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Radosny piknik
Już po raz piąty przed Środowiskowym Domem Samopomocy Społecznej 
w Radiówku odbył się Piknik Integracyjny „Wspólne Więzi”, zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie „Jesteśmy!”. Jego gospodarzami byli podopieczni 
oraz członkowie personelu Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu.

Licznie przybyłych powitały: 
Małgorzata Burtkiewicz z zarzą-
du Stowarzyszenia „Jesteśmy!” 
oraz wójt Gminy Wiązowna 

Anna Bętkowska. Uroczystym akcen-
tem otwarcia pikniku było odśpiewanie 
przez uczestników Warsztatów oraz ich 
terapeutów przesyconej duchem tole-
rancji piosenki z repertuaru Stanisława 
Sojki „Na miły Bóg”.

Pierwszy program artystyczny zapre-
zentowały dzieci z przedszkola „Pod 
Stumilowym Lasem” z Pęclina. W ich 
wykonaniu wysłuchaliśmy piosenek i re-
cytacji znanych wierszy m.in. Jana Brze-
chwy i Juliana Tuwima. Następnie tea-
trzyk Bajkolot ze szkoły podstawowej 
w Wiązownie zaprezentował przedsta-
wienie oparte na motywach baśni Braci 
Grimm o Jasiu i Małgosi.

Swoje zdolności wokalno-muzyczne 
zaprezentowali w solowych występach 
uczestnicy WTZ: Agnieszka Matysiak 
i Stanisław Nejman.  Agnieszka Ma-
tysiak jest fi nalistką ubiegłorocznego 
Mazowieckiego Festiwalu Sztuki Osób 
Niepełnosprawnych Radość Tworzenia. 
W Radiówku zaśpiewała „Rzekę ma-
rzeń” zespołu Bajm. Z kolei w wyko-
naniu Stanisława Nejmana usłyszeliśmy 
„Jeden moment” grupy Pectus.

Głównym punktem programu była 
aukcja dzieł podopiecznych Warsztatów 
wykonanych w ramach zajęć pracowni 
rękodzieła pod kierunkiem terapeuty 
zajęciowego Justyny Nagiel. Poszczegól-
ne prace prezentowały zebranym radne 
Marzena Dach i Renata Falińska, a także 
Aleksandra Majewska. Aukcję popro-
wadziła aktorka Emilia Krakowska, 
mieszkanka Kopek, będąca gościem spe-
cjalnym pikniku, a wspomagał ją dzien-
nikarz TVN Marcin Majewski, pełniący 
funkcję konferansjera imprezy.

Po aukcji wychowankowie WTZ, 
w podzięce dla osób, które wzięły 

udział w licytacji, zaśpiewali na tarasie 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
piłkarski „hymn” – „Koko Koko Euro 
Spoko”, tworząc optymistyczny klimat 
do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, 
a ich koledzy na wózkach inwalidzkich 
towarzyszyli im aplauzem.

Organizator zawodów sportowych 
dla dzieci, Anna Dłuska, fi zjoterapeut-
ka w WTZ, ogłosiła wyniki rywaliza-
cji w poszczególnych konkurencjach, 
po czym wręczono nagrody. Wysłuchali-
śmy znanej piosenki „Gdzie się podziały 
tamte prywatki” w wokalnej interpreta-
cji Pawła Galasa, przedstawiciela Warsz-
tatów, któremu towarzyszył zespół Hek-
tor. Uczestnicy WTZ zaśpiewali także 
z kolejną grupą wokalno-muzyczną, jaka 
wzięła udział w pikniku. Był to Nizio-
łek Relaks Band, składający się z przy-
jaciół i współpracowników Stowarzy-
szenia: Stanisława Niziołka, Szczepana 
Kruszewskiego, Bogdana Młota i Pio-
tra Gryza, mieszkańców Woli Duckiej 
i Wólki Mlądzkiej. Wśród muzycznych 
atrakcji niedzielnego popołudnia znalazł 
się również występ sióstr Ali i Marysi 
Ciecierskich z Woli Duckiej.

Przy stoisku z książkami swoje liczne 
utwory (m.in. „Legendy chrześcijańskie 
miast polskich”) podpisywała pisarka 
Małgorzata Nawrocka, a dzieci chętne 
do spróbowania swoich sił w zakresie 
sztuk pięknych tworzyły na kartonach 
i styropianie pod okiem plastyków Ali-
cji i Andrzeja Halladinów. Tradycyjnie 
długa kolejka ustawiała się do losów 
fantowych.

Uczestnicy Warsztatów byli aktywny-
mi współgospodarzami pikniku nie tyl-
ko poprzez udział we wspólnym i indy-
widualnym śpiewie. Pomagali w pracy 
sklepiku oraz w obsłudze gości, a swoją 
radością przyczyniali się do kreowania 
atmosfery imprezy wcielając w życie jej 
hasło „Wspólne więzi”. PK
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Wiązowską ziemię zaszczycili 
dyplomaci. Niezwykle świątecznie 
i uroczyście zrobiło się w skromnych 
progach Gminnego Ośrodka 
Kultury, kiedy z okazji prelekcji 
polskiego podróżnika o Kubie 
nie tylko wystąpili kubańscy artyści, 
w tym tancerka w gorącym tańcu, 
ale przybył ambasador Republiki 
Kuby, a także konsul tego państwa. 

W trakcie imprezy dotarła również pani konsul Republiki 
Ekwadoru, chociaż o Ekwadorze wiele nie mówiono, 
i w GOK-owskich ścianach zrobiło się bardzo dostojnie, 
jak nigdy dotąd. 

A w ogóle to wakacje zbliżają się, dzień ciągle 
jeszcze się wydłuża. Stąd w numerze „Powiązań”, 
który macie Państwo przed sobą, więcej niż zwykle 
relacji z pikników rodzinnych – głównie z okazji 
Dnia Dziecka, organizowanych przez szkoły, przedszkola, 
sołectwa. Ale nie tylko, bo w Zakręcie, w dniu 1 czerwca, 
uroczystość otwarcia boiska typu Orlik, bardzo ważnej 
inwestycji, która momentami wydawała się stawać 
pod znakiem zapytania za sprawą perturbacji Urzędu 
Gminy z niesolidnym wykonawcą. Jednak wszystko 
skończyło się dobrze i w przewidzianym terminie. 
Na 1 września zapowiedziano oddanie do użytku nowego 
budynku przedszkola, powstającego obok Orlika. 
Wnosząc po stopniu zaawansowania prac, ten termin 
również zostanie dotrzymany.

W tym tak bardzo letnim numerze „Powiązań” 
przeczytacie Państwo również o  sukcesie zespołu 
Rh Blues z Wiązowny na IX Powiatowym Festiwalu Kultury 
w Otwocku, oddaniu do użytku świetlicy w Rzakcie 
oraz o wizycie artystów ludowych z Kaszub i Pomorza, 
którzy przez cztery dni prezentowali swoje prace 
oraz tajniki kunsztu przy Izbie Regionalnej w Gliniance. 
Ta sama placówka reprezentowała Gminę Wiązowna 
podczas powiatowych spotkań muzealnych w czasie 
„Nocy Muzeów”. Przyjechało pięć autokarów 
ze zwiedzającymi, a honory domu pełniły panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich wspomagane przez panią 
wójt oraz radną Pliszczyńską.

W numerze są również materiały stałe, takie jak 
sprawozdanie z sesji Rady Gminy, Spacerek po Gminie 
Wiązowna, cykl „Naoczny świadek”. Last, but not least, 
rzecz może nie najważniejsza, ale warta zaznaczenia. 
Jest nią laur dla pani wójt, która okazała się tak bardzo 
medialna i przyjazna ludziom (także łabędziom), 
że otrzymała wyróżnienie w Plebiscycie „Urząd Przyjazny 
Mediom i Społeczeństwu”. 

W tym numerze nie ma rubryki dla organizacji poza-
rządowych, ponieważ żadna z organizacji nie przekazała 
materiałów do druku. 

P.S. Termin zgłoszeń kandydatów do Kolegium Redakcyj-
nego upłynął bezowocnie. W dalszym ciągu zapraszamy.

 
 Wasz redaktor naczelny

 Piotr Kitrasiewicz

Drodzy Czytelnicy!Drodzy Czytelnicy!Drodzy Czytelnicy!

PODZIĘKOWANIA 
OD STOWARZYSZENIA „JESTEŚMY!”
Stowarzyszenie „Jesteśmy!” serdecznie dziękuje wszystkim fi r-
mom, instytucjom i osobom zaangażowanym w organizację V Pik-
niku Integracyjnego „Wspólne Więzi 2012”. 

Ze wszystkich stron docierają do nas gratulacje za wspaniałą im-
prezę. W tym miejscu serdecznie dziękujemy Panu Marcinowi Majew-
skiemu za wielkie zaangażowanie, profesjonalne i pełne serca pro-
wadzenie Pikniku. Wielkie dzięki dla obsługi grilla i bufetu dla Pani 
Krystyny Woźniak, Państwa Mirosławy i Tomasza Uścińskich, Pań-
stwa Katarzyny i Grzegorza Dymkowskich, Pani Hanny Matysiak, Pani 
Iwony Grodzkiej, Państwa Jolanty i Andrzeja Łaszczuk, Pani Ewy Mil-
czarek i  Pani Urszuli Markowskiej. W kuchennych przygotowaniach 
pomagały także Panie Hanna Kowalczyk, Zofi a Tomaszewska, Barbara 
Kowalczyk i Zofi a Dmochowska. Bardzo dziękujemy wolontariuszom 
z Centrum Wolontariatu przy GOPS w Wiązownie i wolontariuszom 
z Gimnazjum 119 w Starej Miłosnej. Wielkim powodzeniem cieszy-
ła się loteria fantowa prowadzona przez Państwa Annę i Zbigniewa 
Fryt oraz Panią Lidię Piotrowską i Panią Ewę Milczarek – dziękujemy. 
Za pomoc i sprawnie przeprowadzoną aukcję prac uczestników WTZ 
i darów nisko kłaniamy się Pani Emilii Krakowskiej oraz Paniom Rad-
nym Renacie Falińskiej i Marzenie Dach. 

Dziękujemy osobom prowadzącym warsztaty: Panu Tadeuszowi 
Sokolikowi, Państwu Makowskim, Państwu Halladin i Pani Małgorza-
cie Nawrockiej. Gorące podziękowania dla zespołu fryzjerskiego Pana 
Pawła Mlonka i dla Otwockiego Medyka. Za wzruszające występy dzię-
kujemy dzieciom z Przedszkola „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie 
i Szkoły Podstawowej w Wiązownie oraz dyrekcjom i nauczycielom tych 
placówek. Wyrazy uznania za pomoc dla OSP z Wiązowny i Malcanowa, 
a za składanie namiotów Panu Radkowi Dąbrowskiemu. Dziękujemy 
także zespołowi „Hektor” oraz Panu Andrzejowi Niziołkowi i jego ze-
społowi „Niziołek Relaks Band” za wspaniałą muzykę i zabawę przy 
piosence. Wielkie brawa i podziękowania za występ dla Ani i Marysi 
Ciecierskich. Dużo radości najmłodszym sprawiła trampolina, jazdy 
na rowerze jamniku i quadzie. Bardzo dziękujemy osobom zaanga-
żowanym w obsługę tych atrakcji: Panu Henrykowi Markowskiemu 
z rodziną, Panu Markowi Majszczykowi, Panu Darkowi Serafi nowi 
i strażakom. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się po raz pierwszy 
u nas jazdy na koniach z Fundacji „4 Kopytka” prowadzone przez Pa-
nią Karolinę Niemiec. Dziękujemy Hucie Szkła z Wiązowny za pomoc 
w transporcie. Wielkie podziękowanie dla naszych fotografów Pani Ali-
cji Sękowskiej i Pana Ryszarda Szczęsnego. 

Za wsparcie imprezy dziękujemy Pani Wójt Annie Bętkowskiej. 
Słowa podziękowań za wiele pracy włożonej do przygotowania Pikni-
ku kierujemy do kierownika, kadry i uczestników WTZ przy Stowarzy-
szeniu „Jesteśmy!”. 

Bardzo dziękujemy wszystkim gościom pikniku, a w szczególności 
osobom, które wzięły udział w aukcji. Zapraszamy Was wszystkich 
za rok!

Prezes Zarządu
Małgorzata Burtkiewicz
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Radni spotykali się na komisjach, wspólnym posiedzeniu, sesji w Zakręcie i szkoleniu dot. procedury legislacyjnej.
Na wspólnym posiedzeniu omówili projekty uchwał na sesję oraz zapoznali się z uwagami do projektu mpzp „Góraszka 

Wschodnia”, w tym z kwestią terenów rolnych. Komisja Planowania i Strategii Rozwoju analizuje zakres zmian do rychłej 
aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze stanowiskiem, podjętym 
jesienią w tej sprawie.

Rada nadała nazwy ulicom w Pęclinie, ale uchwałę dot. Żanęcina zdjęła z porządku obrad, z powodu jej niezgodności 
z zasadami nazewnictwa, zawartymi w uchwale z 2009 r. Zdecydowała o przedłużeniu najmu lokalu pod punkt kasowy 
i bankomat BS w Gliniance oraz zgodziła się na przetarg pod dzierżawę działki w Wiązownie (bazarek przy pętli). 
Podobną uchwałę, dot. garaży w Radiówku zdjęto z porządku obrad, zgodne z apelem zainteresowanych mieszkańców.

Uchylono uchwałę, która zwalniała ZWiK z obowiązku wpłat nadwyżki środków do budżetu gminy. Po dyskusji i poprawkach 
przyjęto Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt. Za to bez słowa dyskusji 
rada odrzuciła zmiany do WPF (14 głosów) i do budżetu gminy (9 głosów). Projekt budżetu dyskutowano na wspólnym 
posiedzeniu i komisjach, czego wynikiem było wniesienie przez wójta na sesji autopoprawki, jak się okazało w głosowaniu 
– niewystarczającej lub niezgodnej z oczekiwaniami większości radnych.

W przerwie radni obejrzeli boisko „Orlik”, z powodu prac nie udało się zajrzeć do budynku przedszkola. Chwilą ciszy 
uczczono pamięć wieloletnich sołtysów: Kruszówca – Jana Smolińskiego i Kopek – Czesława Wyglądały.

Maj i czerwiec to miesiące wielu imprez i spotkań. Dziękując w imieniu wszystkich radnych za zaproszenia, proszę 
o wyrozumiałość dla braku obecności na wszystkich wydarzeniach.

Monika Sokołowska, Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

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

Sesja przy OrlikuOstatnia sesja Rady Gminy Wiązowna 
odbyła się w Zakręcie, a w przerwie 
radni obejrzeli nową gminną 
inwestycję – boisko typu Orlik.  

Podczas obrad zajmowano się mię-
dzy innymi nadawaniem nazw 
ulicom. W obrębie geodezyjnym 
Pęclin nadano 8 nazw ulicom, 

z których 7 jest własnością Skarbu Pań-
stwa, lecz ulice pozostają w zarządzie ad-
ministracyjnym Gminy Wiązowna, a jedna 
należy do Powiatu Otwockiego. Ta ostat-
nia będzie nazywać się Radosna, a kolejne 
to Gościniec, Zaciszna, Źródlana, Krót-
ka, Zamkowa, Letniskowa, Wierzbowa. 
O ile pęclińskie nazwy ulic radni 
zaakceptowali szybko i jednogłośnie, 
to powstał problem podczas omawiania 
projektu uchwały dotyczącego tego sa-
mego tematu w odniesieniu do obrębu 
geodezyjnego Żanęcin. Wśród zapro-
ponowanych nazw znalazły się ulice bę-
dące własnością Gminy Wiązowna (Aka-
cji, Cicha, Kameralna, Prosta, Spokojna, 
Warszawska), zarządu Powiatu Otwoc-
kiego (Majowa, Olszowa), stanowiące 
własność Skarbu Państwa w zarządzie 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad (Trakt Lubelski) lub będące 
własnością prywatną (Miła). Problem do-
tyczył ul. Majowej, bo – jak zauważyła 
Renata Falińska – ulica o takiej nazwie 
znajduje się już na terenie sąsiedniego so-
łectwa, Dziechcińca. Dyskutowano nad 
przepisami: czy na terenie gminy może 
występować kolejna ulica tak samo się na-
zywająca? Okazało się, że może, ale pod 
warunkiem, że obie ulice mają przynależ-

ność do różnych poczt czyli inne jest ich 
oznakowanie kodowe. 

– Chciałam kiedyś, zgodnie z wolą 
mieszkańców mojego sołectwa, nazwać 
ulicę przebiegającą przez Dziechciniec 
„Mazowiecką”, ale odrzucono mój wnio-
sek argumentując, że taka nazwa występu-
je w sołectwach sąsiednich. Nie rozumiem 
w takim razie, dlaczego miałabym pop-
rzeć propozycję ulicy Majowej dla Ża-
nęcina – powiedziała Anna Lech, radna 
z Dziechcińca.

– Krótko mówiąc, nie powinniśmy 
przychylać się do propozycji nadania na-
zwy Majowa ulicy w Żanęcinie. Może-
my więc wykluczyć tę jedną nazwę i gło-
sować projekt uchwały z pominięciem 
jej lub sami nadać nazwę inną – zapro-
ponowała przewodnicząca rady Monika 
Sokołowska.

– Proponuję, żeby zdjąć ten projekt 
z porządku obrad i powrócić do niego 
na najbliższej sesji, po przepracowaniu 
przez odpowiednią komisję. Jest to bo-
wiem ewidentny błąd urzędnika zajmu-
jącego się nazewnictwem ulic, który prze-
oczył, że ulica o tej samej nazwie podle-
gałaby dwóm pocztom: w Wiązownie 
i Gliniance – zabrała głos Renata Faliń-
ska. Jej stanowisko poparli radni oddając 
14 głosów za zdjęciem tego punktu z pro-
gramu sesji (padł 1 głos przeciwny).

Nazwy ulicy dotyczył także kolejny 
projekt uchwały, który przyjęto szybko 

i w całkowitej zgodności. Chodziło o na-
danie nazwy Brzozowa, dalszemu ciągowi 
ulicy o tej nazwie w Wiązownie Gminnej, 
przy której powstały nowe posesje i trwa 
proces intensywnego rozwoju budownic-
twa mieszkaniowego.

W dalszym ciągu sesji jednogłośnie czyli 
15 głosami za, wyrażono zgodę na prze-
dłużenie umowy najmu lokalu użytkowe-
go przy ul. Napoleońskiej w Gliniance, 
w którym znajduje się punkt kasowy z ban-
komatem. Najemcą jest Bank Spółdzielczy 
w Otwocku, który – jak zaznaczyła wójt 
Anna Bętkowska – nie ma zadłużeń z ty-
tułu uiszczania czynszu i wywiązuje się ze 
swoich zobowiązań. Nowa umowa miała-
by obowiązywać do 28 lutego 2020 roku.

– Mieszkańcy zadowoleni są z działania 
punktu bankowego, a szczególnie z ban-
komatu – powiedziała wójt.

Radni zaakceptowali propozycję sze-
fowej gminy głosując za przyjęciem 
tego projektu uchwały. Następnie odda-
li 15 głosów za przyjęciem propozycji 
wydzierżawienia niezabudowanej nieru-
chomości (nr ewid. 504/1) w Wiązownie 
Gminnej (teren za dawną pętlą autobuso-
wą) na okres 9 lat i 11 miesięcy z prze-
znaczeniem na wybudowanie pawilonów 
handlowych wraz z niezbędną infrastruk-
turą techniczną.

– W związku z koniecznością podjęcia 
działań związanych z rozbiórką istnieją-
cych na tej działce posadowień w postaci 
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budek handlowych i doprowadzenia do 
uporządkowania tego terenu oraz zaspo-
kojenia potrzeb mieszkańców oraz oczeki-
wań najemców zasadne jest przeniesienie 
działalności handlowej na inną działkę 
(o nr ewid. 200/3). Dotychczasowi najem-
cy jak też inni mieszkańcy gminy wyrażali 
wielokrotnie zainteresowanie i chęć budo-
wy pawilonów. Posiadamy prawomocną 
decyzję o warunkach zabudowy, jak rów-
nież określony przez uprawnionego rze-
czoznawcę czynsz dzierżawny nierucho-
mości. Działka o numerze ewidencyjnym 
200/3 ze względu na swoją powierzchnię, 
usytuowanie oraz zlokalizowaną na niej 
pętlę autobusową jest odpowiednia do 
przeznaczenia pod budowę pawilonów 
handlowych – stwierdził w uzasadnieniu 
uchwały naczelnik Wydziału Techniczne-
go Urzędu Gminy Bogusław Markowski.

Również jednogłośnie wyrażono zgodę 
na realizację projektu unijnego dotyczące-
go komunikacji społecznej z wykorzysta-
niem Internetu w Gimnazjum z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II 
w Gliniance.

Dłuższa dyskusja powstała podczas 
określania Programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt. Uwagi do niektórych 
punktów tego projektu uchwały zgłosił 
radny Jan Markowski, domagając się 
m.in. zawarcia zapisu mówiącego o tym, 
że oprócz działań na rzecz zapobiegania 
wściekliźnie, obowiązkiem gminy powin-
no być również zwalczanie innych zwie-
rzęcych chorób zakaźnych. Zaoponowała 
temu wójt Bętkowska.

– Czemu mielibyśmy brać na gminę za-
dania, które nie są nam przypisane i reali-
zacją których zajmują się inne instytucje? 
Musielibyśmy najpierw przekazać to do 
zaopiniowania powiatowemu lekarzowi 

weterynarii oraz sanepidowi – powiedzia-
ła wójt.

Kiedy ktoś zwrócił uwagę, że uchwa-
ła w tej sprawie powinna być przyjęta 
w terminie do końca marca, a jest już ko-
niec maja, Anna Bętkowska odpowiedzia-
ła: – Tak, ale nie mieliśmy gdzie umiesz-
czać odłowionych psów, bo okoliczne 
schroniska nam odmawiały. Udało nam się 
wreszcie znaleźć taką placówkę, ale dale-
ko, bo aż za Kolnem – w Białej Piskiej. Jest 
tam schronisko dla bezdomnych zwierząt, 
z którego przyjeżdżają do nas jego przed-
stawiciele i zabierają złowione psy.

Ostatecznie uwzględniono poprawki 
Markowskiego dotyczące zapisu o treści: 
„kastracji i sterylizacji bezdomnych zwie-
rząt umieszczonych w schronisku dla bez-
domnych zwierząt”. Zmiana polega do 
dopisaniu na początku zdania słów: „Za-
sady przeprowadzania…”. Uchwałę przy-
jęto 11 głosami aprobującymi. Przeciwko 
niej głosowali Jan Markowski i Rafał Nej-
man, a Monika Sokołowska i Waldemar 
Suchecki wstrzymali się od głosu.

Rada przyjęła także zmianę regulami-
nową związaną z likwidacją w Urzędzie 
Gminy stanowiska pełnomocnika wójta 
do spraw rozwiązywania problemów spo-
łecznych. Obowiązki wykonującej tę funk-
cję osoby zostały przypisane innym urzęd-
nikom. Zaakceptowano również, przy 
1 głosie przeciwnym, zwolnienie zakła-
du budżetowego – Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Wiązownie – z obowiąz-
ku wpłat nadwyżki środków obrotowych 
do budżetu jednostki samorządu teryto-
rialnego.

– W związku z zadłużeniem Gminy 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, gmi-
na może ubiegać się o umorzenie części 
pożyczki w wysokości 20% zadłużenia, 

przeznaczając umorzoną kwotę na nowe 
zadania proekologiczne. Do rozliczenia 
umorzeń nie można wykazać wydatków 
poniesionych ze środków własnych wy-
gospodarowanych przez ZWiK. Można 
jednak w rozliczeniu umorzeń wykazać 
dotację przekazaną z budżetu gminy dla 
ZWiK na zadania inwestycyjne, takie jak 
budowa wodociągu czy kanalizacji. Z tych 
też względów zasadne jest pozyskanie do-
datkowych środków do budżetu, które na-
stępnie mogą wrócić do ZWiK w formie 
dotacji, a Gmina Wiązowna może uzyskać 
dodatkową korzyść w formie rozliczenia 
umorzonej pożyczki – uzasadnił projekt 
uchwały skarbnik Wiesław Miłkowski.

Radni odrzucili natomiast projekt 
wprowadzenia zmian do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna 
na lata 2012-2024 oraz do uchwały bu-
dżetowej na rok 2012. Zmian do WPF 
nie zaakceptowało aż 13 członków rady 
(głos za oddał tylko Józef Roman Witan, 
a Irena Nowak wstrzymała się), a zmia-
ny do tegorocznego budżetu „nie prze-
szły” stosunkiem głosów 9 do 6. Przeciw 
ich przyjęciu głosowali: Barbara Bratko, 
Andrzej Cholewa, Robert Duczek, Anna 
Lech, Piotr Łapiński, Jan Markowski, Ra-
fał Nejman, Dorota Pliszczyńska, Monika 
Sokołowska. Przeciwnego zdania byli na-
tomiast: Marzena Dach, Renata Falińska, 
Piotr Izdebski, Irena Nowak, Waldemar 
Suchecki, Józef Roman Witan.

Majowa sesja odbywała się wyjątkowo 
nie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, 
lecz w sali gimnastycznej Zespołu Szkol-
no-Gimnazjalnego w Zakręcie. Miało to 
związek ze zbliżającym się terminem od-
dania do użytku przy tej placówce boiska 
typu Orlik. Radni mogli obejrzeć podczas 
przerwy inwestycję, z czego większość 
skorzystała. PIOTR KITRASIEWICZ
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Noc Muzeów w Gliniance

Mają świetlicę 
w Rzakcie

W sobotni wieczór 19 maja w powiecie otwockim 
odbywała się impreza kulturalna „Noc Muzeów 2012”. 
Na szlaku odwiedzających była również Gmina Wiązowna, 
a konkretnie Izba Regionalna w Gliniance.

W dniu 25 maja w Rzakcie odbyło się uroczyste otwarcie 
świetlicy wiejskiej w budynku dawnej szkoły podstawowej.

Wśród zwiedzających była duża ekipa mieszkańców 
Gminy Celestynów, którzy objazd po muzeach z regio-
nu otwockiego rozpoczęli właśnie od Glinianki.

– Oprócz Izby Regionalnej, w której spędziliśmy około 40 mi-
nut, zajrzeliśmy do barokowego kościoła św. Wawrzyńca. Zajrze-
liśmy tylko, bo mogliśmy wejść jedynie do kruchty, a stamtąd za-
glądnąć do środka przez okienka w zamkniętych drzwiach – po-
wiedział Wiesław Muszyński, dziennikarz, przewodnik wycieczki 
z Celestynowa.

Zaproszona do wypełnionego w całości pasażerami autokaru, 
pani wójt Anna Bętkowska podziękowała zwiedzającym za przy-
bycie do Glinianki i zaprosiła ich ponownie na wiązowską ziemię. 
Potem sama dokładnie zwiedziła Izbę Regionalną, w której oczy-
wiście nie raz była wcześniej, zadając wiele pytań dotyczących 
poszczególnych, starych fotografi i i wymieniając uwagi z członki-
niami KGW na temat wspólnych znajomych i ich przodków. Oka-
zało się, że pani wójt, chociaż rodem z ziemi śląskiej, tak mocno 
zapuściła korzenie nad Mienią i Świdrem, że wykazała się dosko-
nałą znajomością wiązowsko-glinieckich rodów i ich genealogicz-
nych powiązań. Ci z mieszkańców, którzy w tym czasie zwiedza-
li Izbę na własną rękę (byli wśród nich m.in. pani Magda i pan 
Kamil z Wiązowny Kościelnej), mogli przy okazji porozmawiać 

Przybyłych powitał sołtys Rzakty, Stanisław Smolak. Obok 
niego zasiedli: radna Barbara Bratko, wójt Anna  Bętkowska 
oraz przedstawicielka Gminnego Ośrodka Kultury, Małgo-

rzata Leszkiewicz. Ta ostatnia przedstawiła charakter zajęć ofe-
rowanych przez nową placówkę.  Na początku działalności będą 
w niej zajęcia z plastyki i majsterkowania. Odbywać się będą przez 
2 godziny w tygodniu i chociaż ich koszt zostanie w dużym stop-
niu pokryty z budżetu gminy, to jednak na rodzicach spoczywać 

z szefową gminy, która wraz z radną Dorotą Pliszczyńską spędziły 
w Izbie Regionalnej dużą część sobotniego wieczoru.

Do godz. 20.00 Izbę Regionalną odwiedziły ekipy trzech auto-
karów: z Józefowa, Celestynowa i samej Wiązowny.

– Działamy dzisiaj od godz. 18.30 do północy. Oczekuje-
my jeszcze dwóch. Wszystko odbywa się sprawnie i miło – po-
wiedziała członkini KGW, Stanisława Nowak. PK

będzie obowiązek niewielkiej odpłatności. Rozpoczęcie działalno-
ści może nastąpić już na początku czerwca. Jeśli rodzice zgłoszą 
takie zapotrzebowanie, to świetlica będzie mogła działać również 
w okresie wakacyjnym, do tego jednak niezbędne będzie przygo-
towanie listy chętnych. 

Z kolei wójt Anna Bętkowska powiedziała: – Świetlica bę-
dzie dostępna codziennie, a otwierać ją i zamykać będzie osoba 
upoważniona, mieszkająca w tym budynku na piętrze. Szansa 
na rozwój placówki jest duża, bo dzieci już wcale nie spędzają 
całego wolnego czasu przed telewizorem, lecz pragną coś robić, 
kreować. W sąsiedniej Gliniance coraz więcej młodzieży garnie 
się na zajęcia z haftu, wycinanek i innych form sztuki ludowej 
organizowanych w Izbie Regionalnej. 

Sołtys Stanisław Smolak obszedł zebranych z puszką, do któ-
rej wrzucali dobrowolne datki „na rozruch” świetlicy. On sam 
wrzucił pieniądze jako pierwszy, po nim zrobiła to wójt Bętkow-
ska, radna Bratko oraz wielu z mieszkańców. Pani wójt przeka-
zała świetlicy prezenty od władz i rady gminy: ozdobne szachy 
oraz grę opartą na zasadach biznesu. Małgorzata Leszkiewicz 
w imieniu GOK podarowała świetlicy dwie gry planszowe: zaba-
wę w układanie słów oraz w działania fi nansowe.  

Po zakończeniu ofi cjalnej części spotkania nastąpił poczęstunek 
wyrobami wędliniarskimi sołtysa Smolaka. Goście oraz miesz-
kańcy (na otwarcie świetlicy przybyło kilkanaście osób z dziećmi) 
degustowali ze smakiem, a Anna Bętkowska oraz Barbara Bratko 
rozmawiały z przybyłymi na tematy dotyczące aktualnych pro-
blemów sołectwa. Można było także obejrzeć wystawę poświęco-
ną życiu Elwiro Andriollego, wypożyczoną przez GOK na okres 
miesiąca z Muzeum Ziemi Otwockiej. PK
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Artyści kaszubscy w Gliniance

Przy Izbie Regionalnej w Gliniance 
odbywały się w cztery majowe dni 
„Warsztaty Ludowe 2012”. Młodzież 
szkolna i gimnazjalna, a także dzieci 
z przedszkoli brały udział w kreowaniu 
sztuki ludowej pod okiem twórców.

Gośćmi warsztatów, przygotowa-
nych przez Stowarzyszenie Mi-
łośników Tradycji i Kultury Lu-

dowej „Wawrzynioki”, byli artyści ludo-
wi z Kaszub, którzy prezentowali swoje 
prace i przekazywali swoje umiejętności 
chętnym do nauki. Razem z nimi przy-

jechali podopieczni warsztatów terapii 
zajęciowej z powiatu puckiego.

Na spotkanie ze sztuką ludową przy-
byli – między innymi – uczniowie Gim-
nazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Jana Pawła II w Gliniance, przedszko-
laki z warszawskiego Wilanowa, gliniec-
kich przedszkoli „Karolek” i „Zabawny 
Kącik” oraz  klubu malucha „Kangu-
rek” w Wiązownie. Najmłodsi uczyli się 
pod okiem doświadczonych twórców 
podstaw malunku na szkle i kartonie, 
a starsi zmagali się z bardziej skompli-
kowanymi wymaganiami rękodzieła 
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Plebiscyt na medialnego wójta i Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu zakończył się wyróżnieniem 
dla naszego Urzędu Gminy i pani wójt. 

31 maja w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym „Kopernik” odbyła się Gala wręczenia tytułów nagrodzonym 
w Plebiscycie „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu”. Plebiscyt pod patronatem radia RMF MAXXX, zorganizowany 
został przez Warszawską Grupę Doradców PR. Plebiscyt skierowany był do wszystkich dziennikarzy, w tym obywatelskich 
pracujących na terenie całego Mazowsza. To oni decydowali, kto zasługuje na miano najbardziej medialnej osoby w urzędzie. 
Głosowanie odbywało się w sześciu kategoriach:
• medialny prezydent
• medialny burmistrz
• medialny starosta
• medialny wójt
• najlepsza strona www
• rzecznik prasowy 2011 Roku

Miał on na celu poprawienie sytuacji komunikacyjnej 
między samorządami a mediami lokalnymi i obywatelskimi 
oraz komunikacji społecznej z mieszkańcami.

Zdaniem Dyrektora Warszawskiej Grupy Doradców PR 
Maurycego Seweryna dzięki takim inicjatywom 
w społeczeństwie wzrasta świadomość roli, jaką odgrywa 
sprawna wymiana informacji dająca satysfakcję zarówno 
dziennikarzom jak i urzędnikom.          US

Medialna wójtMedialna wójtMedialna wójt

fo
t. 

U
G

artystycznego, między innymi zaplata-
niem wiklinowych koszyków i rzeźbie-
niem w drewnie.

Oprócz bliskiego kontaktu ze sztuką 
ludową i ich twórcami, dzieci i młodzież 
mogli poobcować z wiejskimi zwierzę-
tami,  w tym kaczkami oraz kozłami. 
Przedszkolaki bawiły się przy ognisku 
nad Świdrem i jadły pieczone kiełbaski. 
Dużą atrakcję stanowiły przejażdżki za-
bytkową bryczką. A ponieważ słoneczna 
pogoda dopisywała, wszyscy byli zado-
woleni.

Artyści z Kaszub, którym gościny 
udzieliło glinieckie gimnazjum, mieli 
okazję nie tylko spędzić cztery dni 
w urokliwym klimacie nadświdrzańskim, 
ale również wybrać się na kilkugodzinną 
wycieczkę do Warszawy.  PK

OGŁOSZENIE PŁATNE
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Orlik na Dzień Dziecka

Z powodu deszczowej pogody 
nastąpiło to w sali gimnastycz-
nej szkoły. Przybyli liczni go-
ście, w tym wójt Wiązowny 

Anna Bętkowska, której towarzyszyli za-
stępca Tomasz Kostyra, skarbnik gminy 
Wiesław Miłkowski, naczelnik Wydzia-
łu Administracji i Spraw Obywatelskich 

Urzędu Gminy Urszula Skolasińska, na-
czelnicy wydziałów, przedstawiciele 
lokalnego samorządu, duchowieństwa, 
ochotniczej oraz zawodowej straży po-
żarnej. Byli oczywiście uczniowie oraz 
ich nauczyciele,  a szyje wielu z nich ozda-
biały szaliki promujące Mistrzostwa Eu-
ropy w piłce nożnej Euro 2012, co było 
jak najbardziej na czasie, a jednocześnie 
wyrażało ducha uroczystości polegającej 
przecież na oddaniu do użytku obiek-
tu sportowego, służącego m.in. do gry 
w piłkę nożną.

Po wprowadzeniu przy dźwiękach 
werbli sztandaru SP im. Norwida w Za-
kręcie i odegraniu hymnu państwowe-
go przez Młodzieżową Orkiestrę OSP 
w Pilawie, przybyłych powitała dyrektor 
ZSG Elżbieta Olczyk-Szum. Powitanie 
trwało dłuższą chwilę, bo wśród gości 
znajdowali się sołtysi, przedstawiciele 
rady rodziców, miejscowi działacze spo-
łeczni. 

– Jest mi niezmiernie miło, iż w tak 
radosnych okolicznościach obchodzo-
nego dzisiaj Międzynarodowego Dnia 
Dziecka uczniowie, rodzice i nauczy-
ciele Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
w Zakręcie, obdarowani zostaną nie-
zwykłym prezentem – wysokiej kla-
sy obiektem sportowym, wchodzącym 
w skład projektu rządowego „Moje 
boisko – Orlik 2012” – tymi słowami 
Elżbieta Olczyk-Szum rozpoczęła swoje 
wystąpienie, a w jego dalszej części mó-
wiła o wartościach płynących ze spraw-
ności fi zycznej, będącej od zarania dzie-
jów gwarancją przetrwania człowieka, 
bo szybszy i zręczniejszy człowiek zdo-
bywał pożywienie i wygrywał walkę 
o swoje terytorium. Podkreśliła również, 
że Orlik jest ważnym wydarzeniem dla 
mającej ponad 80-letnią tradycję szkoły 
w Zakręcie i na trwałe zapisze się w jej 
annałach.

Poproszona o zabranie głosu wójt 
Anna Bętkowska wyraziła nadzieję, 
że nowy obiekt sportowy przyczyni się 
do podniesienia jakości kondycji fi zycz-

W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 
im. Cypriana Kamila Norwida 
w Zakręcie odbyła się uroczystość 
otwarcia boiska typu Orlik.
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nej uczniów i młodzieży nie tylko z Za-
krętu, ale terenu całej gminy.

– Już starożytni zauważyli, że zdrowe 
i wysportowane ciało powinno zawie-
rać  zdrowego ducha. Zdrowego du-
cha daje wam szkoła, czytanie książek 
i rozwijanie w sobie własnych refl eksji, 
kulturalnych potrzeb oraz intelektu-
alnych aspiracji. Ducha sportu odnaj-
dywaliście podczas zajęć wychowania 
fi zycznego w tej sali gimnastycznej, 
gdzie obecnie się znajdujemy, teraz bę-
dziecie mogli kształtować go również 
na nowoczesnym boisku, właśnie Orli-
ku – powiedziała wójt. W dalszym cią-
gu swojego wystąpienia Anna Bętkow-
ska w krótkich słowach omówiła także 
komplikacje związane z realizacją tej 
inwestycji, bo fi rma, która jako pierw-
sza przystąpiła do pracy nie dokończyła 
jej łamiąc umowę, a Wiązowna nie jest 
jedyną gminą w Polsce poszkodowa-
ną przez nieuczciwego przedsiębiorcę. 
Na szczęście wszystko dobrze się skoń-
czyło, bo podpisano umowę z innym wy-
konawcą, który rzetelnie wywiązał się 
ze swoich obowiązków doprowadzając 
do zakończenia budowy w przewidzia-
nym czasie.

Z kolei Piotr Łapiński, radny z Zakrętu 
i wiceprzewodniczący Rady Gminy po-
wiedział: – Jeszcze 8 lat temu na miejscu 
Orlika były chaszcze i śmieci. Zrodził się 
wówczas pomysł mieszkańców Zakrętu, 
Izabeli i Majdanu, żeby to miejsce zago-
spodarować. I zrobiliśmy to. Najpierw 
powstało boisko trawiaste, a my ma-
rzyliśmy o wielofunkcyjnym. I dzisiaj 
marzenie to stało się faktem. Niech 
to będzie przykład dla dzieci, obchodzą-
cych dzisiaj swoje święto i którym życzę 
z tej okazji wszystkiego najlepszego, 
że warto dążyć do celu.

Nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi 
z udziałem władz i samorządu gminy, 
dyrektora ZSG, a także przedstawicieli 
samorządu uczniowskiego. Ceremonię 
uświetnił akcent artystyczny, jakim był 
występ przybyłych z Pilawy z orkiestrą 
strażacką chearleaderek. Były także tań-
ce w wykonaniu uczniów, w tym taniec 
dziewcząt ze wstążkami.

Na prośbę pani dyrektor, proboszcz 
parafi i św. Pawła Apostoła w Zakręcie 
ks. kanonik Tadeusz Firysiuk zainicjował 
modlitwę „Ojcze Nasz” i udzielił błogo-
sławieństwa Bożego, a proboszcz parafi i 
św. Wojciecha w Wiązownie, ks. prałat 
Tadeusz Łakomiec poświęcił część sali 
pod przeciętą wstęgą, pełniącej w sym-
bolicznym zastępstwie rolę kompleksu 
boisk sportowych Orlik.

Nastąpiła defi lada uczniów w bar-
wach olimpijskich. Gdyby nie deszcz, 
parada nastąpiłaby na Orliku, przez 
co na pewno efekt byłby bardziej do-
niosły i malowniczy. Ale i tak masze-
rujący wokół sali gimnastycznej zrobili 
wrażenie, bo złożona uczniów „repre-

zentacja olimpijska” niosła fl agę, której 
koła reprezentują unię pięciu kontynen-
tów i sportowców całego świata podczas 
igrzysk olimpijskich.

W imieniu młodzieży szkolnej, po-
dziękowanie za Orlika wyraziła Andże-
lika Jackiewicz, a było ono skierowane 
do Ministra Sportu, Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego oraz Wójta 
i Rady Gminy Wiązowna. Uczniowie 
wręczyli władzom gminy, naczelnikowi 
wydziału inwestycji oraz wiceprzewod-
niczącemu rady upominki w postaci 
wykonanych przez siebie prac artystycz-
nych, oprawionych w szkło i ramki. 

Uroczystość zakończyła sympatyczna 
manifestacja sportowa podczas której 
udekorowani we fl agi z polskim godłem, 
szaliki i czapki promujące EURO 2012 
uczniowie i goście wspólnie pozowali 
do zdjęcia śpiewając piosenkę kibiców 
„ko-ko, ko-ko, Euro spoko”.

Po zakończeniu części ofi cjalnej na-
stąpiły rozgrywki sportowe, wprawdzie 
nie na boisku, lecz na sali gimnastycznej.

 PIOTR KITRASIEWICZ
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Gratulacje dla Rh Bluesa

Wśród tych ostatnich prym wio-
dło Wydawnictwo Świderma-
jer, oferujące książki i albumy 

o ziemi powiatu otwockiego, jej trady-
cjach, dziejach, obyczajach i kulturze. 
Z kolei o walorach przyrodniczych można 
było poczytać w publikacjach i folderach 
przygotowanych na stoisku Mazowieckie-
go Parku Krajobrazowego. Można było 
również skosztować wyrobów kuchni 
regionalnej oraz posłuchać dobrej muzy-
ki. A tej ostatniej było pod dostatkiem, 
bowiem oprócz występów laure-
atów konkursów „Piosen-
ki różnej” oraz „Śpiewaj 
z Kubusiem”, i oprócz 
gościa specjalnego, któ-
rym w tym roku był zespół 
z udziałem artystów pol-
skich, rosyjskich i ukra-
ińskich „Samowar 
Show”, wykonujący 
po rosyjsku dumki, 
romanse i piosenki 
zza naszej wschodniej 
granicy, każda gmina 
przygotowała występ 
swojego najbardziej re-
prezentatywnego zespołu 
artystycznego. 

Przedstawicielem 
Wiązowny była 
w tym roku grupa 
RH Blues, działają-

W słoneczną niedzielę 3 czerwca w Parku Miejskim w Otwocku odbył się 
IX Powiatowy Festiwal Kultury, który coraz mocniej wpisuje się tradycję 
regionu nadświdrzańskiego przyciągając wystawców, artystów ludowych, 
zespoły muzyczne i ofi cyny wydawnicze. 

W dniach 4-5 czerwca wójt Anna Bętkowska i z-ca kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego Alina Dębska złożyły wizytę rodzinom 
wielodzietnym z terenu Gminy Wiązowna.

Wybrano siedem rodzin wychowujących najwięcej – od pięciorga do ośmiorga 
– dzieci, bo odwiedziny nie miały charakteru wyłącznie kurtuazyjnego, 
lecz związane były z obdarowaniem najmłodszych prezentami. 
Pani wójt i kierowniczka USC wręczały każdej rodzinie zestawy zabawek, 
między innymi gry planszowe, przedmioty sportowe, wiaderka i foremki 
do piaskownicy, zabawki. Każda rodzina otrzymała też dyplom z gratulacjami. 
Prezenty ufundowała fi rma Mochtoys z Woli Duckiej Katarzyny i Artura Mochów.

– Rodziny wielodzietne są dumą naszej gminy. Życzymy im jak najwięcej 
radości, a sponsorom dziękujemy za szczodrobliwość i sympatię dla dzieci 
– powiedziała wójt Bętkowska.                  PK

Z wizytą u rodzin wielodzietnychZ wizytą u rodzin wielodzietnychZ wizytą u rodzin wielodzietnych
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ca przy Gminnym Ośrodku Kultury i kie-
rowana przez jej założyciela Romana Sa-
dowskiego (jest on także członkiem zespo-
łu, akompaniującym wokalistom na gita-
rze elektrycznej). RH Blues, w skład któ-
rego wchodzą wokaliści znani z sukcesów 
w konkursach piosenki m.in. Iza Suchec-
ka, Agnieszka Bieńkowska, Magdalena 
Sobkowicz i Paweł Izdebski, nie raz wystę-
pował w otwockim Parku Miejskim wzbu-
dzając entuzjazm publiczności, a w 2011 
roku zajął II miejsce podczas tzw. prze-

pustki na festiwalu w Mrągowie. 
Muzycy znad Mieni 

wystąpili 3 czerwca jako 
pierwsi, bo Gmina Wią-
zowna zainaugurowała 
artystyczne prezentacje sa-
morządowe o godz. 15.10. 

Zgodnie z przewidzia-
nym harmonogramem 
imprezy występ każ-
dego zespołu trwał 
pół godziny i w tym 
czasie wiązowscy arty-

ści  zagrali i zaśpiewa-
li kilkanaście piosenek, 

głównie w języku angiel-
skim. Odnieśli kolejny suk-
ces, a rozentuzjazmowa-

ny konferansjer za-
powiedział udział 
grupy w otwockiej 
„Nocy Świętojań-

skiej”, co członkowie Rh Bluesa przyjęli 
z pewnym zaskoczeniem, bo jak się oka-
zało, o swoim udziale w tej czerwcowej 
imprezie jeszcze nie wiedzieli. 

Recitalowi Rh Bluesa przysłuchiwali się 
wójt Anna Bętkowska, dyrektor GOK 
Anna Przeździecka oraz skarbnik Wiesław 
Miłkowski. Złożyli gratulacje artystom, 
a pani wójt odebrała z rąk przedstawi-
ciela organizatorów Festiwalu, członka 
Zarządu Powiatu Otwockiego Janusza 
Budnego, statuetkę będącą „podzięko-
waniem dla Gminy Wiązowna za udział 
w IX Powiatowym Festiwalu Kultury oraz 
za życzliwość i owocną współpracę przy 
organizowaniu wydarzeń kulturalnych 
wraz  z życzeniami kolejnych sukcesów 
w rozwijaniu wrażliwości estetycznej 
w regionie”. W imieniu organizatorów 
pod podziękowaniem złożyła podpis sta-
rosta otwocki Bogumiła Więckowska.

IX Powiatowy Festiwal Kultury miał 
jeszcze jeden wiązowski akcent za spra-
wą kilkorga plastyków prezentujących 
przy stoisku z napisem „Twórcy z Gminy 
Wiązowna” swoje prace, głównie obrazy 
oraz wyroby rękodzielnicze. Z nimi rów-
nież spotkała się pani wójt, która dłuż-
szą rozmowę odbyła z aktywną nie tylko 
na polu plastycznym Karoliną Poszwald-
-Smolińską. Po zwiedzeniu także innych 
stoisk Anna Bętkowska pojechała do 
Duchnowa, gdzie odbywał się Piknik 
Rodzinny, a tuż po niej przybyli tam 
również wokaliści i muzycy z Rh Bluesa, 
którzy wystąpili z kolejnym koncertem, 
tym razem dla lokalnej społeczności, 
głównie mieszkańców Duchnowa, Bory-
szewa i Kącka. PK
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Rodzinnie 
w Pęclinie

Ach, co to był za piknik!

Były występy taneczne dzieciaków 
uczęszczających na przedszkolne 
zajęcia taneczne oraz aktorskie 

ich rodziców. Ci ostatni zaprezentowali 
swoich pociechom inscenizację zatytu-
łowaną „Spotkanie bajek”. W przedsta-
wieniu wzięła udział Agnieszka Matysiak 
z Warsztatów Terapii Zajęciowej dzia-
łających przy Stowarzyszeniu Rodzin 
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie „Jesteśmy!”, która zaśpie-
wała piosenkę z repertuaru Violetty Vil-
las zatytułowaną „List do matki”.

Licznie przybyli uczestnicy pikniku 
poznali laureatów gminnego konkur-
su recytatorskiego oraz reprezentan-
tów przedszkola „Pod Stumilowym 

Motywem przewodnim była 
ekologia. Tej wielkiej sprawie 
– edukacji ekologicznej – słu-

żył interesujący pokaz mody pt. „Papie-
rowy szyk”, przejmujące przedstawienie 
uczniów klasy V b pt. „Dobra energia 
dla wszystkich”, eko-test Toyoty z na-
grodami oraz podsumowanie  i ogłosze-
nie wyników międzyklasowych konkur-
sów ekologicznych;  zbiórka odpadów 
elektronicznych ,,Spotkanie z ciotką 

Lasem” w Konkursie Piosenki Polskiej 
w Otwocku. Rozegrano konkurs wiedzy 
„Co wiem o EURO 2012 czyli ko-ko, 
ko-ko Euro Spoko” poprowadzony przez 
Janusza Budnego. Wzięło w nim udział 
pięć drużyn rodziców, którym towarzy-
szyły ich pociechy. 

Organizacyjną pieczę nad piknikiem, 
którego gośćmi byli harleyowcy repre-
zentujący na motorach poznański klub, 
sprawował personel przedszkola „Pod 
Stumilowym Lasem”. Wójt Anna Bęt-

Utylką” (zorganizowana przez Remon-
dis) oraz zbiórka makulatury. 

Edukacyjny charakter miało rów-
nież przedstawienie uczniów klasy IVa 
pt. „I ja odpowiadam za swoje bezpie-
czeństwo” oraz, w podobnym duchu, 
wystawa prac uczniów pt. „Bezpiecz-
na szkoła – bezpieczny uczeń” w holu 
szkoły. Wszyscy chętni mogli sobie 
porzeźbić, pohaftować, pomalować 
na szkle, potrenować decoupage, wyko-
nać własną biżuterię oraz powarzyć sery 
pod okiem doświadczonych mistrzów. 
Na najmłodszych czekały: trampoli-
na, plac zabaw i malowanie twarzy. 
Na pozostałych – konkursy i zawody 

W Dniu Dziecka Gminne Przedszkole 
„Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie 
zorganizowało piknik rodzinny.

Piknik Rodzinny w Gliniance był 
naprawdę udany. Oj, działo się, działo! 
Nawet najbardziej wybredni nie mogli 
narzekać – tyle było atrakcji! 

kowska wyraziła radość, że znajduje się 
wśród przedszkolaków i ich rodziców na 
wspólnej imprezie. Poinformowała rów-
nież o przyznaniu dyrektor przedszkola 
Ewie Kołodziejczyk Brązowego Krzyża 
Zasługi za osiągnięcia w zakresie pracy 
pedagogicznej i złożyła jej gratulacje.

Finałem pikniku był występ zespołu 
„Lwy morskie” wykonującego w zgo-
dzie z nazwą grupy znane utwory szan-
towe m.in. „Morskie opowieści” czy 
„10 w skali Beauforta”. PK

sportowe, koncert dla mam w wykona-
niu uczniów kl. I-III, występy szkolne-
go chóru oraz solówki uczniów z Gim-
nazjum, a na koniec triumfalny wjazd 
wozu strażackiego i efektywne gaszenie 
(sztucznego) pożaru. Wcześniej strażacy 
wręczyli dzieciom wspaniałe nagrody 
za konkurs na znak grafi czny OSP 
w Gliniance i OSP w Wiązownie.

Oprócz wspomnianych tradycyjnych 
elementów pikników w Gliniance poja-
wił się nowy – charytatywny. Był to 
bieg „Złotówka dla zdrowia”, w którym 
mógł uczestniczyć każdy po dokona-
niu opłaty startowej w wysokości 1 zł. 
Pozyskane środki zostały w całości prze-
kazane  uczniowi naszej szkoły choremu 
na mukowiscydozę. 

 HALINA TOPORKIEWICZ
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Inauguracyjny piknik
W niedzielę 3 czerwca w Duchnowie 
odbył się piknik rodzinny. 
Były pokazy taneczne, koncerty 
zespołów muzycznych 
oraz konkursy dla młodszych 
i starszych uczestników imprezy.

W pikniku wzięli udział podopie-
czni Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej Stowarzyszenia Jeste-

śmy!, a zwłaszcza ci z nich, którzy są miesz-
kańcami Duchnowa, Kącka i Pęclina.

 – Wprawdzie jesteśmy tylko gośćmi 
pikniku, ale pomagaliśmy przy jego zor-
ganizowaniu – powiedział członek zarzą-
du Jesteśmy! Waldemar Burtkiewicz.

Wśród uczestników imprezy zauwa-
żyliśmy wójt Annę Bętkowską, niektó-
rych radnych i sołtysów oraz ks. prałata 
Tadeusza Łakomca, proboszcza parafi i 
św. Wojciecha w Wiązownie. Wziął on na-
wet udział w części artystycznej śpiewa-
jąc dla zebranych żartobliwą piosenkę 
o pewnym kleryku, który marzył o tym, 

żeby zostać biskupem, a tymczasem za-
kochał się i…

W programie pikniku znalazły się po-
pisy taneczne młodych artystek trenują-
cych w Gminnym Ośrodku Kultury pod 
okiem Anny Chwalczuk. Talenty wo-
kalne i muzyczne zaprezentowali człon-
kowie zespołów Lwy Morskie i Smak 
Band, a Paweł Arciszewski poprowadził 
konkurs z nagrodami dotyczący wiedzy 
o Mistrzostwach UEFA EURO 2012 Pol-
ska – Ukraina oraz w ogóle o polskiej 
piłce nożnej. Dużo śmiechu wywołała ry-
walizacja w przeciąganiu liny, a najwięcej 
widzów zgromadził pokaz w wykonaniu 
wiązowskiej jednostki OSP polegający 
na wydobywaniu z rozbitego samochodu 
poszkodowanych, w tym dziecka w fote-
liku. Oczywiście były to tylko ćwiczenia, 
ale z zachowaniem daleko idącego rea-
lizmu. Szybkość i sprawność działania 
druhów-ochotników publiczność nagro-
dziła mocnymi oklaskami.

– Ostatnia impreza tego rodzaju odby-
ła się w Duchnowie 35 lat temu. Po tak 
długiej przerwie chcieliśmy wreszcie 
zacząć działać, coś zrobić. Razem z pa-
nią sołtys i całą radą sołecką uznaliśmy, 
że zapotrzebowanie na piknik rodzin-
ny jest duże,  podobnie jak zapał i chęć 
zaangażowania w takie przedsięwzięcie. 
I nie pomyliliśmy się – powiedział duch-
nowski radny Józef Roman Witan.  PK

Szczęśliwych
wakacji…!
Wszystkim Uczniom, 
Nauczycielom i Pracownikom 
placówek oświatowych 
Gminy Wiązowna 
życzę 
wakacji pełnych słonecznego uroku, 
bezpiecznego wypoczynku 
w zdrowej i przynoszącej 
lepszą kondycję atmosferze. 
Życzę znakomitego humoru, 
który niech pozostanie z Wami 
na kolejny rok szkolny. 
A satysfakcja z dobrze spędzonych 
szczęśliwych wakacji 
niech towarzyszy 
Wam na co dzień  w pracy i nauce, 
już po letnim wypoczynku.

Wójt Anna Bętkowska
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A satysfakcja z dobrze spędzonych 

Wam na co dzień  w pracy i nauce, 

Szczęśliwych
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Naoczny świadek (3)

Wentylator postępu 
kontra zaścianek
Piętnaście lat temu obywatelka Wiązowny, wielce miła, 

uczona dama, dała mi kopię fragmentu dokumentu, który 
potwierdzał 400-lecie erygowania parafi i św. Wojciecha. 

Pokazałem to pani wójt Jolancie Koczorowskiej i ona zadecy-
dowała o uroczystości. Proboszczem był wtedy ksiądz Tadeusz 
Łuniewski, człowiek wielce gospodarny, i z tego powodu dopa-
sowany do równie gospodarnej pani wójt. Wówczas napisałem 
do „Powiązań” list obywatela gminy – podkreślając 400 lat pa-
rafi i jako siłę chrześcijaństwa. Żeby nie wyszło zbyt patetycznie 
pozwoliłem sobie na przytoczenie 40-rocznicy urodzin Jolan-
ty z Radiówka, aby połączyć ważne funkcje wójta i plebana. 
Do tego osoby towarzyszące stanowiące trzon mentalny gmi-
ny, jak Marek Jędrzejczak, Magda Łukomska, Anna Bętkowska 
(obecna wójt), Marek Dąbała, młody prawnik, Zbigniew Rak, 
Jerzy Dąbała, ówczesny zastępca wójta. Poruszyłem już wtedy 
kolejne publiczne naloty antyklerykalne przy jednoczesnym fał-
szywym uznaniu dla Papieża. Na przykład, żakowski, ale dość 
lichy żart z gestów papieskich w Kaliszu – z udziałem fi listrów 
nowej generacji. Poruszyliśmy wtedy gotycką powagę Kościo-
ła wobec gipsowych fi gurek świętych odpustowych, co jest 
w tradycji ludowej i nie tylko nie narusza tej powagi, ale wręcz 
ją rozpowszechnia. A tu nagle po 2000 lat (w tym 400 wią-
zowskich) ktoś podający się za wzór postępu chce przewietrzać 
zaścianek. To może okazać się dość trudne, skoro po 80 la-
tach postępowego demolowania Kościoła, Cerkwii i Synagogi, 
wraz z ich pasterzami, postęp się przewrócił i natychmiast ożyły 
te demolowane instytucje. Czy w formie zaścianka?

To jest pytanie do każdego z osobna. Oto Noc Muzeów 
otwiera panienka w pięknej, czerwonej sukni, która według 
opinii jednego z naszych ministrów jest – cytuję: „dobrem naro-
dowym”. Jezus Maria, na pomoc ! Biblię napisał naćpany zioła-
mi frajer. Nowoczesna postępowa sztuka – genitalia na krzyżu. 
Dobrze, że nie na Gwieździe Dawida. Tolerancja, liberalizm, sa-
mowola: słowa naiwnie uważane za postępowe. Ale nie w Ro-
sji, gdzie wara od cerkwi, nie w Izraelu – tam nawet Mossad 
zareaguje gdy trzeba, i nie u Arabów – za to jest kismet czyli po-
derżnięcie gardła. Osoby i osóbki postępu mogłyby spróbować 
przewietrzyć zaścianki Koranu i Talmudu, obie religie aktualne 
w naszej zarozumiałej Europie. Wybieram zaścianek, z gipsową 
fi gurką w ręku wkraczam do gotyckiej katedry, żeby posłuchać 
najkrótszej i przez to najłatwiejszej do zapamiętania konstytu-
cji świata czyli Dekalogu. Tego napisanego pod wpływem ziół 
ogłupiających. 

Wybitny ateista, uczestnik buntu w Treblince, uczestnik 
Powstania Warszawskiego, człowiek wielkiej kultury, Samuel 
Willenberg, ofi arował Warszawie rzeźbę Jana Pawła II na znak 
poszanowania dla każdej religii. O ile ateizm może być oświe-
cony i postępowy, to udawanie ateizmu za pomocą pogardy 
i kpin jest czystą ciemnością. Jej popieranie przez profesora uni-
wersyteckiego jest mało przekonującą protezą. I to jest zdanie 
przeważające w naszym zaścianku wszelkich religii, wbrew pra-
cującemu, lecz zacinającemu się wentylatorowi.

 CZESŁAW FABIAŃSKI
Red.: Poglądy prezentowane przez Autora nie muszą być zgodne 
z poglądami redakcji „Powiązań”.

SPRAWOZDANIE ZA 2011 ROK
z działalności stowarzyszenia 

Ruch Aktywności 
Społeczno-Gospodarczej 

„WOLA” 
w Woli Duckiej 05-408 Glinianka 

Stowarzyszenie „WOLA” zarejestrowane jest w Woli Duckiej 57a 
(aktualnie nadana ulica Trakt Lubelski 4, gm Wiązowna, powiat 
Otwock). Lokal użyczony jest nieodpłatnie przez dyrekcję Hote-
lu Relaks od 2004 roku. Posiada status OPP i nie prowadzi działal-
ności gospodarczej i nie zatrudnia pracowników. Utrzymuje się 
ze składek członkowskich, dobrowolnych datków ludzi oraz z prze-
kazu 1% podatników za pośrednictwem US w Otwocku. Organizacja 
liczy 20 członków zwyczajnych, 6 wspierających, 10 wolontariuszy. 
Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową non profi t i celem 
statutowym jest wspieranie małej przedsiębiorczości lokalnej, tury-
styki rekreacji i sportu turystyki, pomoc ludziom w trudnych sytu-
acjach, niepełnosprawnym. Kultywowanie kultury ludowej np.(palmy 
świąteczne, spotkania wigilijne, wspólnie śpiewanie kolęd, święto 
ziemniaka z udziałem niepełnosprawnych – Stowarzyszenie „Je-
steśmy”, pokaz wyrobu masła własnoręcznie wykonaną maselnicą 
oraz jego degustacja). Stowarzyszenie ma zespół ludowo-biesiadny, 
który daje występy przy różnych okazjach np. święto patriotyczne 
3 Maj, 11 Listopad i inne. Członkowie Stowarzyszenia brali aktyw-
ny udział w organizowanych szkoleniach przez samorządy lokalne. 
Organizacja „Wola” jest zrzeszona we wspólnocie 7 gmin pod nazwą: 
„Natura i Kultura-Leader Plus” oraz innymi organizacjami pozarządo-
wymi na terenie powiatu otwockiego. Temat ważny dla mieszkańców 
Woli Duckiej oraz innych miejscowości sąsiednich to projekt plano-
wanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu. Stowarzyszenie 
złożyło część wniosków w w/w sprawie i liczy na aktywne włącze-
nie się samorządu, aby wspólnie osiągnąć zamierzony cel i podłą-
czyć się do instalacji gazowej. 

Prezes Stowarzyszenia „WOLA”
Stanisław Niziołek

tel. 22 789 99 25
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III regionalny 
fi nał „czwartków” 
w Gliniance

W dniu 30 maja br. na ministadionie 
przy Szkole Podstawowej w Gliniance 
od godziny 13.00 lekkoatleci z dziesięciu 
szkół podstawowych walczyli o medale 
i prawo startu w Grand Prix Polski 
XVIII Edycji Czwartków 
Lekkoatletycznych.

W    ukończonej serii zawodów 
wzięło udział 350 dziewcząt 
i chłopców. Młodzi lekkoatle-

ci próbowali w czasie 8 spotkań swoich 
sił i umiejętności sportowych w biegach 
na 60, 300, 600 i 1000 m, w skoku 
w dal i wzwyż oraz w rzucie piłeczką pa-
lantową. Zawody odbywały się w trzech 
kategoriach wiekowych – roczniki: 1999,
2000 oraz 2001 i młodsi – dziewcząt 
i chłopców. Prowadzona była klasyfi -
kacja zespołowa i nauczycieli-trenerów. 
W fi nale rozdano 111 medali i dwa kom-
plety pucharów. Wyniki indywidualne 
zamieszczone są na stronie interneto-
wej www.spglinianka.szkolnastrona.pl/
UKS Smoki/. Miło nam poinformować, 
że wspaniale spisali się sportowcy z Gli-
nianki zdobywając 33 medale, w tym 
13 złotych, 14 srebrnych i 6 brązowych. 
W klasyfi kacji zespołowej już po raz trze-
ci zwyciężyli zawodnicy  UKS „Smoki” 
Glinianka. Impreza dała dzieciom wiele 
radości, zachęciła do uprawiania lekkiej 
atletyki i poprawiania swoich wyników 
sportowych. Tym większe podziękowa-
nia należą się władzom gminy Wiązow-
na za wsparcie fi nansowe imprezy, bez 
którego zawody nigdy by się nie odbyły. 
Bardzo dziękujemy pani Wójt Annie Bęt-
kowskiej i podległym jej służbom. 

 ZENON KWIATKOWSKI

Jubileusz 
proboszcza
W dniu 27 maja w kościele 
pw. św. Pawła Apostoła w Zakręcie 
odbyła się uroczysta Msza św. z okazji 
25 lat kapłaństwa oraz 16 lat posługi 
w Parafi i w Zakręcie jej proboszcza 
księdza kanonika Tadeusza Firysiuka.

Przybyło wielu wiernych, nie tylko 
mieszkańców Zakrętu, w tym dele-
gacje lokalnych placówek, organiza-

cji, fi rm i stowarzyszeń. Jubilat otrzymał 
liczne wiązanki kwiatów między innymi 
od delegacji z Urzędu Gminy Wiązow-
na z wójtem Anną Bętkowską na czele; 
od Rady Gminy reprezentowanej przez 
jej wiceprzewodniczącego Piotra Łapiń-
skiego; od dyrektora Zespołu Szkolno-
-Gimnazjalnego im. C.K. Norwida w Za-
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Dlatego też ideą realizowanych 
przez Gminę Wiązowna pro-
jektów pn. „Język angielski klu-

czem do integracji społecznej” i „Język 
hiszpański kluczem do integracji społecz-
nej” było przeprowadzenie zajęć, w trak-
cie których nauka języków obcych staje 
się autentyczną przyjemnością połączoną 
z możliwością pogłębiania osobistych 
zainteresowań czy też rozwijania posia-
danych pasji, w tym podróżniczych. Sam 
wybór tych języków nie był przypadkowy, 
bowiem cele, jakie stawia sobie Gmina 
Wiązowa są odzwierciedleniem celów, ja-
kie stawiają sobie jej mieszkańcy (w opar-
ciu o przeprowadzoną analizę potrzeb 
szkoleniowych).

Wsparciem objętych zostało 90. miesz-
kańców (9 grup x 10 osób, w tym 5 grup 
języka angielskiego i 4 grupy języka hisz-
pańskiego) chcących nauczyć się konkret-
nych języków lub poszerzyć posiadane już 
umiejętności językowe. 

Gdybyśmy dziś podejmowali decyzję dotyczącą kierunku wakacyjnego wyjazdu, 
wiele osób wybrałoby z pewnością Anglię i Hiszpanię. Są to kraje do których 
powraca się wielokrotnie, a każde kolejne spotkanie przynosi nowe doznania, 
nowe odkrycia, inne szersze spojrzenie na historie tam opowiedziane. 

Języki obce kluczem do...

kręcie Elżbiety Olczyk-Szum oraz mło-
dzieży szkolnej.

Po trwającej ponad dwie godziny Mszy 
św., w czasie której wygłoszono trzy ka-
zania (Jubilatowi towarzyszyli przed ołta-
rzem zaprzyjaźnieni księża-proboszczowie 
z innych parafi i), nastąpił festyn na ze-
wnątrz kościoła, na którym oprócz po-
częstunku grochówką, bigosem, fl akami, 
ciastami i zimnymi napojami, były tańce 
do granej na żywo muzyki. PK

Realizowane Projekty cieszyły się du-
żym zainteresowaniem mieszkańców 
Gminy Wiązowna. Wynika to z przepro-
wadzonych ankiet ewaluacyjnych wśród 
osób, które otrzymały już certyfi katy, jak 
i uczestników projektów kontynuują-
cych jeszcze zajęcia. Udział uczestników 
w Projekcie był bezpłatny, koszty jego 
organizacji pokrywane były ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
i z Budżetu Państwa. 

Uczestnicy zajęć uczynili milowy krok 
naprzód, gdy przeszli od świadomych 
potrzeb do świadomych działań. Udział 
w Projekcie wymagał od jego uczestników 
cierpliwości, systematyczności i wysiłku. 
Nauka języka to w szczególności jednak 
wielka przyjemność i satysfakcja, uwień-
czeniem której z całą pewnością może 
stać się zaplanowanie spędzenia wakacji 
w Anglii czy Hiszpanii. 

KIEROWNIK PROJEKTU 
BOŻENA ZAKRZEWSKA
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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

Ważne telefonyWażne telefonyWażne telefony
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Izba Regionalna w Gliniance Izbę Regionalną utworzono w 1978 
roku w drewnianym budynku daw-
nego urzędu gminy z inicjatywy pań 

z Koła Gospodyń Wiejskich i działające-
go przy nim ludowego zespołu Wawrzy-
nioki. Początkowo zbiory prezentowa-
no tylko w dwóch pomieszczeniach, 
bo w pozostałych mieszkali lokatorzy 
i mieściła się  biblioteka publiczna. Do-
piero trzy lata temu, bo wyprowadze-
niu mieszkańców z budynku i general-
nym remoncie, wszystkie pomieszczenia 
można było przeznaczyć dla celów wy-
stawienniczych. 

Izba Regionalna eksponuje dawne 
przedmioty codziennego użytku w go-
spodarstwie wiejskim, obrazy i rzeźby lu-
dowej sztuki sakralnej, historyczne foto-
grafi e ukazujące Gliniankę w okresie mię-
dzywojennym i wcześniejszym, a także
dawne szyldy, tablice urzędowe, dowo-
dy osobiste (jest m.in. ausweiss z okresu 
okupacji hitlerowskiej) i innego rodza-
ju dokumenty (np. świadectwa szkol-
ne). Wszystkie są darami mieszkańców, 
niekiedy wyszukanymi w zapomnia-
nych zakamarkach strychów i piwnic. 
Jest chlubą Glinianka i całej Gminy 
Wiązowna. Tegoroczna, zorganizowa-
na także w powiecie otwockim akcja 
„Noc Muzeów” objęła właśnie gliniecką 
Izbę Regionalną jako wartą odwiedze-
nia placówkę muzealną na wiązowskiej 
ziemi.   fo
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Gorące rytmy z Kuby
Niezwykła impreza odbyła się 
w sobotę 19 maja w Gminnym 
Ośrodku Kultury. Z okazji prelekcji 
podróżnika Ryszarda Sobolewskiego 
pt „Gorąca Kuba” oraz koncertu 
kubańskiego zespołu wokalno-
-muzycznego, na wiązowską ziemię 
przybyli Ambasador oraz Konsul 
Republiki Kuby w Polsce, a także 
Pani Konsul Republiki Ekwadoru.

Dyplomatami byli: Ambasador 
Republiki Kuby Juan Dagober-
to Castro Martinez, konsul 
tego kraju Roberto Marre-

ro (obaj z małżonkami). Przybyła także 
– w towarzystwie małżonka – Pani Kon-
sul Republiki Ekwadoru, Erika Lucia 
Martillo Naranjo. 

Salę taneczną, w której odbyło się spo-
tkanie, ozdabiały duże fotografi e zrobione 
przez Sobolewskiego podczas jego kubań-
skich wojaży. On sam – podróżnik, dzien-
nikarz i policjant – był już gościem GOK 
w styczniu tego roku, kiedy opowiedział 
o swojej podróży przez tajemnicze Indie. 
Teraz przedstawił uroki dwóch miast ku-
bańskich, w których spędził niedawno 
kilkanaście dni: Hawany i Trynidadu. Za-
nim to jednak nastąpiło poprosił o zabra-
nie głosu Ambasadora Republiki Kuby 
Juana Dagoberto Castro Martineza, który 
swoje wystąpienie rozpoczął od polskiego 
„Dzień dobry”, za co nagrodzono go bra-
wami. Mówił po hiszpańsku, a jego słowa 
tłumaczono oczywiście na polski. Jego 
Ekscelencja powiedział, że jest w War-
szawie dopiero od kilku miesięcy i dlate-
go nie włada jeszcze językiem polskim, 

ale uważa, że za rok to się zmieni. Mówił 
o Kubie i jej kulturze cytując kubańskie 
powiedzenie, że kultura jest fi larem każ-
dego narodu. 

Po nagrodzonym oklaskami wystą-
pieniu Jego Ekscelencji, swoją prelekcję 
wygłosił pan Ryszard. Zaczął od stwier-
dzenia, że nie zdążył zwiedzić całej Kuby, 
największej wyspy w rejonie Morza Ka-
raibskiego i siódmej co do wielkości 
na świecie, bo z kubańskiej ziemi wyru-
szył w dalszą drogę, do innych krajów 
Ameryki Łacińskiej m.in. do Gwatemali 
i Ekwadoru. Największe wrażenie – oprócz 
wysokiej temperatury powietrza – zrobiło 
na nim ciepło i gościnność mieszkańców, 
a także należące do kubańskiej tradycji 
wieczorne tańce przy udziale gorących 
rytmów muzycznych na głównych pla-
cach. Z uznaniem wyrażał się o architek-
turze obu miast: w Hawanie zafascyno-
wały go budynki utrzymane w dawnym 
stylu, pokryte fasadami, a w Trynidadzie 
niska zabudowa miejska i brukowane 
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ulice. Na ulicach Hawany jest wiele du-
żych, dobrze zachowanych wiekowych 
samochodów, które dobrze komponu-
ją się z klimatem dawnej Kuby. Był wi-
dzem narodowej rewii kubańskiej („rewia 
tropicana”), na którą wstęp jest drogi 
(od 70 do 90 Euro), ale każdy mężczyzna 
dostaje w ramach ceny biletu cygaro, a ko-
bieta różę, ponadto każda para otrzymu-
je butelkę przedniego rumu.

Aplauz widzów wzbudziły gorące ryt-
my kubańskiego zespołu Calle Sol, a og-
romne poruszenie – zwłaszcza wśród mę-
skiej części widowni – wywołały pokazy 
iście „gorącego” tańca w wykonaniu 
atrakcyjnej artystki w egzotycznym stroju. 
Tancerce akompaniowali muzycznie i wo-
kalnie członkowie Calle Sol, a cały pokaz 
nosił nazwę Tropic Cuba Show. Ponieważ 
na Kubie rytmy taneczne udzielają się tak-
że widzom, artyści zachęcali znajdujące 
się na sali osoby do włączenia się do tańca 
i śpiewu. Wspólnie odtańczono i zaśpie-
wano znaną piosenkę „Guantanamera”.

Na zakończenie spotkania goście pozo-
wali do wspólnej fotografi i, a wójt Anna 
Bętkowska podziękowała im za przybycie 
na wiązowską ziemię. PK


