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ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE OTWARCIE 
NOWEGO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W ZAKRĘCIE 
W DNIU 1 WRZEŚNIA 2012 ROKU. 
ZAPRASZAMY DZIECI, MŁODZIEŻ 
I DOROSŁYCH 
NA LICZNE ATRAKCJE.
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Przed Państwem numer wakacyjny, 
rozszerzony, obejmujący oba letnie miesiące. 
Atmosfera i lekkość lata idzie w parze 
z ciężarem niebagatelnych problemów 
z jakimi na co dzień stykają się nie tylko 
mieszkańcy Gminy, ale również przyjezdni, 
zażywający spacerów w lasach między 
Mienią a Świdrem. A w lasach tych, 
oprócz różnorodnej roślinności dającej 
tlen i kojącej łagodnym szumem 
oraz świergotem ptaków, spacerowicze 

natrafi ają co rusz na zwały śmieci, odpychające nie tylko od strony 
wizualnej, ale i odstręczające zapachem, zatruwające glebę, 
a przez to niszczące roślinność. Pani wójt poświęca temu problemowi 
specjalny apel, ilustrowany zdjęciami tych obrzydliwych składowisk. 
Oczywiście nie pierwszy to apel na temat dzikich wysypisk 
w lasach, zapewne i nie ostatni, bo ludzką mentalność zmienić 
najtrudniej, a zwłaszcza osób pozbawionych wstydu i elementarnej 
kultury, nie chcących zrozumieć, że lasy służą nam wszystkim 
do wypoczynku na świeżym powietrzu, a nie do urządzania 
w nich śmietników.

O niefrasobliwości niektórych członków lokalnej społeczności 
pisze także pani wójt w komunikacie dotyczącym obowiązku 
zachowania czystości przy posesjach oraz oznakowaniu posesji 
tabliczkami z numerem i nazwą ulicy, a nawiązuje do tego 
naczelnik Urzędu Pocztowego w Wiązownie, który w rozmowie 
z „Powiązaniami” wzmiankuje o problemach w doręczaniu 
przesyłek i korespondencji z powodu zmian adresów oraz... 
psów na podwórzach. Innym, poruszanym w tym numerze 
problemem jest sprawa fatalnego stanu drogi prowadzącej 
na wiązowskie osiedle Parkowe. Mówi o tym w wywiadzie 
przewodniczący rady osiedla przekazując przy okazji ciekawe 
informacje dotyczące genezy powstania tej enklawy mieszkaniowej 
na brzegu Mieni, uchodzącej kiedyś za najbardziej elitarną 
w całej Gminie. Dlaczego? Proszę przeczytać.

Okazuje się, że Gmina Wiązowna może być sporą atrakcją 
turystyczną, bo na jej terenie jest wiele pamiątek militarystycznych 
z okresu obu wojen światowych. Rzecz jasna, temat trzeba 
najpierw odpowiednio zapromować, a przede wszystkim znaleźć 
fundusze na doprowadzenie bunkrów i elementów fortyfi kacji 
do stanu turystycznej używalności czyli bezpiecznej oglądalności. 
Pierwszym krokiem w tym kierunku jest wywiad z przedstawicielem 
stowarzyszenia zajmującego się promowaniem zabytków 
historyczno-wojskowych, który ujawnia przed Czytelnikami militarne 
„skarby” ukryte w wiązowskiej ziemi. Daje też do zrozumienia, 
że przy odpowiednich  staraniach nad Mienię i Świder mogłyby 
ściągać rzesze turystów niczym na tereny francuskiej linii Maginota. 
Temat ten jest aktualny nie tylko ze względu na okres wakacyjny, 
ale i niedawną konferencję na temat turystyki w regionie otwockim, 
która odbyła się w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury 
w Otwocku. Wyszło na niej szydło z worka czyli smutna prawda, 
że gminy powiatu otwockiego nie potrafi ą albo nie chcą zachęcać 
turystów do odwiedzin w swoich skromnych progach. A jest przecież 
co pokazać, bo oprócz nielegalnych składowisk w lasach są jeszcze 
zabytki, urokliwe zakątki przyrody, no i militaria…

A w Wiązownie jest także teatr, który w czerwcu wystąpił ze swoim 
pierwszym spektaklem, znanym musicalem „Skrzypkiem na dachu”. 
Ścieśnieni w największej sali Gminnego Ośrodka Kultury artyści-
-amatorzy w różnym wieku dali popisy wokalno-aktorskie pierwszej 
klasy, chociaż zapewne po cichu tęsknili za większą przestrzenią. 
Może kiedyś…

W „Powiązaniach” znajdą też Państwo artykuł o historycznych 
kulisach „cudu nad Wisłą”, kilka praktycznych informacji i wskazówek 
przydatnych szczególnie podczas letniej kanikuły, w tym zasady 
niesienia pierwszej pomocy oraz europejski numer alarmowy. 
Jest też sprawozdanie z ostatniej sesji Rady Gminy, nietypowej, 
  bo absolutoryjnej. Ciekawych co na niej zapadło,   odsyłam na strony 4-5.

 Wasz redaktor naczelny
 Piotr Kitrasiewicz

Drodzy Czytelnicy!Drodzy Czytelnicy!Drodzy Czytelnicy!

fo
t. 

P
K

Przygotowania 
do dożynek
Pełną parą posuwają się prace nad organizacją tegorocznych 
dożynek gminnych. Święto plonów Anno Domini 2012 
odbędzie się w niedzielę 12 sierpnia w Gliniance, 
po zapowiedzianym na sobotę 11 sierpnia 
odpuście parafi i św. Wawrzyńca.

Podobnie jak w poprzednich latach, na łące powstanie sce-
na, na której odbędą się główne uroczystości dożynkowe. 
Rozpocznie je uroczysta Msza św. połączona z ceremonią 

poświęcenia wieńców. Potem nastąpi tradycyjny korowód dożyn-
kowy w barwnych strojach, z prezentacją dawnych narzędzi rol-
niczych oraz symbolicznym pokazem pracy żniwiarzy i rolników.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku można było zobaczyć mię-
dzy innymi siewcę w lnianym stroju rzucającego ziarno ręcznie 
z płachty; drewnianą bronę do „razowania” pola po siewie; 
żeńców i towarzyszącą im odbieraczkę, duże grabie do zagra-
biania rżyska po koszeniu, wóz żelazny z drabinami, w dyszlu 
na parę koni, ze snopami zboża, wóz do omłotów, kamienne żar-
na do przemiału ziarna na mąkę, wialnię do oddzielania ziarna 
od plew, dzieżę z zaczynem do chleba oraz nieckę.

Po korowodzie nastąpi punkt kulminacyjny ceremonii: wrę-
czenie przez starostów dożynkowych bochna chleba gospodyni 
dożynek czyli wójtowi Gminy Wiązowna, z sakramentalną for-
mułą, żeby dzieliła go sprawiedliwie.

Będą oczywiście występy artystyczne regionalnych zespołów 
ludowych, takich jak Wawrzynioki, Poloki Band, CBM. Przybę-
dzie zespół taneczny z Mołdawii składający się z przedstawicieli 
tamtejszej Polonii.

Gwiazdą dożynek będzie natomiast legendarna polska grupa 
rockowa Czerwone Gitary. 

– Wybór Czerwonych Gitar nie był przypadkowy. Ta gru-
pa tkwi w pamięci wielu pokoleń Polaków, a jej piosenki ciągle 
są aktualne i miłe dla ucha. Któż z nas nie pamięta ich przebo-
jów, takich jak „W drogę”, „Anna Maria”, „10 w skali Beauforta” 
czy „Historia jednej znajomości”, które weszły do polskiej kultury 
masowej? – wspominali z rozrzewnieniem członkowie komitetu 
dożynkowego podczas spotkania organizacyjnego.

Święto Plonów uświetnią prezentacje zanikających zawodów 
oraz liczni jak każdego roku wystawcy prezentujący rękodzieło 
ludowe.

Zapraszamy na Dożynki ! PK
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Na podstawie pozytywnej opinii RIO i Kom. Rewizyjnej wójt otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2011 rok. 
Rada przystąpiła do aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna, 
zgodnie ze stanowiskiem, jakie towarzyszyło jego uchwaleniu. Stanowiskiem wyraziła wolę zmian granic sołectw/obrębów 
w Czarnówce, Duchnowie i Dziechcińcu – dot. fragmentów oddzielonych komunikacyjnie z tymi sołectwami oraz 
zawnioskowała o wyjaśnienie sytuacji, gdzie nadane adresy są niezgodne z obrębami.

Powołana doraźna Kom. Statutowa dokończy zmianę Statutu Gminy Wiązowna, przygotowywaną w poprzedniej kadencji, 
aby do końca roku spełnić obowiązek uchwalenia jego tekstu jednolitego. Z porządku obrad spadła propozycja wójta nowego 
podziału na okręgi wyborcze – termin uchwalenia podziału na okręgi jednomandatowe upływa w listopadzie, a także projekt 
uchwały w sprawie opinii dot. lokalizacji rejestratora monitoringu na terenie gminy.

Przyznano dotację dla województwa na projekt brakującego chodnika w Duchnowie, zaś dla powiatu, przy udziale środków 
sołeckich – na kruszywo na ul. Góry Warszawskie w Duchnowie, na chodnik przy ul. Kościelnej w Wiązownie oraz na projekt 
chodnika na ul. Wrzosową w Gliniance. Rada zgodziła się na kredyt długoterminowy na pokrycie odsetek wcześniejszych 
kredytów (718 tys. zł) i defi cytu w inwestycjach (981 tys. zł), nie zgodziła się na remont ul. Parkowej w Wiązownie.

Kolejna sesja – 6 września w Gliniance, latem radni będą pracować w komisjach, m.in. w sprawie okręgów 
jednomandatowych, nazw ulic w kolejnych miejscowościach czy statutu. Wezmą udział w Dożynkach Gminnych 
i Dniach Gminy Wiązowna. W sprawach pilnych proszę się kontaktować z Biurem Rady celem umówienia spotkania 
z wiceprzewodniczącym. W pozostałych – zapraszamy we wrześniu na dyżury w stałym poniedziałkowym terminie. 
Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji.

Monika Sokołowska, Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

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

Jednogłośne absolutorium
Rada Gminy udzieliła zgody na absolutorium wójt Annie Bętkowskiej. 
Jej członkowie wyrazili swoją akceptację w sposób jednomyślny.  

Głównym punktem ostatniej 
przed wakacjami sesji Rady 
Gminy Wiązowna była deba-
ta nad absolutorium dla wójta 

z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 
Dyskusję na ten temat poprzedziło przed-
stawienie przez skarbnika gminy Wiesława 
Miłkowskiego odnośnych sprawozdań fi -
nansowych. Następnie pani wójt zapropo-
nowała, żeby jej zastępca, Tomasz Kostyra, 
„w krótkich żołnierskich słowach” podsu-
mował ubiegły rok pod kątem inwestycji 
gminnych.

– To są nasze wspólne osiągnięcia, a ich 
przedstawienie pozwoli nie tylko na wy-
pracowanie oceny własnej, ale również na 
zastanowienie się, co jeszcze należy wyko-
nać – powiedziała Bętkowska.

Posługując się slajdami, pan zastęp-
ca omówił najważniejsze inwestycje bę-
dące w stanie realizacji w 2011 roku. 
Niektóre z nich, jak modernizacja i roz-
budowa budynku szkoły w Malcanowie, 
są jeszcze w fazie projektu, inne oddano 
już do użytku (np. boisko Orlik w Za-
kręcie), a niektóre znajdują się w koń-
cowej fazie realizacji (m.in. budynek 
przedszkola w Zakręcie). Łącznie wyko-
nano 54 zadania inwestycyjne, a „krót-
kie żołnierskie słowa” wice wójta trwa-
ły 30 minut, co prawda z odpowiedzia-

mi na pytania, bo było ich parę w trakcie 
prelekcji.

Kolejnym etapem przybliżającym mo-
ment poddania głosowaniu absolutorium 
było odczytanie pozytywnej opinii Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej o sprawozda-
niu z wykonania budżetu za rok 2011 oraz 
opinii na ten sam temat Komisji Rewizyj-
nej Rady Gminy. Tę ostatnią przedstawił 
jej przewodniczący, Andrzej Cholewa, 
który referując temat podkreślił, że plan 
dochodów został mocno przekroczony.

– Uzyskaliśmy grubo ponad 800 tys. zł 
więcej niż to było zakładane, głównie 
ze względu na większe wpływy z podatków, 
do czego być może przyczyniła się zorga-
nizowana przez władze gminy akcja „Płać 
podatki tu gdzie mieszkasz”. Jeśli chodzi 
o wydatki, to defi cyt w tym zakresie oka-
zał się mniejszy niż początkowo przewidy-
wano, a więc dziura w portfelu okazała się 
mniejsza niż miała być – powiedział Cho-
lewa.

Przewodniczący dodał, że – „aby nie by-
ło za słodko” – wzrosło zadłużenie gminy, 
które obecnie wynosi 23,1 mln zł.

– Zbliżamy się do magicznej liczby 60% 
zadłużenia, bo obecne wynosi 57,57% 
– ostrzegł Cholewa, który jednak – bio-
rąc pod uwagę wszystkie przedstawione 
fakty – w imieniu komisji ocenił budżet 

pozytywnie i zalecił członkom rady jego 
przyjęcie.

Obraz gospodarności władz gminy 
najwyraźniej nie wzbudzał zastrzeżeń, 
bo dyskusja nad absolutorium trwała 
krótko. Głosowanie pokazało wszyst-
ko: radni jednogłośnie opowiedzieli się 
za udzieleniem wójtowi absolutorium 
z wykonania budżetu za rok 2011.

Anna Bętkowska nie kryła zadowo-
lenia i podziękowała radnym, sołtysom, 
pracownikom Urzędu Gminy, ngo, skarb-
nikowi oraz swojemu zastępcy (dwóm 
ostatnim mocnym uściskiem dłoni) za po-
zytywne ocenienie „wspólnej pracy”.

W projektach uchwał znalazły się trzy 
punkty dotyczące udzielenia dotacji ce-
lowych Powiatowi Otwockiemu na wy-
konanie inwestycji na terenie gminy 
Wiązowna. Chodziło o projekt chodnika 
w drodze powiatowej – ul. Wrzosowej 
w Gliniance na odcinku 650 metrów od 
ul. Napoleońskiej; o przebudowę chodni-
ka w drodze powiatowej – ul. Kościelnej 
w miejscowości Wiązowna na odcinku od 
ul. Nadrzecznej do ul. Kąckiej; o remont 
drogi powiatowej – ul. Góry Warszawskie 
w Duchnowie. Okazało się, że przewodni-
cząca rady Monika Sokołowska jest prze-
ciwna tym dotacjom, bo…

– Tak nie może dłużej być. Przekazuje-
my pieniądze starostwu i niewiele z tego 
mamy. Nie zgadzam się na dalsze wspie-
ranie tej jednostki tak długo, dopóki przy-
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najmniej nie naprawią drogi powiatowej 
w Lipowym, która jest w fatalnym stanie. 
Proponuję zdjąć te punkty z porządku 
obrad, a jeśli to nie nastąpi, to ja głosować 
będę na „nie” – wypowiedziała się pani 
przewodnicząca.

– Nie do końca zgadzam się z panią. 
My musimy działać dla dobra naszych 
mieszkańców i w taki sposób, żeby to dzia-
łanie okazało się skuteczne. Nie może-
my się obrażać. Czasem tak bywa, że na-
wet z diabłem trzeba iść w sojusze. Rozu-
miemy, że na tych drogach jest wiele nie-
doróbek, ale trzeba też być świadomym 
tego, że tak krawiec kraje jak mu materia-
łu staje. Te drogi są wprawdzie powiato-
we, ale znajdują się na naszej ziemi, służą 
naszym mieszkańcom – zabrała głos wójt 
Anna Bętkowska.

W wyniku głosowania, za utrzyma-
niem uchwał dotyczących dotacji opo-
wiedziało się 12 radnych. Byli to: Barbara 
Bratko, Andrzej Cholewa, Marzena Dach, 
Robert Duczek, Renata Falińska, Piotr 
Izdebski, Anna Lech, Piotr Łapiński, Rafał 
Nejman, Irena Nowak, Dorota Pliszczyń-
ska, Waldemar Suchecki, Józef Roman 
Witan. Jan Markowski wstrzymał się, 
a jedyną osobą głosującą przeciw była wła-
śnie Sokołowska. 

Poproszono o zabranie głosu Janusza 
Budnego, radnego powiatowego z terenu 
Wiązowny oraz członka zarządu Powiatu 
Otwockiego.

– Bardzo żałuję, że nie możemy zrobić 
więcej, ale po prostu nie mamy pieniędzy. 
Nas, powiat, dobija „janosikowe”, które 
musimy płacić każdego roku. W ogóle 
w fi nansach publicznych panuje trudna 
sytuacja – tłumaczył Budny.

Podczas oddawania głosów nad projek-
tami uchwał dotyczących dotacji dla po-

wiatu zdecydowana większość członków 
rady wyraziła swoją aprobatę. Nie było 
głosów przeciwnych, a jedynie nieliczne 
wstrzymujące się.

– Miejmy nadzieję, że to nie będzie 
kolejny półkownik za nasze pieniądze 
– skomentował Piotr Łapiński decyzję 
o przekazaniu środków powiatowi 
na rzecz wykonania projektu chodnika 
przy ul. Wrzosowej. 

Podczas sesji powołano doraźną Komi-
sję Statutową, do której zgłosiły się trzy 
osoby: Andrzej Cholewa, Piotr Izdebski 
i Renata Falińska. Wprowadzono zmia-
ny do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Wiązowna na lata 2012-2024 
uwzględniając autopoprawkę wójta obej-
mującą zdjęcie środków na modernizację 
ul. Parkowej w Wiązownie, z równocze-
snym przeznaczeniem ich na dalszą, kom-
pleksową kanalizację gminy. Wyrażono 
zgodę na zaciągnięcie kredytu długoter-
minowego przez Gminę w 2012, żeby 
– według uzasadnienia przedstawionego 
przez skarbnika – „zbilansować defi cyt 
budżetowy”, jak również na zakup przez 
Gminę działki w Wiązownie Kościelnej 
z przeznaczeniem jej na drogę: ul. Kwia-
tową. Koszt zakupu wyniesie 20 zł. Radni 
również zaakceptowali określenie obwo-
du Szkoły Podstawowej im. Wincentego 
Witosa w Gliniance oraz przystąpienie 
do sporządzania zmiany Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wiązowna.

Samorządowcy określili także swoje 
stanowisko wobec propozycji Zarządu 
Transportu Miejskiego, którego trzy linie 
– 720, 722, 730 – obsługują teren gminy 
na odcinkach Rondo Wiatraczna w War-
szawie a Rzakta (720), Wola Karczewska 
(722), Duchnów (730). ZTM wystąpił 

do Urzędu Gminy z koncepcją wprowa-
dzenia zmian do rozkładu jazdy na okres 
wakacyjny. Miałby on mieć charakter 
oszczędny, polegający między innymi na 
skróceniu niektórych kursów. Na przy-
kład, autobusy 720 miałyby kończyć kursy 
w Gliniance czyli nie dojeżdżać do odle-
głego o kilka kilometrów sołectwa Rzakta, 
gdzie obecnie mają pętlę. Autobus tej linii 
nie wykonywałby także w okresie letniej 
kanikuły zajazdów do wsi Pęclin. Propo-
zycja ZTM zaniepokoiła zarówno władze 
gminy, jak i radnych.

– Nie mogę się na to zgodzić. Wpraw-
dzie w czasie wakacji dzieci i młodzież 
z Rzakty nie będą korzystać z autobusu, 
żeby dostać się do szkoły podstawowej 
oraz gimnazjum w Gliniance, tym nie-
mniej ludzie dojeżdżają przecież do pracy, 
a nie wszyscy mają samochody – powie-
działa radna Barbara Bratko. Również 
radna reprezentująca Pęclin, Renata Faliń-
ska, wypowiedziała się negatywnie o pro-
jekcie Zarządu Transportu Miejskiego. 
Nie tylko zresztą one. 

– Utrzymywanie komunikacji ZTM 
na terenie naszej gminy dużo nas kosztuje, 
ale dzięki temu nasi mieszkańcy mogą bez 
problemu dostać się do Warszawy. Nie po 
to jednak wykładamy grube pieniądze, że-
by część mieszkańców została pozbawiona 
komunikacji publicznej i dojazdu do m.in. 
miejsc pracy w okresie wakacji. Przedsta-
wiony projekt rozkładu wakacyjnego jest 
nie do zaakceptowania. W związku z tym 
w okresie wakacyjnym gmina Wiązowna 
będzie musiała ponieść pełne koszty utrzy-
mania trzech linii autobusowych kursują-
cych na naszym terenie – wyraziła swoje 
stanowisko wójt Anna Bętkowska.

Wszystkim radnym nie spodobała się 
propozycja ZTM i po raz kolejny mówio-
no o konieczności podjęcia współpracy 
z prywatnymi przewoźnikami, którzy 
swoimi taborami mogliby obsługiwać te-
ren gminy. Sprawa ta jest jednym z najbar-
dziej palących problemów władz i lokalne-
go samorządu. Wielokrotnie dyskutowa-
no ją m.in. podczas spotkań mieszkańców 
z przedstawicielem zarządu Transportu 
Miejskiego, ale jak dotąd nie znaleziono 
sposobu na rozsupłanie tego gordyjskiego 
węzła. Rozmowy z potencjalnymi prze-
woźnikami nie przyniosły efektów. Miesz-
kańcy nie chcą prywatnych autobusów 
i tu tkwi sedno.

– Uznajemy konieczność pozostania 
przy starym rozkładzie jazdy oraz pełnych 
kosztach funkcjonowania komunikacji 
– poinformowała przewodnicząca Rady 
Gminy. 

 PIOTR KITRASIEWICZ
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Kolejne fi nanse zewnętrzne z POKL dla Gminy Wiązowna 

Pieniądze dla oświaty 
gminnej i przedszkoli

Spotkanie Zespołu Monitorującego

„Decydujmy Razem” 

W dniu 25 lipca br. odbyła się XXVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiązowna, 
zwołana na wniosek Wójt Gminy Anny Bętkowskiej, odbyła się w dniu 25 lipca br. 

W dniu 25 lipca br., Urzędzie Gminy Wiązowna odbyło się pierwsze z cyklu spotkań 
Zespołu Monitorującego Projekt „Decydujmy Razem”, w którego I etapie Gmina 
Wiązowna brała udział w 2011 roku.

Zwołanie w trybie nadzwyczajnym 
sesji Rady Gminy Wiązowna, ko-
nieczne było do wyrażenia przez 

radnych Gminy zgody na realizację dwóch 
projektów, w ramach PO Kapitał Ludzki. 
Priorytet IX, dzięki którym Gmina otrzy-
ma wsparcie w kwocie ok. 750 tys. zł 
na oświatę gminną. 

Pierwszy z projektów dotyczy oferty 
indywidualizacji nauczania w trzech gmin-
nych szkołach podstawowych – w Gli-
niance, Zakręcie i Wiązownie przy łącznej 

Pierwszy etap projektu pod nazwą 
„Decydujmy razem. Wzmocnienie 
mechanizmów partycypacyjnych 

w  kreowaniu i wdrażaniu polityk pu-
blicznych oraz podejmowaniu decyzji 
publicznych”  zakończył się wypracowa-
niem dokumentu strategicznego „Program 
Rozwoju Społecznego Gminy Wiązowna 
2011-2013”. Dokument ten uchwaliła 
Rada Gminy w dniu 2 lutego 2012 roku.

– Przed nami realizacja II etapu pilo-
tażu  projektu, w ramach którego  przed-
stawiciele samorządu oraz społeczności 
lokalnej, tworzący Zespół Monitorujący, 
podejmować będą działania monitorujące 
w odniesieniu do stworzonego Programu. 
Etap ten   trwał będzie od lipca 2012 r. 
do marca 2013 r. i będzie polegać na mo-
nitoringu i  ewaluacji Programu Rozwoju 
Społecznego – powiedziała przed spotka-
niem animator projektu Urszula Skola-
sińska, naczelnik Wydziału Administracji 
i Spraw Obywatelskich w UG.

Na spotkanie przybył jego moderator, 
socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, 
dr Cezary Trutkowski, doradca Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Regio-

kwocie wsparcia fi nansowego projektu 
ponad 185 tys. zł indywidualizacją nau-
czania objętych zostanie w tych placów-
kach 152 uczniów klas I-III. W projekcie 
tym nie występuje udział fi nansowy wła-
sny Gminy.

Drugi z projektów: „Przedszkolaki 
– startujemy!” polega na uruchomieniu 
dodatkowych miejsc przedszkolnych 
w dwóch oddziałach Gminnego Przed-
szkola w Zakręcie dla dzieci do tej pory 
nie uczestniczących w edukacji przed-

Odbędą się 4 spotkania, a w ich ramach 
nastąpi 8 godzinny cykl szkoleniowy do-
tyczący wskaźników i narzędzi za pomo-
cą których członkowie Zespołu Moni-
torującego badać będą skuteczność reali-
zacji zadań określonych w Programie 
Rozwoju Społecznego Gminy Wiązowna. 
Zespół Monitorujący oceni, które z na-
rzędzi są najbardziej skuteczne w bada-
niach, na przykład ilość wejść na stronę 
www.wiazowna.pl czy liczba zapytań skie-
rowanych do wójta. Ustalono, że na naj-
bliższym spotkaniu, zaplanowanym na 
19 września br., moderator omówi zagad-
nienia związane z ewaluacją i monitorin-
giem w planowaniu strategicznym, jak 
Zespół ma realizować swoje zadania, 
na czym się skupić. Opracowany zosta-
nie plan działań Zespołu. W toku dalszej 
pracy zostanie wypracowany dokument 
monitorujący. Zespół, plan swoje pra-
cy przedstawi Wójtowi, Radzie Gminy 
i mieszkańcom Gminy Wiązowna. 

– Jestem optymistką i wierzę, że wdra-
żany w Gminie program partycypacji spo-
łecznej zda  egzamin, pomimo pewnych 
trudności na jakie natrafi ał na początku.

Zapraszam wszystkich mieszkańców 
naszej gminy do odwiedzenia, w czasie 
Dożynek Gminnych w Gliniance 12 sierp-
nia br., stoiska Fundacji Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej, której przedstawiciele 
opowiedzą o programie Decydujmy ra-
zem i o działaniach partycypacyjnych 
podejmowanych w  Gminie Wiązowna 
– powiedziała po zakończeniu spotkania 
Urszula Skolasińska. PK
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szkolnej. Projekt dofi nansowany zosta-
nie kwotą 479 935,50 zł, przy całkowitej 
jego wartości 564 630,00 zł. 

Oba projekty zostały pozytywnie 
ocenione przez Mazowiecką Jednostkę 
Wdrażania Programów Unijnych  i obec-
nie po podjęciu uchwała przez Radę 
Gminy i uzupełnieniu dokumentacji pro-
jektowej, Wójt Gminy podpisze umowy 
na dofi nansowanie obu projektów.

Radni w głosowaniu jednogłośnie wy-
razili aprobatę dla obu projektów uchwał. 

 URSZULA SKOLASIŃSKA

nalny Koordynator Projektu na Mazow-
szu Andrzej Sadrakuła. Udział w zebraniu 
wzięły m.in. Wójt Anna Bętkowska oraz 
Przewodnicząca Rady Gminy Monika So-
kołowska. Na spotkanie przybyły również 
osoby, które chcą wejść w skład Zespołu 
Monitorującego – mieszkańcy gminy Wią-
zowna, aczkolwiek w  niewielkiej liczbie, 
co było prawdopodobnie spowodowane 
okresem urlopowo-wakacyjnym.

Po otwarciu spotkania przez Urszulę 
Skolasińską, pani Wójt omówiła proces 
wdrażania w życie postanowień przyjętego 
przez radnych dokumentu strategicznego. 
Niektóre z nich są pomyślnie realizowane, 
inne natrafi ają na trudności.

– Wiele uzgodnionych rzeczy jeszcze 
nie zadziałało. O wspólnych działaniach sa-
morządu i mieszkańców trzeba głośno mó-
wić i pisać o nich – trzeba je po prostu upu-
bliczniać. Dorosłego człowieka nie da się 
zmienić od razu, ale kropla drąży skałę 
i z czasem ludzie mogą zacząć zmieniać 
swoje nastawienie do współdziałania z sa-
morządem – powiedział dr Trutkowski, któ-
ry następnie scharakteryzował powakacyjny 
program pracy Zespołu Monitorującego.
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Ostatnia szansa
Rozmowa ze SŁAWOMIREM BOGUSZEM, 
przewodniczącym (sołtysem) zarządu 
Osiedla Parkowego w Wiązownie

 Osiedle Parkowe uchodzi za elitarne, 
czy podziela Pan tę opinię?

– Biorąc pod uwagę jego rodowód, 
opinia ta jest w pewnej mierze słuszna, 
bo większość mieszkańców osiedla stano-
wią byli pracownicy Instytutu Badań Ją-
drowych w Świerku. W połowie lat 70., 
kiedy poczyniono pierwsze kroki w kie-
runku utworzenia osiedla, IBJ był po-
ważną i cenioną, dominującą w regionie 
otwockim placówką naukową. W tam-
tym czasie, jak doskonale wiemy, wystę-
powało w naszym społeczeństwie zja-
wisko głodu mieszkaniowego, mało kto 
miał własne mieszkanie. Wtedy właśnie 
grupa pracowników Instytutu postano-
wiła wziąć sprawę we własne ręce i zawią-
zała Spółdzielnię Budownictwa Miesz-
kaniowego „Anin”. Po wielu staraniach 
uzyskano niezbędne pozwolenia, kredy-
ty, przydział terenu. Dawcą tego ostatnie-
go była Gmina Wiązowna, a w zamian 
za to otrzymała dla swoich mieszkańców 
pulę mieszkań na przyszłym Osiedlu, po-
dobnie jak główny wykonawca, czyli 
KBM Warszawa-Zachód. Projekt obej-
mował 53 lokale mieszkalne – domki 
wolnostojące wraz z  budynkiem kotłow-
ni i tyle wybudowano. Budowa osiedla 
trwała długo, a pierwsi mieszkańcy za-
częli wprowadzać się dopiero w drugiej 
połowie lat 80.

Z jakimi problemami osiedlowymi sty-
kał się Pan dawniej, a z jakimi obecnie?

– Kiedyś często nie mieliśmy prą-
du lub z kranu płynęła nie nadająca się 
do picia breja. W tej chwili najwięk-
szym problemem jest droga dojazdowa 
do Osiedla, ul. Parkowa, która wkrótce 
nie będzie nadawać się do użytkowania. 
Powstała w trakcie budowy Osiedla jako 
droga dojazdowa. Wybudowano ją z płyt 
betonowych, tzw. MON-owskich, ukła-
danych przez dźwigi jako prowizoryczne 
drogi budowlane.  Były to mocne, potęż-
ne płyty odpowiednie dla koparek i po-
jazdów ciężarowych, jakie wówczas naj-
częściej przejeżdżały przez ul. Parkową. 
W pierwszej połowie lat 90. postanowi-
liśmy wybudować prawdziwą, asfaltową 
drogę. Wszystkie koszty sami pokryliśmy. 
Środki uzyskaliśmy ze sprzedaży wolnej 
działki na naszym Osiedlu, jak również 

ze sprzedaży tych płyt MON-owskich. 
Pieniędzy i tak było mało, wybraliśmy 
więc w przetargu wersję najtańszą, 
co miało ten minus, że jakość była naj-
niższa. Drogę utrzymywaliśmy sami, bez 
pomocy gminy, a było w co inwestować, 
bo już po kilku latach w asfalcie zaczęły 
pojawiać się dziury. W międzyczasie ruch 
kołowy na ul. Parkowej znacznie się na-
silił, gdyż oprócz naszych mieszkańców, 
w większości posiadających samochody 
(nie oznacza to, że wszyscy codziennie 
nimi jeżdżą), zaczęli jeździć tą drogą 
rodzice dowożący i odwożący dzieci 
z przedszkola, które powstało na naszym 
Osiedlu.

Jaki jest obecny stan drogi?
– Fatalny. Ekspertyzy wykazały, że znaj-

duje się ona u kresu technicznej ży-
wotności. Jest w niej pełno poszerzają-
cych się dziur, istnieje więc zagrożenie, 
że powstaną dziury-giganty, mogące sta-
nowić realne zagrożenie dla pojazdów 
i ich pasażerów. Obecnie jest ostatnia 
szansa na jej uratowanie, bo można jesz-
cze pokryć ją dywanikiem bitumicznym, 
ale dalsze zwlekanie może doprowadzić 
do tego, że trzeba będzie budować ją od 
początku.

A kto zwleka?
– Na pewno nie my czyli mieszkańcy 

Osiedla, bo postanowiliśmy własnym 
sumptem zebrać wśród mieszkańców 
pieniądze na tę inwestycję. Zgodnie 
ze złożonymi deklaracjami możemy li-
czyć na kwotę 26 tys. 100 zł. Jest to 
mało, bo całkowity koszt wynosi ponad 
110 tys. zł. Dobrowolne wpłaty zadekla-
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rowało około 2/3 mieszkańców. Pozosta-
li nie mają samochodów lub auta używa-
ją sporadycznie albo – mają samochody, 
i to nawet więcej niż jeden, ale zwyczaj-
nie nie chcą się dokładać, wychodząc 
być może z założenia, że jeśli droga ma 
powstać to i tak powstanie bez ich wkła-
du. A oni rzecz jasna i tak będą z niej ko-
rzystać. Biorąc pod uwagę, że problem 
biedy u nas praktycznie nie istnieje, po-
wód fi nansowy nie był powodem takiej 
postawy.

Wróćmy do problemu ul. Parkowej. 
Wiem, że zwróciliście się o pomoc do 
władz gminy?

– Tak, bo ul. Parkowa jest przecież dro-
gą gminną. Prosiliśmy o kwotę 80 tys. zł, 
która w zestawieniu z naszymi środkami 
mogłaby rozwiązać problem i doprowa-
dzić do remontu i modernizacji drogi. 
Rozmowy z przedstawicielami UG wska-
zywały na to, że nastąpi pomyślny fi nał. 
Niestety, podczas ostatniej, czerwcowej 
sesji Rady Gminy radni nie wyrazili 
zgodę na tę inwestycję i przegłosowa-
li przekierowanie zawartej w projekcie 
uchwały  kwoty na inny cel. Moim zda-
niem stało się tak między innymi dlatego, 
że radni nie mieli prawdziwego obrazu 
tej drogi. Przyszli ją obejrzeć i stwierdzili, 
że jej stan nie jest wcale najgorszy. Uznali 
tak patrząc na nawierzchnię, która „pe-
chowo” kilkanaście godzin wcześniej zo-
stała załatana przez pracowników Wy-
działu Technicznego UG. Gdyby ta wizja 
lokalna nastąpiła poprzedniego dnia, być 
może mieliby inny pogląd.

Co  w tej sytuacji zamierza zrobić 
Zarząd Osiedla?

– Dobrym wyjściem na zebranie 
choć części brakujących środków by-
łoby wprowadzenie cegiełek dla rodzi-
ców wożących dzieci do przedszkola 
na naszym Osiedlu. Wykup tych cegiełek 
byłby dobrowolny i dotyczyłby rodzi-
ców zapisujących dopiero dzieci. Jak już 
powiedziałem, odkąd jest przedszkole 
znacznie nasilił się ruch kołowy na Par-
kowej i stopień zużycia tej drogi, a ro-
dzice przedszkolaków nie dokładają się 
do jej utrzymywania. Oczywiście musia-
łoby to nastąpić w porozumieniu z wła-
dzami gminy, no i musielibyśmy uzbroić 
się w cierpliwość. A może w międzycza-
sie radni zmienią zdanie i pomoże nam 
gmina?

Dziękuję za rozmowę.

 ROZMAWIAŁ: PIOTR KITRASIEWICZ
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Nadążamy za rozwojem
Teren Gminy Wiązowna jest rozległy, 

a placówki pocztowe tylko dwie: UP 
w Wiązownie oraz fi lia w Gliniance. 
Czy to wystarcza, żeby obsłużyć miesz-
kańców?

– Od 1 stycznia 2011 roku Gminę 
Wiązowna obsługują listonosze z Urzę-
du Pocztowego Otwock 1. Posługują się 
samochodami, w przeciwieństwie do 
poprzednich doręczycieli zatrudnia-
nych przed tą datą w naszej placówce, 
którzy jeździli na rowerach. Decydując 
się na zmianę, brano pod uwagę dyna-
mizację rozwoju przesyłek pocztowych. 
A powracając do pańskiego pytania, 
myślę, że nasz Urząd Pocztowy wraz 
z fi lią w Gliniance zaspokaja potrzeby 
mieszkańców. Myślimy jednak o utwo-
rzeniu agencji pocztowej i gdyby zna-
lazł się ktoś chętny do jej prowadzenia, 
to jesteśmy na to otwarci. Utworzenie 
agencji pocztowej na miejscu fi lii w Gli-
niance wydłużyłoby czas jej pracy, po-
nadto byłoby opłacalne dla kogoś, kto 
prowadzi własną działalność gospodar-
czą. Wówczas agencja pocztowa dzia-
łałaby w godzinach otwarcia np. skle-
pu, a więc znacznie dłużej niż obecna 
fi lia. Zakres jej usług byłby taki sam 
jak obecnie. Jest to  model sprawdzo-
ny w Europie, gdzie maleje ilość listów 
tradycyjnych na rzecz nowoczesnych 
sposobów komunikacji (poczta elektro-
niczna, sms) a proces liberalizacji rynku 
odbył się wcześniej. 

Istnieje, więc konieczność przekształ-
cania placówek i zwiększenia wachla-
rza usług np. o usługi bankowe i ubez-
pieczeniowe. Z racji rodowodu poczty 
z administracji, możliwe jest uczestnic-
two operatora pocztowego w tworze-
niu e-administracji, mogą to być np. 
certyfi kowane skrzynki elektroniczne 
do odbioru i wysyłania dokumentów 
urzędowych, 

Czy w UP Wiązowna pracuje wy-
starczająca liczba osób? Oszczędności 
oszczędnościami, ale co zrobić, kiedy 
gromadzą się duże kolejki przed okien-
kami?

– Robimy wszystko, żeby nie było 
dużych kolejek. Wprowadzamy roz-

wiązania, mające na celu zmniejszenie 
czasu oczekiwania na obsługę m.in. no-
we nalepki R na listy polecone. Naszym 
problemem są  jednak trudności z do-
tarciem do niektórych adresatów. Cho-
dzi o to, że kiedy ulegają zmianie ad-
resy, kiedy – przykładowo – zamiast 
Dziechcińca 58 pojawia się w tym 
miejscu ulica Majowa 45 – to nie wszy-
scy mieszkańcy pamiętają o obowiąz-
ku umieszczenia na budynku tabliczki 
z nowym adresem. Nasi listonosze czę-
sto mają kłopot z dojazdem pod wła-
ściwy adres, co opóźnia dostarczenie 
przesyłki. Tym bardziej, że mieszkańcy 
nie informują o zmianie adresu insty-
tucji od których mogą spodziewać się 
korespondencji. Uprzykrza to życie obu 
stronom, bo my mamy utrudnione wy-
konywanie naszej pracy, a adresaci 
niepokoją się, że nie otrzymali jeszcze 
rachunku, i potem mają o to pretensję 
do nas. 

Kiedyś zmorą listonoszy na wsi były 
psy na posesjach, a jak jest teraz?

– Teraz w mniejszym stopniu, ale pro-
blem ten ciągle daje się nam we znaki. 
W większości posesji psy biegają luzem 
i doręczyciel nie wie, czy wysiąść samo-
chodu, którym wjechał na podwórko 
przez otwartą bramę, czy nie. Zwykle 
nie wysiada tylko używa klaksonu, 
żeby ktoś wyszedł. Problem jest nawet 
wówczas, kiedy próbuje wrzucić list 
do skrzynki, a ta znajduje się po we-

wnętrznej stronie furtki. Ciągle jest to 
problem, pomimo tego, że właściciele 
psów ponoszą za nie odpowiedzialność 
prawną, o czym zresztą wielokrotnie 
przypominała pani wójt w swoich ape-
lach do mieszkańców. 

Czy zakres usług oferowany przez 
UP Wiązowna oraz fi lię w Gliniance 
zaspokaja oczekiwania mieszkańców?

– Oferta naszej placówki pocztowej 
nie odbiega od oferty każdej innej pocz-
ty. Zakres naszych usług jest szeroki. 
Dodam jednak, że możliwości fi lii gli-
nieckiej są nieco uboższe niż naszego 
UP, bo fi lia nie wykonuje ekspresów 
pieniężnych ani e-przesyłek czyli tzw. 
odbioru w punkcie.

Urząd Pocztowy w Wiązownie czyn-
ny jest również w pierwszą sobotę 
miesiąca od godz. 9.00 do 13.00. 
Czy nie powinien pracować w większą 
ilość sobót?

– Nie sądzę, bo i tak w tę jedną so-
botę ruch jest niewielki. Ale skoro 
już rozmawiamy o godzinach otwarcia, 
to chciałbym powiedzieć, że prawdo-
podobnie wkrótce ulegną zmianie go-
dziny pracy fi lii w Gliniance. W po-
niedziałki i wtorki będzie ona czynna 
od godz. 8.00 do 11.00, a w środy, 
czwartki i piątki od 14.00 do 17.00.

Podobno kończy Pan pracę w Urzę-
dzie Pocztowym w Wiązownie?

Rozmowa z MIROSŁAWEM GROCHOWSKIM, 
naczelnikiem Urzędu Pocztowego 
Wiązowna.
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– Tak. Będę kierować większą pla-
cówką pocztową w innej części aglome-
racji warszawskiej. W Wiązownie pra-
cowałem niemal półtora roku, bo od 
kwietnia 2011. 

Chciałbym w tym miejscu serdecznie 
podziękować pani wójt za ciepłe przyję-
cie oraz pomoc organizacyjną, jakiej mi 

udzieliła, a pracownikom Urzędu Gmi-
ny za to, że zawsze mieli dla mnie czas. 
Byłem miło zaskoczony, bo widywa-
łem różne urzędy gminne, a w wiązow-
skim załatwiano sprawy, z jakimi przy-
chodziłem w sposób kameralny, życz-
liwy i kompetentny. Dziękuje również 
wszystkim mieszkańcom za okazaną 

życzliwość i zgłaszane problemy z ja-
kością, usług świadczonych przez nasz 
Urząd. Pozwoliło mi to zrobić wszystko 
aby,  te problemy wyeliminować.

Dziękuję za rozmowę.
 
 ROZMAWIAŁ: PIOTR KITRASIEWICZ
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Czy musimy być świadkami takich widoków?

Lasy w naszej gminie stają się wy-
sypiskiem śmieci. Obok dających 
nam tlen drzew i krzewów,   znaj-

dują się tam kontrastujące z nimi w od-
pychający sposób, różnego rodzaju śmie-
ci i odpady z  gospodarstw domowych. 
A przecież wyrzucanie śmieci do lasów 
zamiast do śmietników lub na wysypisko 
to nie tylko oczywisty brak kultury, ale 
przede wszystkim zgubna krótkowzrocz-
ność – jeśli się z nią nie uporamy, to 
wkrótce lasy w Gminie Wiązowna staną 
się naszą niechlubną wizytówką.

Dzikie wysypiska śmieci wiążą się 
z ogromnym zagrożeniem dla środo-
wiska naturalnego, wpływają bowiem 
na zanieczyszczenie gleb oraz wód 
podziemnych. Zagrożony jest również 
byt zwierząt żyjących w ich pobliżu. Wy-
sypiska śmieci powodują także  ogrom-
ne zagrożenie pożarowe spowodowane 
między innymi wydzielaniem się bioga-
zów skłonnych do samozapłonów.

Zwracam się do sumień i zdrowego 
rozsądku mieszkańców Gminy.

Wyrzucanie śmieci to nie tylko szkoda 
dla środowiska naturalnego, ale powód 
do wstydu... Dlatego proszę wszystkich 
Państwa o reagowanie i informowanie 

o zauważonych przypadkach wyrzuca-
nia śmieci przy drogach, w lesie, na przy-
stankach autobusowych.

 Zwracam się również z prośbą o prze-
kazywanie informacji na temat miejsc, 
w których  znajdują się śmieci pod nume-
ry telefonu: 22 789 01 20 w. 218, 219 
(Referat Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy Wiązowna) lub 22 789 70 03 
(Nadleśnictwo Celestynów). Przydatna 
będzie każda informacja dająca możli-
wość ustalenia sprawcy takiego czynu, 
na przykład numer rejestracyjny pojazdu 
z którego wyrzucono śmieci.

Nie bójmy się interweniować i zwra-
cać uwagi osobom zaśmiecającym środo-
wisko, w którym żyjemy. Wszyscy lubi-
my czystość!

ANNA BĘTKOWSKA
WÓJT GMINY WIĄZOWNA

Karę za zaśmiecanie lasów reguluje art. 162 Kodeksu wykroczeń:
§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę 

lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.
Grzywna, o której mowa wart. 162 § 1 Kodeksu wykroczeń nakładana jest w drodze mandatu karnego 

w wysokości do 500 zł, a do 1000 zł za więcej niż jedno przewinienie (art. 96 Kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia).

Jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu grodzkiego, to może być wymierzona grzywna w wysokości 
od 20 zł do 5000 zł (art. 24 Kodeksu wykroczeń).

Uwaga!Uwaga!Uwaga!
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Apel Wójta Gminy Wiązowna 

Podstawowym aktem prawnym 
określającym zadania gminy 
oraz obowiązki właścicieli nie-
ruchomości, zarządców, admini-

stratorów budynków i innych obiektów 
budowlanych w zakresie utrzymania 
czystości i porządku jest ustawa z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach oraz przyję-
ty w 2006 roku, przez Radę Gminy „Re-
gulamin utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Wiązowna".

ODBIÓR ODPADÓW 
Uchwalony przez Radę Gminy „Re-

gulamin” szczegółowo określa zadania 
w zakresie utrzymania czystości i po-
rządku na terenie nieruchomości prywat-
nych, w tym m.in.:

Właściciele nieruchomości zobowią-
zani są do:
• utrzymywania czystości i porządku 

oraz należytego stanu sanitarno-higie-
nicznego nieruchomości,

• prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych powstających 
w gospodarstwach domowych, od-
padów niebezpiecznych, odpadów 
z remontów i innych,

• wyposażenia nieruchomości w odpo-
wiedni pojemnik lub worki do gro-
madzenia odpadów i surowców wtór-
nych oraz systematycznego ich opróż-
niania,

• właściwego utrzymywania zwierząt gos-
podarskich i domowych w tym psów 
mających na celu ochronę przed za-
grożeniem oraz uciążliwością dla ludzi 
i otoczenia.
Każde gospodarstwo domowe zobo-

wiązane jest do posiadania umowy na od-
biór odpadów komunalnych oraz do wy-
posażenia nieruchomości w zbiornik bez-
odpływowy – szambo, przydomową oczy-
szczalnię ścieków lub podłączenia nieru-
chomości do sieci kanalizacyjnej. Odbiór 
odpadów komunalnych oraz opróżnia-
nie szamba, właściciel nieruchomości zo-

bowiązany jest udokumentować na żą-
danie służb gminnych lub Policji właści-
we gospodarowanie odpadami, poprzez 
przedstawienie opłaconych rachunków 
za ich odbiór za ostatni rok. 

Informacja nt. fi rm zajmujących się 
wywozem odpadów komunalnych znaj-
duje się na stronie www.wiazowna.pl, 
zakładka: Ochrona Środowiska.

NUMERY PORZĄDKOWE 
NIERUCHOMOŚCI 
Przypominam o obowiązku umiesz-

czenia tabliczki z numerem porządko-
wym w widocznym miejscu na ścianie 
frontowej budynku znajdującego się 
na nieruchomości oraz utrzymywanie 
jej w należytym stanie. Obowiązek ten 
wynika z art. 47b ust.1 ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kar-
tografi czne (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, 
poz. 2023 z późn. zm.) i ciąży on na wła-
ścicielach, administratorach, dozorcach 
i użytkownikach nieruchomości.

Na tabliczce z numerem porządko-
wym powinna być podana również na-
zwa ulicy lub nazwa miejscowości (tam 
gdzie nie ma ulic). Jeżeli budynek poło-
żony jest w głębi nieruchomości, która 
jest ogrodzona od ulicy, tabliczkę z nu-

merem porządkowym umieścić należy 
również na ogrodzeniu. 

Proszę o wykonanie obowiązków cią-
żących na właścicielach nieruchomości, 
posiadaczach, zarządcach, użytkowni-
kach wieczystych lub dzierżawcach grun-
tów, wynikających z niniejszego apelu 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
30 września 2012 r. 

Równocześnie informuję, że po upły-
wie tego terminu zostaną podjęte działa-
nia kontrolne, mające na celu ustalenie 
jak właściciele i administratorzy posesji 
wywiązali się z obowiązków, o których 
mowa w niniejszym apelu.

APELUJĘ I PROSZĘ:
Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy, 

nie niszczmy Naszego Wspólnego Dobra, 
dbajmy wszyscy razem o ład i porządek 
w naszej Gminie, Zapewnijmy sobie sa-
mym i przyszłym pokoleniom – naszym 
dzieciom i wnukom majątek w postaci 
czystych lasów, rzek i pięknej przyrody. 
Wspólnie dbajmy o teren którego jeste-
śmy gospodarzami. Pamiętajmy zatem, 
iż nasze otoczenie świadczy o nas.

ANNA BĘTKOWSKA
WÓJT GMINY WIĄZOWNA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wiązowna,

rejon naszej gminy posiada duże walory przyrodniczo-krajobrazowe. Jednak walory nawet najpiękniej 
urządzonej przestrzeni pozostaną niezauważalne, jeśli będzie ona zaśmiecona. Porządek i czystość 
w naszym otoczeniu służy nie tylko estetyce, ale głównie zdrowiu, dobremu samopoczuciu a nade 
wszystko życiu. To od nas wszystkich zależy, czy zdrowe i przyjazne będzie nasze środowisko 
– a to wymaga zaangażowania wszystkich mieszkańców. 
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Jednomandatowe okręgi wyborcze od 2014 roku 
Obowiązująca od 1 sierpnia 2012 r. ustawa z dnia 
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, 
poz. 112 ze zm.) wprowadziła jednomandatowe okręgi 
wyborcze w wyborach radnych we wszystkich gminach 
nie będących miastami na prawach powiatu.

Artykuł 418 Kodeksu wyborczego określa, iż w każdym 
okręgu wyborczym, tworzonym dla wyboru rady w gmi-
nie niebędącej miastem na prawach powiatu, wybiera się 

1 radnego. Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze 
uwzględnia się objęcie zbliżonej liczby wyborców przez każdy 
z okręgów. Od wejścia ustawy w życie samorządy mają 15 mie-
sięcy na podział gmin na okręgi wyborcze do rady gminy.

Wyłącznym powodem zmian gminy w okręgach wybor-
czych jest obowiązek nałożony prze ustawodawcę.

Od 2014 roku funkcjonowało będzie w Gminie Wiązow-
na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. Dotychczas 

Najlepsi uczniowie
w Gminie
Przedstawiamy najlepszych uczniów gminnych 
szkół publicznych w roku szkolnym 2011/2012. 
Podajemy trzy najwyższe średnie ocen z każdej placówki, 
z wyjątkiem Gimnazjum w Gliniance, które skromnie 
nie ujawniło swoich najlepszych uczniów ani na szkolnej 
stronie Internetowej, ani poprzez dane dla Oświaty Gminnej.

SZKOŁA PODSTAWOWA 
IM. WINCENTEGO WITOSA W GLINIANCE
1. Aleksandra Woźnica – średnia 5,50 (kl. VI a) 
2. Katarzyna Szopa – 5,45 (kl. IV b)
3. Klaudia Rafał – 5,36 (kl. IV a)

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 
IM. BOHATERSKICH LOTNIKÓW POLSKICH W WIĄZOWNIE
1. Adrianna Dąbrowska – 6.00 (kl. VI c)
2. Adrianna Wójcik – 5,91 (kl. VI c)
3. Julia Szczepańska – 5,83 (kl. IV c) 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W ZAKRĘCIE
1. Angelika Jackiewicz – 5,50 (kl. V)
2. Jan Mikołajczuk – 5,45 (kl. VI)
3. Urszula Karpińska – 5,27 (kl. VI)

PUBLICZNE GIMNAZJUM 
IM. POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W WIĄZOWNIE
1. Wojciech Sokolik – 5,77 (kl. III b)
2. Bartłomiej Wesołowski – 5,77 (kl. III b)
3. Piotr Konowrocki – 5,67 (kl. III a)

PUBLICZNE GIMNAZJUM W ZAKRĘCIE
1. Dominika Sulich – 5,06 (kl. I g)
2. Klaudia Majszczyk – 4,75 (kl. I g)
„Serdeczne gratulacje!!”

wybierano radnych w jedenastu okręgach: trzymandatowym, 
dwóch – dwumandatowych i ośmiu – jednomandatowych. 

Podział Gminy na nowe okręgi musi uwzględniać zasady 
podziału określone w Kodeksie wyborczym oraz konkretne 
wnioski mieszkańców gminy, sołtysów i przewodniczących 
zarządów osiedli w gminie. Wnioski  takie można składać 
do dnia 3 sierpnia br. Informacja na ten temat znajduje się 
na stronie www.wiazowna.pl Tam też można zapoznać się 
z projektem podziału gminy na okręgi wyborcze przygotowa-
nym przez wójta gminy. 

Ostateczny projekt uchwały w sprawie podziału gminy 
na okręgi wyborcze musi być ponadto zaopiniowany pozy-
tywnie przez Krajowe Biuro Wyborcze. 

Uchwałę w sprawie nowych okręgów wyborczych Rada 
Gminy musi podjąć jeszcze w listopadzie tego roku, na wniosek 
wójta gminy, którego obowiązkiem i jednocześnie kompetencją 
jest przygotowanie projektu uchwały rady w tej sprawie.  US

Europejski numer 
alarmowy 112
Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym 
obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.

Połączenia wykonywane na numer alarmowy „112”, obec-
nie odbierane są przez Powiatowe/Miejskie Stanowiska 
Kierowania Straży Pożarnej (dla telefonii stacjonarnej) 

oraz w Komendach Powiatowych Policji (dla telefonii mobil-
nej). Operatorzy 112 dysponują właściwe służby ratownicze 
na podstawie przekazanych informacji lub jeśli zachodzi taka 
konieczność mogą przełączyć rozmowę do dyspozytorów po-
szczególnych służb ratunkowych.

Numer ten służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sy-
tuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, np.:

• kradzieże, 
• włamania, 
• w przypadku użycia przemocy, 
• nagłe omdlenia i utrata świadomości, 
• poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie, 
• przypadki porażenia prądem, 
• rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję, 
• inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu lub życiu, 
• pożary, 
• wypadki drogowe. 
Ze względu na przyzwyczajanie, komfort obywateli i specyfi -

kę niektórych wezwań zachowane będą numery 997, 998, 999.
Dodatkowe informacje o numerze 112, można znaleźć 

na stronie: www.112.gov.pl MB
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Anatewka nad Mienią

Przygotowanie pełnego rozmachu, 
wieloobsadowego przedstawienia 
w skromnych i ciasnych wnętrzach 
wiązowskiego GOK-u wydawa-

ło się sprawą cokolwiek karkołomną. 
Nawet największe pomieszczenie tej pla-
cówki, sala baletowa, w której odbywają 
się wszelkie występy wydawała się za mała 
jak ten cel. A jednak udało się, zapewne 
zgodnie z nieśmiertelnymi słowami Mic-
kiewicza: „Mierz siły na zamiary, a nie za-
miar podług sił”. W sali baletowej udało 
się wygospodarować przestrzeń sceniczną 
nie po stronie niewielkiego podwyższe-
nia spełniającego funkcję sceny, lecz na-
przeciwko – przy drzwiach wejściowych 
z holu budynku z uwzględnieniem okien-
ka od kuchni, mającego także swoją rolę  
w inscenizacji. Widzowie siedzieli więc 
odwrotnie niż zwykle, zwróceni twarzą 
do ściany korytarzowo-kuchennej, a ma-
jąc za plecami podwyższenie sceniczne, 
na którym tym razem, jak również na pod-
łodze, ustawiono rzędy krzeseł.

Licznie przybyłych widzów premiero-
wych (wszystkie rzędy były ściśle wypeł-

nione) powitała dyrektor GOK-u Anna 
Przeździecka, która podkreśliła jak waż-
ne było dla niej utworzenie grupy teatral-
nej w kierowanej placówce.

– Gdziekolwiek pracowałam chciałam 
pozostawić po sobie jakiś ślad, i w Wią-
zownie udało mi się to dzięki tej scenie. 
A nastąpiło to dzięki panu Arturowi 
Niedziółce, który chyba oczarował mnie 
swoim urokiem osobistym, bo nasza 
współpraca zawiązała się błyskawicznie 
– powiedziała dyrektor i życzyła miłego 
odbioru spektaklu.

W sali baletowej oczom widzów uka-
zał się świat żydowskiej społeczności 
w ukraińskiej wiosce Anatewce z począt-
ku XX wieku. Na wykreowanie atmos-
fery widowiska złożyła się scenografi a: 
prosta, ale pracowicie i rzetelnie przygo-
towana (odtwarzała między innymi wnę-
trze domu Tewje Mleczarza, pomieszcze-
nie u rzeźnika Lejzora Wolfa, pracownię 
krawca Motla, wnętrze synagogi, peron 
na małej stacyjce); urozmaicone kostiu-
my wykonawców uwzględniające róż-
nice społeczne i zawodowe pomiędzy 

poszczególnymi postaciami; gra akto-
rów mających do wykonania oprócz za-
dań aktorskich także wokalne, a przede 
wszystkim  sławna muzyka odtwarzana 
z taśmy – oczywiście z wyjątkiem partii 
tytułowego skrzypka, który swoją grą 
(w tej roli Marta Wiatr) wprowadzał wi-
dzów w akcję, a także tworzył muzycz-
ne przejście pomiędzy poszczególnymi 
scenami, kiedy następowały niezbędne 
zmiany dekoracji.

Wszyscy wykonawcy z werwą zapre-
zentowali swoje role. W Tewjego Mle-
czarza wcielił się reżyser przedstawienia 
Artur Niedziółka; jego żoną, gderliwą 
Gołdą, była Karolina Poszwald-Smoliń-
ska, znakomita zarówno w partiach ak-
torskich, jak i wokalnych. Duże wrażenie 
wywarł na widzach przejmujący duet 
Gołdy z Tewjem w piosence „Czy mnie 
kochasz?.” W ogóle wykonawcy stanęli 
na wysokości zadania w najtrudniejszych 
momentach przedstawienia czyli w pio-
senkach. Te przebojowe utwory (m.in. 
„Gdybym był bogaty”, „Słońce wschodzi 
i zachodzi”, „Anatewka”) są wprawdzie 
na tyle dobrze znane szerokiej publiczno-
ści, że łatwo „niosą się” same przez się, 
ale z drugiej strony słabe przygotowanie 
wokalne  może srodze zawieść oczekiwa-
nie widzów. W tym przypadku tak nie 
było, o co zadbała Malwina Borkowicz, 
przygotowująca wykonawców od strony 
wokalnej. Większość piosenek widzowie 

Wiązowski Teatr Amatorski, założony na jesieni ubiegłego roku i kierowany 
przez Artura Niedziółkę, wystąpił ze swoją pierwszą premierą. Jest nią popularny 
musical amerykański „Skrzypek na dachu” Josepha Steina (libretto), 
Jerry`ego Bocka (muzyka), Sheldona Harnicka (teksty piosenek), 
dobrze znany także w naszym kraju za sprawą licznych inscenizacji 
(polska prapremiera odbyła się w 1983 roku w Teatrze Muzycznym w Łodzi) 
oraz hollywoodzkiej ekranizacji fi lmowej z 1971 roku.
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nagradzali mocnymi i bynajmniej nie 
grzecznościowymi oklaskami. Trudnymi 
fragmentami inscenizacji (zwłaszcza bio-
rąc pod uwagę mocno ograniczoną prze-
strzeń sali) były zwłaszcza sceny zbio-
rowe, w tym wieczerza szabasowa, ślub 
Cajtle i Motla, a przede wszystkim bra-
wurowo przygotowana inscenizacja nie-
samowitego „snu” (wymyślił jego treść, 
żeby przekonać Gołdę, że ślub ich córki 
z rzeźnikiem to kiepski pomysł) Tewje-
go, z udziałem upiorzycy z zaświatów. 
Była to mocna dawka czarnego humoru, 
odbierana śmiechem przez dorosłych, ale 
wywołująca pewne zamieszanie w emo-
cjach niektórych dzieci (jedna dziew-
czynka nie wytrzymała i płaczem wymu-
siła na mamie wyjście z sali) za sprawą 
dobrze wykreowanego pod względem 
kostiumowym i aktorskim ducha zmar-
łej żony rzeźnika, Frumy Sary (zagrała 
ją Malwina Borkowicz). Była to zresztą 
jedyna „straszna” scena w tym momen-
tami zabawnym, momentami wzrusza-
jącym przedstawieniu. Trochę brako-
wało sceny pomiędzy Hudel a Fiedką 
na wiejskiej drodze oraz innych elemen-
tów oryginału, które trzeba było skreślić 
ze względu na czas trwania spektaklu. 
I tak trwał on ponad dwie godziny (była 
krótka przerwa), a więc skróty były nie-
zbędne, zwłaszcza że spektakle amator-
skich zespołów trwają zwykle niewiele 
dłużej niż godzinę, a nierzadko krócej.

W sumie Wiązowski Teatr Amatorski 
zaprezentował całkiem przyzwoitą od 
strony artystycznej inscenizację sławne-
go musicalu, pokazując jednocześnie, 
że niewielka przestrzeń i trudności na-
tury technicznej nie stanowią decydują-
cej przeszkody w kontekście wspartych 
autentycznym zapałem i spontaniczną 
żywiołowością działań w sztuce. A za-
pał był, podobnie jak chęć, pracowitość 

i obowiązkowość (próby trwały ponad 
pół roku przez kilka godzin w tygodniu). 
Wykonawców nagrodzono kwiatami, 
słowami uznania, a przede wszystkim 
oklaskami.

– Jestem pełen podziwu. Wiem jak 
trudno jest przygotować spektakl, bo sam 
przez wiele lat prowadziłem amatorskie 
zespoły teatralne w kościołach – powie-
dział ks. prałat Tadeusz Łakomiec.

– To piękny spektakl. Jestem zachwy-
cona, że mamy w naszej gminie tak uta-
lentowanych i pełnych zapału ludzi – wy-
raziła swoje uczucia Ewa Kołodziejczyk.

– Spektakl przygotowano w sposób 
profesjonalny. Aktorzy zachowywali się 
jak zawodowcy, żyli rolami, potrafi li 
przelać w nie swoje uczucia, nie widać 
było w nich tremy. Na pewno pomogła 
im dająca się zauważyć od początku apro-
bata i pozytywne nastawienie ze stro-
ny widowni – skomentował widowisko 
sołtys Malcanowa Stanisław Bogucki.

Wymieńmy na koniec wszystkich, któ-
rzy przyczynili się do powstania wiązow-
skiego „Skrzypka na dachu”. Adaptacji 
tekstu dokonała Dorota Czermińska, 
która zajmowała się także obsługą tech-

niczną, spektakl muzycznie opracował 
Bogdan Walasek. Scenografi a była dzie-
łem kilku osób: Doroty Czermińskiej, 
Małgorzaty Borkowskiej-Koczyk, Wan-
dy Niedziółki, Karoliny Poszwald-Smo-
lińskiej. Jak już nadmieniłem, reżyserem 
był Artur Niedziółka, a przygotowanie 
wokalne zapewniła Malwina Borkowicz. 

Oprócz wymienionych już odtwór-
ców ról Tewjego i Gołdy, w spektaklu 
wystąpili: Ewa Dryll, Wiktoria Lech, 
Marta Kowalska, Konstancja Kołakow-
ska, Małgosia Wygnańska, Marysia 
Żebrowska (córki Tewjego), Marzena 
Kopka (swatka Jenta), Żaneta Uchmań-
ska-Soszka (kwiaciarka Ryfka), Michał 
Nastula (rzeźnik Lejzor), Grzegorz Zu-
bik (księgarz Abram), Tomasz Dąbała 
(karczmarz Mordka), Tomasz Koczyk 
(kapelusznik Josek), Zosi Woźnica (Ra-
bin), Agnieszka Chrościcka (Mendel, 
syn Rabina), Łukasz Żebrowski (krawiec 
Motel), Wojtek Sokolik (Perczyk). Nie-
którzy wykonawcy zagrali po dwie role: 
byli to Anna Młot (babka Cajtla/Szajn-
dla matka Motla), Malwina Borkowicz 
(Fruma Sara, zmarła żona Lejzora/Mo-
szek Żyd), Cezar Młot (Policjant/Berek 
Żyd), Małgorzata Borkowska-Koczyk 
(żebrak Naum/praczka Cypora). No i ty-
tułowy skrzypek – Marta Wiatr.

Dla tych, którzy nie dostali się na pre-
mierowy spektakl (zaproszenia były do-
stępne dla wszystkich w sekretariacie 
GOK, ale szybko wyczerpały się i wiele 
osób nie dostało się na widownię 
ze względu na ograniczoną ilość miejsc), 
zespół zagrał następnego dnia czyli w po-
niedziałek 18 czerwca, a następnie w ko-
lejny poniedziałek, 25 czerwca. Z kolei 
30 czerwca zaprezentowano „Skrzypka 
na dachu” w znacznie większej przestrze-
ni niż GOK-owska, bo w sali widowi-
skowej Powiatowego Młodzieżowego 
Domu Kultury w Otwocku.

 PIOTR KITRASIEWICZ
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Czerwcowe pikniki

W                 Dziechcińcu najmłodsi 
bawili się przy pięknej, 
słonecznej pogodzie. Jak 
zwykle w tego rodzaju 

imprezach, dużym zainteresowaniem 
cieszył się dmuchany sprzęt: zjeżdżal-
nia oraz zamek, jak również huśtawki 
i wiszący mostek, a  także malowanie 
twarzy, do którego to zabiegu dzieci 
cierpliwie stały w kolejce. Były kieł-
baski z grilla, słodkości i zimne napo-
je. Przedstawicielki Fundacji dr Clowna 
prezentowały puszczanie baniek myd-
lanych, żonglerkę i inne gry zręczno-
ściowe. Każde dziecko otrzymało ba-
lonik. Zabawie towarzyszyła muzyka 
ze sprzętu nagłaśniającego przywiezio-
nego i obsługiwanego przez pana Artu-
ra, kościelnego z parafi i św. Wojciecha 
w Wiązownie.

– Imprezę sfi nansowaliśmy z fun-
duszu sołeckiego przeznaczając na ten 
cel 1500 zł. Ale groziło nam, że piknik 

nie odbędzie się, bo nasze środki oka-
żą się niewystarczające. Dlatego sami 
rodzice zadeklarowali opłatę. W za-
mian za 15 zł od dziecka każdy mały 
uczestnik imprezy otrzymał balonik, 
bezpłatną kiełbaskę, słodkości i napo-
je oraz nieograniczoną liczbę zjazdów 
ze  zjeżdżalni – powiedziała sołtyska 
Dziechcińca i radna Anna Lech.

 Dziechciniecki piknik wsparł fi nan-
sowo Gminny Ośrodek Kultury pokry-
wając koszty wypożyczenia i obsługi 
dmuchanego sprzętu,

– Nieduży i ciasny jest teren naszej 
świetlicy. W przypadku imprezy kame-
ralnej, jak dzisiejsza, udało się wpraw-
dzie pomieścić wszystkich uczestników, 
ale kiedy organizujemy większe festy-
ny, jak na przykład „Pożegnanie lata”, 
na które przychodzi kilkaset osób, 
to wówczas jest problem, bo trzeba 
rozłożyć scenę i rozpiąć namioty, a lu-
dzie obijają się o siebie z braku miejsca 

– usłyszałem od pani sołtys, która 
wystąpiła do  władz gminy z propo-
zycją zakupienia sąsiedniej działki, 
a następnie przekazania jej społeczno-
ści gromadzkiej w celu poszerzenia te-
renu świetlicy. Negocjacje z właścicie-
lem działki stanęły jednak w tzw. mar-
twym punkcie: gminy nie stać na pro-
ponowaną cenę.

Piknik trwał do wczesnego wieczo-
ra, a konkretnie, ze względu na wiek 
uczestników, do „Dobranocki”.

– Przyszłam z mężem i dwojgiem 
dzieci i bardzo nam się podobało. 
Nie bez znaczenia była piękna pogo-
da, dzięki której można było milo spę-
dzić czas na świeżym powietrzu. Dzie-
ciom najbardziej podobał się dmuchany 
zamek oraz zabawy z paniami od dok-
tora Clowna. No i oczywiście ze  sma-
kiem zjadły kiełbaski i piły napoje sma-
kowe – podzieliła się swoimi wrażenia-
mi jedna z mam.

* * *
Na piknik w Stefanówce przybyło 

kilkadziesiąt osób, głównie mieszkań-
ców niewielkiego, liczącego 160 osób 
sołectwa. Dzieciakom zapewniono fraj-

W sobotę 16 czerwca na terenie świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu odbył się piknik 
rodzinny pod hasłem „Wesoły Dzień dla Dzieci”. Przybyło około 80 uczestników, 
mieszkańców Dziechcińca oraz okolicznych sołectw, dzieciaków z rodzicami. 
Kolejny piknik miał miejsce  w Stefanówce 23 czerwca, a jego główną atrakcją 
było puszczanie wianków na Mieni.
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dy w postaci malowania twarzy, zajęć 
plastycznych, dmuchanej zjeżdżalni 
oraz licznych konkursów z nagroda-
mi prowadzonymi przez wychowaw-
cę przedszkolnego Monikę Filipek 
oraz panią Clown, z werwą tańczą-
cą z najmłodszymi i bawiącą się z nimi 
w najróżniejsze gry i zabawy typu 
przeciąganie liny, robienie fal z rozło-
żonej płachty czy podrzucanie nią ma-
łych piłek. Mamy, ciocie i tatusiowie 
tańczyli razem ze swoimi pociechami, 
a niektórzy z dorosłych również za-
siadali do malowania twarzy. Na przy-
kład, wójt Anna Bętkowska prezen-
towała się z wymalowaną na policzku 
białą stokrotką. Z kolei witając panią 
wójt przez mikrofon sołtys Stefanówki 
Emilia Sędek oświadczyła, że przed-
stawiciel Urzędu Gminy zjedzie z dmu-
chanej zjeżdżalni i że jest nim niżej 
podpisany redaktor „Powiązań”. Oczy-
wiście nikt wcześniej nie uprzedził  
mnie o tym, ale zauważyłem chwilę 
wcześniej, że pani wójt szepnęła coś 
na ucho sołtysce i zrozumiałem, że zo-
stałem „wrobiony”. Nie pozostawa-
ło mi nic innego jak dzielnie stanąć 
na wysokości zadania, tym bardziej, 
że wszystko wskazywało na to, iż wła-
dzy gminnej najwyraźniej brakuje od-
wagi do tego zadania. Po zjeździe zosta-
łem nagrodzony oklaskami – dziękuję, 
ale na przyszłość zapraszam panią wójt 
na zjeżdżalnię. 

Uczestnicy pikniku mogli degusto-
wać kiełbaski z pieczywem i musztardą, 
kromki chleba ze smalcem i ogórkiem 
małosolnym oraz ciasta. Kawa i herba-
ta kosztowały symboliczną złotówkę, 
a więcej trzeba było płacić tylko za zim-
ne napoje typu coca cola, woda mine-
ralna i soki. 

– Jest to pierwszy tego rodzaju pik-
nik w naszym sołectwie. Teraz dopiero 
mogliśmy go zorganizować, bo w po-
przednich latach środki sołeckie prze-
znaczaliśmy na poprawę stanu jakości 
dróg. Obecnie, kiedy drogi przestały 
już być sprawą gardłową, mogliśmy 
przeznaczyć je na czerwcową imprezę 
rodzinną. Wyasygnowaliśmy kwotę 
2700 zł, wsparli nas liczni sponsorzy. 
Urząd Gminy pożyczył nam termos 
podgrzewany, a Zespół Szkolno-Gim-
nazjalny w Wiązownie grilla – powie-
działa Emilia Sędek.

Głównym punktem programu było 
puszczanie wianków na powierzch-
nię Mieni, co robiono po zakończeniu 

części konkursowych. Nad bezpieczeń-
stwem osób nachylających się z drew-
nianego pomostu nad wodą, zwłasz-
cza dzieci, czuwali strażacy ochotnicy 
z wiązowskiej OSP. Jako ostatnia puści-
ła z nurtem Mieni wianek druhna z tej 
jednostki Anna Kuzawa, która razem 
z nim przyniosła maskotkę psa strażaka 
i to on „położył” wianek na powierzch-
ni wody.

Po ceremonii wiankowej, zgodnej 
z tradycją Nocy Świętojańskiej, roz-
palono ognisko przy którym pieczono 
kiełbaski, a kiedy najmłodsi poszli już 
spać, na parkiecie do późnej nocy trwa-
ły tańce dorosłych. 

 PIOTR KITRASIEWICZ
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Jest co zwiedzać

Region otwocki posiada interesujące 
pozostałości historyczne o charakterze 
militarnym,  zwłaszcza po obu wojnach 
światowych. Czy tego rodzaju pamiątki 
wojenne znajdują się również na terenie 
gminy Wiązowna?

– Gmina Wiązowna jest najlepiej 
ufortyfi kowaną z gmin Powiatu Otwoc-
kiego. Punkt oporu Wiązowna wraz 
z umocnieniami Emowa, Góraszki i Za-
górza tworzył najsilniejszą pozycję 
na Przedmościu Warszawa. 30 żelbeto-
wych  stałych dzieł fortecznych i dzie-
siątki kilometrów umocnień ziemnych 
to nie lada gratka dla miłośników for-
tyfi kacji. Ponadto wiązowskie umocnie-
nia są wyszczególnione na trasie pla-
nowanych ogólnoeuropejskich szlaków 
turystycznych związanych z I wojną 
światową. Możemy tu znaleźć 27 żel-
betowych schronów z okresu I wojny 
światowej z których korzystali później 
polscy żołnierze 15 Dywizji Piechoty 
w sierpniu 1920 roku oraz trzy schrony 
z czasów II wojny światowej. Repre-
zentowane są wszystkie typy obiektów 
budowanych na Przedmościu Warsza-
wa od 1915 do 1944 roku ponadto tyl-
ko w Wiązownie zachował się jeden 
z dwóch wybudowanych na tej pozy-
cji schronów biernych Regelbau 501 
(ukrycie dla drużyny piechoty), który 
lekko uszkodzony nadawałby się po re-
moncie na izbę muzealną.

Czy bunkry i pozostałości fortyfi -
kacyjne mogą stanowić wystarczającą 
atrakcję mogącą przyciągnąć turystów?  

– Naturalnie. W wielu państwach 
Europy – Francji, Holandii, Danii, Nor-
wegii i w Czechach – stały się główną 
atrakcją turystyczną całych regionów. 
Prawie każdy zna takie pojęcia jak 
Linia Maginota czy Wał Atlantycki. 
Od kilku lat także w Polsce stają się 
jedną z głównych atrakcji Półwyspu 
Helskiego, dziesiątki tysięcy turystów 
odwiedzają też fortyfi kację Międzyrzec-

kiego Rejonu Umocnionego w Lubu-
skim. Trzeba zauważyć, że fortyfi kacje 
w Wiązownie budowano na wzniesie-
niach otoczonych bagnami, tak więc 
ich malownicza lokalizacja może za-
chwycić również miłośników przyrody. 
Gros umocnień zachowało się na tere-
nach wtórnie zalesionych, co uchroniło 
je przed wchłonięciem przez zabudowę 
mieszkalną. 

Czy nie uważa Pan, że organizacja 
turystyki w regionie otwockim jest nie-
co archaiczna?

– Oczywiście. Turystyka w naszym 
regionie jest po prostu przestarzała. 
Każdy kto pojedzie na Mazury, do 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej czy 
w Kielecczyznę zobaczy, że jesteśmy 
o kilkanaście lat w tyle za tymi re-
gionami żyjącymi z turystyki. Od lat 
tworzymy tylko szlaki turystyczne 
PTTK, które preferują zorganizowa-
nych wytrawnych turystów korzystają-
cych z przewodników pisanych przez… 
PTTK lub prowadzonych przez prze-
wodnika. Przespaliśmy okres zmian 
charakteru turystyki. Dawne zorgani-
zowane grupy zostały wyparte przez tu-
rystę indywidualnego. Nie koniecznie 
chce mu się wędrować po kilkunasto 
lub kilkudziesięciokilometrowym szla-
ku by zobaczyć interesujące go miejsce. 
Często jest to turysta przypadkowy, 
nie znający regionu. On dopiero się 
sprowadził lub trafi ł tu przypadko-
wo, najczęściej korzysta z samochodu, 
bo tak jest wygodniej.

Czego nam najbardziej brakuje 
w sensie organizacji turystyki?

– Chociażby nowoczesnego ozna-
kowania głównych atrakcji turystycz-
nych. Nie zachęcamy przejezdnych 
do zatrzymania i poświęcenia swej uwa-
gi – a co za tym i pieniędzy – naszym 
zabytkom, kulturze, historii. Konia 
z rzędem temu, który przejeżdżając tra-
sami NR 17, 50, 801, 721 będzie wie-
dział cokolwiek o naszych atrakcjach 
turystycznych. 

Jakie działania promocyjne należa-
łoby podjąć, żeby rozpropagować teren 
Gminy wśród przyjezdnych oraz prze-
jezdnych? 

– Chciałbym zaproponować podpa-
trzony w regionach kraju nastawionych 
na turystykę, takich jak Kielecczyzna, 
Jura Krakowsko-Częstochowska, Ma-
zury, system oznakowań atrakcji tu-
rystycznych. Na początku tego roku 
opracowaliśmy taki system oznaczeń 
dla Gminy Karczew, stąd piktogramy 
mają takie, a nie inne przykładowe 
formy.

Należałoby zacząć od umieszczenia 
odpowiednich „Witaczy” (Znaki E-22c) 
przy ważniejszych drogach. Taki znak 
już na wstępie informuje, iż wjeżdżamy 
do miejscowości z ciekawymi zabytka-
mi, jest tu coś do obejrzenia i wypada 
poświęcić chwilę na zwiedzanie.

Kolejnym krokiem byłyby znaki 
E-22b w formie piktogramów rekla-
mujące główne atrakcje, w tym przy-
padku pałace, kościoły czy umocnienia. 

Bezpośrednio do zabytków dopro-
wadziły by nas znaki E-22a podające 
odpowiedni kierunek i odległość.                      

W węzłach komunikacyjnych i przy 
ciekawszych atrakcjach powinny stać 

Z HUBERTEM TRZEPAŁKĄ, 
przewodniczącym Koła Terenowego 
Przedmoście Warszawa 
Stowarzyszenia Na Rzecz 
Zabytków Fortyfi kacji 
„Pro Fortalicium”, 
rozmawia Piotr Kitrasiewicz
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duże tablice informacyjne pokazu-
jące lokalizację innych atrakcji wraz 
z namiarami GPS dla szczególnie leni-
wych. Jeden zabytek powinien zachęcać 
do obejrzenia innych atrakcji, można 
tam dodać również atrakcje przyrod-
nicze, kąpieliska bazę noclegową. Po-
nadto na stronie internetowej Gminy 
powinny znaleźć się szczegółowe map-
ki, fotografi e i lokalizacje kompatybilne 
z oznaczeniami w terenie. Mapki po-
winny mieć odpowiednią formę do po-
brania i wydruku.

W odniesieniu do umocnień to nic 
ich bardziej nie rozreklamuje jak im-
prezy w ich bezpośrednim otoczeniu. 
Mała wioska Ossów położona w głębi 
polskich pozycji w roku 1920, słynna 
ze śmierci ks. Ignacego Skorupki, uczy-
niła z potyczki wielki produkt marke-
tingowy, który corocznie ściąga dzie-
siątki tysięcy zwiedzających na pu-
ste pole, na którym oprócz kapliczek 
i mogiły poległych bolszewików nie ma 
materialnych śladów słynnej bitwy. 
W roku 1920 walki toczyły się wśród 
zabudowań i na okolicznych polach. 
Do walk o Ossów doszło zaś w wy-
niku paniki jaka ogarnęła żołnierzy 
11 Dywizji Piechoty, którzy porzu-
cili swe pozycję w odległej o 2 km 
na wschód Leśniakowiźnie. 

A w Wiązownie?
– W Wiązownie natomiast żołnierze 

15 Dywizji Piechoty twardo trzymali 
swe pozycje nie ustępując ani na krok 
bolszewikom. Pozwoliło to dowództwu 
skierować wszystkie odwody do wy-
łomów pod Radzyminem i Ossowem 
i odzyskać utracone pozycje na północy. 
Dziś Ossów i Radzymin czerpią profi ty 
z turystyki historycznej, zaś Wiązow-
na posiadająca unikalne, zachowane 
umocnienia, których twardo bronili 
polscy żołnierze, nie jest szerzej znana 
opinii publicznej. Czas by to zmienić 
i ściągnąć turystów. Połączenie stop-
niowo remontowanych obiektów wraz 
z imprezami odtwarzającymi walki 
o nie przyciągnie całe rodziny i pozwo-
li Wiązownie odzyskać należne miejsce 
wśród miejsc związanych z bitwą War-
szawską 1920 roku.

Utrzymanie i renowacja tych zabyt-
ków militarnych wiąże się ze sporymi 
nakładami fi nansowymi, a kasa gmi-
ny jest uboga. Skąd wziąć pieniądze 
na te cele?

– Pierwszym krokiem jest rozpo-
znanie stanu zachowania umocnień, 

określenie nakładu prac i środków nie-
zbędnych dla ich remontu i ekspozycji. 
Na chwilę obecną z istniejących zaso-
bów jeden schron nadaje się na izbę 
muzealną w podobnej formie jak umoc-
nienia z Dąbrowieckiej Góry jest to 
Regelbau 501 z Góraszki, zaś 4 mniej-
sze obiekty w Zagórzu, dwa obiekty 
z kopca przy Duchnowskiej oraz jeden 
z obiektów w Emowie można wyre-
montować i udostępnić do zwiedza-
nia w formie obiektu otwartego, po-
zostałe zaś oczyścić ze śmieci i roślin-
ności. Do rozpoznanych i pomierzo-
nych przyporządkować odpowiednie 
piktogramy z co najmniej dwujęzycz-
nym opisem i rysunkiem. Odnośnie fun-
duszy to remont i zabezpieczenie  ma-
łego schronu z okresu I wojny świa-
towej to koszt rzędu 2000-3000 zł 
jeżeli prowadzi się go systemem gos-
podarczym przy udziale pasjonatów. 
Wytypowany na izbę muzealną Regel-
bau 501 można remontować podob-
nie rozkładając remont na kilka lat lub 
wpisać do rejestru zabytków i starać się 
o fundusze zewnętrzne ze szczebla po-

wiatu, sejmiku województwa oraz gran-
tów unijnych.

Czy zawarł Pan już konkretne ustale-
nia z wójt Anną Bętkowską na powyż-
sze tematy?

– Jesteśmy na etapie uzgadniania 
spójnej strategii dla wiązowskich umoc-
nień.

I oby ta „spójna strategia” przynio-
sła wymierne efekty. Dziękuję za roz-
mowę. 
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Ratować życie

Pięcioro ratowników: Monika 
Cacko, Przemysław Bielicki, Do-
minik Rak, Dominik Komorow-
ski, Damian Wargocki, przedsta-

wiło zasady zawarte w Rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych z 6 marca 
2012 roku w sprawie sposobu oznako-
wania i zabezpieczania obszarów wod-
nych oraz wzorów zakazu, nakazu oraz 
nakazów informacyjnych i fl ag. Zgod-
nie z tym dokumentem, zmianie uległo 
między innymi znaczenie kolorów boi 
w kąpieliskach i tak kolor czerwony ozna-
cza obecnie strefę dla nieumiejących pły-
wać (o głębokości wody nie większej niż 
120 cm), natomiast kolor żółty dla umie-
jących pływać (o głębokości do 4 me-
trów). Bojami o kolorze białym są ozna-
czone brodziki dla dzieci (głębokość 
do 40 cm). 

Goście zaprezentowali na gumowym 
manekinie zasady udzielania pierwszej 
pomocy człowiekowi, który tonął. Po wy-
ciągnięciu tonącego z wody, najlepiej  
uchwycić poszkodowanego za jego ręce 
podchodząc od tyłu, opierając jego ple-
cy o naszą klatkę piersiową i ułożeniu 
na wznak, należy potrząsnąć poszkodo-
wanego za ramiona i zadać mu proste 
pytania. Jeśli nie zareaguje, następnym 

krokiem jest przyłożenie policzka do 
jego ust i próba odczucia jego oddechu. 
Musimy również sprawdzić czy osoba 
nieprzytomna nie ma w jamie ustnej 
np. cukierka lub gumy do żucia, po czym 
przystępujemy do reanimacji.

Kolejny krok to wezwanie pomocy 
poprzez zadzwonienie na numer 112 
(z komórki) i 999 (z telefonu stacjo-
narnego). W przypadku, gdy nie mamy 
przy sobie telefonu, mamy prawo zażą-
dać od znajdującej się w pobliżu osoby, 
aby wezwała pogotowie. Żądanie takie 
ma charakter zgodny z prawem, gdyż 
osoba ratująca cudze życie korzysta 
ze specjalnych uprawnień i może pod 
groźbą sankcji karnych wymusić posłuch 
na otoczeniu. Jeżeli natomiast nikogo 
nie ma  w pobliżu, a osoba ratująca 

nie ma przy sobie telefonu, powinna 
sama niezwłocznie oddalić się z miej-
sca zdarzenia w celu wezwania pomocy, 
a potem wrócić i przystąpić do czynności 
reanimacyjnych. 

– Wyjątek stanowi ratowanie dziec-
ka. W tym przypadku najpierw ratujemy 
je przez minutę, a potem dopiero bie-
gniemy po pomoc – powiedział prele-
gent Dominik Rak.

Czynności reanimacyjne polegają na 
uciskaniu mostka i wdychaniu powietrza 
w płuca nieprzytomnego metodą „usta-
-usta” z częstotliwością 5 wpompowań 
powietrza i 30 ucisków na klatkę pier-
siową w stosunku do osoby, która się to-
piła lub 2 wpompowania i 30 ucisków, 
jeśli ratowany człowiek stracił przytom-
ność i zdolność samodzielnego oddycha-
nia z innego powodu. Przed przystąpie-
niem do reanimacji należy położyć mu 
jedną dłoń na czole, a dwa palce drugiej 
– tuż pod brodą. Odchylić lekko gło-
wę do tyłu, jednocześnie unosząc brodę 
do góry po czym przysunąć twarz do 
ust nieprzytomnej osoby i nasłuchiwać 
przez 10 sekund czy pojawia się szum 
wdychanego i wydychanego powietrza, 
jednocześnie trzeba patrzeć czy unosi się 
klatka piersiowa. Czynności reanimacyj-
ne powinny odbywać się do przyjazdu 
karetki pogotowia.

Jeśli w trakcie reanimacji poszkodo-
wanemu powrócił oddech, trzeba ułożyć 
go w pozycji bocznej czyli tzw. bezpiecz-
nej i czekać na przybycie lekarza lub ra-
townika medycznego, przy czym kobietę 
w ciąży układamy zawsze na lewym boku 
co pozwoli uchronić tętnicę szyjną przed 
uciskiem.

Czynności reanimacyjne prezentowa-
ła na manekinie Monika Cacko. Potem 
poprosiła, żeby ktoś na ochotnika spró-
bował reanimacji pod jej kierunkiem. 
Z braku chętnych, zgłosił się redaktor 
naczelny „Powiązań”, który pod okiem 
pani Moniki wykonywał nasadą lewej 
dłoni uciski na mostek manekina wzmac-
niając je drugą dłonią. Kolejnym ochot-
nikiem był sołtys Kącka Sebastian Sujak, 
który z pomocą pani Moniki, a także 
pana Dominika przećwiczył wszystkie 
czynności od momentu zauważenia le-
żącego, do przybycia fachowej pomocy 
medycznej. Potem jego miejsce zajął soł-
tys Woli Karczewskiej Waldemar Rybka.

Goście odpowiadali na pytania wi-
dzów, po czym podziękowali za uwagę, 
a wójt Anna Bętkowska podziękowała 
im za przybycie i ciekawy, stwarzają-
cy szansę na uratowanie czyjegoś życia, 
pokaz. PK

W dniu 3 lipca w Urzędzie Gminy odbyło się szkolenie dotyczące bezpiecznego 
wypoczynku nad wodą, zasad zachowania się na wodzie w czasie zagrożenia 
i wypadku oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Przeprowadzili je działacze 
oddziału Otwockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowania Ratunkowego 
z siedzibą w Nadbrzeżu w gminie Karczew. 
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Spartakiada TPD w Wiązownie
Na terenie Zespołu Szkolno-
-Gimnazjalnego w Wiązownie 
odbyła się XV Wiosenna Spartakiada 
Środowiskowych Ognisk 
Wychowawczych Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci Powiatu 
Otwockiego. W zawodach wzięły 
udział dzieci reprezentujące ogniska 
TPD w Otwocku, Pęclinie, Gliniance, 
Malcanowie, Zakręcie i Wiązownie.

Ceremoniał otwarcia odbył się 
na wzór olimpijski. Poczet za-
wodników wniósł na boisko 
fl agę olimpijską i wciągnął ją 

na maszt. Po wniesieniu pochodni i za-
paleniu znicza, uczestnicy zawodów zło-
żyli ślubowanie. Przyglądali się temu go-
ście – między innymi wójt Anna Bętkow-
ska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Gminy Wiązowna Alina Dębska, członek 
zarządu Powiatu Otwockiego Janusz 
Budny, wicedyrektor biura mazowiec-
kiego oddziału TPD Elwira Kurzajewska. 
Obecne były również: Ewa Kołodziej-
czyk, prezes zarządu TPD w Gminie 
Wiązowna oraz Beata Szczęsna, wycho-
wawczyni z ogniska TPD w Gliniance. 
Gospodarzy czyli wiązowski ZSG repre-
zentowała dyrektor Katarzyna Lacka.

Zgromadzonych powitał prezes 
otwockiego TPD Czesław Ziemiński, 
który po złożeniu podziękowań wszyst-
kim zaangażowanym w pomoc dla pod-
opiecznych TPD, podsumował dotych-
czasowe spartakiady, bo liczba 15 upo-
ważnia do małego jubileuszu. Wzięło 
w nich udział blisko 2 tys. uczestników, 
wręczono prawie 1000 medali, 45 pu-
charów oraz około 120 dyplomów, 
ale – jak podkreślił mówca – najwięcej 

było radości oraz satysfakcji z udziela-
jącego się wszystkim ducha dziecięco-
-młodzieżowej rywalizacji. Zapowiedział 
również dwie jesienne części Spartakia-
dy: piłkarską we wrześniu oraz w tenisie 
stołowym w październiku.

Głos zabrała wójt Anna Bętkowska, 
która życzyła młodym zawodnikom oraz 
wszystkim pozostałym uczestnikom zajęć 
w ogniskach TPD, żeby zawsze przeby-
wały w przyjaznym, pełnym zrozumienia 
otoczeniu, zarówno w domu, w szkole 
i właśnie w TPD.

– Pragnęłabym, żeby osoby z którymi 
stykacie się w tych miejscach były dla 
was autorytetami i drogowskazami w ży-
ciu, żeby potrafi ły zainspirować was do 
kierowania waszej cennej energii w do-
brym dla was kierunku. Tego wam życzę 
– powiedziała wójt.

Jak każdego roku podczas ceremonii 
otwarcia, dzieci prezentowały transpa-
renty zawierające hasła będące oczeki-
waniami wobec dorosłych. W tym roku 
inspiracji dostarczyły myśli „Starego 

Doktora” czyli Janusza Korczaka, leka-
rza, pedagoga i pisarza, wielkiego przy-
jaciela dzieci, w  związku z obchodzo-
nym Rokiem Korczakowskim. Niektó-
re z prezentowanych haseł brzmiały: 
„Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia, 
czuję się przeraźliwie stłamszony, kie-
dy nic z tego wszystkiego nie wycho-
dzi” albo „Nie zapominaj, że uwielbiam 
wszelkiego rodzaju eksperymenty”.

W czasie uroczystości otwarcia spar-
takiady, nastąpił miły akcent w posta-
ci udekorowania odznaką „Przyjaciel 
Dziecka” dwóch pań: Katarzyny Lackiej 
oraz Beaty Szczęsnej. Czesław Ziemiński 
poinformował także o uhonorowaniu 
przez Prezydenta RP, na wniosek TPD, 
Brązowym Krzyżem Zasługi Ewy Koło-
dziejczyk, dyrektora Gminnego Przed-
szkola „Pod Stumilowym Lasem” w Pę-
clinie. Odznaczenie państwowe przyzna-
no jej za działalność pedagogiczną, w tym 
współorganizację pierwszych ognisk TPD 
na terenie powiatu otwockiego.

Podczas zawodów, poprowadzonych 
przez nauczycieli wychowania fi zyczne-
go wiązowskiego ZSG, Dorotę Borowik 
i Krzysztofa Kwasa, młodzi zawodnicy 
rywalizowali w biegach krótkich i dłu-
gich, na torze przeszkód oraz w konku-
rencji strażackiej, polegającej na jak naj-
szybszym rozwinięciu węży gaśniczych. 
Nagrodami były puchary, dyplomy i me-
dale, a tymi ostatnimi udekorowano aż 70 
zawodników. W przerwie dzieci otrzy-
mały lody i napoje chłodzące.

W klasyfi kacji drużynowej I miejsce 
zajęła ekipa TPD z Zakrętu. II miejsce 
wywalczyła Glinianka, a na III znalazła 
się drużyna z Otwocka. Kolejne pozycje 
zajęli: Wiązowna (IV), Pęclin (V), Malca-
nów (VI).  PK
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Nowe sukcesy, nowe medale
Ważnym wydarzeniem kulturalno-sportowym z udziałem 
młodziutkich tancerek GOK był czerwcowy Turniej Tańca 
Disco i Hip Hop solo o Puchar Mokotowa 2012 roku, 
a następnie udział w Mistrzostwach Świata na Węgrzech.

Impreza ta podobnie jak w końcu kwietnia na Ursynowie 
dofi nansowana była ze środków m.st. Warszawy Dzielnicy 
Mokotów pod patronatem Polskiej Federacji Tańca. Or-
ganizatorem zawodów w dn. 16 czerwca br. byli: Urząd 

Dzielnicy Mokotów, Szkoła Podstawowa nr 85 i KS Hand 
to Hand. Tu również jak na warszawskim Ursynowie chodziło 
o wyłonienie najlepszych tancerzy Disco Dance Freestyle i Hip 
Hop na poszczególnych poziomach zaawansowania w różnych 
ligach i kategoriach wiekowych.

Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zgromadzo-
na w hali sportowej widownia z przyjemnością oglądała pre-
zentacje i umiejętności taneczno-sportowe dzieci i młodzieży. 
Zawodnicy tańczyli swoje układy chorografi czne z użyciem ele-
mentów akrobatycznych do muzyki organizatora. 

W rywalizacji sportowo-tanecznej wzięło udział kilkanaście 
klubów sportowych takich jak: Grawitacja – Piaseczno, Fana-
beria – Radzymin, Foton – Chełm, Hand to Hand – Warszawa, 
Stop and Go – Warszawa, Vulcan – Piastów, Egurrola Dance 
Studio – Warszawa, Grawitan – Poniatowa, MDK Muranów, 
Shock Dance – Wołomin, Shock Dance Atut – Marki, Shock 
Dance RYTM – Wiązowna.

Grupa 24 dziewcząt z Wiązowny prowadzona przez Annę 
Chwalczuk zdobyła aż 14 medali i 10 miejsc fi nałowych (3 zło-
te, 5 srebrnych i 6 brązowych) w wielu kategoriach wiekowych:

WYNIKI TANCEREK W KAT. DISCO DANCE FREESTYLE:
Liga A
Justyna Jedlak (rocz. 1998-99) V m. 
Liga B
Julia Przywoźna (rocz. 2001) IV m. 
Zuzanna Miklińska (rocz. 2001 ) IX m.
Liga C
Zosia Sędek (rocz. 1999) III m. i brązowy medal
Anna Kopczyńska (rocz. 1999) IV m.
Urszula Mucha (rocz. 2001) IV m.

Liga D
Anastazja Frelek (rocz. 2005 i młodsi) I m. i złoty medal
Julia Milewska (rocz. 2000) II m. i srebrny medal
Ilona Twardowska (rocz. 1999) III m. i brązowy medal
Kamila Skwara (rocz. 2001) IV m.
Natalia Woźnica (rocz. 2004) IV m.
Anna Skwara (rocz. 1998) V m.
Liga E
Helena Voss (rocz. 2000) II m. i srebrny medal
Julia Grunwald (rocz. 2001) II m. i srebrny medal
Paulina Janaszek (rocz. 2001) III m. i brązowy medal
Julia Czabaj (rocz. 2003) III m. i brązowy medal
Patrycja Łojewska (rocz. 2003) IV m.
Julia Mierzwa (rocz.  2002) IV m.
Debiuty
Aleksandra Witan (rocz. 2004) I m. i złoty medal
Julia Roszkowska (rocz. 2001) I m. i złoty medal
Aleksandra Dach (rocz. 2001) II m. i srebrny medal
Zosia Wąsowska (rocz. 2001) II m.i srebrny medal
Joanna Szerszeń (rocz. 2001) III m. i brązowy medal
Wiktoria Sroka (rocz. 2001) III m. i brązowy medal
Wkrótce po sukcesach na warszawskim Mokotowie, tancer-

ki z GOK-u wyjechały na Węgry, gdzie reprezentowały Polskę 
na Mistrzostwach Świata i  Europy International Federation 
of Modern Dance Sport zajmując w Veszprem wysokie pozycje. 
Dwie z nich zostały fi nalistkami.

W mistrzostwach uczestniczyli przedstawiciele kadr naro-
dowych: Węgier, Słowacji, Serbii, Rumunii, Mołdawii, Ro-
sji, Ukrainy oraz Polski.   W zawodach o Mistrzostwo Świata 
uczestniczyło prawie 2000 zawodników. Polskę reprezentowa-
ło łącznie 340 tancerzy z klubów tanecznych zrzeszonych przy 
ośrodkach kultury i sportu z całego kraju.

Ta prestiżowa impreza w świecie tańca zgromadziła za-
wodników, którzy zakwalifi kowali się do kadr narodowych 
na podstawie osiągniętych wyników w eliminacjach krajowych. 
Reprezentantki GOK Natalia Ciąćka i Justyna Jedlak  zdobyły 
nominację startując w Mistrzostwach Ekstraklasy w tańcu spor-
towym, które odbyły się w dniu 26 lutego br. w Teresinie. Zdo-
były wówczas srebrne medale w kategorii duety dance show 
juniorów młodszych.

Już sam awans do reprezentacji był dla nich bardzo ważnym 
sukcesem. Do polskiej kadry kwalifi kowali się bowiem zdo-
bywcy pierwszych czterech miejsc w poszczególnych techni-
kach i kategoriach tańca.

W ciągu 3 dni w Hali Sportowej w Veszprem prezentowa-
li się tancerze w takich kategoriach jak: disco freestyle, disco 
dance, hip hop, street dance revue, techno dance, dance show, 
sport rocky, funky, electric, fantasy i caribbean latin show. 
Dziewczęta  z sekcji tańca nowoczesnego „RYTM” z Wiązow-
ny zaprezentowały wysoką formę plasując się na IV miejscu 
w kategorii artystycznej Dance Show Duo Youth. Przypomnij-
my, że Natalia Ciąćka i Justyna Jedlak w ubiegłym roku  zdoby-
ły tytuł Wicemistrzyń Świata w tej samej kategorii.

Cieszy fakt, że następczynie  Mistrzyń i Wicemistrzyń Świa-
ta Moniki Chwalczuk i Urszuli Nejman z 2010 roku sięgnęły 
po tak wysokie miejsce.

Serdecznie gratulujemy!!! 
 ANNA CHWALCZUK
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Zwycięstwo 
nad Wisłą

Był sierpień 1920 roku. W kie-
runku Warszawy posuwała się 
ofensywa bolszewicka. Propa-
gandowe plakaty wzywały do 

walki w obronie Ojczyzny, w obronie 
dopiero co odzyskanej, po 120 latach 
niewoli, niepodległości. Ulotki agita-
cyjne oraz literatura, w tym utwory ta-
kich tuzów pióra jak Stefan Żeromski 
(np. zakazany w PRL 3-aktowy dramat 
„Ponad śnieg bielszym się stanę”), uka-
zywały najeźdźców jako dzikie hordy 
palące dwory i mordujące kobiety wraz 
dziećmi, co zresztą nie było wcale li tyl-
ko literacką fi kcją. W stolicy wrzało. 
Panował nastrój grozy połączony z de-
terminacją. Jeszcze kilka miesięcy wcze-
śniej wojska polskie zajmowały Kijów, 
wizja odbudowania ogromnego pań-
stwa, większego niż Królestwo Jagiel-
lońskie, wydawała się być całkiem re-
alna. Ale mrzonki te trwały krótko. 
Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona 
rzucona przez Lenina na podbój Ukra-
iny zmusiła Polaków do wycofania się. 
A potem szybko posuwała się na zachód 
zmiatając każdy zorganizowany opór 
zbrojny na jaki natrafi ła. Wydawała się 
niezwyciężona. Dowodzący nią młody 
„komandir” (marszałkiem został póź-
niej), Michaił Tuchaczewski oświadczył 
dumnie, zgodnie z dyrektywą Lenina, 
że „po trupie pańskiej Polski” pójdzie 
dalej, aby w krajach Europy zachod-
niej rozniecić żagiew rewolucji. To już 
nie była wojna tylko o Polskę. Nasz kraj 
po raz kolejny w historii Europy stał się 
przedmurzem chrześcijaństwa, obrońcą 
cywilizacji przed bezbożnymi, ciemny-
mi i dzikimi siłami. W kościołach nad 
Wisłą odprawiano specjalne msze w in-
tencji zwycięstwa, ludzie modlili się na 
ulicach. I... zwycięstwo nastąpiło! Nagle, 
w ciągu kilkunastu godzin. Stał się cud! 
Cud nad Wisłą!

Powstawały obrazy oraz utwory li-
terackie ukazujące Matkę Boską, która 
z Niebios udziela wsparcia walczącym 
Polakom. Sugestywna interwencja Opa-
trzności została błyskawicznie zaakcep-
towana przez szerokie masy, te same, 
na których poparcie liczyli nacierający 
bolszewicy. Do dzisiaj Kościół czci dzień 
15 sierpnia jako kolejny cud maryjny.

Tyle jeśli chodzi o religijny wymiar 
tych wydarzeń. Wymiar militarny był 
inny. Kraje zachodnie dostrzegły zagro-
żenie i nie pozostawiły Polski tak do 
końca osamotnionej. Anglia wysyłała do 
Gdańska statki z bronią dla Warszawy, 
a z Francji przybyła  nad Wisłę misja 
wojskowa z gen. Maximem Weygandem 
na czele. Niewiele z angielskiej bro-
ni do nas jednak dotarło, bo robotnicy 
w Wolnym Mieście Gdańsku, otumanieni 
przez sowiecką propagandę, odmawiali 
jej rozładowywania, natomiast gen. Wey-
gand bardziej przeszkadzał niż pomagał 
w naszym sztabie generalnym wtrąca-
jąc się i starając się przeforsować plany 
rodem z I wojny światowej, a więc pa-
sywno-okopowe, pozbawione elastycz-
ności i śmiałych, mobilnych działań za-
czepnych. Strategiczna mentalność fran-
cuskich wojskowych doprowadziła zresz-
tą do klęski Francji w 1940 roku, do cze-
go zresztą sam Weygand się przyczynił, 
bo ich przestarzałe poglądy na wojnę 
nie pasowały do szybkości i brawurowej 
odwagi niemieckich wojsk opancerzo-
nych, ale to już temat do innych rozwa-
żań. I w tej beznadziejnej zdawałoby się 
sytuacji klasę pokazał Józef Piłsudski. 
Komendant i Naczelnik Państwa zde-
cydował związać główne siły najeźdź-
ców na przedpolach stolicy, a jedno-
cześnie bokiem wyprowadzić z niej siły 
uderzeniowe, okrążyć miasto i uderzyć 
znad Wieprza na fl ankę bolszewików. 
Udało się! Rozbił agresora i jeszcze po-
gonił go za Niemen. Warszawa ode-
tchnęła. Zabrzmiały dzwony, wznoszo-
no modlitwy dziękczynne. 

Niechętny Piłsudskiemu działacz 
Narodowej Demokracji, profesor Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Stanisław 

Stroński, opublikował artykuł zatytu-
łowany „Cud Wisły”. Cud ten według 
Strońskiego polegał na tym, że Komen-
dant miał niezwykłego farta na polu 
bitwy, że żaden z niego geniusz militar-
ny, tylko zwyciężył fuksem. Stąd „cud”. 
Ale tytuł zadziałał. Endecja rozgłosiła 
go przeciwko Piłsudskiemu, a ludowe 
masy, rozmiłowane we  wszelkich przeja-
wach religijnej cudowności, przejęły go 
po swojemu.

A więc był cud bez cudu. Pozornie 
wygląda to na wewnętrzną sprzeczność, 
lecz ma jednak wewnętrzną logikę. Jeśli 
uznamy, że cuda nie zachodzą wbrew 
prawom natury, ale w zgodzie z nimi, 
to można mówić jak najbardziej, że nad 
Wisłą doszło do cudu. Nie zstąpiły wpra-
wdzie z nieba hufce aniołów, które pora-
ziły wojska przeciwnika, ale nagły przy-
pływ geniuszu Piłsudskiego, jego szalony 
plan i determinacja miały w sobie coś 
natchnionego. I Piłsudski mógł działać 
pod wpływem Boskiego natchnienia 
nie zdając sobie z tego zupełnie sprawy. 
Zostawmy jednak te rozważania. „Cud” 
spod pióra Strońskiego i wymierzony 
w Piłsudskiego zrobił oszałamiającą ka-
rierę w innym wymiarze. Przy okazji stał 
się mimowolnym nietaktem wobec pol-
skiego oręża. Tak jakby nasi żołnierze 
nie potrafi li wygrywać bitew bez pomo-
cy sił nadprzyrodzonych. O Grunwaldzie 
nie pisze się jako o cudzie, chociaż na-
sze rycerstwo ruszyło do boju z „Bogu-
rodzicą” na ustach. Dlaczego? Po prostu 
Jan Długosz, mocno stąpający po ziemi 
historyk, odtworzył wydarzenia z 1410 
roku w zgodzie z faktami, a nie ludzki-
mi zapotrzebowaniami na legendę. „Do-
płyniemy do celu dzięki własnym siłom 
i Boskiej pomocy” powiedział Krzysz-
tof Kolumb do swojej załogi wyruszając 
z Lizbony na podbój Nowego Świata. 
Nie liczył na cud, tylko na wsparcie, 
a to wielka różnica. I dzięki temu właśnie 
zwycięstwo nad Wisłą w 1920 roku od-
nieśli nasi przodkowie: dzięki ofi arności, 
odwadze i bohaterstwu wspartym siłą 
swojej narodowej wiary. I patriotyzmu. 

 PIOTR KITRASIEWICZ

Jesteśmy w przededniu podwójnego 
święta. Państwowego Dnia Wojska 
Polskiego oraz kościelnego 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny zwanego również 
świętem Matki Boskiej Zielnej. 
To jedyne w ciągu roku połączenie 
dwóch odmiennych, zdawałoby się, 
uroczystości „ku czci”, ma swoją 
niebagatelną wymowę. Harmonizuje 
bowiem funkcjonujące w zbiorowej 
podświadomości naszego narodu 
dwa najbardziej istotne pierwiastki 
afi rmujące polską dumę i tradycję: 
militarny i religijny.
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Naoczny świadek (4)

Dwa zderzenia
Pojęciem Małej Ojczyzny posłużył się po raz pierwszy ktoś 

w roku 1989 i dobrze zapamiętałem ten piękny dzień. 
Od tamtego czasu sporo zrobiono i trochę spaprano. Zde-

rzyły się dwa światy – tych starych z doświadczeniem tradycyjne-
go gospodarowania, wychowanych w kulcie prostowania gwoź-
dzi, zbierania kawałków drutu i poszanowania pracy, jaka by ona 
nie była, oraz tych młodych, chętnych do handlu, chodzących na 
skróty łatwego zarobku lub pracy za granicą. Później do tej swo-
body dodano fundusze UE. Rozluźniły one w nas chęć do wysiłku 
a nawet skłoniły do wstydliwego włączania tych nie zapracowa-
nych jednorazowych pieniędzy do budżetu. Zamiast to objąć dys-
krecją, chwalono się (jak ongiś z pomocy ZSRR) i pokazywano na 
różnych tablicach, ile zrobiono dzięki wsparciu Brukseli. 

Trzeba przypomnieć, że myśmy starali się o wejście do EWG 
(min. Skubiszewski) wtedy spełniliśmy jeden z ważniejszych wa-
runków przyjęcia do EWG, a mianowicie wytyczenie 11 tysięcy 
punktów geodezyjnych. Pisałem o tym w „Powiązaniach” w roku 
1998. Nie było wtedy UE, która miała być imitacją USA, czyli El-
dorado. Obecnie okresowo w fazie dekadencji. Tu wypada zacy-
tować znanego doradcę rządowego, nauczyciela akademickiego, 
który mówi, że: „wytworzył się w nas pewien rodzaj wyuczonej 
bezradności, w tym niefrasobliwości i niechlujstwa myślowego”.

A do tego stały festiwal radości i śmiechu pod hasłem – nie 
dzieje się nic złego. Tymczasem dwa walety trefl owe (czytaj: dup-
ki żołędne) pokazały swoisty sposób integracji polsko-ukraińskiej. 
Zainteresowało to nawet samego ministra spraw zagranicznych 
Ukrainy. Wszystko to miało miejsce w ramach misji kulturalnej 
TV. Przy okazji przypomnienie: obywatele płaćcie za abonament! 

Dekadencja czyli upadek przez nadmiar zabawy w całej Unii 
(w tym nasz krajowy) to zmartwienie „Góry”. Przypomina to 
okres Marii Antoniny,  rozpustnej francuskiej królowej. Urządza-
ła bale i maskarady na które chodziła arystokracja (dziś oligar-
chia) zamiast do burdelu. Nas martwi niefrasobliwość miejsco-
wa. Drogi asfaltowe w Wiązownie zarastają chwastami. Zwrócili 
na to uwagę nasi sąsiedzi z Lennestaedt. Po tych drogach wbrew 
instrukcji jeżdżą 50-tonowe ciężarówki, które zdemolują cienki as-
falt przed upływem gwarancji. Zanosi się na zwrot unijnej dotacji.

Nagle błysk. Mała przerwa w balu, maskaradzie. W naszej 
Małej Ojczyźnie GOK wiązowski pokazał „Skrzypka na dachu” 
(chwała Ci, Arturze). Dominują tu dwa motywy. Jeden – tradycja, 
tradycja, tradycja, pojęcie przeciwstawne modzie na nowocze-
sność. No i tradycja, siła rodziny – tej z Anatewki i każdej in-
nej. Nowoczesność – po roku trzeba odnowić gadżety postępu: 
laptop, telefon komórkowy, GPS. Zatrudnia się inżynierów, żeby 
wykonać urządzenia tak, aby po dwóch latach nadawały się wy-
łącznie do wyrzucenia. Wielki handel, przerób żelastwa, zyski, 
recycling, degradacja tego czym oddychamy. Dekadencja. Co trzy 
lata zmieniamy samochód i jak się da to i żonę – w środowiskach 
artystów, aktorów i ludzi kultury – nowa arystokracja o manie-
rach uproszczonych, coraz nowe małżeństwa i coraz więcej dzie-
ci, mających po kilka tatusiów i mamuś. Rośnie nowa generacja 
lub może degeneracja, ale na pewno coś z dekadencji.

Drugi motyw to – „gdybym był bogaty”. Pasuje do naszych na-
iwnych aspiracji unijnych i wciąż pozostaje w trybie przypuszcza-
jącym. Wyłączając bankrutów, których ten motyw może irytować. 
To jest zderzenie interioru z „warszawką”. CZESŁAW FABIAŃSKI

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

Kibic z Czarnej 
w Wiązownie
W dniu 28 czerwca gościem wójt Anny Bętkowskiej 
był Józef Chudy, wójt zaprzyjaźnionej Gminy Czarna 
na Podkarpaciu. Wizyta nastąpiła w drodze na Stadion 
Narodowy w Warszawie, na półfi nałowy mecz Euro 2012.

Józef Chudy, który przyjechał do Wiązowny z trzema oso-
bami towarzyszącymi, oprócz Anny Bętkowskiej rozma-
wiał ze skarbnikiem Wiesławem Miłkowskim oraz naczel-

   nikiem Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich 
Urszulą Skolasińską. Poruszano aktualne problemy z jaki-
mi zmagają się obie gminy, a gość pogratulował szefowej UG 
uzyskania przez nią dwa dni wcześniej jednogłośnego absolu-
torium podczas sesji Rady Gminy. Zaprosił panią wójt wraz 
z najbliższymi współpracownikami do złożenia wizyty w Czar-
nej na początku sierpnia br.

– Byłem wielokrotnie na wiązowskiej ziemi, między innymi 
jako gość Dożynek, i zawsze wyjeżdżałem stąd z jak najmilszy-
mi wspomnieniami – podzielił się tą refl eksją gość z ziemi pod-
karpackiej.

Wizyta wójta Czarnej w Urzędzie Gminy Wiązowna mia-
ła związek z jego przyjazdem do Warszawy na rozgrywany 
na Stadionie Narodowym półfi nałowy mecz Mistrzostw Eu-
ropy w Piłce Nożnej Euro 2012 pomiędzy reprezentacjami 
Włoch i Niemiec. Józef Chudy wyznał, że będzie trzymać kciu-
ki za drużynę włoską i chyba to poskutkowało, bo piłkarze 
z Italii zwyciężyli  2:1.  PK

UCZCIWA 50-LATKA SZUKA PRACY 
(OPIEKA NAD DZIECKIEM, STARSZĄ OSOBĄ), 

KONTAKT: 501 396 596

OGŁOSZENIE BEZPŁATNE
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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

Wydawca: Urząd Gminy Wiązowna
Adres redakcji:
UG Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna
e-mail: powiazania@wiazowna.pl
Wersja elektroniczna gazety: www.wiazowna.pl
Nakład: 1500 egz.
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Kąpielisko w Kącku 
Jedyny w powiecie otwockim akwen spełniający formal-

ne wymogi kąpieliska (m.in. strzeżony przez ratowników 
i będący pod regularną kontrolą sanepidu) działa 

       od 2006 roku, od czerwca do końca sierpnia, i składa się 
z rozległego ogrodzonego terenu na którym znajdują się trzy 
jeziora. Jedno jest zarybione i znajduje się przy nim tablica 
informująca o zakazie kąpieli. Dwa pozostałe, adresowane 
do miłośników kąpieli, różnią się znacznie powierzchnią. 
Większe jezioro ma 3 hektary powierzchni, ponad 2 metry 
głębokości i jest podzielone bojami na dwie części. W jed-
nej chętni pływają wpław pod okiem ratowników WOPR-u, 
a w drugiej części na kajakach i rowerach wodnych. Mniej-
sze jezioro ma ok. 1 hektara powierzchni i 2,5 m. głębokości. 
W gorące, słoneczne dni chętnych jest wielu w ciągu 11-go-
dzinnego otwarcia placówki, która działa codziennie w go-
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dzinach 9.00-20.00. Z kąpieliska korzystają przede wszystkim 
ludzie młodzi, przyjeżdżający ze swoimi dziewczynami, a tak-
że matki z dziećmi i całe rodziny. Dzieciaki kąpią się w bro-
dziku, zaopatrzonym w zjeżdżalnie wodne i inne urządzenia 
rekreacyjne. 

Odkrycia zbiorników wodnych na tym terenie dokonano 
dopiero na początku obecnego stulecia. Teren ten, będący 
własnością państwa Anny i Stanisława Karwowskich, składał 
się z piaszczystej ziemi oraz górki. Z tej ostatniej pan Karwow-
ski, inżynier – budowlaniec czerpał piasek na wykonywane 
w Warszawie prace budowlane. No i z tej góry pobierali pia-
sek, aż pewnego dnia trysnęła fontanna wody. Okazało się, 
że pod tonami piaszczystej ziemi znajdują się źródła. Było 
to jedno z największych odkryć regionu otwockiego o którym 
mało kto wie. Teraz stawy te służą ludzkiemu wypoczynkowi 
i są prawdziwą dumą – nie tylko gminy, ale i powiatu.  PK
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