rady Gminy oraz relację z koncertu legendarnego 
zespołu Trzeci Oddech Kaczuchy. Zadebiutowali błyskotliwie 
na festiwalu w Opolu w lecie 1981 roku, a potem stan wojenny 
brutalnie przeciął ich marzenia. Nie tylko zresztą ich…

W imieniu całej Redakcji życzę Wam pełnych spokoju i pogody 
Świąt Wielkiej Nocy. Życzę, żeby Zmartwychwstały Chrystus 
dodawał Wam siły potrzebnej do przezwyciężania trudów i wyzwań 
dnia codziennego, tak bardzo dających się we znaki wielu z nas, 
nie tylko na wiązowskiej ziemi. 

 Wasz redaktor naczelny
 Piotr Kitrasiewicz

Drodzy Czytelnicy!Drodzy Czytelnicy!Drodzy Czytelnicy!Konferencja w Woli Duckiej
W dniach 14-15 marca br w hotelu Relaks w Woli Duckiej 
odbyła się konferencja zatytułowana „Wymiana dobrych 
praktyk w zakresie zarządzania jakością w jednostkach 
samorządu terytorialnego”, która była elementem 
projektu współfi nansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego „Wzmocnienie potencjału 
i modernizacja zarządzania Gminą Wiązowna”.

Licznie przybyłych uczestników konferencji – przedsta-
wicieli samorządów i organizacji pozarządowych – po-
witała wójt Anna Bętkowska. 

– Nasza gmina, położona blisko Warszawy, ma wyraźne ten-
dencje rozwojowe. Dbamy o ten rozwój, starając się jednakże, 
aby następował on w sposób ukierunkowany, a nie chaotyczny, 
z uwzględnieniem naszych szczupłych zasobów fi nansowych, 
a jednocześnie poszukując nowych źródeł fi nansowania – po-
wiedziała wójt.

Scharakteryzowano zakończony projekt „Wzmocnienie 
potencjału i modernizacja zarządzania Gminą Wiązowna”. 
W jego ramach odbyło się, w okresie dwuletnim, ok. 7 tys. 
godzin szkoleniowych z różnych dziedzin prawa administra-
cyjnego i prawa materialnego. W szkoleniach wzięło udział 
72 urzędników – w tym 56 kobiet i 16 mężczyzn. Studia pody-
plomowe ukończyło 24 pracowników UG, w tym 2 mężczyzn.

Pierwszy panel tematyczny dotyczył „Roli i miejsca samorzą-
du lokalnego w infrastrukturze informatycznej państwa – do-
świadczeń z kompleksowych projektów informatyzacji w wo-
jewództwie  mazowieckim”, a głównym prelegentem w tym te-
macie był Krzysztof Mączewski, dyrektor Departamentu Geo-
dezji i Kartografi i Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego. Drugi panel nosił tytuł „Wymiana dobrych 
praktyk zarządzania” i związany był z kilkudniowym wyjaz-
dem grupy pracowników Urzędu Gminy do gminy niemieckiej 
Wangerland w powiecie Friesland (Dolna Saksonia), gdzie po-
znawali lokalne warunki oraz osiągnięcia w zarządzaniu gmi-
ną, która zrobiła na nich bardzo korzystne wrażenie zarówno 
stanem technicznym infrastruktury, jak i jakością zarządzania. 

O zarządzaniu Gminą Wiązowna uczestnikom konferencji 
opowiedzieli m.in. wójt Anna Bętkowska, skarbnik Wiesław 
Miłkowski, naczelnik Wydziału  Inwestycji UG Marek Werstak.

W ramach panelu tematycznego trzeciego („Prezentacja 
dobrych praktyk”) prelekcję zatytułowaną „Nowoczesne roz-
wiązania informatyczne dla Jednostek Samorządu Terytorialne-
go – systemy informatyczne oraz udogodnienia przeznaczone 
dla urzędów małych gmin” wygłosił dr Tomasz Barbaszewski 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego.  PK
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W związku z przystąpieniem do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 
rada przekazała stanowisko, w którym wnosi przede wszystkim o likwidację planowanego przebiegu drogi nr 721, 
a w razie niemożności rezygnacji z niej – o pozostawienie jej w istniejącym przebiegu i szerokości. Zgoda województwa 
będzie podstawą do zmiany naszego studium i wykreślenia kontrowersyjnej drogi.

Na sesji 29 lutego rada zajęła się podwyżką opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu od września 2012, których podjęcie 
wójt uzasadniła odbywającą się w marcu rekrutacją i potrzebą wiedzy o stawkach. Dotychczasowe 2,54 zł urząd ocenił 
jako niższe od realnych wydatków i zaproponował stawkę godzinową 3,00 zł. Przyjęto 2,80 zł, ale opinie były podzielone.

Radni nie przyznali bonifi kat na przekształcenie użytkowania wieczystego we własność dwóm podmiotom. 
Zgodzili się na wykup po cenie wg operatu szacunkowego fragmentu działki w Żanęcinie, służącego od lat jako droga, 
po której kursuje teraz autobus 720. Nie zgodzili się zaś na zakup działki ewidencyjnie leśnej, będącej zwyczajowym 
połączeniem ul. Modrzewiowej z Duchnowską w Wiązownie.

Na wniosek zespołu partycypacyjnego „Decydujmy Razem” przyjęto dodatkowe zmiany Strategii Rozwoju Społecznego 
Gminy Wiązowna. Wycofano zgodę na sprzedaż działek w Emowie, jako sprzeczną z obowiązującym Planem Odnowy 
Miejscowości. Uchwalono skład Rady Oświatowej, a przełożono przedłużenie umowy najmu lokalu w Gliniance dla BS 
w Otwocku z powodu obowiązywania obecnej do 2013 r. W związku z wynikiem konsultacji z mieszkańcami zawnioskowano 
o zniesienie nazwy Wiązowna Kościelna i jej części z wykazu urzędowego nazw miejscowości.

Radni na bieżąco interweniują w związku z zagrożeniami podtopieniami i stanem dróg w okresie roztopów. W marcu wraz 
z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wzięłam udział w szkoleniu „Pułapki procedury uchwałodawczej” w Warszawie.

Monika Sokołowska, Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

Z prac Rady Gminy WiązownaZ prac Rady Gminy WiązownaZ prac Rady Gminy Wiązowna

Nowe stawki za przedszkola
XXI sesja Rady Gminy Wiązowna, 
która odbyła się w ostatnim dniu 
lutego br, rozpoczęła się pod znakiem 
zmian w porządku obrad. 

Andrzej Cholewa złożył wniosek 
o zdjęcie z niego trzech pro-
jektów uchwał: skargi na dzia-
łalność wójta; zmiany uchwały 

nr 69.XIV.2011 RG Wiązowna z dnia 
31 sierpnia 2011 roku dotyczącej sprze-
daży działek tzw. „trójkątów” w Wiązow-
nie; wykazu kąpielisk na terenie Gminy 
Wiązowna w roku 2012. Skargę na wójta 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej uznał 
za nieaktualną, ponieważ skarżąca wyco-
fała się, natomiast dwa pozostałe zapropo-
nowane do usunięcia punkty jego zdaniem 
wymagały jeszcze dopracowania. Radni 
przychylili się do wniosku kolegi. Zdję-
to także pkt. 5 dotyczący najmu lokalu 
użytkowego – przedłużenia umowy najmu 
dla Banku Spółdzielczego w Gliniance. 
Z kolei Monika Sokołowska zapropono-
wała zdjęcie z porządku obrad punktu 
9 („udzielenie bonifi katy od opłaty z ty-
tułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nierucho-
mości oraz ustalenia stopy procentowej dla 
nieuiszczonych części tej opłaty rozłożonej 
na raty – Bank Spółdzielczy) oraz punktu 
10 o treści: „udzielenia bonifi katy od opła-
ty z tytułu przekształcenia prawa użytko-
wania wieczystego w prawo własności nie-
ruchomości (Spółdzielnia Usług Rolniczo 
Gospodarczych i Handlowych w Wiązow-

nie). Wniosek przewodniczącej rady został 
jednak odrzucony 11 głosami przeciwko 3. 
Wójt Anna Bętkowska zgłosiła natomiast 
do porządku obrad punkt dotyczący likwi-
dacji nazwy Wiązowna Kościelna, na co sa-
morządowcy wyrazili zgodę.

Po odczytaniu przez Bętkowską spra-
wozdania wójta z wykonania uchwał 
i zadań w okresie między sesjami oraz od-
powiedzi na dotyczące poszczególnych 
punktów pytania niektórych radnych, 
przystąpiono do omawiania projektów 
uchwał.

Rada przyjęła zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Wiązowna 
na lata 2012-2024, zmiany w Uchwale 
Budżetowej na rok 2012, a także nowe 
stawki opłaty za pobyt dziecka w przed-
szkolu publicznym, dla którego organem 
prowadzącym jest Gmina Wiązowna. Pro-
jekt uchwały gwarantuje, iż przedszkola 
prowadzone przez Gminę zapewniają bez-
płatne nauczanie i wychowanie w wymiarze 
5 godzin dziennie, koniecznym do realizacji 
podstawy programowej. Każda godzina 
przekraczająca ten czas jest już płatna.

– W roku 2011 stawka przyjęta wy-
nosiła 2,54 zł /godz. (powyżej 5 godzin, 
bo te są bezpłatne), a koszty poniesione 
2,60 zł za godzinę. W tym roku propo-
nujemy stawkę godzinną 3,00 zł, przy 
jednoczesnym zachowaniu dużych ulg dla 
rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej, a także rodzin z których więcej 
niż jedno dziecko uczęszcza do przedszko-
la. Koszt zakładany w budżecie to 3,00 zł, 

nie wykonają dyrektorzy budżetów a wy-
datki będą duże, bo wykonamy w całości 
termomodernizację Przedszkola w Wiązow-
nie i chcemy poprawiać warunki dla na-
szych dzieci  – uzasadniła projekt wójt.

Radni proponowali inne stawki: 2,60 zł, 
2,80 zł i 2,90 zł. Ostatecznie 8 głosami za 
i przy 6 przeciwnych przyjęto stawkę 2,80 zł 
za każdą godzinę ponadnormatywną.

W dalszym toku obrad zaakceptowano 
zakup części działki nr 155/4 w obrębie 
geodezyjnym Żanęcin zajętej pod asfalt 
od wielu lat, powołano skład osobowy 
Rady Oświatowej, zmieniono uchwałę 
z 2 lutego br.  w sprawie przyjęcia „Progra-
mu Rozwoju Społecznego Gminy Wiązow-
na 2011-2013”. Nie wyrażono natomiast 
zgody na zakup działki nr 67 w obrębie 
geodezyjnym Wiązowna Kościelna, jak 
również na udzielenie bonifi katy Banko-
wi Spółdzielczemu oraz Spółdzielni Usług 
Rolniczo Gospodarczych i Handlowych 
(wymienione wcześniej punkty 9 i 10). 
BS wystąpił o 50% bonifi katę, a SURGiH 
o sięgającą do 80%.

Radni jednogłośnie opowiedzieli się 
za likwidacją nazwy „Wiązowna Kościel-
na”. Wypracowali również i jednogłośnie 
przyjęli stanowisko w sprawie postulowa-
nej przez Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego zmiany Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego Województwa Ma-
zowieckiego obejmującej cały obszar wo-
jewództwa w granicach administracyj-
nych, w tym tzw. nowego przebiegu drogi 
nr 721. PIOTR KITRASIEWICZ
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Edukacja przedszkolna 
w roku szkolnym 2012/2013
Oświata Gminna informuje, 
że rekrutacja do przedszkoli 
samorządowych i oddziałów 
przedszkolnych w samorządowych 
szkołach podstawowych prowadzona 
jest od 1 do 31 marca 2012 roku. 

W przedszkolach samorzą-
dowych organizowane są 
oddziały dla dzieci trzy-
-cztero-pięcio i sześciolet-

nich, natomiast w samorządowych szko-
łach podstawowych tworzy się oddziały 
przedszkolne dla dzieci pięcio i sześcio-
letnich.

Wychowanie przedszkolne realizowa-
ne jest w: 
• publicznych przedszkolach prowadzo-

nych przez Gminę Wiązowna,
• oddziałach przedszkolnych w publicz-

nych szkołach podstawowych prowa-
dzonych przez Gminę Wiązowna,

• niepublicznych przedszkolach.
Dzieci 6-letnie, które w roku szkol-

nym 2012/2013 nie rozpoczną spełniania 
obowiązku szkolnego będą kontynuowa-
ły edukację przedszkolną w placówce, 
w której zostaną zorganizowane oddzia-
ły przedszkolne dla 6-latków.

Dzieci pięcioletnie obowiązane są od-
być roczne przygotowanie przedszkol-
ne w przedszkolu, lub oddziale przed-
szkolnym zorganizowanym w szkole 
podstawowej. Obowiązek ten rozpo-
czyna się z początkiem roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w którym dziec-
ko kończy 5 lat.

ZAPISY DO SAMORZĄDOWYCH 
PRZEDSZKOLI  I ODDZIAŁÓW 
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH 
PODSTAWOWYCH

Przyjęcia do wszystkich przedszkoli 
prowadzone są według jednolitych, przej-
rzystych reguł i w jednym harmonogra-
mie. W każdym przedszkolu będzie obo-
wiązywał taki sam regulamin rekrutacji, 
zatem każdy rodzic, bez względu na to, 
do której placówki ubiega się o przyjęcie 
będzie miał pewność, że kandydatura jego 
dziecka będzie rozpatrywana w jednako-
wy sposób w każdym przedszkolu. Każde 
przedszkole będzie gromadziło takie same 
dokumenty. Szczegółowe informacje na 
temat kryteriów naboru i harmonogramu 

rekrutacji dostępne są na stronie www.
wiazowna.pl oraz w Przedszkolach.

KRYTERIA NABORU
Pierwszeństwo w rekrutacji zasadni-

czej mają dzieci spełniające niżej wymie-
nione kryteria podstawowe:
1. Dzieci 6-letnie.
2. Dzieci 5-letnie.
3. Dzieci matek lub ojców samotnie 

je wychowujących.
4. Dzieci matek lub ojców, wobec któ-

rych orzeczono znaczny lub umiar-
kowany stopień niepełnosprawności 
bądź całkowitą niezdolność do pra-
cy, albo niezdolność do samodzielnej 
egzystencji, na podstawie odrębnych 
przepisów.

5. Dzieci umieszczone w rodzinie za-
stępczej.
W przypadku, gdy kryteria podsta-

wowe są niewystarczające, dla ustalenia 
pierwszeństwa stosuje się kolejno kryte-
ria dodatkowe:
1. Dzieci, których rodzic/rodzice zamiesz-

kuje/ą na terenie Gminy Wiązowna 
i z tego tytułu rozlicza/ją podatek 
dochodowy w Urzędzie Skarbowym 
w Otwocku.

2. Dzieci zgłoszone na pobyt 8 godzin 
dziennie lub więcej.

3. Dzieci, których oboje rodzice pracują 
zawodowo w ramach umowy o pracę 
na czas nieokreślony lub na czas okre-
ślony, nie krótszy niż 6 miesięcy lub 
studiują w trybie dziennym.

4. Dzieci, które kontynuują edukację 
przedszkolną.

5. Dzieci, których rodzeństwo kontynu-
uje edukację w danym przedszkolu.

6. Dzieci, których rodzeństwo ma orze-
czony znaczny lub umiarkowany sto-
pień niepełnosprawności.

7. Dzieci, których rodzeństwo jednocze-
śnie ubiega się o przyjęcie do danego 
przedszkola.

8. Dzieci z rodzin objętych opieką ośrod-
ka pomocy społecznej.
Aby skorzystać z pierwszeństwa 

na podstawie powyższych kryteriów 
do Karty zgłoszenia należy dołączyć do-
kumenty potwierdzające ich spełnianie. 
 
WYKAZ PRZEDSZKOLI, DLA KTÓRYCH 
ORGANEM PROWADZĄCY JEST GMINA 
WIĄZOWNA: 
1. Gminne Przedszkole im. Misia Uszat-

ka w Wiązownie, Osiedle Parkowe 17, 
tel. (22) 789 01 09

2. Gminne Przedszkole „Pod   Stumilo-
wym Lasem” w Pęclinie, Pęclin 50, 
tel. (22) 789 01 10

3. Gminne Przedszkole w Zakręcie, ul. Pol-
na 26, 05-077 Warszawa-Wesoła, 
tel. (22) 773 23 49
 Jednocześnie informuję, że od 1 wrze-

śnia 2011 r. zmienił się system naliczania 
opłat za pobyt dzieci w przedszkolach. 
Przedszkola prowadzone przez Gminę 
Wiązowna zapewniają bezpłatne naucza-
nie i wychowanie w wymiarze 5 godzin 
dziennie, koniecznym do realizacji pod-
stawy programowej. Zgodnie z uchwałą 
Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 lutego 
2012 r., za świadczenia w zakresie prze-
kraczającym realizację podstawy pro-
gramowej wychowania przedszkolnego, 
od 1 września 2012 r., naliczana będzie 
opłata za każdą rozpoczętą godzinę 
w wysokości 2,80 zł.
  RENATA MROCZKOWSKA
 Oświata Gminna

 Harmonogram naboru
od 1.03.2012 r. 
do 31.03.2012 r. do godz. 15:00

Składanie w przedszkolach 
Kart zgłoszeń wraz z załącznikami

12.04.2012 r. do godz. 14:00 Ogłoszenie list zakwalifi kowanych 
do przyjęcia do przedszkola

od 13.04.2012 r. 
do 19.04.2012 r. do godz. 14.00

Składanie odwołań

od 13.04.2012 r. 
do 26.04.2012 r. do godz. 15:00

Podpisywanie umów przez rodziców 
dzieci zakwalifi kowanych do przyjęcia

27.04.2012 r. do godz. 14:00 Ogłoszenie list przyjętych 
do przedszkoli oraz opublikowanie 
informacji o pozostających wolnych 
miejscach w poszczególnych           
grupach wiekowych



WYDARZENIAWYDARZENIAWYDARZENIA

6 Powiązania marzec 2012

Bezpieczeństwo we własnych rękach
Pod koniec lutego br. na Świdrze 
oraz Mieni gromadzące się 
duże kawałki kry zagroziły 
podtopieniami niektórych 
posesji położonych 
w pobliżu koryt obu rzek. 

Pierwsze niepokojące sygnały 
o zbierającej się krze dotarły 
do Urzędu Gminy już w czwartek 
24 lutego. Gminny Zespół Za-

rządzania Kryzysowego reprezentowany 
przez  wójt Anną Bętkowską, zastępcę  
wójta Tomasza Kostyrę oraz podinspek-
tora ds. zarządzania kryzysowego Micha-
ła Białka, natychmiast wyruszył w teren 
dokonując oceny zagrożeń w  miejscach 
podtopień zgłoszonych przez mieszkań-
ców. Kulminacja zagrożenia przypadła 
na niedzielę i poniedziałek – 26 i 27 lute-
go, kiedy to zatory lodowe spowodowa-
ły zalanie jednej z dróg w Woli Karczew-
skiej oraz zagroziły posesjom położonym 
w pobliżu koryt Świdra oraz Mieni. 

Natychmiast po zakończeniu Półmara-
tonu Wiązowskiego pani wójt razem 
ze współpracownikami udała się w te-
ren na inspekcję zagrożonych odcinków, 
zawiadomiła Wojewódzkie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Warszawie 
oraz Powiatową Państwową Straż Pożar-
ną z Otwocka.  Przedstawiciele obu tych 
instytucji uznali jednak, że podpiętrzenia 
wody mają charakter lokalny i nie jest 
zasadne użycie środków technicznych 
do rozkruszenia kry, a prognozowane 
ocieplenia atmosferyczne spowodują za-
nik zatorów lodowych.

Nie pozostawało więc nic innego jak 
wziąć sprawę we własne ręce. Ocieple-
nie istotnie wkrótce nastąpiło, ale przed-
tem mieszkańcy Duchnowa nie czekając 
na przybycie Ochotniczej Straży Pożarnej 
samodzielnie przystąpili do rozbijania kry 
i udrożniania przepustów. Towarzyszy-
ła im w tym wójt Anna Bętkowska oraz 
sołtys Boryszewa Agnieszka Łątka. Także 
w Izabeli mieszkańcy zalewanych posesji 

przy współpracy radnego Andrzeja Cho-
lewy oraz pana Andrzeja Kępki podjęli 
samodzielną akcję ratowania dobytku. 
Akcję ratunkową wspomogły węże uży-
czone przez OSP Malcanów oraz wysoko 
wydajna pompa wypożyczona od produ-
centa  Łukomet Całowanie.

– Zaniedbane rowy i niedrożne prze-
pusty dają znać o sobie, szczególnie 
w okresie roztopów lub intensywnych 
opadów. Weźmy sprawy w swoje ręce, 
zadbajmy o rowy, zgłaszajmy niedroż-
ne przepusty – to apel  Szefa i Zastępcy 
GZZK. Gmina wesprze wszelkie działa-
nia, ale sama udrożnienia wszystkich ro-
wów nie wykona – ostrzega wójt Anna 
Bętkowska.

Przed nami wiosenne roztopy, sprzy-
jające nowym wezbraniom wodnym. 
W sytuacjach zagrożenia podtopieniami 
należy kontaktować się z Powiatowym 
Stanowiskiem Zarządzania Kryzysowego 
pod numerem telefonu: 22 718 16 40.

 MICHAŁ BIAŁEK
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Likwidacja 
nazwy

Sąsiedzka 
współpraca

Projekt uchwały w tej sprawie po-
przedziły zorganizowane przez wła-
dze gminy konsultacje z mieszkań-

cami. W spotkaniach, które odbyły się 
w dniach 17 oraz 19 lutego (pierwsze na-
stąpiło w wiązowskim Zespole Szkolno-
-Gimnazjalnym, a drugie w Gminnym 
Ośrodku Kultury), wzięła udział wójt 
Anna Bętkowska oraz komisja konsul-
tacyjna złożona z pracowników Urzędu 
Gminy. W jej skład weszli: Witold Ko-
strzyński (przewodniczący), Alina Dęb-
ska, Renata Kijowska (członkowie).

Podczas spotkań wójt przedstawiła 
obecną sytuację administracyjną związa-
ną z funkcjonowaniem nazwy „Wiązow-
na Kościelna” oraz pomysł władz gminy 
uporządkowania nazewnictwa na terenie 
wsi Wiązowna. Uporządkowanie to mia-
łoby polegać na wykreśleniu z wykazów 
urzędowych nazwy „Wiązowna Kościel-
na”, „Annopol”, „Piekło”, „Płachta”, 
„Zdroja” i zastąpieniu ich jedyną funk-
cjonującą nazwą: „Wiązowna”. W wy-
kazie urzędowych nazw miejscowości 
fi gurowały dwie wsie: Wiązowna i Wią-

Spotkanie odbyło się w związku 
z zaplanowaną budową pętli auto-
busowej w Brzezinach i wydłuże-

niem trasy autobusu ZTM 730. Gminy 
zawarły porozumienie o współfi nanso-
waniu inwestycji, której wykonanie za-
planowano na rok 2012.

Bezpośrednią przyczyną spotkania 
były natomiast interwencje mieszkańców 

zowna Kościelna, przy czym ta ostatnia 
razem z częściami wsi – Annopol, Piekło, 
Płachta, Zdroja. W Wiązownie Kościel-
nej nie było osób zameldowanych. Celem 
likwidacji nazwy Wiązowna Kościelna 
było doprowadzenie do stanu zgodnego 
ze stanem ksiąg Urzędu Stanu Cywilne-
go i ewidencją ludności Urzędu Gminy 
Wiązowna. Od wprowadzenia w latach 
70. ubiegłego wieku nazw ulic, wszyscy 
mieszkańcy Wiązowny otrzymali adres 
składający się z nazwy miejscowości oraz 
nazwy ulicy. Wiązowna i Wiązowna Ko-
ścielna stanowią jedną wieś ze wzglę-
du na zwartą i skupioną zabudowę, ale 
w świadomości mieszkańców funkcjonu-
je tylko jedna miejscowość: Wiązowna.

– Likwidacja nazwy „Wiązowna Ko-
ścielna” nie pociąga za sobą skutków 
fi nansowych dla mieszkańców, pozosta-
wienie zaś tej nazwy będzie wiązało się 
z koniecznością wymiany dowodów oso-
bistych, praw, dowodów rejestracyjnych 
pojazdów, numerów porządkowych nie-
ruchomości – powiedziała podczas spot-
kań z mieszkańcami Anna Bętkowska.

z okolic Zakrętu oraz nasilający się ich 
niepokój spowodowany odstąpieniem 
Gminy Sulejówek od współfi nansowania 
komunikacji publicznej linii 704.

– Nasza gmina przejęła inicjatywę 
po wycofaniu się Sulejówka. Na szczę-
ście jest z kim rozmawiać, bo chęć 
do współpracy utrzymuje właśnie Hali-
nów – powiedziała Anna Bętkowska.

– Usiedliśmy razem przy stole i doga-
daliśmy się. Mogę powiedzieć, że dzię-
ki konstruktywnej współpracy naszych 
dwóch gminy, Halinowa i Wiązowny, 
linia autobusu 704 zostanie utrzymana 
– powiedział Adam Ciszkowski.

Rozmówcy zadeklarowali, że miesz-
kańcy obu gmin zostaną wkrótce poin-
formowani o konkretach ustaleń pomię-
dzy sąsiadami.

 PK

Pani wójt podkreśliła, że historyczna 
nazwa „Wiązowna Kościelna” pozosta-
nie, jak również granice i nazwy sołectw 
nie ulegną zmianie.

W czasie spotkań mieszkańcy otrzy-
mali formularze konsultacyjne na któ-
rych mogli od razu lub po zabraniu 
do domów określić swoje stanowisko 
stawiając krzyżyk w kwadracie z napi-
sem „Jestem za” lub „Jestem przeciw”. 
Formularze te były kolportowane wśród 
mieszkańców trzech sołectw: Wiązow-
ny Gminnej, Wiązowny Kościelnej i Osie-
dla Parkowego. Chętni do ich wypeł-
nienia mogli przesłać je na adres Urzędu 
Gminy pocztą lub mailem do 22 lute-
go br. włącznie.

W wyniku konsultacji okazało się, 
że zdecydowana większość mieszkań-
ców jest za likwidacją nazwy „Wiązowna 
Kościelna”. Oddano 80 głosów za tym 
rozwiązaniem, a 15 osób było mu prze-
ciwnych. Podczas sesji Rady Gminy 
w dniu 29 lutego samorządowcy zgodnie 
opowiedzieli się za tą likwidacją.

 PK
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Rada Gminy Wiązowna jednogłośnie 
zaakceptowała likwidację nazwy 
miejscowości „Wiązowna Kościelna” 
wraz z integralnie związanymi 
z nią nazwami: Annopol, Piekło, 
Płachta i Zdroja.

Gościem wójt Anny Bętkowskiej 
był w Urzędzie Gminy Wiązowna 
burmistrz sąsiedniej gminy, 
Halinowa, Adam Ciszkowski. 
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Obowiązki właścicieli nieruchomości
Szanowni Mieszkańcy Gminy Wiązowna, przypominam Państwu o podstawowych obowiązkach mieszkańca:

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązują 
nowe przepisy ustawy o ochronie zwie-
rząt. Na ich podstawie wszedł w życie 
obowiązek opieki nad wolno bytują-
cymi kotami oraz ich sezonowego do-
karmiania, jak również zakaz sprzedaży 
psów i kotów na targowiskach. Zgodnie 
z obowiązującym prawem nie wolno 
ich rozmnażać dla celów handlowych, 
a także trzymać na uwięzi dłużej niż 
12 godzin na dobę, przy czym uwięź 
nie może być krótsza niż 3 metry.

Polskie prawo gwarantuje psu ochro-
nę prawną. Zakazane jest znęcanie się 
nad nim, używanie do przeprowadza-
nia doświadczeń powodujących śmierć, 
złośliwe straszenie i drażnienie oraz za-
dawanie cierpień. Za psa i wyrządzone 
przez niego szkody odpowiada opiekun. 
Art. 431 § 1 Kodeksu cywilnego mówi, 
że „Kto zwierzę chowa albo się nim 
posługuje, zobowiązany jest do napra-
wienia wyrządzonej przez nie szkody, 
niezależnie od tego, czy było pod jego 
nadzorem, czy też przybłąkało się lub 
uciekło, chyba że ani on, ani osoba, 
za którą ponosi odpowiedzialność, 
nie ponoszą winy”. Nadmienię, że na 
wypadek takiej ewentualności może się 
ubezpieczyć właściciel psa i wtedy odpo-
wiedzialność za szkody spada na ubez-
pieczyciela, w Polsce jednak tego rodza-
ju praktyki są ciągle sporadyczne.

Wścieklizna jest wirusową chorobą 
zakaźną o bardzo ostrym przebiegu. Jest 
w 100% śmiertelna, co oznacza, że po wy-
stąpieniu jej objawów (częściowy paraliż, 
ataki szału, wodowstręt), nie ma już ra-
tunku. Zarazić się można głównie przez 
ukąszenie przez chore zwierzę, przy 
czym w Polsce głównymi nosicielami tej 
choroby są psy, koty, lisy i wiewiórki. 
Wściekliźnie można zapobiegać poprzez 
szczepienia, jednak nie wszyscy właści-
ciele psów dopełniają tego obowiązku, 
a w przypadku kotów robią to wyjątko-
wo rzadko. Wielu sołtysów w naszym 
kraju zdaje sobie sprawę z ogromnej ska-
li zaniedbań w tym zakresie. Niedawno 
w jednym z serwisów internetowych 
można było przeczytać wypowiedź soł-

tysa jednej z wsi w gminie Czarna Dą-
brówka, który wyznał, że nie chce mieć 
wrogów we wsi i dlatego nie egzekwuje 
od współmieszkańców obowiązku szcze-
pień przeciwko wściekliźnie, co sprawia, 
że nawet co trzeci pies nie jest zaszcze-
piony. Są jednak i przykłady pozytywne. 
Na przykład, sołtys Poborowa w gminie 
Trzebielino zadeklarował, że w jego so-
łectwie rokrocznie szczepi się wszystkie 
psy, czego on osobiście pilnuje, jak rów-
nież kontroluje, żeby wszystkie psy były 
uwiązane lub znajdowały się na terenie 
ogrodzonym, uniemożliwiającym im wy-
dostanie się i wałęsanie po okolicy. Pro-
blem w tym, że ludzie mający po kilka 
psów, nie mówiąc o kotach, nie szczepią 
ich żeby zaoszczędzić w skali roku kilka-
dziesiąt złotych. Stwarzają w ten sposób 
śmiertelne zagrożenie dla siebie oraz in-
nych osób, bo wścieklizna oznacza wy-
rok śmierci.

Wścieklizna jest chorobą śmiertelną, 
po wystąpieniu jej objawów dla chorego 
nie ma już ratunku. Na szczęście moż-
na jej zapobiegać poprzez zastosowanie 
szczepień, dających u ludzi stuprocento-
wą odporność. Dlatego człowiek, który 
został pogryziony przez nie zaszczepio-
nego psa powinien jak najszybciej zgło-
sić się do lekarza. Lekarz zawiadomi sa-
nepid i powiatowego lekarza weteryna-
rii, który takiego psa poddaje obserwacji. 
Dalsze postępowanie jest uzależnione 
od wyniku obserwacji. Jeżeli wynik jest 
dodatni, człowieka kieruje się na szcze-
pienie. Postępowanie określa powiatowy 
lekarz weterynarii, są to jego wyłączne 
kompetencje dotyczące zwalczania cho-
rób zakaźnych.  Zgodnie z przepisami pra-
wa, za niezaszczepienie psa grozi 30 dni 
aresztu i kara grzywny do 5 tys. zł. Kiedy 
dojdzie do pogryzienia, właściciel zwie-
rzęcia może stanąć przed sądem karnym, 
a za narażenie zdrowia i życia grozi na-
wet do 3 lat pozbawienia wolności. 

Starosta Otwocki wydał decyzje na-
kazujące udrożnienie rowów. Decyzje te 
są nałożone na właścicieli i użytkowni-
ków rowów. Zaniedbania kilkudziesię-
cioletnie czynią wykonanie obowiązku 
czyli przywrócenie stanu rowu najpil-
niejszą pracą dla samych siebie. Nie ma-

my na co czekać, rowy są niedrożne, 
zaniedbane, przepusty zapchane i woda 
nie może spływać swobodnie.

Wykonanie tych decyzji będzie kon-
trolowane.  

Tlenek węgla czyli czad jest gazem po-
wstającym w wyniku niepełnego spalania 
węgla i substancji posiadających węgiel 
w swoim składzie. Jest bardzo groźny, 
tym bardziej, że trudno go rozpoznać, 
bo nie ma smaku ani zapachu, nie szczy-
pie w oczy i nie dusi w gardle. Jest więc 
cichym, działającym podstępnie śmier-
telnym wrogiem. Ujawnia się na skutek 
pożarów oraz wadliwie działających in-
stalacji grzewczych. Niebezpieczną pu-
łapką może być na przykład piecyk ga-
zowy znajdujący się małej łazience po-
zbawionej przewodu kominowego lub 
mającej przewód niedrożny. Może on 
w ciągu jednej minuty wytworzyć niosą-
cą śmierć dawkę tlenku węgla. W więk-
szych zamkniętych pomieszczeniach czad 
zabija wolniej – do 20 minut. Śmierć 
następuje na skutek uduszenia w wyniku 
porażenia ośrodków oddychania. Jednak 
już po 6-7 min. stężenie tlenku węgla 
może doprowadzić do nieodwracalnych 
zmian w organizmie. Przy wysokich stę-
żeniach czadu następuje nagłe osłabienie 
i utrata przytomności uniemożliwiające 
ucieczkę. Kiedy stężenie jest mniejsze 
występujące objawy mogą być ważnym 
sygnałem alarmowym, który w konse-
kwencji uratuje nam życie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZWIERZĘ

WŚCIEKLIZNA CIĄGLE GROŹNA

CZAD – ŚMIERTELNA PUŁAPKA

ROWY
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Objawy zatrucia:
• ból lub zawroty głowy
• zaburzenia wzroku
• zakłócenia rytmu serca i trudności 

w oddychaniu 
• osłabienie i brak koncentracji 

Jak postępować w przypadku wystąpie-
nia objawów zatrucia:
• otwórz szeroko okna
• wyłącz urządzenia gazowe
• wyjdź z mieszkania
• powiadom służby ratownicze 

Najczęstsze przyczyny zatrucia tlenkiem 
węgla:
• zatykanie kratek wentylacyjnych 

w drzwiach oraz do przewodów 
wentylacyjnych 

• zanieczyszczone kanały wentylacyjne 
i dymne kominkowe, piecowe itp., 
brak przeglądów kominiarskich 

• maksymalne uszczelnianie okien 
i drzwi

• brak skutecznej wentylacji 
w pomieszczeniach, w których 
występuje spalanie paliwa 

• stosowanie do ogrzewania 
pomieszczeń, w których stale 
przebywają ludzie gazowych 
przenośnych urządzeń 
promiennikowych

• ogrzewanie pomieszczeń za pomocą 
kuchni gazowych.

Uwaga !
• nie pozostawiaj dzieci przy czynnych, 

otwartych piecykach gazowych, 
kontroluj ich wejście do łazienki 
czy kuchni

• wszelkie prace naprawcze, przeróbki, 
modernizacje i prace konserwacyjne 
przy urządzeniach na paliwo stałe, 
ciekłe i gazowe zlecaj tylko 
specjalistom posiadającym 
odpowiednie kwalifi kacje

• pamiętaj o wykonaniu przeglądu 
instalacji gazowej i kominowej 
przez uprawnione osoby.
Warto zastosować urządzenie – czuj-

nik gazu, temperatury, dymu koszt nie-
wielki a przezorny przecież zawsze ubez-
pieczony.

W przypadku zatrucia dzwoń po po-
moc na numery telefonów: 112 (komór-
ka), 998 (stacjonarny).

Coraz cieplej i przyjemniej na dworze, 
zaczniemy wiosenne sprzątanie ogród-
ków. Pamiętajmy o obowiązku sprzątania 

chodników. Wokół nas śmieci, toniemy 
w nich. Przyjemność spaceru niszczą ta-
kie widoki.

Plastik i szkło są bezpłatnie odbierane 
sprzed naszych posesji, czy warto więc 
pozostawiać je w najbliższej okolicy?   

Zapraszam do wypowiedzi na temat 
opieki medycznej w naszej gminie, któ-
re w ramach NFZ wykonują dwie prak-
tyki lekarza rodzinnego w Wiązownie 
i w Gliniance.

Wiele osób przekazuje na zebraniach 
i podczas spotkań z mieszkańcami kry-
tyczne uwagi na temat naszych ośrod-
ków zdrowia i oczekuje poprawy usług 
medycznych.

Gmina wynajmuje odpłatnie obiek-
ty na prowadzenie Ośrodków Zdrowia 
i oczekuje satysfakcjonującego zaspoko-
jenia potrzeb mieszkańców w zakre-
sie podstawowej opieki medycznej. I tu 
są problemy – za mało lekarzy, kolejki, 
nie można dostać numerka, telefon uprzej-
mie informuje, że nie teraz..., po recep-
tę trzeba czekać dwa dni. Zdrowy cho-
rego nie zrozumie, powiedział mi pa-
cjent, który opiekuje się chorą osobą 
i z wielkim trudem pokonuje ścieżkę 
do lekarza, aby załatwić leki czy środki 
higieniczne. Czy pacjent leżący, obłożnie 
czy przewlekle chory ma prawo do wizy-
ty domowej pielęgniarki, pobrania krwi 
w domu? Z wielkim szacunkiem i wzru-
szeniem wspominamy Panią Izę Prochot, 
która była zawsze pomocna i oddana pa-
cjentom. Jeszcze i dzisiaj Pani Iza pamięta 
o swoich podopiecznych i wielu pomaga 
w trudach chorowania i starości. Gmina 
nie ma bezpośredniego wpływu na pra-
cę lekarzy, bo ich nie zatrudnia. Ośrodki 
zdrowia działają na podstawie umów z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia. Mamy 
jednak prawo i obowiązek dbać o to, aby 
jak najlepsza była nasza gminna opieka 
medyczna.

Zapraszam do dyskusji poprzez pyta-
nia do wójta www.wiazowna.pl lub oso-
biste kontakty ze mną. 

Każdy poruszony problem będzie 
wnikliwie przeanalizowany i przekazany 
do załatwienia i wyjaśnienia kierowni-
kom ośrodków zdrowia. 

Nieustannie rosnące ceny energii elek-
trycznej coraz bardziej obciążają budże-
ty gospodarstw domowych. Jednak już 
niebawem każdy z nas będzie mógł się 
w pewnym stopniu uniezależnić od dos-
taw prądu, jednocześnie obniżając ra-
chunki otrzymywane z zakładu ener-
getycznego. Takie możliwości stwarza 
bowiem projekt znowelizowanej usta-
wy o odnawialnych źródłach energii. 
Jest ona nastawiona na znaczną pro-
mocję i wsparcie najmniejszych, roz-
proszonych źródeł OZE. Projektu stwo-
rzy warunki do budowy przydomo-
wych elektrowni wiatrowych mogą-
cych służyć jako dodatkowe źródło 
energii. Ich popularność będzie wzras-
tać, ponieważ do prawa polskiego wpro-
wadzana jest obecnie Dyrektywa Unii 
Europejskiej zgodnie z którą w nowych 
budynkach oraz w starych, gruntownie 
remontowanych, projektant będzie mu-
siał uwzględnić w dokumentacji zastoso-
wanie energii pochodzącej z odnawial-
nych źródeł energii. 

Dołącz więc do społeczności IOZE 
i śledź bieżące wydarzenia związane 
z nowelizacją ustawy o odnawialnych 
źródłach energii. Portal www.ioze.pl 
jest rozbudowywany o nowe funkcje 
i narzędzia, które będą dostępne dla za-
rejestrowanych użytkowników. Ponad-
to będą oni mieć możliwość pobiera-
nia kolejnych poradników i materiałów 
edukacyjnych zamieszczanych w serwi-
sie IOZE.

 ANNA BĘTKOWSKA

IDZIE WIOSNA...

SZANSA NA MNIEJSZE RACHUNKI 
ZA PRĄD

GMINNA SŁUŻBA ZDROWIA
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Świadek historii
Rozmowa z CZESŁAWEM KONOWROCKIM  

Pyta pan o moje dzieciństwo? Urodzi-
łem się w 1926 roku, jestem więc niemal 
z pokolenia Kolumbów. Ponieważ jako 
młody chłopak działałem w partyzant-
ce AK-owskiej po latach otrzymałem 
odznaczenie „Syn Pułku”. Przyszedłem 
na świat w Pęclinie, gdzie moi rodzice 
prowadzili gospodarstwo. Także w Pęc-
linie chodziłem do 2-klasowej szkoły 
powszechnej, która mieściła się w ubo-
gim budyneczku naprzeciwko obecnego 
budynku przedszkola. Potem uczęszcza-
łem do szkoły 7-klasowej, w Wiązownie. 
W porównaniu z tą w Pęclinie, była więk-
sza i murowana. Mieściła się w budynku 
obecnej restauracji Mazowsze. 

Pamięta Pan nauczycieli?
– Niektórych. Do wybuchu wojny 

jej kierownikiem był niejaki Świerczew-
ski. Zmobilizowano go we wrześniu 
1939 roku, poszedł na wojnę i nie wró-
cił. Po wznowieniu nauczania kierowni-
kiem został Jan Raczkowski, który był 
nim chyba przez cały okres okupacji. 
W programie nauczania pojawił wów-
czas obowiązkowy język niemiecki, któ-
rego uczyła nauczycielka o nazwisku Za-
błocka. Innymi nauczycielkami były: Zo-
fi a Badowska, Zofi a Ciechanowska, Re-
gina Borsowska. 

Czy przedwojenna Gmina Wiązow-
na różniła się od obecnej pod względem 
terytorialnym?

– O tak, i to znacznie. Obejmowa-
ła Mlądz, Wólkę Mlądzką, Świerk,  Ja-
błonnę, Brzeziny, Wielgolasy czyli wsie, 
których obecnie nie ma w jej granicach. 
W każdej z nich była szkoła 2-klasowa, 
a w Wielgolasach, dzielących się wów-
czas na Wielgolas Brzeziński i Wielgolas 
Duchnowski, była także szkoła 7-klaso-
wa, taka jak ta w Wiązownie. Z jednej 
strony gmina była większa, ale z drugiej 
mniejsza, bo kończyła się na Malcano-
wie i Kopkach. Glinianka i przylegające 
do niej miejscowości nie wchodziły wte-
dy w skład naszej gminy. 

Jak żyło się w przedwojennej Wią-
zownie?

– Niełatwo. Moi rodzice ciężko praco-
wali na roli i ledwo wystarczało. Trudno 
było o pracę poza wsią, a w jej zdobyciu 
przeszkadzała ówczesna komunikacja, 

której praktycznie nie było. Do szkoły 
w Wiązownie chodziłem na piechotę. 
Również do Otwocka czy Warszawy lu-
dzie chodzili pieszo, co z oczywistych 
względów było rzadkie, bo to przecież 
wyprawa na cały dzień. Nawet gdyby 
ktoś zdobył pracę w mieście, to przecież 
niemożliwością było codzienne dostawa-
nie się do niej i z powrotem na piechotę.

Nie było rowerów?
– Niewielu je miało. Ludzie pożyczali 

sobie, ale rowery nie zawsze pomagały. 
Ja sam wybrałem się kiedyś na rowerze 
do Otwocka i przez połowę drogi mu-
siałem go ciągnąć, bo nie dało się jechać 
po piaszczystej drodze. Ludzie jeździli 
na targowiska i bazary, gdzie sprzeda-
wali płody rolne i mleko, wozami kon-
nymi. Samochodu nikt wtedy nie miał 
w gminie, nawet najbogatszy mieszka-
niec, Nejman, który kupił wiązowski 
pałac i budynki dworskie. Jednym z nich 
był budynek obecnego Urzędu Gminy, 
który po modernizacji stoi do dzisiaj. 

Jak układało się współistnienie ludno-
ści polskiej i żydowskiej w przedwojen-
nej Wiązownie?

– Na ogół poprawnie, czasem nawet 
bardzo dobrze. Nie było konfl iktów na tle 
ekonomicznym czy religijnym. Oprócz 
Nejmana, Żydzi żyli biednie, zajmowali 
się drobnym handlem i usługami rze-
mieślniczymi. Stanowili kolonię na od-
cinku ul. Kościelnej – od terenu obec-
nego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
do mostku na Mieni, za skrzyżowaniem 
Kościelnej z Lubelską. Łącznie liczyli 
ok. 30 rodzin. Także w Rudce mieszkało 
około 20 rodzin żydowskich. Żydzi mie-
li bożnicę przy ul. Kościelnej, w miejscu, 
gdzie obecnie stoi budynek Posterunku 
Policji. Przed wojną, a także przez kil-
ka pierwszych miesięcy okupacyjnych, 
dzieci żydowskie chodziły razem z pol-
skimi do szkoły, razem uczyły się i ba-
wiły. Różnica między nami pojawiała się 
w zasadzie tylko podczas lekcji religii, 
bo kiedy przychodził ksiądz-katecheta, 
to żydowscy uczniowie wychodzili z klasy. 
Nikt się temu nie dziwił, ani nie potępiał 
ich za to, bo rozumieliśmy, że są innej 
wiary. Nikt także nie zamierzał robić 
z nich chrześcijan na siłę. Nadmienię 
w tym miejscu, że Nejman zaprosił 
do siebie biskupa na herbatę. Było to 
w 1938 roku, kiedy uroczyście podej-

mowano w Wiązownie biskupa, który 
przybył z wizytą do parafi i św. Wojcie-
cha. Postawiono bramę powitalną, a to-
warzyszyli mu na koniach nasi chłopcy 
z parafi i. Po uroczystej Mszy św. i wizy-
cie na plebanii, Nejman zaprosił biskupa. 
Siedzieli na werandzie pałacu, bo było 
to w gorący dzień, pili herbatę i roz-
mawiali. Nejman dał wtedy chłopcom 
na koniach po 5 zł.

Co zmieniło się w relacjach polsko-ży-
dowskich w czasie okupacji?

– Na początku roku 1940 Niemcy 
wydali zarządzenie, zgodnie z którym 
Żydzi nie mogli uczęszczać do polskiej 
szkoły. Musieli też nosić specjalne opas-
ki w miejscach publicznych. Ich okupa-
cyjny los w Wiązownie nie trwał długo, 
bo w tym samym roku Niemcy wywieźli 
Żydów z naszej gminy do getta w Fa-
lenicy. Niektórzy uciekli i wrócili do 
Wiązowny. Polacy ukrywali ich, chociaż 
okupant ostrzegał, że za coś takiego grozi 
śmierć całej rodzinie. Na przykład, moi 
rodzice ukrywali żydowskiego krawca, 
który uciekł z transportu do Falenicy. 
Jednak tęsknił on bardzo za swoją żoną 
i dziećmi, po kilku dniach po prostu od-
szedł. Prawdopodobnie dołączył do ro-
dziny w getcie.

Nie baliście się?
– Niemcy rzadko zapuszczali się do 

położonych w lasach wiosek. Bali się la-
sów, bali się działających w nich oddzia-
łów Armii Krajowej. Owszem, mogło zda-
rzyć się, że ktoś doniesie, ale nie pamię-
tam takich przypadków. Mógł na to wpły-
wać fakt, że obszar gminy znajdował się 
pod kontrolą AK i jak tylko ktoś za du-
żo gadał na jakiś niebezpieczny temat, 
to zjawiali się zakonspirowani członkowie 
AK, którzy takie osoby – zwykle plotku-
jące kobiety – przywoływali do porząd-
ku. I to wystarczało. Żydów ukrywano 
zresztą nie tylko w bardziej oddalonych 
wioskach, ale i w samej Wiązownie. Jed-
nym z ukrywanych był bardzo popular-
ny w naszej społeczności przedwojennej 
Leon Posesorski, społecznik, prawdziwy 
lokalny patriota. Przeczekał okupację 
w polskim domu przy ul. Kościelnej.

Właściciel majątku dworskiego też się 
ukrywał?

– Nie, Nejman uciekł przed wkro-
czeniem Niemców, którzy zajęli pałac. 
Urządzili w nim koszary dla batalionu 
żołnierzy, nadzorujących budowę ro-
wów fortyfi kacyjnych na terenie gminy. 
Kopali je polscy robotnicy, których oni 
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prowadzili na miejsce i pilnowali. Kiedy 
wracali, to często było słychać na ul. Lu-
belskiej śpiew niemieckich żołnierzy.

Co śpiewali?
– Śpiewali znaną pieśń hitlerowską: 

„Heili heilo heila !” czy jak to tam szło. 
Darli się, że hej, idąc obok zmęczonych, 
milczących Polaków.

Pamięta Pan wybuch wojny?
– Tak. Szedłem wtedy ulicą, kiedy spot-

kałem wujka, idącego do Urzędu Gmi-
ny, gdzie pracował. Obaj obserwowaliś-
my samoloty na niebie: duże niemieckie 
i małe polskie. Te duże leciały na Warsza-
wę, a małe krążyły wokół nich. Nie wie-
dzieliśmy jeszcze, że wybuchła wojna, 
bo w całej gminie nie było odbiornika 
radiowego. Wujek wyraził opinię, że są 
to ćwiczenia lotnicze, kiedy jeden z pol-
skich samolotów zaczął strzelać, a nie-
miecki zapalił się i runął. Jego szczątki 
znaleziono w Emowie. Wujek, który był 
z innymi na miejscu jego rozbicia, przy-
niósł nam znaleziony przy pilocie pisto-
let, parabellum. Przechowywaliśmy go 
w domu przez całą okupację.

Gdzie znajdował się przed wojną 
oraz w czasie okupacji budynek Urzędu 
Gminy?

– Nad Mienią przy ul. Lubelskiej. 
Na terenie, na którym miał powstać WCK. 
Pamiętam dobrze ówczesnych wójtów. 
Do wybuchu wojny funkcję tę pełnił 
Dominik Konczycki, emeryt wojskowy. 
Przez większą część okupacji wójtem 
był Ignacy Pawlak, a na krótko przed 
jej końcem wójtem został Stanisław 
Pająk. Zastępcą kolejnych wójtów był 
Władysław Woźnica z Pęclina. Był na 
tym stanowisku przez około ćwierć wie-
ku, chyba od roku 1920 do 1945.

Gdzie znajdował się posterunek policji 
polskiej? W budynku UG nad Mienią?

– Nie. Znajdował się w budynku dwor-
skim na wzgórku – w tym samym, w któ-
rym po wojnie utworzono Urząd Gmi-
ny. Budynek UG nad Mienią spłonął 
w 1944 roku trafi ony sowieckim poci-
skiem artyleryjskim, zniszczeniu uległy 
prawie wszystkie dokumenty gminne, 
bez których gmina nie mogła przecież 
istnieć. Przez następne miesiące urząd 
nie miał stałego miejsca, bo znajdował się 
tam, gdzie akurat zasiedli urzędnicy. 
Przez jakiś czas pracownicy gminni 
znaleźli dach nad głową w drewnianym 
budynku przy ul. Leśnej, ale w miarę 
krótko, bo nowa władza zadecydowała, 
że gmina będzie mieć swoją siedzibę wła-
śnie w budynku dworskim – wtedy już 
znacjonalizowanym – na wzgórzu. Nową 
policję – wtedy już Milicję Obywatelską 
– przeniesiono do budynku na rogu ulic 
Kościelnej i Lubelskiej, vis a vis szkoły 
czyli obecnego Mazowsza. Posterunek 
liczył ok. 50 funkcjonariuszy.

Co mieściło się za budynkiem obec-
nego UG – na terenie obecnej Gminnej 
Spółdzielni?

– Był to teren folwarczny. Trzymano 
tam konie, była ujeżdżalnia.

Czy słyszał Pan o egzekucji kilku czy 
kilkunastu Żydów jakiej podobno doko-
nano podczas okupacji na terenie za obec-
nym Urzędem Gminy, czyli za ówczesnym 
posterunkiem policji granatowej?

– Słyszałem plotki na ten temat, 
ale nikt nie wiedział tego na pewno. 
Podobno słyszano tam strzały, lecz nikt 
nie wiedział tak naprawdę kto strzelał 
i do kogo. Jeśli Niemcy zamordowali tam 
Żydów, to zapewne szybko ukryli zwłoki. 
Były plotki, że zabito tam kilku Żydów, 
ale ci, co to mówili, sami nie wiedzieli 
nic konkretnego. 

Chodził Pan do szkoły przez całą oku-
pację?

– Nie, tylko do roku 1942. Dostałem 
wtedy wezwanie na wyjazd do Rzeszy 
na roboty i ukrywałem się. Wtedy wła-
śnie zostałem „synem pułku”, bo po-
magałem AK-owcom w lasach. Brałem 
m.in. udział w przejmowaniu zrzutu ci-
chociemnych w malcanowskich lasach. 

Gmina była terenem działań wojen-
nych podczas ofensywy rosyjskiej na 
Warszawę?

– Tak, wiele domów zostało wtedy 
zniszczonych. Sam byłem świadkiem 
walk pomiędzy czołgami w Pęclinie. Wi-
działem jak przy kapliczce przydrożnej 
nieoczekiwanie spotkały się dwa czołgi: 
niemiecki i sowiecki. Niemiecki wystrze-
lił i w ogniu stanął czołg sowiecki oraz 
przydrożny dom. Pozostałe tanki rosyj-
skie wycofały się, ale następnego dnia 
– a było to w końcu lipca 1944 roku 
– wznowiły natarcie i zajęły Wiązownę. 
Ale życie w Gminie Wiązowna po wy-
zwoleniu przez Armię Radziecką to już 
temat na osobną rozmowę.

Podejmiemy ją wkrótce, jeśli Pan poz-
woli. A tymczasem dziękuję za podziele-
nie się z „Powiązaniami” Pańskimi wspo-
mnieniami okupacyjnymi.

– I ja dziękuję. 
 Rozmawiał: PIOTR KITRASIEWICZ
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PRZEKAŻ 1% PODATKU
Przypominamy o możliwości przekazywania 1% z podatku dochodowego od  osób fi zycznych na działalność 
organizacji pożytku publicznego w tym na działalność statutową Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminny. 
Kwoty wynikające z przekazania 1% zasiliłyby dochody OSP, potrzebne na bieżące działania strażaków.

DANE DO PRZEKAZYWANIA 1% PODATKU:

Nr KRS: 0000116212 
(Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej)

podając jako cel nazwę konkretnej jednostki, kod pocztowy oraz adres jednostki. 
OSP Wiązowna: 05-462 Wiązowna, ul. Kościelna 41
OSP Glinianka: 05-408 Glinianka, ul. Napoleońska 48

OSP Malcanów: 05-462 Malcanów, ul. Mazowiecka 22
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Coroczny startHuk strzału z pistoletu 
i moździerza – START! 
Bractwo Kurkowe LECHITY 
i  Główny Sponsor 32. Półmaratonu 
FIDELTRONIK Sławomir Marcysiak 
w mundurze przedwojennego 
szwoleżera zgrali wystrzały 
dając  sygnał do rozpoczęcia 
głównego biegu na 21,097 km. 
I lekkoatleci ruszyli…

Każdego roku pod koniec lutego 
na ul. Kościelnej przy Zespole 
Szkolno-Gimnazjalnym w  Wią-
zownie odbywa się start miło-

śników biegów w Półmaratonie Wiązow-
skim. W tym roku już XXXII. 

– Jestem bardzo dumna z tej impre-
zy rozsławiającej naszą gminę nie tylko 
w całym kraju, ale  również poza jego 
granicami. Niech szlachetna rywalizacja 
lekkoatletyczna na wiązowskiej ziemi da 
wszystkim radość i satysfakcję, niech przy-
czyni się nie tylko do poprawy i wzmoc-
nienia kondycji fi zycznej, ale i wpłynie 
pozytywnie na kondycję psychiczną, 
bo przecież – jak zauważyli już starożytni 
– w zdrowym ciele zdrowy duch – powie-
działa do oczekujących na sygnał startowy 
półmaratończyków wójt Anna Bętkowska, 
która podziękowała przybyłym: zarówno 
wiernym od  lat uczestnikom, jak i tym 
biegaczom, którzy po raz pierwszy stanęli 
na stracie na wiązowskiej ziemi oraz 
wszystkim dzięki którym przygotowano 
imprezę, a bardzo serdecznie Sponsorom. 

– To ogrom kosztów, pracy i organiza-
cyjne działania idą we wspaniałej atmos-
ferze, efekt mamy dzisiaj – dziękuję jako 
wójt, mieszkanka gminy i wieloletni orga-
nizator imprezy – dodała pani wójt. Potem 
nastąpił strzał oddany z broni krótkiej 
przez Sławomira Marcysiaka, sponsora 
generalnego Półmaratonu, a tradycyjny 
wystrzał z moździerza oddali członkowie 
Bractwa Kurkowego. Pobiegli… 

Przed  biegiem  półmaratońskim,  od-
były się biegi: młodzież na dystansach 
1,05 km  oraz 2,11 km (oba biegi są udaną 
propozycją pani wójt i zapewne się przyj-
mą),   „Bieg Krasnoludków” na  200 m 
oraz bieg dorosłych na 5 km. Biegi mło-
dzieżowe przeprowadził nauczyciel i tre-
ner z SP w Gliniance Zenon Kwiatkowski, 
który jest zawsze gotowy do pracy dla 
młodzieży i z młodzieżą kochającą sport. 
Zwłaszcza „krasnoludki” czyli najmłodsi 
biegacze próbujący swoich sił, nierzadko 
przy pomocy mam i tatusiów, na dystansie 
200 metrów, wzbudzili jak co roku dużo 
emocji ze względu na zapał, sportową 

ambicję, a także urocze czerwone czapecz-
ki z  pomponikami. W takim   nakryciu 
głowy tradycyjnie przetarła 200 metrowy 
odcinek nauczycielka z wiązowskiej SP 
Grażyna Kilbach, biegnąc przed dzieciaka-
mi i zachęcając je do wysiłku i pokonania 
tego jakże ważnego dystansu. Starsi z mło-
dych lekkoatletów biegli sami, młodszym 
pomagali rodzice lub babcie i dziadkowie. 
Jednym z najmłodszych uczestników bie-
gu był 3-letni Patryk, syn państwa Joanny 
i Andrzeja Kociszewskich, mieszkańców 
Gminy Wiązowna. Te biegi mają zachęcić, 
kiedyś staną Krasnoludki na dłuższych dy-
stansach. Patrykowi bardzo się podobało. 
Dostał misia, balonik oraz dyplom, a za 
rok też weźmiemy udział w Półmaratonie 
– wyznała mama chłopca. Pluszowe ko-
lorowe pieski czekały na Krasnali na me-
cie – dzieci były uśmiechnięte i szczęśliwe 
wśród swoich najbliższych, jak i pod opie-
ką pani Grażyny. Wśród Krasnoludków 
nie było pokonanych, bo bez względu 
na czas i kolejność przekroczenia mety 
każdy uczestnik tego biegu otrzymał na-
grody w postaci upominków. Każdy był 
bowiem zwycięzcą, gdyż biorąc udział 
w wieku 3 lub 4 lat w takim biegu po-
konuje się własną słabość i  obawy, har-
tując ducha pod przyszłe rywalizacje już 
na dłuższych odcinkach, może nawet nie 
tylko w pół-, ale i pełnych maratonach. 
A wrażenie z ukończonego biegu, nawet 
jeśli odbył się on przy pomocnej dłoni do-
rosłego, pozostaje na długo. 

Po raz 31 (w jednym z Półmaratonów 
nie wziął udziału) sprawozdawcą i komen-
tatorem zawodów był dziennikarz sporto-
wy Sylwester Rożdżestwieński, a wspoma-
gał go w tym niełatwym zadaniu Roman 

Toboła.   Nad prawidłowym przebiegiem 
sportowej rywalizacji czuwał zespół arbi-
trów pod kierunkiem sędziego głównego 
Romana Sadłowskiego. Oprócz wójt Anny 
Bętkowskiej oraz jej zastępcy, dyrektora 
Półmaratonu, Tomasza Kostyry, nagrody 
wręczali sponsorzy oraz przedstawicie-
le samorządu gminnego i powiatowego. 
Wśród nich byli: „podporucznik Józefa 
Piłsudskiego” czyli Sławomir Marcysiak, 
właściciel przedsiębiorstwa Fideltronic; 
Paweł Orliński, właściciel fi rmy Maxwell; 
Ewa Barnat, reprezentująca Rank Prog-
ress S.A.; Aleksandra Atłowska,  Regional-
ny Dyrektor Ochrony Środowiska w War-
szawie; przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Ma-
rzena Dach. Przybył także przewodniczący 
Rady Powiatu Otwockiego Tomasz Atłow-
ski oraz członkowie Rady Powiatu Otwoc-
kiego z terenu Gminy Wiązowna: Roman 
Zdunik i Janusz Budny. Na scenie po-
jawiła się radna Sejmiku Mazowieckie-
go Jolanta Koczorowska. Piękną oprawę 
zapewniły uśmiechnięte, mimo mrozu 
i wiatru, pracownice UG – wydziału urba-
nistyki, w strojach ludowych. Zdecydowa-
ne zwycięstwo – zwłaszcza w klasyfi kacji 
mężczyzn – w biegu głównym Półmara-
tonu, w którym wzięło udział 716 osób, 
odnieśli goście z Ukrainy. Pierwsze miejsce 
z czasem 01:08:19 wywalczył Roman Ro-
manienko z Dniepropietrowska. Na dru-
giej pozycji (czas 01:08:20) znalazł się 
Awatolij Orzmekmovsky z Kovla, a na 
trzecim miejscu uplasował się Sergii Mar-
chuk, także z Kovla (01:09:27). Z kolei 
wśród biegaczek najlepsza okazała się Ilo-
na Barwanowa z Simferopola (01:18:17). 
Honor polskich gospodarzy uratowała sta-
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jąc na podium jako zdobywczyni II miejsca 
Izabela Trzaskalska (Terespol) uzyskując 
czas 01:18:57. Trzecia pozycja przypadła 
zawodniczce z  Odessy, Valentinie Polła-
vskiej (01:21:14). W sumie w biegu na 
21,097 km z premiowanych sześciu miejsc 
aż pięć przypadło gościom zza wschodniej 
granicy, co jest ewenementem w dziejach 
Półmaratonu Wiązowskiego. W Biegu 
na 5 kilometrów wzięło udział 126 za-
wodniczek i zawodników.  W klasyfi kacji 
mężczyzn na I miejscu z czasem 00:14:48 
uplasował się Jakub Nowak z Warszawy, 
przed Michałem Bernardellim z Warszawy 
(II m. z czasem 00:14:53) i Maciejem Ba-
durkiem z Mińska Mazowieckiego (III m., 
00:15:22). Spośród pań I miejsce przypa-
dło Tatianie Byelovol z Odessy (00:18:10). 
Na drugiej pozycji znalazła się Renata Ka-
lińska z Żabieńca (00:18:42), a na trzeciej 
Monika Cacko z Otwocka (00:20:50). 
W biegach dziecięco-młodzieżowych, roz-
grywanych na dystansach 1,05 km oraz 
2,11 km, zwycięzcami poszczególnych 
kategorii wiekowych okazali się: Ola Gruz 
oraz Mateusz Grabowski, oboje z Państwo-
wego Gimnazjum w Nowej Wsi (roczniki 
1996-1998), Magda Olszewska ze Szkoły 
Podstawowej w Białobieli oraz Radosław 
Gąsiorowski z SP w Poświętnem (roczniki 
1999-2001), Emilia Kapusta z SP Pilawa 
i Bartłomiej Grzelak z SP w  Gliniance 
(roczniki 2002-2004). Zwycięzcy otrzy-
mali nagrody rzeczowe w postaci zegar-
ków, a wśród wszystkich młodych zawod-
ników rozlosowano 50 nagród, którymi 
był drobny sprzęt sportowo-turystyczny 
oraz elektroniczny. Najliczniejszą repre-
zentację do biegów dziecięcych i młodzie-
żowych wystawiła Szkoła Podstawowa im. 
Wincentego Witosa w Gliniance, która 
zdobyła Puchar Wójta oraz Puchar Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego. II miejsce 
w tej klasyfi kacji uzyskało Publiczne Gim-
nazjum im. Polskiego Państwa Podziemne-
go w Wiązownie, a na III pozycji znalaz-
ła się Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotni-
ków Polskich w Wiązownie. Zwycięzcom 
w poszczególnych biegach i kategoriach 
wręczono puchary, dyplomy, nagrody rze-
czowe oraz sprzęt sportowy. Udekorowa-
no także tych, którym udział w tego rodza-
ju zawodach przyniósł zapewne satysfakcję 
szczególną, chociaż innego rodzaju, bo nie 
liczyli na zwycięstwo – zawodników nie-
pełnosprawnych. Tradycyjnie zawodnicy 
otrzymują nagrody od Sponsora fi rmy 
MADEX. Za najlepszych zawodników 
z terenu Gminy Wiązowna uznano Anetę 
Urban oraz Piotra Rębkowskiego – biegli 
w półmaratonie. Uczestnikiem Półma-
ratonu był także „mistrz świata bezdom-
nych”, jak sam siebie określił, Piotr Żu-
kowski, który od lat regularnie startuje 
w maratonach i półmaratonach i ma już 
ich na koncie ponad 300. – To była wspa-
niała impreza, to także wspaniała trady-
cja. Pod względem technicznym wszystko 
wypadło na medal:  zabezpieczenie ze stro-
ny Komendy Powiatowej Policji oraz na-

szych policjantów, Żandarmerii Wojsko-
wej, Ochotniczej Straży Pożarnej - jedno-
stek z Wiązowny, Malcanowa i Glinianki; 
kluby wiejskie i mieszkańcy sprawnie wy-
dawali napoje na trasie. Opieka medyczna 
(Ośrodek Zdrowia w Wiązownie dr Pie-
chowicz), łączność i praca poszczególnych 
biur wspaniała, zaplecze socjalne znako-
mite: szatnie, wyżywienie (ZSG w Wią-
zownie), dopisali Sponsorzy, trasa przy-
gotowana (WT Urzędu Gminy), sprawne 
przeprowadzenie   biegów. Od lat przy 
Półmaratonie pracuje ta sama ekipa, która 
z radością wypełnia zadania i doskonale 
sprawdza się przy każdej kolejnej edycji 
imprezy. Po prostu jest miło i koleżeń-
sko. Najważniejsze, że wszyscy startujący 
ukończyli bieg i obyło się bez przykrych 
niespodzianek. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy zaangażowali się w  pomoc organi-
zacyjną. Zapraszamy za rok, na XXXIII 
Półmaraton Wiązowski – podsumowała 
zawody Anna Bętkowska. 

 PIOTR KITRASIEWICZ
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Patroni honorowi: marszałek województwa mazowieckiego – Adam Struzik; wojewoda 
mazowiecki – Jacek Kozłowski; prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Andrzej Kraśnicki; 
starosta otwocki – Bogumiła Więckowska

Patroni Medialni: Telewizja Polsat News; Tygodnik Regionalny; Linia Otwocka; 
portal www.maratonypolskie.pl

Sponsorzy generalni: AUCHAN Polska; FIDELTRONIK INIGO Sławomir Marcysiak; 
PPHU PREFAGBUD Sławomir Wiśniewski i Grzegorz Wiśniewski; Agencja Nieruchomości  
MARWELL Paweł Orliński 

Sponsorzy główni: LEKARO Jolanta i Jerzy Zagórscy; BRUK-BUD Piotr Skoczek; 
KOTWICA Andrzej Godlewski; Firma inwestycyjno-deweloperska RANK PROGRESS SA;
CROSS Jeanswear Co.

Sponsorzy wspierający: IMPOL Zbigniew Ogiński; WETZEL Ewa Dzwonkowska; Fabryka kabli 
„MADEX” Piotr Cegłowski, Antoni Dziembaj, Mirosław Domagała; Forum Przedsiębiorczości 
Gminy Wiązowna; DAX COSMETICS sp. z o.o.; Huta Szkła Gospodarczego – Ryszard Przeworski 
i Stanisław Łysik; Sala Weselno-Bankietowa RAJ Jolanta Jedlak; Agencja Ochrona JUWENTUS 
FOR PRO 

Darczyńcy: Dariusz Oskroba Piekarnia Oskroba z Celestynowa; Stowarzyszenie Wspólnota 
Samorządowa Powiatu Otwockiego; Bank Spółdzielczy w Otwocku; IDEE KAFFEE; 
Agnieszka i Juliusz Stefaniakowie MEGAL; Hotel i Restauracja RELAX; Piekarnia „NATURA”; 
Bractwo Strzelców Kurkowych LECHITY; Stacja Paliw Płynnych i Gazowych Stanisław Pełka; 
MARCATO sp. z o.o.; Paweł Radzikowski Piekarnia w Wiązownie; Janina i Dariusz Kołakowscy 
Cukiernia – Kopki; Sylwester Redek Cukiernia; Marek Mazek Handel Mięsem i Wyrobami 
Mięsnymi; WC SERWIS 

Serdeczne podziękowania dla patronów i sponsorów:Serdeczne podziękowania dla patronów i sponsorów:Serdeczne podziękowania dla patronów i sponsorów:
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Dwie porażki
Agata Zakrzewska przegrała walkę 
o pierwsze miejsce w Wyszogrodzie, 
a GKTS Wiązowna został pokonany 
na własnym terenie 
przez MLKS Józefów.

W sobotę 3 marca w Wyszogro-
dzie został rozegrany III WTK 
młodzików. Młodzi zawodni-

cy z Wiązowny pojechali 15 osobową 
ekipą, z dwoma trenerami. Dla chłop-
ców był to kolejny turniej, gdzie mieli 
zdobywać doświadczenie, a dla naszej je-
dynej zawodniczki turniej miał być prze-
pustką na upragniony OTK. Chłopcy 
w swoich pojedynkach spisali się bardzo 
dobrze pod względem gry, jak i zacho-
wania. Najlepsze miejsce zajął Piotrek 
Gorzkowski, ale wszystkich należy po-
chwalić za wolę walki i grę. Natomiast 
Agata Zakrzewska miała jeden cel: wy-
grać ten turniej i pojechać do Dżonkowa 

na III OTK młodzików. Do fi nału szło 
gładko, natomiast w fi nale doszły do gło-
su nerwy i przy stanie 2:1 dla Agaty jej 
przeciwniczka rozpłakała się. Myśleliśmy 
już, że wygramy, ale niestety – zawod-
niczka z Warszawy wyrównała na 2:2, 
a w decydującym secie okazała się lepsza 
od Agaty. Pomimo dobrej gry nie uda-
ło się Agacie wygrać turnieju. Mamy 
jednak nadzieje, że nie będąc faworytką 
Mistrzostw Mazowsza zaliczy je do uda-
nych, tym bardziej, że ostatecznie zajęła 
przecież drugie miejsce.

Dzień później w Wiązownie został 
rozegrany mecz II ligi pomiędzy GKTS 
Wiązowna a MLKS Józefów został roze-
grany dzień później. Mecz ten miał poka-
zać kto ma najlepszą drużynę w naszym 
powiecie. Niestety, Wiązowna przegrała 
4:6 po słabej grze i braku zaangażowania 
ze strony kilku zawodników. Drużyna 
z Józefowa pokazała charakter i ducha 
walki czyli te cechy, które  zwykle były 
i naszą mocną stroną. Rewanż nastąpi do-
piero za rok i mam nadzieję, że rozmo-
wa, którą odbędziemy z zawodnikami 
na najbliższym treningu sprawi, że nie-
którzy z nich przypomną sobie z czego 
GKTS zawsze słynął. Ufam, że te dwie 
porażki sprawią, iż kolejne turnieje oraz 
mecze ligowe przyniosą nam więcej za-
dowolenia i tak potrzebnych zwycięstw. 
Wszak chodzi przecież o to, żeby wycią-
gać wnioski z własnych błędów. 
 TOMASZ GRZYBOWSKI 
 trener GKTS Wiązownafo
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Młodzież z Żanęcina naprawiła 
w swoim klubie stół 
do ping-ponga i kontynuuje 
rozgrywki towarzyskie. 
Sami zadeklarowali, że to zrobią 
i słowa dotrzymali. Zaprosili nawet 
wójt Annę Bętkowską, 
żeby przyjechała i przekonała się 
na własne oczy. 

– Było to wieczorem, 
pewnej zimnej soboty. 
Kiedy zobaczyłam oświetlone 
okienka w świetlicy domyśliłam się, że toczy się tam gra w tenisa stołowego. 
I rzeczywiście tak było. Jest mi miło, że młodzi ludzie wzięli sprawę we własne ręce 
i stół naprawili nie czekając, aż to ktoś za nich zrobi. To był bardzo miły sobotni 
wieczór – powiedziała pani wójt. PK

Stół ping-pongowy naprawionyStół ping-pongowy naprawionyStół ping-pongowy naprawiony

Rozgrywki 
w Piasecznie
Dnia 10 marca 2012 r. w Piasecz-

nie odbyły się Mistrzostwa Woje-
wództwa Mazowieckiego w kate-

gorii ŻAK. Pośród najlepszych 32 uczest-
ników mających prawo startu w tym 
turnieju znalazło się dwóch młodych re-
prezentantów GKTS Wiązowna: Adam 
Pląsek oraz Marcin Piotrowski. Marcin 
po dobrej grze i realizacji założeń tre-
nera zwyciężył w pierwszym pojedyn-
ku, jednak w drugim natrafi ł na lepiej 
dysponowanego tego dnia Maksymil-
iana Miastowskiego (KS Bogoria Gro-
dzisk Maz.) i przegrał z nim 1:3. Z kolei 
Adam swoje rozgrywki rozpoczął  nieco 
pechowo trafi ając w pierwszym poje-
dynku na wyżej sklasyfi kowanego Bar-
tosza Wójtowicza z UKS Lupus-Kabaty, 
z którym przegrał 0:3. W grach o miej-
sca poza czołową ósemką zawodnicy 
z Wiązowny radzili sobie jeszcze całkiem 
nieźle. Adam uplasował się ostatecznie 
w przedziale miejscowym 13-16, a  Mar-
cin 17-20.

Ze względu na to, że Adam i Marcin 
są bardzo młodymi i szybko rozwijają-
cymi się zawodnikami muszą już teraz 
jeszcze bardziej solidnie (a nie w formie 
zabawy) uczestniczyć w treningach i eli-
minować swoje słabe punkty oraz do-
pracowywać swe atutowe zagrania.

 KAMIL SITEK, trener GKTS Wiązowna



SPACERKIEM PO GMINIE WIĄZOWNA/ROZMAITOŚCISPACERKIEM PO GMINIE WIĄZOWNA/ROZMAITOŚCISPACERKIEM PO GMINIE WIĄZOWNA/ROZMAITOŚCI

15Powiązaniamarzec 2012

GMINA:
Urząd Gminy Wiązowna .......................22 789 01 20
godz. pracy pn. 8.00-17.00, wt.-czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00
Telefon dyżurny ws. aktów zgonu ...............665 594 577 
(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
Apteka Glinianka .....................................22 610 37 80
Ośrodki Zdrowia:
Wiązowna .................................................22 789 01 15
Glinianka ...................................................22 789 97 22
Lecznica Weterynaryjna Wiązowna ......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)
 ...................................................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  ................................................ 603 680 112
(Majdan, Zakręt, Góraszka, Emów, Boryszew, Stefanówka, 
Izabela, Michałówek, Duchnów, Wiązowna, Radiówek, Żanęcin)
Mieczysław Dyzio .......................................603 680 134
(Lipowo, Malcanów, Dziechciniec, Pęclin, Kopki, Wola Ducka, Kąck)
Zbigniew Przybysz ......................................603 680 113
(Rzakta, Glinianka, Kruszówiec, Czarnówka, Bolesławów, Poręby, 
Wola Karczewska) 
Awarie kanalizacji po godz. 19.00:
Dariusz Sknadaj  .........................................603 645 736
(Wiązowna Kościelna, Radiówek)
Zbigniew Ciach ..........................................603 645 743
(Radiówek) 

POWIAT:
Starostwo Powiatowe w Otwocku .......22 778 1 300
Powiatowe Stanowisko 
Zarządzania Kryzysowego.....................22 718 16 40
Urząd Skarbowy w Otwocku .................22 778 23 01
ZUS w Otwocku .......................................22 719 45 60
Szpital Powiatowy w Otwocku .............22 778 26 00
Przychodnia specjalistyczna 
w Otwocku ................................................22 778 26 60
Apteka całodobowa w Otwocku ...........22 779 20 91
Pogotowie Ratunkowe w Otwocku ......22 779 50 92
Komenda Policja 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
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Wydawca: Urząd Gminy Wiązowna
Adres redakcji:
UG Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna
e-mail: gci@wiazowna.pl, powiazania@wiazowna.pl
Wersja elektroniczna gazety: www.wiazowna.pl
Nakład: 1500 egz.

Redaguje zespół: 
Piotr Kitrasiewicz (redaktor naczelny)
Małgorzata Paduch
Urszula Skolasińska
Skład i druk: GrafKor Media Mariusz Florek
tel. 695 928 228

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Redakcja zastrzega sobie prawo 
redagowania nadesłanych tekstów 
oraz nie zwraca materiałów
niewykorzystanych.

Cmentarz przy Parafi i 
św. Wojciecha w Wiązownie 

Cmentarz przy parafi i św. Wojciecha w Wiązownie po-
wstał w II połowie XVIII wieku, prawdopodobnie 
w roku 1773. Utworzono go zgodnie ze zwyczajem 

wokół kościoła, a wiązowska świątynia była wówczas jeszcze 
drewniana i znacznie mniej okazała niż obecna. 

Najstarsze zachowane kamienne nagrobki i krzyże po-
chodzą z drugiej połowy XIX wieku. Są wśród nich miejsca 
spoczynku przedstawicieli miejscowych rodów szlacheckich, 
proboszczów oraz żołnierzy poległych w walkach narodo-
wowyzwoleńczych. To właśnie te bardziej okazałe nagrobki 
zachowały się do dzisiaj, bo zwykłych mieszkańców gminy 
chowano najczęściej w zwyczajnych mogiłach, bez płyt na-
grobnych i pomników. W swojej historii cmentarz był wie-
lokrotnie powiększany, a metalowy parkan otaczający jego 
dawną część wykonał w latach 1923-1926 miejscowy kowal, 
z zarazem artysta ludowy, Julian Roguski.   
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1 kwietnia – Prima Aprilis
Dzień robienia sobie żartów, polegających na celowym wprowadzaniu 
w błąd. Wzajemne oszukiwanie się, kłamanie, ma charakter 
żartobliwy i nie powinno dotyczyć rzeczy ważnych dla danej osoby, 
przy których – po wyjaśnieniu dowcipu – pozostaje uczucie żalu, 
że nie była to prawda. 

 4-6 kwietnia – Triduum Paschalne
Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota są dniami poprzedzającymi 
święto Wielkiej Nocy. Upamiętniają m.in. Ostatnią Wieczerzę, 
aresztowanie, skazanie Jezusa na śmierć. Szczególna powaga, 
nastrój kontemplacji oraz post ścisły towarzyszą Wielkiemu Piątkowi, 
na pamiątkę Ukrzyżowania i Męki Zbawiciela na Golgocie.

8 kwietnia – Niedziela Zmartwychwstania 
– I dzień Świąt Wielkanocnych
Święto upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, 
najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie.
Wielkanoc jest świętem ruchomym, wyznaczanym przez kalendarz 
gregoriański. Na pamiątkę żydowskiego święta Paschy ustanowiono 
obchody Zmartwychwstania Chrystusa na pierwszą niedzielę 
po wiosennej pełni księżyca. Święto poprzedza okres Wielkiego Postu 
zapoczątkowany Środą Popielcową ustaloną na 46 dni przed Wielkanocą. 
Niedziela wielkanocna jest dniem radości i uroczystego świętowania 
jako znak pokonania śmierci i wstąpienia do nowego, wiecznego życia.

9 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny 
(Śmigus Dyngus) – II dzień Świąt Wielkanocnych
Dawniej, zgodnie z tradycją pochodzącą z okresu późnego średniowiecza, 
w tym dniu  mężczyźni i kobiety wyprawiali sobie rozmaitego rodzaju 
psikusy, w tym polewali się wodą, co nierzadko wywoływało sprzeciw 
władz kościelnych, które widziały w tym „występek” i „grzeszność”. 
Do dzisiaj przetrwał zwyczaj oblewania, co niekiedy także wywołuje 
protesty, tym razem głównie ze strony władz świeckich, w przypadkach 
kiedy zabawa przybiera charakter chuligańskich wybryków.

Kartka z kalendarzaKartka z kalendarzaKartka z kalendarza
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Spotkanie z legendąW sobotę 10 marca gościem 
Gminnego Ośrodka Kultury 
był legendarny zespół piosenki 
kabaretowej Trzeci Oddech Kaczuchy 
w osobach Andrzeja Janeczko, 
lidera i autora tekstów, 
oraz Mai Piwońskiej, wokalistki.

Grupa powstała w 1981 roku 
z udziałem Zbigniewa Rojka 
i od razu zdobyła polską pu-
bliczność zdobywając I miejsce 

podczas Krajowego Festiwalu Piosenki 
Polskiej w Opolu. Podbili widzów saty-
rycznymi piosenkami autorstwa Andrzeja 
Janeczko „Kombajnista”, „Pytania syna 
poety”, „Wódz”, które w prześmiewczy, 
ale i nie pozbawiony zadumy sposób ob-
nażały absurdy codziennego życia w Pol-
sce Ludowej. Do wybuchu stanu wojenne-
go wystąpili z ogromną liczbą koncertów, 
ale dzień 13 grudnia 1981 roku przeciął 
ich błyskotliwie rozwijającą się karierę, 
zwłaszcza, że 16 grudnia mieli wylecieć 
do USA na turnee razem z Markiem Gre-
chutą. Oczywiście w nowych warunkach 
politycznych o wyjeździe nie mogło być 
mowy.  W latach 80. koncertowali dla wąs-
kiego kręgu odbiorców. Odłączył od nich 
Rojek, który miał inne plany artystyczne. 
Piwońska i Janeczko od 1990 ponownie 
występowali przed kamerami TV i mikro-
fonami radiowymi, ale nie zdołali odzy-
skać dawnej sławy. Na rynku muzyki roz-
rywkowej dominowały już inne trendy 
oraz wykonawcy o odmiennym emploi. 

Dla wiązowskich widzów zaśpiewali 
po raz pierwszy wykazując dawny wi-
gor i artystyczny polot. Zaprezentowali 
swoje największe dawne przeboje oraz 
piosenki nowsze, już postkomunistyczne, 
również satyryczne w wymowie, których 
cięty humor dotyczył postaci, o których 
było głośno na polskiej scenie politycznej 
ostatnich dwóch dekad. Czas pomiędzy 

poszczególnymi piosenkami wypełniali 
zabawnymi skeczami i fraszkami. 

Pani Maja i pan Andrzej są od 19 lat 
małżeństwem. Mieszkają we wsi Stry-
ków pod Łodzią, gdzie lider i autor tek-
stów Trzeciego Oddechu Kaczuchy jest 
sołtysem. Prowadzą tam gospodarstwo, 
w którym oprócz stawiku z karpiami mają 
dwie klacze maści konik polski: „Fraszkę” 
i „Fruzię”. 

– Mówi się, że małżonkowie nie po-
winni razem tworzyć duetu artystyczne-
go, bo wtedy ścierają się ich osobowości 
i trwa konfl ikt. Coś w tym jest, bo długo 
się docieraliśmy zanim – po długim okre-
sie wspólnego związku – zdecydowaliś-
my się na sformalizowanie go. Nastąpiło 
to w 1993 roku, dzięki nieoczekiwanemu 
fortelowi naszego kolegi z ówczesnego 
oddziału łódzkiego Telewizji Polskiej Mi-
chała Fajbusiewicza, który zadzwonił i po-
wiedział, że załatwił nam ślub w Zieleńcu, 
koło Dusznik Zdroju. A dlaczego tam? 
Bo byliśmy w Zieleńcu na wypoczynku 
razem z Fajbusiewiczem i Andrzej powie-
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dział, że jest zachwycony tym miejscem. 
Michał chciał więc pomóc nam w podję-
ciu decyzji i udało mu się. Następnego dnia 
po tym telefonie znaleźliśmy się w Zieleń-
cu, gdzie staliśmy się „państwem”, a An-
drzej tak był tym podekscytowany, że do 
urzędniczki stanu cywilnego zwracał się 
„pani ksiądz” – wyznała Maja Piwońska. 

Natomiast Andrzej Janeczko powie-
dział: – Wiązowna bardzo nam się spo-
dobała, jak tylko do niej wjechaliśmy. 
Skojarzyła nam się z Konstancinem i Mag-
dalenką. To dobrze, że nie ma w niej blo-
ków, bo nigdy, oprócz okresu studenckie-
go, nie mieszkałem w blokach, do których 
mam serdeczną awersję. Spędzamy czas 
na wsi, gdzie od niedawna jestem sołty-
sem i wydaję gazetę sołecką. Wiem jak 
trudnym kawałkiem chleba jest dzienni-
karstwo, bo podczas studiów w Olsztynie 
u schyłku lat 70. realizowałem reporta-
że radiowe dla akademickiej rozgłośni. 
A prowadzenie gazety lokalnej to  wy-
jątkowe wyzwanie, bo w środowisku 
w którym wszyscy się znają i mają sprzecz-
ne dążenia, piszący o tym dziennikarz 
co raz natrafi a na czyjeś niezadowolenie 
i zbiera kwasy.   

Występ wzbudził aplauz wiązowskich 
widzów, którzy swoim śpiewem towarzy-
szyli wykonawcom w  niektórych refre-
nach. Artyści wykonali na bis trzy utwory. 
Jednym z nich były refl eksyjne „Pytania 
syna poety”, a koncert zamknęli pogod-
nym „Kombajnistą”. Oprócz obfi tych 
oklasków, otrzymali wiązankę kwiatów 
od dyrektor GOK-u, Anny Przeździec-
kiej, która kilka lat temu – jako szefowa 
Centrum Kultury w Karczewie – zapro-
siła Trzeci Oddech Kaczuchy do występu 
na karczewskim placu.

 PIOTR KITRASIEWICZ


