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W tym roku mieliśmy 
dwa Dni Wiązowny, zamiast 
jednego. Obchody odbyły się 
tym razem nie tylko  
w Wiązownie, ale również 
w Zakręcie i Gliniance, 
co jest optymistycznym 
rokowaniem rozszerzenia 
corocznej imprezy o inne 
miejscowości w kolejnych 
latach. Nastąpiła także 

zmiana miejsca obchodów w samej Wiązownie,  
bo artystyczny piknik został przeniesiony  
z ul. Kościelnej na Lubelską, do centrum 
miejscowości. Piszę o tym obszerniej w trzech 
materiałach dotyczących Dni Wiązowny: o otwarciu 
przedszkola w Zakręcie, o powiatowych zawodach 
OSP w Gliniance, wreszcie o samym pikniku.

W ogóle we wrześniowym numerze „Powiązań” 
przeczytacie Państwo o Dożynkach Gminnych,  
na których zagrały Czerwone Gitary, a frekwencja  
ze strony publiczności, jak również wystawców,  
była rekordowa.  Dowiecie się jak przebiegły  
w tym roku uroczystości z okazji Dnia 15 sierpnia  
– Święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
oraz Święta Wojska Polskiego – oraz jak zakończyły się  
Regionalne Czwartki Lekkoatletyczne w Gliniance. 
Na ten ostatni temat, jak również o dziejach  
sportu na terenie Gminy mówi w wywiadzie  
Zenon Kwiatkowski, działacz i nauczyciel w-f,  
jeden z prekursorów uprawiania kultury fizycznej  
nad Świdrem. A propos sportu – Advit (jubileuszowi 
50-lecia tego klubu piłkarskiego poświęcimy sporo 
miejsca w październikowych „Powiązaniach”) stoczył 
brawurowy i trzymający w napięciu mecz z drużyną 
z Otwocka. Było co oglądać (i czego posłuchać), 
a chłopcy znad Mieni zwyciężyli po dramatycznej 
walce 3:2. Powracamy również do postaci weterana 
z Malcanowa Władysława Ząberga, który został 
uhonorowany przez Ministra Obrony Narodowej 
stopniem rotmistrza, a uroczystość odbyła się  
przed warszawskim Grobem Nieznanego Żołnierza  
z okazji „Święta Kawalerii Polskiej”.  

W numerze znajdziecie stałe rubryki, takie jak 
„Spacerkiem po Gminie Wiązowna”, „Z prac  
Rady Gminy Wiązowna” czy „Naoczny świadek”.  
A w stopce redakcyjnej – niespodzianka.  
Nowym członkiem kolegium „Powiązań” została  
pani wójt. Cóż, wypada cieszyć się, że tak ważna  
i zacna osoba znajdzie się w redakcyjnym gronie.

Zapraszam więc do lektury. 

 Wasz redaktor naczelny

 Piotr Kitrasiewicz

Drodzy Czytelnicy!

Inauguracja  
kina „Wiąz”
W Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie rozpoczął 
działalność Dyskusyjny Klub Filmowy „Wiąz”.  
Kino zainaugurowało pokazy przedwojenną komedią 
historyczną „Śluby ułańskie”.

W      pokazie „Ślubów ułańskich” wziął udział Władysław 
Ząberg, 97-letni szwoleżer z Malcanowa, w  przed-
dzień swojego awansu na rotmistrza (uroczystość wrę-

czenia nominacji odbyła się 8 września przed Grobem Nieznane-
go Żołnierza w Warszawie podczas obchodów Święta Kawalerii 
Polskiej), któremu towarzyszyli członkowie Stowarzyszenia Szwa-
dron Warszawa w barwach I Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsud-
skiego. Po projekcji była tradycyjna lampka szampana oraz śpie-
wy żołnierskich pieśni przy gitarze.

Projekcje DKF „Wiąz” będą odbywać się w kolejne piątki  
o godz. 19.00. Wstęp na seanse jest bezpłatny.

Pomysłodawcą jest nowy dyrektor wiązowskiej placówki,  
Arkadiusz Głogowski.

– Chciałbym, żeby pierwsze zaprezentowane w naszym kinie 
filmy dotyczyły w jakiś sposób Wiązowny, a większość z tych,  
które pokazaliśmy lub jeszcze pokażemy we wrześniu, charak-
teryzuje się tym, że ich zdjęcia plenerowe kręcono właśnie nad 
Mienią. Tak było w przypadku „Ślubów ułańskich”, jak również 
ze sławną „Trędowatą” z 1936 roku, w której wystąpiły gwiazdy 
z lat 30.: Elżbieta Barszczewska, Franciszek Brodniewicz i Kazi-
mierz Junosza-Stępowski, oraz z „Ułanem księcia Józefa” z roku 
1937, w którym obok Brodniewicza wystąpiła Jadwiga Smo-
sarska. Jedynym wyjątkiem w zestawie wrześniowym był film  
„Popiełuszko. Wolność jest w nas”, który wyemitowaliśmy 
14  września, w dniu urodzin tego bohaterskiego kapłana  
– powiedział Arkadiusz Głogowski.

Projekcje odbywają się na terenie za budynkiem GOK, a je-
śli pogoda nie pozwala na seanse na świeżym powietrzu, to we-
wnątrz budynku, w sali baletowej na parterze. PK
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W dożynkowych rytmach

Mszę św. celebrował i ka-
zanie wygłosił Ks. biskup 
Marek Solarczyk, a asysto-
wał mu proboszcz parafii 

św. Wawrzyńca, Ks. Krzysztof Krzesiń-
ski. W czasie Mszy nastąpiła ceremonia 
złożenia darów: chlebów, wieńców do-

żynkowych i koszów z kwiatami. Skła-
dały je delegacje sołectw i osiedli gminy 
Wiązowna – Glinianki I, Glinianki II, 
Woli Karczewskiej, Duchnowa, Dziech-
cińca, Kopek, Malcanowa, Lipowego, 
Porąb, Wiązowny Kościelnej, Pęclina, 
Rzakty. Dary przekazały również gru-
py osób reprezentujące te miejscowości  
z ościennych gmin, które przynależą  
do parafii św. Wawrzyńca: przedstawicie-
le Dobrzyńca złożyli wieniec dożynkowy 
i chleb, a Siwianki i Górek chleby i kosze 
z kwiatami. Gość specjalny tegorocznych 
dożynek, zespół folklorystyczny z Moł-

dawii „Polacy Bużaka”, przekazał w da-
rze mołdawskie baryłeczki z winem.

Korowód dożynkowy, pomyślany jako  
historyczne odtworzenie sposobów sia-
nia i zbierania zboża, prowadził Kazi-
mierz Nowak. Starostowie dożynek, 
Mariola Sokolik, gospodyni  z Woli Kar-
czewskiej i Stanisław Smolak, gospodarz 
z Rzakty, wręczyli Ks. Biskupowi, Wójt 
Annie Bętkowskiej oraz Ks. Proboszczo-
wi, ogromny bochen chleba. Widzowie 
również mogli spróbować wybornego 
chlebowego smaku, bo bochenków było 
pod dostatkiem. Chleb z  tegorocznych 
zbiorów ze wzruszeniem degustowali 
wszyscy obecni.

Była również coroczna, wspaniała, 
różnokolorowa ekspozycja płodów rol-
nych, ułożonych w urokliwe kompozy-
cje, przygotowanych przez gospodarstwa 
rolne z terenu gminy Wiązowna.

W swoim wystąpieniu Wójt Gmi-
ny przedstawiła dzieje Święta Plonów 
na polskich ziemiach oraz ich szczególne 
znaczenie dla rolnictwa, podstawy życia 
narodu i państwa.

– Tak dawniej jak i dziś dożynki  
są ważne dla wszystkich, bo przypomina-
ją, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rol-
nika codziennie trafia na stoły w naszych 
domach polski chleb. Wielu ludziom trud-
no jest ocenić pracę rolnika. Zapominają, 
że bezpieczeństwo człowieka to przede 
wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe.  
Praca rolnika jest wciąż podstawą egzy-

W dożynkach gminnych, które  
odbyły się w ostatnią niedzielę,  
tuż po odpuście w parafii  
św. Wawrzyńca w Gliniance, 
uczestniczyły tłumy mieszkańców  
oraz rekordowa liczba wystawców.
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stencji ludzkiej, nikt i nic tego nie prze-
kreśli. O rolnikach tak pięknie powiedział 
Jan Paweł II „Oddaję hołd spracowanym 
rękom polskiego rolnika. Tym rękom, 
które z trudnej ciężkiej ziemi wydobywa-
ły chleb dla kraju, a w chwilach zagroże-
nia były gotowej tej ziemi strzec i bronić” 
– mówiła Anna Bętkowska.

Pani Wójt zacytowała jeszcze jedną 
wypowiedź „na temat rolniczego stanu”, 
tym razem przywołując słowa przedwo-
jennego przywódcy ruchu ludowego, 
Wincentego Witosa: „W chłopie żyje i od- 
radza się naród, z niego czerpie swą siłę 
państwo. On najwięcej daje, najmniej 
wymaga. Bez niego nie ma i nie może być 
zdrowego narodu i silnego państwa”.

Bętkowska mówiła o realizowanych 
pomimo trudności finansowych, gmin-
nych inwestycjach takich jak rychłe  
oddanie do użytku przedszkola w Za- 
kręcie, budowa Domu Kultury nad Świ-
drem w Woli Karczewskiej, termomo-
dernizacja przedszkola w Wiązownie i re- 
mont Pęclinie.

Po szefowej gminy głos zabrał Sławo-
mir Koc, prezes zarządu gminnego PSL, 
który odczytał adresowany do rolników 
i gości uroczystości dożynkowych list od 
prezesa PSL Waldemara Pawlaka. Z kolei 
radna Sejmiku Mazowieckiego, Jolanta 
Koczorowska, przekazała list od Wice-
marszałka Województwa Mazowieckie-
go, Krzysztofa Strzałkowskiego.

Nastąpiła część artystyczna dożynek. 
Jako pierwsza zaprezentowała swoje 
umiejętności muzyczne Orkiestra Dęta 
Gloria z Otwocka, która już wcześniej 
zapewniła tło muzyczne do Mszy. Potem 
na scenie wystąpił zespół Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Gliniance, młodzi wy-
konawcy z Niepublicznego Przedszkola 
„Karolek” oraz Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Gliniance. Duże zaintereso-
wanie wzbudzili chłopcy i dziewczęta  
z polonijnego zespołu z Mołdawii, któ-
rzy ubrani w historyczne oraz regionalne 
stroje (zmieniali je  po każdym zestawie 
tanecznym) zaprezentowali „Poloneza”, 
„Krakowiaka”, „Taniec sądecki”, „Taniec 
mołdawski” i „Taniec gagauski”.

Część dożynkowego popołudnia wy-
pełnił proboszcz katedry św. Floriana  
w Warszawie ks.  Bogusław Kowalski, 
który z wdziękiem i prawdziwym talen- 
tem estradowym przedstawił liczne, peł-
ne humoru anegdoty dotyczące stanu ka- 
płańskiego. Następnie odbyły się wy-
stępy trzech młodych wokalistek, pod-
opiecznych Gminnego Ośrodka Kultury: 
Natalii Cicheckiej, Agnieszki Budzińskiej 
i Wiktorii Lech, które zaśpiewały piosen-
ki z repertuaru polskiego i obcego. Z ko-

lei gliniecki zespół CMB dał fantastyczny 
koncert w klimacie hard rocka.

Odbył się występ gwiazdy wieczoru, 
w tym roku był to zespół Czerwone Gi-
tary, który zaśpiewał legendarne utwo-
ry jak „Dozwolone do lat 18”, „Płoną 
góry, płoną lasy”, „Kwiaty we włosach”. 
Wykonano również mniej znany utwór 
jakim była nostalgiczna piosenka Krzysz-
tofa Klenczona „Latawce z moich stron”.

Na koniec zagościł na scenie lokalny ze-
spół Poloki Band, przy którego piosenkach 
i muzyce liczni zebrani bawili się do nocy. 
Tańczący przed sceną mieszkańcy gmi-
ny spontanicznie okazywali swoją radość  
z udanych, oszczędzonych przez deszcz, 
słonecznych i ciepłych dożynek, poprowa-
dzonych z werwą przez konferansjerów 
Małgorzatę Pożarowszczyk i Sławomira 
Grabarczyka. PIOTR KITRASIEWICZ
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Nowoczesne przedszkole
W sobotę 1 września w Zakręcie 
w ramach „Dni Gminy Wiązowna” 
nastąpiło uroczyste otwarcie 
budynku gminnego przedszkola. 
Gmina Wiązowna wzbogaciła się 
o nowoczesną i cenną placówkę, 
zdaniem niektórych najlepszą  
w całym powiecie.

Na tę chwilę oczekiwały przed- 
szkolaki, ich rodzice oraz per- 
sonel. Dotychczas przedszko- 
le w Zakręcie mieściło się  

w wynajmowanej willi, której stan tech-
niczny pozostawiał wiele do życzenia. 
Obecnie znajduje się przy ul. Szkolnej, 
mając w bezpośrednim sąsiedztwie Ze-
spół Szkolno-Gimnazjalny oraz boisko 
Orlik. Nowy budynek jest w pełni funk-
cjonalny i nowoczesny w formie, a jedno-
cześnie nawiązuje wyglądem do budynku 
dawnej szkoły powszechnej, pełniącego 
później funkcję kaplicy. Ceremonię od-
dania do użytku nowej placówki otwo-
rzyło krótkie wystąpienie proboszcza pa-
rafii pw. św. Pawła Apostoła w Zakręcie 
ks. kanonika Tadeusza Firysiuka. Potem 
odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi  
z udziałem władz gminy z wójtem Anną 
Bętkowską na czele, dyrektor przedszko-
la, przedstawicielki rady rodziców oraz 
jednego z przedszkolaków. Po wejściu do 
wnętrza placówki ks. Firysiuk poświę-
cił jej  pomieszczenia, a goście zwiedzili 
nowoczesne, pachnące świeżością sale  
i pokoje. Oprowadzała ich dyrektor Jo-
anna Wasiak, która ze łzami w oczach 
przyjmowała gratulacje i  opowiadała 
o  nowym lokum mogącym pomieścić 
100 wychowanków. W poprzednim, 
wynajmowanym za 4 tys. zł. miesięcznie 

budynku, miejsca było zaledwie dla nie-
wielu ponad 30 przedszkolaków. 

– Po 34 latach istnienia naszej placów-
ki mamy przedszkole na miarę XXI wie-
ku. Droga do  oddania nowego budyn-
ku była długa, jednak dzięki staraniom 
władz gminy Wiązowna mamy upra-
gnioną placówkę w naszej gminie. Wszy-
scy mieszkańcy naszej gminy brali udział  
w różnym stopniu w tym ogromnym wy-
darzeniu. I stało się. Dzisiaj świętujemy 
uśmiech dziecka, radość rodziców – po-
wiedziała w  swoim wystąpieniu Joanna 
Wasiak, a następnie zaprosiła na scenę 
pierwszą dyrektor przedszkola w Zakrę-
cie, Irenę Rudnicką, która opowiedziała 
o historii placówki i wydarzeniach z nią 
związanych.

– Oddanie do użytku tego nowocze-
snego budynku to najszczęśliwsza chwila 
w waszym życiu, drogie przedszkolaki, 
i życzę wam, żeby trwała jak najdłużej. 
To jest wasz budynek, wy jesteście jego 
gospodarzami - powiedziała pani Rud-
nicka, po czym na koniec swojego wy-
stąpienia wręczyła dyr. Wasiak prezent 
dla placówki – „magiczny” zegar ścienny 
odmierzający tylko „szczęśliwy czas”. 

Wójt Anna Bętkowska życzyła pod-
opiecznym nowego przedszkola spędze-
nia w nim „najpiękniejszych chwil”. 

– Kiedyś były w tym miejscu kaplica  
i pole. Aż nie chciało się wierzyć, że sta-
nie w nim budynek taki jak ten – nowo-
czesny, funkcjonalny, po prostu wspania-
ły – powiedziała wójt. 

Z podziękowaniem pod adresem władz  
gminy oraz radnych wystąpił wiceprze-
wodniczący Rady Gminy, Piotr Łapiński. 
Wymienił on również samorządowca  
z poprzedniej kadencji, Zdzisława Kąko-
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la, który miał swój udział w powstaniu 
obecnej placówki. 

- Pan Zdzisław, kiedy był radnym, ra-
zem ze mną, ówczesnym sołtysem, zabie- 
gał o tę budowę. I dopięliśmy swego. Dzię-
kuję także mieszkańcom Zakrętu, którzy 
w czynie społecznym oczyścili ten teren  
z drzew i krzewów – powiedział Łapiński. 

Głos zabrał również obecny sołtys Za-
krętu Jacek Buczyński oraz przedstawi-
cielka rady rodziców Renata Żuchowska. 
Zastępca wójta Tomasz Kostyra wręczył 
dyrektor Wasiak dar dla placówki. Była 
nią tablica zawierająca fotografie obra-
zujące poszczególne etapy powstawania 
przedszkolnego budynku. Z tyłu podpi-
sali się flamastrami ci, którzy przyczynili 
się do powstania placówki. 

Nastąpiła część artystyczna uroczysto-
ści. Swoje umiejętności wokalne i tanecz-
ne zaprezentowały grupy przedszkola- 
ków: „Biedronki” i „Zuchy”. Na Orli-
ku animacje sportowe zademonstrowali 
piłkarze klubu Advit, a po nich nastąpiła 
prezentacja „zajęć usprawniających” pań 
z kilku sołectw ćwiczących w GOK-u 
oraz świetlicach gminnych. Na estradzie 
odbył się koncert zespołów reprezentu-
jących GOK. Podczas imprezy dzieciaki 
i  ich rodzice mogły degustować słodki 
poczęstunek w sali przedszkola, pojeź-
dzić na kucyku, korzystać z dmuchanej 
zjeżdżalni oraz wejść do wnętrza dmu-
chanej kuli i razem z nią znaleźć się  
na powierzchni wody. 

W uroczystości wzięła udział trójka 
radnych: Monika Sokołowska, Józef Ro- 
man Witan i Piotr Łapiński, a także Skar- 
bnik Gminy Wiesław Miłkowski i dyrek-
torzy placówek oświatowych z Gminy 
Wiązowna.  PIOTR KITRASIEWICZ
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Muzycznie nad Mienią

Strażacy wystartowali…

Jeszcze do ubiegłego roku Dzień Wiązowny, zgodnie  
ze swoją nazwą, miał przebieg jednodniowy, odbywający się  
w Wiązownie. W tym roku impreza rozłożona została  
na dwa dni weekendowe, 1 i 2 września, i w ten sposób  
Dzień rozwinął się do dwóch Dni, obchodzonych  
w największych miejscowościach Gminy Wiązowna: 
Zakręcie, Gliniance i samej Wiązownie. 

Obchody połączono bowiem z uroczystością oddania  
do użytku długo oczekiwanej inicjatywy jaką jest nowy 
budynek Gminnego Przedszkola w Zakręcie w dniu  

1 września, a także – następnego dnia – z zawodami Sportowo-
-Pożarniczymi Powiatu Otwockiego w Gliniance z okazji jubile-
uszu 95-lecie jednostek OSP w Gliniance i Wiązownie.

Nie były to jedyne nowości tegorocznej imprezy, bo oto prze-
niesiono ją z placu za GOK-iem na teren przy ul. Lubelskiej, mię-
dzy delikatesami a Mienią, a więc do samego centrum Wiązowny, 
blisko przystanków autobusowych.

Po uroczystym otwarciu festynu przez wójt Annę Bętkowską 
i dyr. GOK-u Arkadiusza Głogowskiego, program artystyczny 
imprezy rozpoczęły pokazy tańca nowoczesnego w wykonaniu 
podopiecznych GOK-u - dziewcząt z prowadzonej przez Annę 
Chwalczuk sekcji tanecznej „Rytm” wraz formacjami. 

Przed publicznością wystąpiły inne GOK-owskie sekcje: wokalna 
oraz muzyczna. Publiczność usłyszała piosenki z repertuaru znanych 

Przybyłych – władze gminy oraz przedstawicieli samorządu, 
proboszcza parafii św. Wawrzyńca, szefów powiatowych 
straży pożarnych, państwowej i ochotniczej, a zwłaszcza 

przybyłą na zawody „brać strażacką” – powitał dowódca zawo-
dów, Prezes Gminnego Zarządu Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP Oddziału Wiązowna Janusz Budny. 

Nastąpiła uroczystość wręczania medali i odznaczeń druhom  
z jednostek OSP z Glinianki i Wiązowny z okazji ich 95-lecia.  
Medal honorowy im. Bolesława Chomicza „w uznaniu szczegól-
nych zasług dla rozwoju i umacniania Związku” otrzymał Janusz 

artystów w wykonaniu młodych wokalistek: Darii Leleń, Klaudii 
Milczarczyk, Wiktorii Lech i Nikoli Hariasz. Potem na scenę we-
szli członkowie grup wokalno-muzycznych: „Nephros”, „S.M.A.K. 
Band” i „Strefa Ciszy”. Zaprezentował się Wiązowski Teatr Ama-
torski przedstawiając songi ze „Skrzypka na dachu”, a następnie 
zagrali i zaśpiewali członkowie przybyłej z Glinianki grupy „CMB” 
wykonującej brawurowego rocka z elementami religijnymi.

Po występie zespołu RH Blues, na scenę wszedł długo ocze-
kiwany gość, aktor i piosenkarz, Michał Milowicz. Przy jego 
piosenkach oraz dowcipnych monologach publiczność spędziła 
resztę niedzielnego wieczora.

Imprezę urozmaicały dmuchany plac zabaw oraz trampolina 
dla dzieci, a także stoiska z różnymi atrakcjami. Całość popo-
łudniowo-wieczornej imprezy brawurowo prowadziły ze sceny 
przyodziane m.in. w kowbojskie stroje, aktorki i śpiewaczki Kin-
ga Głogowska oraz Agnieszka Bajer. PK

Papis z OSP w Gliniance, natomiast Złotym Znakiem Związku 
uhonorowano Grzegorza Pyzika. Były także srebrne i brązowe 
medale „Za zasługi dla Pożarnictwa”, odznaki „Wzorowy Stra-
żak”, „Za wysługę lat” oraz „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”. 
Czterem strażakom – Henrykowi Bieńkowskiemu, Arturowi 
Gniadek, Januszowi Papisowi, Sylwestrowi Szczęsnemu – wrę-
czono dyplomy do Odznaczeń Państwowych: Brązowych Krzy-
żów Zasługi za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. 
W Gliniance były to dyplomy, natomiast zaszczytne odznaczenia 
druhowie otrzymali 25 września w Mazowieckim Urzędzie Woje-
wódzkim z rąk wojewody, Jacka Kozłowskiego.

W swoim wystąpieniu wójt Anna Bętkowska wyraziła wdzięcz-
ność druhom-ochotnikom za ich ciężką, pełną poświęcenia pra-
cę dla lokalnych społeczności. Przyjęła z rąk księdza-proboszcz 
pismo wnioskujące o nazwanie nowej ulicy w Gliniance imie-
niem i nazwiskiem zasłużonej, zmarłej przed rokiem mieszkanki 
Glinianki. Z kolei skarbnik Gminy Wiesław Miłkowski wręczył 
komendantowi OSP w Malcanowie Stanisławowi Boguckiemu 
umowę jaką Gmina Wiązowna podpisała z Zarządem Wojewódz-
twa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowni-
czego dla malcanowskiej jednostki.

Rozpoczęto zawody. Rywalizacja polegała „na zbudowaniu 
linii gaśniczej” czyli rozciąganiu węża strażackiego i montowa- 
niu jego poszczególnych elementów, a następnie przewróceniu  
za pomocą strumieni wody specjalnych pachołków. Liczył się 
czas, a więc szybkość w poprawnym wykonaniu zadania. Każda 
drużyna, składająca się z 6 osób, w tym 5 sekcyjnych i 1 mechani-
ka, wystartowała dwukrotnie, za każdym razem po innym torze. 

Od początku znakomicie spisywała się drużyna gospodarzy, 
która ostatecznie wywalczyła zwycięstwo. II miejsce zajęła ekipa  
z Karczewa, a na III pozycji uplasowała się OSP z Celestynowa. 

 PK
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Ekipa z Glinianki zwyciężyła w Powiatowych Zawodach 
Sportowo - Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych 
jakie odbyły się w Gliniance w niedzielę 2 września w ramach 
„Dni Wiązowny”. 



Wieści z sesji
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Z prac Rady Gminy Wiązowna
Lato w Radzie Gminy Wiązowna  
było pracowite, mimo planowanej  
na lipiec przerwy wakacyjnej. 
Spotykały się komisje, odbyły się  
też dwie sesje nadzwyczajne,  
a 6 września planowa sesja  
w Gliniance.   

Sesja nadzwyczajna 24 lipca, na wnio- 
sek Wójta Gminy Wiązowna, zwo-
łana została w celu przystąpienia 
do dwóch projektów w ramach  

PO KL – jeden dotyczył gminnych szkół 
podstawowych, drugi przedszkola w Za-
kręcie. W czasie sesji autopoprawką został 
wprowadzony dodatkowy projekt, doty- 
czący zgody na pielęgnację dębu, rosną-
cego na terenie przedszkola w Wiązow-
nie. Radni, po długiej dyskusji, mimo 
różnych wątpliwości – projekt uchwalili.

Po późniejszym sprawdzeniu okaza- 
ło się m.in., że brak pewności, czy ten 
właśnie dąb jest pomnikiem przyrody,  
o którym rada ma kompetencje roz-
strzygać. Dlatego na wniosek grupy rad-
nych, 27 lipca odbyła się kolejna sesja 
nadzwyczajna, na której uchylono spor- 
ną uchwałę. Jednocześnie wnioskowano  
o przegląd wartościowych drzew i usta- 
lenie, które z nich mogą zostać ustano-
wione pomnikami przyrody.

W Gliniance długo dyskutowano  
o drogach powiatowych z przybyłym 
Zastępcą Dyrektora Zarządu Dróg Po-
wiatowych Markiem Płaczkiem. Radni  
i sołtysi źle oceniali jakość remontów  
na drogach powiatowych, wskazywali 
konkretne dziury w nawierzchni, zarwa-
ne przepusty i pytali, kiedy mogą się spo-
dziewać napraw w tych miejscach. Przed-
stawiciel ZDP przekonywał, że przyczyną 
takich kłopotów jest m.in. zniszczenie  
i zaniedbanie systemu melioracji oraz 

niewystarczająca ilość środków w sto-
sunku do potrzeb. W niektórych przy-
padkach obiecywał rychłą interwencję, 
w innych sugerował wsparcie finansowe 
ze strony gminy, sołectw bądź zaintereso-
wanych grup mieszkańców.

Na sesji w Gliniance rada ponadto 
przedłużyła użyczenie lokalu na poste-
runek policji w Wiązownie, nadała na-
zwy sześciu ulicom (propozycje dwóch 
nazw odrzuciła), uchwaliła miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 
„Majdan – Góraszka”, a także Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałaniu Narkomanii w Gminie 
Wiązowna na rok 2013. Na dodatkowy 
wniosek wójta przystąpiono także do 
zmiany Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wiązowna, w zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu przy szkole w Za-
kręcie na cele oświatowo-kulturalne.

Do czasu uchwalenia przygotowywa-
nego intensywnie przez komisję statuto-
wą zmienionego statutu i jego załączni-
ków, odłożono sprawę ustalenia zasad  
i trybu używania znaku graficznego gmi-
ny. Tematem powracającym w dysku-
sjach jest kwestia obowiązku dokonania 
nowego podziału gminy na jednoman-

datowe okręgi wyborcze. Kolejny pro-
jekt podziału został odłożony do czasu 
wspólnej dyskusji radnych i sołtysów.

W związku z Dożynkami Gminnymi 
w Gliniance, niektórzy radni i sołtysi 
przez kilka dni gościli w swoich domach 
grupę młodzieży polonijnej z Mołdawii 
– członków zespołu, który występował 
podczas uroczystości. Kontakt z tym kra-
jem, nawiązany w poprzedniej kadencji, 
będzie podtrzymywany.

Rada była także reprezentowana pod-
czas obchodów Dnia Wojska Polskiego  
15 sierpnia, w czasie Dni Gminy (w Wią-
zownie, w Zakręcie – na otwarciu przed-
szkola i na zawodach pożarniczych w Gli- 
niance), a także na Jubileuszu 50-lecia 
KS Advit, któremu życzymy kolejnych 
lat działalności, pełnych sukcesów spor-
towych.

Następna sesja planowana jest na  
27 września, a odbędzie się wyjątkowo 
w Centrum Edukacji Leśnej na zapro-
szenie Nadleśnictwa Celestynów. Wice-
przewodniczący Rady Gminy Wiązowna 
Piotr Łapiński do odwołania pełni w za- 
stępstwie mnie dyżury w poniedziałki  
w godz. 16.30-17.00 w Urzędzie Gminy.

MONIKA SOKOŁOWSKA
PRZEWODNICZĄCA 

RADY GMINY WIĄZOWNA
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OGŁOSZENIE PŁATNE

Sprzedam łóżeczko dziecięce i fotelik do karmienia dziecka. Stan bardzo dobry.
Kontakt: 513 582 433

OGŁOSZENIE BEZPŁATNE



Nasze sprawy
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Zgodnie z przepisami prawa, puszczanie psów luzem  
w lesie jest zabronione i podlega karze grzywny lub karze 
nagany. Mandaty, w wysokości nawet do 1 tys. zł (w przypadku 
kiedy pies został wypuszczony z samochodu), mogą nakładać 
funkcjonariusze: Straży Leśnej, Policji, Państwowej Straży 
Łowieckiej, Straży Parków Narodowych. Ukarany może 
odmówić przyjęcia mandatu, a wówczas sprawa zostanie 
skierowana do sądu. Anna Bętkowska, wójt Gminy Wiązowna

Wójt przypomina

OGŁOSZENIE BEZPŁATNE

DAM PRACĘ
Opieka nad chorym leżącym. Kontakt: Tatiana Wróblewska 605 777 233

SZUKAM PRACY
Pedagog z doświadczeniem i referencjami udzieli korepetycji  

z języka angielskiego. Kontakt: 661 026 729

Zapraszamy do współpracy
Ponownie zapraszamy do podjęcia współpracy z redakcją 

„Powiązań”. Państwa udział rozszerzy spojrzenie osób 
odpowiedzialnych za treść i kształt miesięcznika na naszą 
gminną codzienność i powiększy zasób naszych informacji 
na temat życia w Gminie.

Czekamy na aplikacje zawierające dane personalne 
wraz z kontaktem telefonicznym lub/i mailowym 
wraz z informacją o dotychczasowych dokonaniach 
dziennikarskich. Mile widziane gotowe materiały.

Na zgłoszenia oczekujemy pod jednym z adresów: 
powiazania@wiazowna.pl, u.skolasinska@wiazowna.pl  
lub administracja@wiazowna.pl REDAKCJA

Linia 722 – Zagórze Ustawa „śmieciowa” 
– Co czeka mieszkańca od 2013 roku?W maju br., do UG Wiązowna wpłynął wniosek  

z „Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii” w Zagórzu,  
z prośbą o zwiększenie częstotliwości podjazdów linii 722  
do przystanku Zagórze – Sanatorium.

W dniu 1 stycznia 2012 roku wchodzi w życie ustawa  
z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 
ustaw. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie 
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.  
Co zmiany te oznaczają dla przeciętnego Kowalskiego?W związku z tym, iż budżet Gminy Wiązowna na bieżą-

cy rok nie zawiera środków, które zabezpieczyć mogą 
zmiany w rozkładzie jazdy spowodowane zwiększe-

niem częstotliwości kursowania linii 722, zwróciliśmy się z proś-
bą do Samorządu Województwa Mazowieckiego o częściowe 
partycypowanie w kosztach przedmiotowej linii, a w dalszych 
rozmowach współfinansowanie miało dotyczyć jedynie odcinka  
od DK Nr 17 do przystanku Zagórze – Sanatorium i z powrotem.

Niestety stanowisko Samorządu Województwa, jest negatywne 
i nie uzyskamy z Urzędu Marszałkowskiego pomocy. 

Brak woli współpracy ze strony władz województwa, a tak-
że fakt, że z zajazdu do Zagórza korzystają głównie pracownicy 
„Centrum”, stał się czynnikiem definiującym sens utrzymywania 
przedmiotowego podjazdu w przyszłości.

W związku z powyższym zwróciliśmy się do Zarządu Transpor-
tu Miejskiego (ZTM) o przedstawienie propozycji rozkładu jaz-
dy autobusu linii 722 nie uwzględniającego podjazdu do Zagórza 
wraz z kalkulacją oszczędności jakie wygeneruje to rozwiązanie.

ZTM poinformował, że rezygnacja z podjazdów linii 722  
do Sanatorium w Zagórzu jest możliwa, w dwóch przypadkach:

1) wiązałaby się z forsowaną przez przewoźnika reorganizacją 
systemu komunikacyjnego i wprowadzeniem linii lokalnych i jed-
nej linii strefowej Wiatraczna – Wiązowna,

2) całkowita rezygnacja z zajadów do Zagórza.
Powyższe oraz informacja ZTM o podniesieniu stawek za „wo-

zokm” od 1 stycznia 2013 roku kształtuje przyszłość podjazdów 
do Zagórza w ciemnych barwach. MB

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zo-
staną określone uchwałą rady gminy i będą jednakowe 
dla wszystkich mieszkańców. W ten sposób gmina ustali 

sposób świadczenia usług w zakresie odbierania gospodarowa- 
nia odpadami. Opłata będzie zawierała koszty ich zbierania,  
odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania.

  To gmina w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę,  
który na jej terenie zajmie się wywozem odpadów. Oznacza  
to brak indywidualnych umów zawieranych przez poszczegól- 
nych mieszkańców.

WDRAŻANIE NOWYCH PRZEPISÓW
W gminie Wiązowna akcja informacyjna będzie prowadzona 

w formie treści zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu 
Gminy, a także w miesięczniku „Powiązania”. W dniu 24 paź-
dziernika  2012 r. o godz. 18.00  w Urzędzie Gminy Wiązowna  
(sala konferencyjna – pok. nr 116) odbędzie się debata publicz-
na. Planowane są także formy elektronicznego kontaktu z miesz-
kańcami m.in. czat i pytania kierowane pocztą elektroniczną  
do Urzędu. INF. UG
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Naoczny świadek (5)

„Znaj proporcjum” czyli 
Herezje planistyczne 

Przedtem jeszcze zniesiono stary, dobry plan i nakazano 
(2001 r.) opracować od nowa pod pretekstem aktualizacji. 
Dla hasłowej akcji „mieszkania dla wszystkich”. Jak spod 

ziemi wyrosło kilka firm budowlanych i bez żadnych ceregie-
li zaczęli budować na terenach jeszcze wtedy nieodrolnionych 
oraz tam się dało – bez żadnego poszanowania fizyki terenu.  
Nie trzeba dodawać, że szefami czy właścicielami tych firm są lu- 
dzie powiązani z „Górą”. Takie domniemanie można przyjąć kie-
dy – cytuję za prasą codzienną: „Chciwy i bezczelny deweloper 
potrafi rozebrać nawet obiekt zabytkowy. Kara za to jest taka, jak-
by ją wyznaczał znajomy dewelopera”. 

Trzeba dodać, że zanim opracowano nowe plany doszło  
do samowoli w zagospodarowaniu i ośmieszono w ten sposób 
reformę samorządową z roku 1997. Na naszym terenie jeszcze 
w roku 2004 doliczono się kilkuset budów w miejscach zupełnie 
nieodpowiednich z punktu widzenia jakiegokolwiek planu. Sytu-
acja zmusiła administrację do zalegalizowania tego stanu. Był to 
jednak dalszy ciąg nieładu planistycznego. Początek miał miejsce 
w latach 90. kiedy to wbrew zasadzie, żeby duże obiekty prze-
mysłu nieuciążliwego powstawały przy drodze głównej (droga 
krajowa nr 17) – a w głębi mieszkalne – nagle powstał ELLERT,  
nie po tej stronie co trzeba. Przez 20 lat trójkąt krajówka nr 17  
– ul. Nadrzeczna – jest zarośnięty chwastami. Potem już zgodnie  
z zasadą planistyczną zbudowano LINK przy krajowej siedem-
nastce. Nagle okazało się, że jest on w kolizji z węzłem drogo-
wym według projektu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad. Napisałem wtedy w „Powiązaniach” co myślę o tej 
skompromitowanej państwowej firmie. Kilka lat temu wywalono 
z roboty jej szefa za wzięcie łapówki. 

Ostatnio skandalem jest wiadukt Marynarska i tunel Puław-
ska. W obu przypadkach cisza – nasza specjalność państwowa. 
Biorąc pod uwagę specjalne uprawnienia GDDKiA, że wszyst-
ko co przeszkadza w budowie można rozebrać lub zniszczyć,  
na przykład wyciąć las, w zestawieniu z miernymi projektanta-
mi, którzy ignorują plan miejscowy można uważać niektóre de-
cyzje za przestępstwa. Firma już dawno miała być zlikwidowana,  
ale to wstrzymano, bo jest dobrym miejscem pracy dla general-
nych dyrektorów i ich znajomych.

LINK jest martwy od siedmiu lat. Węzeł zaś jest przesunięty, 
ale tak niefortunnie, że jest w kolizji z innym obiektem, który 
dopiero co dostał zezwolenie na budowę i się wybudował. War-
to dodać, że omal nie doszło do kolizji z oczyszczalnią ścieków.  
Te herezje planistyczne dowodzą niegospodarności i zirytowały 
ongiś samego starostę. U nas jeszcze doszło do bardzo zabawnego 
rozrostu huty szkła z terenu przemysłowego na mieszkalny. Dzia-
ło się to pod okiem poprzedniej administracji, chwalącej się, że od 
roku 1990 do 2010 (20 lat = 5 kadencji) opracowała „aż” 30% 
planów lokalnych, a przeoczyła taką hutę. Czyżby powiązania? 

 CZESŁAW FABIAŃSKI
(Ciąg dalszy felietonu „Znaj proporcjum” czyli Herezje planistyczne”  

w następnym numerze „Powiązań”)

Zdarzyło się w poprzedniej kadencji, że zatrudniliśmy  
dwa razy tyle urzędników co trzeba, a mimo to nie możemy, 
nie chcemy, nie potrafimy lub ktoś nam nie pozwala 
opracować i uchwalić planu miejscowego.  

Wojenny marsz
Dnia 12 sierpnia 2012 r. odbył się marsz pozycjami  
obronnymi 15DP – 1920 r. w Wiązowie. Wyruszyliśmy  
spod Kopca przy zbiegu ulic Lubelskiej i Duchnowskiej.  

Wystawę plenerową można było oglądać od godz. 9:00. 
Dioramę stanowiska ckm. zaprezentowało Towarzy-
stwo Historyczne Roku 1920. Jest to replika karabinu 

maszynowego Hotchkiss 8 mm. wz. 1914. Były przekroje najpo-
pularniejszych schronów występujących w 1920 r. Zrekonstru-
owany schron bierny z blachy falistej (po raz pierwszy ekspono-
wany), a także militaria związane z Bitwą Warszawską 1920 r. 
Wystawę statyczną uwiecznił Kurier Mazowiecki.

O godz. 11:00 nastąpił wymarsz trzydziestki uczestników wzdłuż 
zachowanych pozycji obronnych polskiej 15 Dywizji Piechoty  
z sierpnia 1920 r. Odwiedziliśmy pole walki, na którym żołnierze 
15DP stawili zdecydowany i skuteczny opór bolszewickiej 10 dy-
wizji Strzelców. Zobaczyliśmy zapomniane i zwykle niewidoczne 
dla turystów materialne ślady polskich pozycji obronnych opartych 
na wcześniejszej I wojennej pozycji Bruckenkopf Warschau, w tym 
ruiny 28 żelbetonowych schronów, rowy strzeleckie dobiegowe 
oraz miejsca po  ukryciach dla piechoty. Nasza trasa wiodła przez 
Wiązownę, Górę Sobotów, Emów. Wzdłuż pozycji doszliśmy do 
schronu przy ulicy Wiązowskiej, który znajduje się już w sąsiednim  
Józefowie, a następnie wróciliśmy szlakiem wzdłuż malowniczych 
kanionów rzeki Mieni. Warto pamiętać, że obrona Ufortyfikowa-
nego Odcinka Wiązowna to jedna z najlepszych kart w dziejach 
wojskowości polskiej XX wieku. 15 DP gen. Władysława Junga 
wywiązała się z powierzonego zadania i obroniła swój odcinek od 
Wisły przez Józefów, Wiązownę do Okuniewa. Podobnie jak są-
siadująca 8 DP dywizja odznaczała się wysoką wartością bojową.  
Nie można tego powiedzieć o 11 DP, którą żandarmeria pozbiera-
ła i skierowała na front. Byli to żołnierze nie przedstawiający chęci 
do walki – dezerterzy, maruderzy i ozdrowieńcy. Przy pierwszym 
kontakcie z Rosjanami nie wytrzymali ataku i opuścili swoje oko-
py. Pod Radzyminem zostawili artylerię na pastwę wroga, uciekli 
też pod Ossowem. Traf chciał, iż na nich poszło główne uderze-
nie bolszewików. 15 Dywizję atakował 10 Pułk Strzelców. Dy-
wizja ta obsadziła istniejące fortyfikacje oraz wysunięte placówki  
na przedpolu, utrzymała swoje pozycje i nie żądała uzupełnień. 
Dzięki temu dwie dywizje z rezerwy 1 Armii można było skierować  
na zagrożony odcinek. Żołnierze tej dywizji mieli kontakt z wro-
giem w rejonie Góry Sobotów. 16 sierpnia wyszło natarcie na Koł-
biel tam się połączyli z grupą znad Wieprza i zamknęli pod Kątami 
w kotle luźne grupy Rosjan. HUBERT TRZEPAŁKA

Więcej na stronie Stowarzyszenia Na Rzecz Stowarzyszenia Zabytków 
Fortyfikacji Pro Fortalicium:  www.profort.org.pl
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Salwa za poległych

Kopiec przy ul. Lubelskiej  
w Wiązownie stał się o godz. 
17.15 miejscem spotkania 
pocztów sztandarowych: Pol-

skiego Związku Armii Krajowej VII Ob-
wodu „Obroża” Okręgu Warszawskiego 
z oddziałem w Otwocku, trzech jedno-
stek Ochotniczej Straży Pożarnej z te-
renu Gminy Wiązowna, Szkoły Podsta-
wowej z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Bohaterskich Lotników Polskich oraz 
Publicznego Gimnazjum im. Polskiego 
Państwa Podziemnego w Wiązownie. 
Przy Krzyżu i Obelisku wartę honorową 
pełnili w przedwojennych mundurach 
członkowie Stowarzyszenia Kawaleryj-
skiego im. I Pułku Strzelców Konnych  
w Garwolinie.

Po odegraniu Hymnu Narodowego 
przez orkiestrę dętą Ochotniczej Stra- 
ży Pożarnej z Trąbek i powitaniu zgro-
madzonych, dwie 10-letnie siostry-bliź-
niaczki, Weronika i Wiktoria Szywała, 
podopieczne realizowanej w Gminnym 
Ośrodku Kultury akcji „Lato w Gminie”, 
wyrecytowały patriotyczny wiersz Erne-
sta Brylla „Pieśń po bitwie”. Pod Krzy-
żem wieńce i wiązanki kwiatów złożyły 
delegacje: weteranów z AK „Obroża”, 
władz i samorządu Gminy Wiązowna, 
jednostek gminnych OSP, Stowarzysze-
nia Forum Przedsiębiorczości.

O godz. 18.00 w kościele pw. Św. Woj- 
ciecha w Wiązownie odbyła się uroczy-
sta Msza św. celebrowana przez wika-
riusza parafii, księdza Jerzego Skłuc-
kiego, który w kazaniu mówił najpierw  
o święcie maryjnym, a następnie oddał 
hołd obrońcom Ojczyzny wskazując na 
nierozerwalną więź łączącą walczących  
w 1920 roku żołnierzy z tradycją re-
ligijną, dzięki której z odwagą w sercu  
ruszali do walki i odnieśli zwycięstwo 
nad „bezbożnym bolszewizmem.”

Po Mszy św. nastąpił przemarsz  
na cmentarz parafialny. Za grającą patrio- 
tyczny marsz orkiestrze z Trąbek podą-
żały poczty sztandarowe, władze i przed-
stawiciele samorządu oraz mieszkańcy 
gminy. Na cmentarzu ks. Skłucki zaini-
cjował, podjęte przez zgromadzonych, 

trzy modlitwy: „Ojcze Nasz”, „Zdrowaś 
Mario” oraz „Wieczny odpoczynek”.

Zanim nastąpiła ceremonia złożenia  
wieńców i zapalenia zniczy przy kwate-
rze wojskowej, głos zabrała wójt Anna  
Bętkowska. Swoje wystąpienie szefowa  
gminy rozpoczęła fragmentem kazania 
księdza Ignacego Skorupki wygłoszo-
nego 31 lipca 1920 roku. W mowie  
27-letniego duchownego, który wkrótce 
zginął, znalazły się prorocze słowa, zwia-
stujące rychłe zwycięstwo nad Wisłą:  
„Nie martwcie się! Bóg ześle nam czło-
wieka takiego jak Kordecki, jak Joan-
na d`Arc. Człowiek ten stanie na czele  
armii, doda nam odwagi i nastąpi zwy-
cięstwo. Bliskim jest ten dzień. Nie mi-
nie 15 sierpnia, dzień Matki Boskiej 
Zielnej, a wróg będzie pobity”.

I rzeczywiście tak się stało. Anna Bęt-
kowska omówiła wojenne losy ks. Igna- 
cego Skorupki, kapelana w stopniu po-
rucznika, którego niezwykła postawa 
poderwała żołnierzy do walki w rozstrzy-
gającym momencie obrony Warszawy.  
– Ruszyli do bohaterskiego kontrnatar-
cia, które uznawane jest za punkt zwrot-
ny w tej bitwie i umożliwiło wykonanie 
rozstrzygającego manewru marszałkowi 
Piłsudskiemu znad Wieprza – powiedzia- 
ła wójt. W dalszej części swojego wystą-
pienia przedstawiła historyczny rys ge-
nezy bitwy warszawskiej i jej znaczenia 
dla Polski i Europy.

Odczytano Apel Poległych, wzy-
wając do niego między innymi twór- 
ców zwycięstwa z 1920 roku, żołnierzy  

W dniu 15 sierpnia, Święcie 
Wniebowzięcia Najświętszej  
Maryi Panny, Wojska Polskiego  
oraz 92. rocznicy Cudu nad Wisłą, 
władze i społeczność Gminy Wiązowna 
uroczyście oddały hołd polskim 
żołnierzom, którzy oddali życie  
w obronie Ojczyzny w dramatycznym, 
ale zwycięskim roku 1920.

II wojny światowej oraz tych, którzy 
oddali życie w strukturach Polskiego 
Państwa Podziemnego i w czasie Po-
wstania Warszawskiego. Następnie dwie 
uczennice Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Gliniance, Katarzyna Kobza i Karo- 
lina Kwiatkowska, przedstawiły dwa 
wiersze Józefa Bienieckiego: „Cud nad 
Wisłą” oraz „Radzymin 1920”. Uczest-
niczące w uroczystości na wiązow-
skim cmentarzu już po raz ósmy Brac-
two Strzelców Kurkowych „Lechity” 
z Otwocka oddało w tym roku salwę 
honorową nie ze strzelb, lecz z moź-
dzierza. Wieńce oraz wiązanki złożyli 
przed pomnikiem kwatery wojskowej 
przedstawiciele kombatantów, władz  
i samorządu gminnego, szkół i stowarzy-
szeń lokalnych. Orkiestra odegrała wią-
zankę melodii patriotycznych, a potem  
na wszystkich chętnych czekał słodki 
poczęstunek w parafialnej świetlicy.

 PIOTR KITRASIEWICZ
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Reguły gry
Rozmowa z Zenonem KwiatKowsKim, prezesem  
UKS Smoki, organizatorem i koordynatorem 
Regionalnych Czwartków Lekkoatletycznych w Gliniance. 

W tym roku odbyła się III Edycja Regionalnych Czwartków 
Lekkoatletycznych w Gliniance. Jaka jest główna idea tej im-
prezy?

– Każde dziecko może wystartować w konkurencji wybra-
nej przez siebie, nawet dwóch, może je samo zmieniać. Oczy-
wiście wynik jest ważny, ale najbardziej istotny jest sam start  
i możliwość sprawdzenia swoich sił i możliwości. Chodzi o to, 
żeby przeżyć coś fajnego pokonując przy tym własne słabości. 
To szczególnie ważne w tym okresie rozwoju psychofizycznego 
dziecka, bo w Czwartkach biorą udział uczniowie klas III-VI  
czyli dzieci w wieku od 9 do 13 lat. Regulamin wymaga, aby 
każde dziecko wystartowało w co najmniej 5 zawodach czwart-
kowych regionalnych. Spełnienie tego wymogu daje dziecku 
możliwość wystartowania w finale regionalnym w wybranej 
przez siebie konkurencji: biegi na 60, 300 lub 600/1000 met- 
rów, skoki wzwyż i w dal, rzut piłeczką palantową. Finały re-
gionalne, rozgrywane w 71 miejscowościach w całym kraju, 
wyłaniają medalistów, reprezentujących swoje miejscowości 
(Glinianka jest jedyną gminą wiejską wśród nich, bo wszystkie 
inne to gminy miejskie) podczas zawodów Grand Prix Polski, 
które w tym roku po raz pierwszy odbyły się w Łodzi. Nasze 
dzieci były w drugiej dziesiątce każdej konkurencji, a biorąc 
pod uwagę, że w każdej startowało około 100 zawodników, 
to uważam, że jest to dobry wynik. Tym bardziej, że poziom 
rywalizacji był bardzo wysoki.

Tak jest dzisiaj, a jak było kiedyś?
– Z łezką w oku wspominam okres kiedy współzakładałem 

Klub Sportowy Glinianka, wówczas dla piłkarzy seniorów  
w połowie lat 90. To była niemal pionierska działalność,  
bo w Gliniance i okolicach niemal niczego wówczas nie było  
w sensie sportowym. Przez 6 lat byłem trenerem piłkarskim  
KS Glinianka i w tym czasie zbudowaliśmy boisko, budynek  
z szatniami, pokojem sędziowskim. W 1994 roku dowiedzia-
łem się, że w Warszawie odbywają się Czwartki Lekkoatletycz-
ne, wtedy była to ich pierwsza edycja, na stadionie X-lecia. 
Pojechałem więc tam z 45-osobową grupą dzieciaków i tak 
się zaczęło. Wówczas była to największa europejska impreza 
lekkoatletyczna dla dzieci. Rok 1995 był przełomowy dlatego, 
że wtedy założyliśmy razem z Romanem Zdunikiem właśnie 
Uczniowski Klub Sportowy Smoki, żeby umożliwić dalszy roz-
wój sportowy dzieci i młodzieży w glinieckiej szkole. Niezbędne 
było oczywiście zaplecze, bo szkolne boisko to było po prostu 
pole porośnięte chwatami z rozstawionymi dwiema bramka-
mi, więc doprowadziliśmy do wybudowania małego stadionu 
lekkoatletycznego na terenie szkoły, z żużlową bieżnią okól-
ną. Dokonaliśmy tego przy pomocy gminy, która skierowała  
do prac budowlanych bezrobotnych w ramach prac publicz-
nych. I właśnie na tym małym stadionie zaczęliśmy organizować 
pierwsze zawody z udziałem dzieci typu „Kierunek Sydney”  
czy „Mała Atlanta”, rozgrywane przed Igrzyskami Olimpijski-
mi. W imprezach tych, oprócz naszych uczniów, brali udział 

goście z innych szkół, nie tylko naszej gminy i innych gmin 
powiatu otwockiego. Przyjeżdżały dzieci także z Warszawy, 
bo mieliśmy już w stolicy niezłą markę wypracowaną naszymi 
udziałami w Czwartkach Lekkoatletycznych. Sprawiły to wyni-
ki : drużynowo zawsze na jednym z trzech pierwszych miejsc, 
9 złotych i dwa srebrne medale indywidualnie na Grand Prix 
Polski, rekord polski w biegu na 60 m dziewcząt i nagrody,  
w tym wycieczka do Paryża złotych medalistów i ich nau- 
czyciela.

Kto startuje w Czwartkach Lekkoatletycznych?
– Oczywiście dzieci z naszej szkoły. Jest ich najwięcej, bo star-

tuje około 60. Oczywiście są także młodzi zawodnicy ze Szkoły 
Podstawowej im. Polskiego Państwa Podziemnego w Wiązow-
nie i SP im. Norwida w Zakręcie, ale w liczbie zdecydowanie 
mniejszej: w tym roku z placówki wiązowskiej zgłosiło się  
25 dzieci, a z Zakrętu 12. Są również uczestnicy z innych szkół 
powiatu otwockiego: z SP I w Józefowie przybyło 35 uczestni-
ków, podobną liczbę „wystawiła” szkoła podstawowa ze Sta-
rej Wsi w gminie Celestynów, z gminy Kołbiel przybyło ok. 40  
zawodników. W zawodach uczestniczą również dzieciaki  
z SP nr 9 w Otwocku, ale w liczbie nie przekraczającej 10 osób. 
My, jako gospodarze, zdecydowanie dominujemy w zawodach. 
A pierwsza coroczna edycja Czwartków Lekkoatletycznych 
właśnie na terenie szkoły podstawowej w Gliniance odbyła się 
w sezonie 2009/2010.

Czyli tuż po oddaniu do użytku nowoczesnego boiska wie-
lofunkcyjnego?

– Tak, bez tego boiska nie dalibyśmy rady. Niedawno zakoń-
czyliśmy III edycję Czwartków, a oprócz finału w Łodzi nasi 
podopieczni wzięli udział w zawodach o Puchar Europy Dzieci 
w Lekkiej Atletyce, który odbył się na stadionie Orła w Warsza-
wie. Startowało pięcioro moich wychowanków. Punktowane 
miejsca. I rekordy życiowe w silnej międzynarodowej obsadzie 
to kolejne sukcesy młodych lekkoatletów ze szkoły w Gliniance.

Dużo Pan zrobił na rzecz sportowego życia w gminie Wią-
zowna. Jak postrzega Pan przyszłość gminnego sportu?
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– Uważam, że powinny zostać zlikwidowane małe kluby pił-
karskie. Byłoby znacznie lepiej, gdyby pozostały dwa duże i sil-
ne kluby z dobrym zapleczem, bo w obecnej sytuacji pieniądze 
z puli gminnej na sport i kulturę fizyczną po prostu rozpływają 
się. Powinny działać na terenie gminy dwa prężne ośrodki spor-
towe, w Wiązownie i Gliniance, przeznaczone dla mieszkań-
ców, a nie dla obcych. Moim zdaniem nie powinno tak być,  
że w klubie w Rzakcie trenują osoby z gmin powiatu mińskiego 
tak jak w „Przelewie”, a Grom Lipowo jest zdominowany przez 
przybyszów z Warszawy. Nie może być tak, że kluby preferu-
jące u siebie osoby spoza gminy, wyciągają ręce po pieniądze 
do Gminy, a Gmina im je daje. Niech daje – ale na sport dla 
naszych mieszkańców, a nie na to, żeby korzystali z tego obcy. 
Piłka nożna jest bardzo popularna i jest wielu chętnych do gry. 
Proponuję utworzenie gminnej ligi „6” piłkarskich, w której 
graliby chętni ze wszystkich sołectw gminy. Koszty są dużo niż-
sze niż utrzymywanie kilku b-klasowych drużyn.

Bliższa koszula ciału?
– Tak jest. Być może brzmi to bezwzględnie, ale takie są re-

guły gry.
Chciałbym na koniec powiedzieć, że miałem szczęście trafia-

jąc w 1993 roku do Glinianki. Przez wszystkie te lata miałem 
ogromne wsparcie w mojej pracy ze strony dyrektorów szkoły  
i władz gminy w Wiązownie. Bez tego trudno byłoby o sukcesy 
moje, ale przede wszystkim naszych dzieci.

Dziękuję za rozmowę. 
 ROZMAWIAŁ: PIOTR KITRASIEWICZ

1 września – Agresja wojsk niemieckich na Polskę
O godz. 4.45 oddziały najeźdźcy przekroczyły granice II Rzeczypos- 
politej od zachodu, północy i południa. Samoloty wroga rozpoczęły 
bombardowanie polskich miast (jedną z pierwszych ofiar Luftwaffe  
był Wieluń, w którym zginęło 1200 cywilów, w tym kobiet i dzieci),  
a zakotwiczony na gdańskiej redzie pancernik Schleswig-Holstein 
otworzył ogień z dział ciężkiego kalibru na półwysep Westerplatte,  
gdzie mieściła się polska Wojskowa Składnica Tranzytowa. Westerplatte 
broniło się przez 7 dni wprawiając w zdumienie nawet samych Niemców,  
a heroiczna obrona żołnierzy pod dowództwem majora Henryka 
Sucharskiego przeszła do historii jako symbol polskiego bohaterstwa. 

3 września – Sojusznicy Polski, Wielka Brytania  
i Francja, wypowiedziały wojnę III Rzeszy
Kiedy wygasł termin angielskiego ultimatum do rządu niemieckiego,  
w którym Londyn żądał zaprzestania działań wojennych przeciwko Polsce, 
premier brytyjski Neville Chamberlain ogłosił przez radio o godz. 11.00, 
że pomiędzy Anglią a Niemcami zaistniał stan wojny. Podobną deklarację 
złożył o godz. 17.00 premier Republiki Francji, Eduard Daladier. Alianci 
podjęli jednak tylko minimalne działania militarne przeciwko Niemcom: 
lotnictwo brytyjskie zbombardowało bazę Kriegsmarine w Wilhelmshaven 
nie wyrządzając większych szkód, a wojsko francuskie zajęło kilka 
opuszczonych wsi niemieckich za linią Maginota.
W tym dniu stan wojny z Niemcami ogłosiły także: Australia,  
Nowa Zelandia oraz Indie.

9 września – Początek bitwy wzdłuż rzeki Bzury
Dwie polskie armie Poznań i Pomorze stoczyły z Niemcami największą 
bitwę kampanii wrześniowej. Jej początkiem było uderzenie  
na maszerujące na Warszawę dywizje niemieckie, co wprowadziło 
zamieszanie w szeregach wroga nie spodziewających się polskiego 
kontrataku. W pierwszej fazie bitwy rozbito dwie niemieckie dywizje.  
Po kilkudniowych walkach i ściągnięciu posiłków na zagrożony  
odcinek, wizytowany osobiście przez zaniepokojonego Hitlera,  
Niemcy zdołali odzyskać inicjatywę. Liczebna i techniczna przewaga 
agresora doprowadziła do załamania polskiej ofensywy i ostatecznego 
rozbicia armii Poznań i Pomorze w dniach 17-22 września, których 
resztki przedarły się do stolicy biorąc udział w jej obronie.
W dniu 9 września Kanada wypowiedziała wojnę Niemcom.

17 września – Agresja Sowietów
Sowiecka armia przekroczyła wschodnią granicę Rzeczypospolitej łamiąc  
słaby opór jednostek Korpusu Ochrony Pogranicza. Doszło do kilku bitew 
z resztkami regularnych polskich sił zbrojnych, w których obrońcy  
nie mieli żadnych szans. Heroiczny, chociaż krótki opór stawiły załogi  
i mieszkańcy Grodna oraz Lwowa. Wziętych do niewoli oficerów WP,  
a także policjantów, czekała wywózka do łagrów. Większość z nich 
zostało zamordowanych m.in. w lesie katyńskim. Agresja ZSRR na Polskę 
była wynikiem zawartego na Kremlu paktu między stalinowską Rosją  
a hitlerowskimi Niemcami w nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 roku.
Brytyjski dziennik „The Sunday Times” nazwał sowiecką agresję  
na Polskę „nożem wbitym w plecy”, a amerykański „The New York 
Times” określił Rosję jako „hienę u boku niemieckiego lwa”.
W dniu 17 września rząd polski przekroczył granicę Rumunii, gdzie jego 
członkowie zostali internowani. Jedynie prof. Ignacemu Mościckiemu,  
po złożeniu przez niego urzędu Prezydenta RP, władze rumuńskie 
pozwoliły na wyjazd z rodziną do Szwajcarii.

28 września – Kapitulacja Warszawy
Podpisano akt kapitulacji Warszawy. Stolica Polski, okrążona  
od 15 września, była ostrzeliwana przez artylerię i bombardowana. 
Pomimo wysokiego ducha bojowego żołnierzy i mieszkańców, 
zwiększała się liczba ofiar, co groziło epidemią. Brakowało wody, prądu  
i żywności. Biorąc pod uwagę beznadziejność położenia, dowódca 
obrony stolicy, gen. Walerian Czuma, podjął decyzję o kapitulacji. 
Podobnie jak obrona Westerplatte, tak i opór Warszawy, wzbudziły 
szerokie echo na świecie. Symbolem nieustępliwej obrony miasta stał się  
jego prezydent Stefan Starzyński, codziennie występujący przed 
mikrofonami radia, jedynej łączności oblężonej Warszawy ze światem.

Kartka z kalendarza – Wrzesień 1939

1.10.2012, godz. 17.00 – Światowy Dzień Muzyki  
– Happening. Mieszkańcy Gminy Wiązowna wychodzą  
na ulicę z instrumentami i grają.

5.10.2012, godz. 19.00 – Światowy Dzień Nauczyciela.  
Kino Wiąz – DKF film „Szatan z siódmej klasy”

12.10.2012, godz. 19.00 – Kino Wiąz – DKF film „REJS”

14.10.2012, godz. 18.00 – Dzień Edukacji Narodowej.  
Spektakl Wiązowskiego Teatru Amatorskiego  
„Skrzypek na dachu” – PMDK Otwock

15.10.2012, godz. 19.00 – Międzynarodowy Dzień Kobiet 
Wiejskich (Glinianka)

16.10.2012, godz. 19.00 – Dzień Jana Pawła II. Czytanie poezji  
Jana Pawła II (Parafia Św. Wojciecha w Wiązownie)

19.10.2012, godz. 19.00 – Kino Wiąz – DKF film „Hydrozagadka”

26.10.2012, godz. 19.00 – kino Wiąz – DKF film „Lawa”  
reż. T. Konwicki wg  „Dziadów” A. Mickiewicza.  
Wieczór poświęcony Andrzejowi Łapickiemu.

31.10.2012, godz. 20.00 – Zaduszki Jazzowe Zespół  
„The Warsaw Dixielanders”

GOK w październiku
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Zwycięski mecz

Pierwsza połowa upłynęła pod znakiem zdecydowanej prze-
wagi wiązowskich futbolistów. Gra była wprawdzie nieco 
chaotyczna, tym niemniej drużyna gospodarzy skutecznie 

blokowała ofensywne wypady gości, a przy tym przeprowadzi-
ła kilka groźnych ataków na bramkę przeciwnika. Jeden z nich, 
w 38 minucie, doprowadził do przewagi Advitu za sprawą gola 
strzelonego przez Mateusza Sawińskiego. Drugą bramkę wiązo-
wianie zdobyli w 45 minucie, tym razem w wyniku rzutu kar-
nego, podyktowanego za faul na Adamie Duszce. Celny strzał  
z 11 metrów wykonał Piotr Szulawski i pierwszą połowę meczu 
Advit zakończył wynikiem 2:0.

W przerwie poprosiłem o komentarz kierownika wiązowskiej 
drużyny, Adriana Jaworskiego.  – Jest to pierwszy mecz naszej 
drużyny w nowym sezonie rozrywek A klasy II grupy, a za prze-
ciwnika mamy zespół teoretycznie lepszy, bo OKS II Otwock 
spadł z Ligi Okręgowej, a sam fakt, że w niej grał o czymś świad-
czy. Chcemy udowodnić, że jesteśmy drużyną liczącą się w walce 
o wyższe cele, bo dotychczas towarzyszyło nam fatum, polegające 
na tym, że zajmowaliśmy zawsze czwarte lub piąte miejsce, ale nie 
te czołowe – powiedział Jaworski, który zaznaczył, że w obec-
nym meczu bierze udział po dwuletniej przerwie, spowodowanej 
kontuzją kolana, Adam Duszka, zawodnik o którego swego czasu 
zabiegał jeden ze znanych podwarszawskich klubów piłkarskich.

Druga połowa była już o wiele bardziej zróżnicowana, goście 
skutecznie zagrozili pozycji gospodarzy przechodząc do zdecy-
dowanego kontrataku. Przyniósł on wymierne rezultaty w po- 
staci dwóch bramek strzelonych przez otwocczan. Najpierw,  
w 63 minucie, piłkę w siatce Advitu ulokował Adrian Hagno,  
a w 11 minut później Cezary Matejuk doprowadził do wyrówna-
nia. Przy stanie 2:2 piłkarze obu drużyn zdradzali coraz większe 
zdenerwowanie, ale Advit potrafił wziąć się w garść i wykorzy-
stać poważny błąd przeciwnika, jakim było zbyt dalekie wybie-
gnięcie z pola bramkowego bramkarza gości Bartłomieja Klimka. 
Nie było go w świetle bramki kiedy leciała prosto w nie piłka 

W sobotę 25 sierpnia Klub Sportowy Advit zmierzył się  
na własnym boisku z drużyną OKS II Otwock. Gospodarze 
pokonali gości 3:2. W pełnym emocji spotkaniu sędzia 
dwukrotnie pokazał czerwoną kartkę, były też  
dwa rzuty karne. 

strzelona przez piłkarza Advitu. W tej sytuacji, obrońca OKS II 
Otwock, Piotr Kozera, nie mogąc dosięgnąć piłki nogą, wykonał 
desperacki ruch odbijając ją ręką. Został za to ukarany czerwoną 
kartką przez sędziego Patryka Przybysza z Warszawy i musiał zejść 
z boiska. Oczywiście arbiter podyktował rzut karny dla Advitu, 
który pewnie wykorzystał Szulawski. Goście grali dalej w osłabio-
nym składzie, pogłębionym jeszcze o zejście z boiska kolejnego 
zawodnika z Otwocka, Adriana Hagno. Ukarany wcześniej żółtą 
kartką, napastnik gości dostał drugą – tym razem za „dyskusję”  
z sędzią, podczas której zawodnik w emocjonalny sposób zane-
gował podyktowany przez arbitra rzut wolny dla Advitu. Druga  
żółta kartka oznaczała czerwoną – do końca meczu, którego wy-
nik nie uległ zmianie, otwocczanie grali w dziewiątkę.

W drugiej połowie spotkania w składzie drużyny znad Mieni 
nastąpiły zmiany: w 65 min. Wójcika zastąpił Łukasz Hendzel;  
w pięć minut później Arkadiusz Zapaśnik zastąpił Duszka,  
a w 70 min. na boisko wszedł Łukasz Bocian na miejsce Pawła 
Dąbały. 

– Nasi chłopcy przespali pierwsze 20 minut drugiej połowy  
i to się zemściło. Potem jednak rozegrali się i zwyciężyli z druży-
ną, która spadła z klasy wyższej, więc w sumie nie jest źle. Tak 
trzymać – skomentował spotkanie prezes Advitu Paweł Orliński.

– To były dwie różne połowy spotkania. W drugiej poszło nam 
znacznie lepiej, ale po doprowadzeniu do remisu straciliśmy decy-
dującą bramkę, a także dwóch zawodników, którzy musieli zejść 
z boiska. Decyzję sędziego o rzucie wolnym dla naszych przeciw-
ników uważam za kontrowersyjną, bo wydaje mi się, że dobrze 
widziałem tę akcję, ale to arbiter decyduje – usłyszałem od trenera 
drużyny gości, Ryszarda Przysowy. PIOTR KITRASIEWICZ

W dniu 16 sierpnia Ochotnicza Straż Pożarna w Gliniance pożegnała swojego 
wieloletniego członka, zmarłego nagle w wieku 68 lat, druha Andrzeja Grzendę 
„Dziadka”, który swoim doświadczeniem  i umiejętnościami przez cały czas 
służył młodszym kolegom. 

Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany za swoje niezaprzeczalne zasługi 
dla pożarnictwa. Jego działalność zawsze była bezgraniczna oraz bezinteresowna. 
Wiele lat swojego życia poświęcił niesieniu pomocy ludziom będącym w potrzebie. 
Odszedł nie tylko wspaniały strażak, ale i kolega. Będzie nam go brakowało, ale 
będziemy o Nim zawsze pamiętać.  
Jednocześnie pragniemy w imieniu Zarządu OSP w Gliniance oraz w imieniu 
wszystkich druhem i druhów naszej jednostki złożyć najszczersze kondolencje 
całej rodzinie naszego zmarłego kolegi.

 Artur Gniadek, sekretarz OSP w Gliniance

Odszedł strażak…
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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
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Kapliczka  
w Dziechcińcu 
W Dziechcińcu na skrzyżowaniu ulic Majowej i Dwor-

skiej od ponad stu lat stoi kamienna kapliczka  
z drewnianymi figurkami: Matki Boskiej Niepoka-

lanej oraz św. Antoniego z Dzieciątkiem, a także reprodukcją 
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Otoczona metalo-
wym ogrodzeniem (kiedyś był to drewniany płot), kapliczka 
znajduje się na niewielkim, trzy schodkowym podwyższe-
niu, a jej szczyt wieńczy żelazny krucyfiks. W bryle kapliczki  
są trzy nawy. W nawie od strony południowej jest figurka 
Matki Boskiej Niepokalanej, od strony wschodniej jest kopia 
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, a w nawie od półno-
cy możemy obejrzeć rzeźbę św. Antoniego niosącego na rę-
kach Dzieciątko Jezus. O ile kopia obrazu jasnogórskiego jest  
co jakiś czas wymieniana, to figurki są oryginalne, związane  
z kapliczką od początku jej istnienia, chociaż były odmalowy-
wane, a sama kapliczka została po wojnie wyremontowana,  
a kilka lat temu pokryto ją blachą.

Kapliczkę ufundowała, prawdopodobnie na początku  
XX wieku, ale możliwe, że jeszcze w XIX wieku, rodzina  
Łysików, do której należały wówczas znaczne połacie ziem  
od Żanęcina do Malcanowa. Mieszkali w zachowanym  
do dzisiaj drewnianym budynku nazywanym „dworkiem”, 
chociaż nie byli rodem szlacheckim, lecz chłopskim. W daw-
nych latach, kiedy ludzie poruszali się głównie na piechotę, 
a pogoda uniemożliwiała dotarcie do kościoła w Wiązow-
nie, niektóre uroczystości religijne odbywały się właśnie przy 
kapliczce. Była ona centrum życia religijnego wsi. Obecnie, 
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kiedy mieszkańcy Dziechcińca mogą bez problemu dostać się 
do wiązowskiej świątyni za pomocą samochodu lub autobusu, 
przy kapliczce odbywają się modlitwy majowe. Do niedawna 
odmawiano tam również comiesięczny różaniec, ale po odda-
niu do użytku klubu w sołectwie, modlitwy różańcowe odma-
wiane są właśnie w nim. JANINA WIĘSIK
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Pan rotmistrz z Malcanowa
Mieszkaniec Malcanowa, 97-letni Władysław Ząberg, 
przedwojenny szwoleżer, został awansowany na stopień 
kapitana (rotmistrza). Nastąpiło to decyzją Ministra 
Obrony Narodowej, na wniosek Stowarzyszenia Szwadron 
Warszawa w barwach I Pułku Szwoleżerów Józefa 
Piłsudskiego, popartym przez Wójta Gminy Wiązowna.

podczas II wojny światowej w Polsce i na frontach zachodnich. 
Odbył się krótki koncert Orkiestry WP, którego finałem było 
odegranie „Pierwszej Brygady”.

Akt nadania stopnia kapitana (rotmistrza) Władysławowi  
Ząbergowi wręczył weteranowi, a następnie złożył mu gratulacje 
gen. Grudziński. Otrzymał on także odznakę okolicznościową 
Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego. Następnie pan Ząberg 
przewodniczył delegacji weteranów składającej wieniec honoro-
wy przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Władysław Ząberg przybył na uroczystość w towarzystwie 
licznej rodziny (jak wyznał w opublikowanym w tegorocznych, 
kwietniowych „Powiązaniach” artykule na swój temat, ma oko-
ło 40 wnuków i 18 prawnuków). Towarzyszyli mu także człon-
kowie Stowarzyszenia Szwadron Warszawa w barwach I pułku 
Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. Na tle Grobu Nieznanego 
Żołnierza pozował do zdjęć wzbudzając zainteresowanie miesz-
kańców Warszawy oraz turystów, którzy gratulowali „panu rot-
mistrzowi” oraz jego dzieciom, wnukom i prawnukom.

Zainteresowanych postacią i życiem Władysława Ząberga 
odsyłamy do kwietniowego numeru miesięcznika „Powiązania” 
dostępnego w wersji elektronicznej na stronie www.wiazowna.pl 
w zakładce „Powiązania”. PIOTR KITRASIEWICZ
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OGŁOSZENIE PŁATNE

Uroczysta ceremonia nadania stopnia rotmistrza odbyła 
się w sobotę 8 września podczas obchodów Święta Ka-
walerii Polskiej przed Grobem Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie. Na placu Marszałka Józefa Piłsudskie-

go zebrały się formacje różnych rodzajów wojsk kawaleryjskich  
– szwoleżerowie, ułani, strzelcy konni, a obok nich ustawiły się 
pojazdy wojsk zmechanizowanych, jako „współczesna, nowo-
czesna kawaleria”. Po odegraniu Hymnu Państwowego przez 
Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego, zgromadzonych 
– wojskowych weteranów, przedstawicieli władz i samorzą-
du Warszawy i Mazowsza, mieszkańców stolicy oraz turystów   
– powitał dowódca Garnizonu Warszawskiego gen. bryg. dr Wie-
sław Grudziński. Nastąpił Kawaleryjski Apel Pamięci począwszy  
od żołnierzy konnych Mieszka I, poprzez „jezdnych” Chrobre-
go, Krzywoustego i Jagiełły, huzarów Sobieskiego, szwoleżerów 
Księstwa Warszawskiego, ułanów księcia Józefa, strzelców Pił-
sudskiego, do kawalerzystów walczących przeciwko Niemcom 


