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Czy wiedzieli Państwo, że przez Wiązownę, aż do Glinianki, miał kiedyś przejeżdżać tramwaj? 
Niewiarygodne? Pomysł istotnie wydaje się cokolwiek absurdalny, ale takie snuto plany, a nawet 
powstał projekt. Nie chodziło jednak o tramwaj elektryczny, lecz konny, a projekt powstał  
na początku XX wieku. Pisze o tym obszernie niezrównany historyk gminy Wiązowna oraz regionu 
otwockiego, Krzysztof Oktabiński, w swoim kolejnym artykule zatytułowanym „Tramwajem  
przez Wiązownę”. Cóż, nic z tych planów nie wyszło, może i dobrze, bo po wycofaniu  
z eksploatacji pojazdów „zasilanych” przez konie na terenie gminy zostałoby wąskoszynowe 
torowisko długości kilkunastu kilometrów, a to kłopotliwa pamiątka historyczna.

Nie samą historią żyją jednak „Powiązania”. W numerze listopadowym jest mowa o jakże 
potrzebnym remoncie – łączącej Emów z Otwockiem – ulicy Mlądzkiej (powstanie tam również 
chodnik), o szansie na budowę i remont ul. Pęclińskiej w Wiązownie w ramach drugiego etapu 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówka”), o nowej szansie  

jaką stanowi dla osób poszukujących pracy nowe urządzenie znajdujące się w holu Urzędu Gminy. Sporo informacji jest  
o śmieciach, bo to i problem paskudny, i nowa ustawa za pasem, zgodnie z którą mieszkańcy będą musieli płacić za wywóz 
odpadków i nieczystości. Na szczęście są tematy przyjemniejsze, jak turniej sportowy w Majdanie, piknik integracyjny  
w Lipowym, a przede wszystkim uroczyste obchody Święta Niepodległości, do których oprócz władz gminy i uczniów, 
włączyły się przedszkolaki.   

 Wasz redaktor naczelny Piotr Kitrasiewicz

Drodzy Czytelnicy!

Dzień Niepodległości
W tym roku gminne obchody Narodowego Święta 
Niepodległości w Gminie Wiązowna odbyły się  
w kościele pw. Św. Pawła Apostoła w Zakręcie.  
Wzięły w nich udział władze gminy, przedstawiciele 
gminnych szkół i przedszkoli oraz jeden radny.

Po uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny, celebrowanej 
przez proboszcza parafii, ks. kan. Tadeusza Firysiuka, 
głos zabrała wójt Anna Bętkowska, która w swoim wy-

stąpieniu przypomniała historyczno-polityczne tło odzyskania 
przez Polskę niepodległości w 1918 roku, w tym powrót Pił-
sudskiego do Warszawy z twierdzy magdeburskiej.

– Obchodzimy dzisiaj nasze święto narodowe, jest to czas  
na refleksję historyczną, ale i dumę z tego, że Polska jest krajem 
rozwijającym się, mającym swoje znaczenie na arenie między-
narodowej. Wielkie postaci naszych rodaków w wielu dziedzi-
nach znane są innym nacjom, historia i teraźniejszość to nasza 
wysoka wartość. Patriotyzmem jest także duma z tych wielkich 
nazwisk i postaci. To również obyczaje, z których wyrośliśmy, 
to pamięć o przodkach, zainteresowanie kulturą rodzimą,  
historią i teraźniejszością.

Patriotą jest się na co dzień poprzez szacunek dla symbo-
li i tradycji narodowych, poprzez twórczą i uczciwą pracę.  
Dzisiejszy patriotyzm wyraża się w solidnej pracy nad sobą  
i w trosce o wspólne dobro. To szacunek dla drugiego czło-
wieka, tego uczymy młode pokolenie i obyśmy nigdy nie ulegli  
i nie doświadczyli pogardy zarówno osobiście, jak i jako naród 
– powiedziała wójt.

Dyrektor ZSG w Zakręcie, Elżbieta Olczyk-Szum, zapo- 
wiedziała występ uczniów klasy VI z montażem słowno- 
-muzycznym.

Przygotowane przez nauczycielkę języka polskiego i wy-
chowawczynię klasy VI, Justynę Chłopik, przedstawienie 
przypomniało wierszem, pieśnią i słowem prozatorskim dzieje  
Polski po utracie niepodległości w wyniku rozbiorów, poprzez 
kolejne powstańcze zrywy narodowe, do dnia „11 listopada, 

szczególnej daty w kalendarzu”. Przy akompaniamencie mu-
zycznym Katarzyny Śmigielskiej, odśpiewano zbiorowo Hymn 
państwowy, a następnie – zbiorowo lub indywidualnie – „War-
szawiankę”, „Rotę”, „Szarą piechotę”, „Pierwszą brygadę”… 
Pomiędzy poszczególnymi pieśniami i piosenkami słuchaliśmy 
– krótkich i lakonicznych, brzmiących niczym komunikaty  
– informacji o 1772 roku, kiedy nastąpił pierwszy rozbiór 
Polski, następnie o kolejnych rozbiorach i powstaniu kościusz-
kowskim, które „choć zakończyło się klęską, to jednak dało 
początek kolejnym zbrojnym próbom”.

W gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodle-
głości w kościele Św. Pawła Apostoła udział wzięły dyrektorki 
gminnych przedszkoli, Joanna Wasiak i Ewa Kołodziejczyk, 
zastępca wójta Tomasz Kostyra oraz radny Andrzej Cholewa.

Wieczorem Narodowe Święto Niepodległości uczcił Gmin-
ny Ośrodek Kultury prezentując wieczór poezji patriotycznej 
zatytułowany „Biały krzyż”. Gościem był aktor Teatru Naro-
dowego i Teatru Polskiego Ryszard Aleksander Nadrowski, 
który przedstawił w dokonanym przez siebie wyborze wiersze 
Jana Lechonia, Juliana Tuwima, Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego oraz fragment „Kołysanki” ze zbioru opowiadań 
Jana Parandowskiego „Zegar słoneczny”. Oprócz odniesień 
patriotyczno-narodowych zawartych między innymi w utwo-
rach Lechonia „Kniaźnin i żołnierz” czy „Hymnie Polaków na 
obczyźnie” lub „Kwiatach polskich” Tuwima, aktor odtwo-
rzył ciepły i wzruszający okres dzieciństwa, jak również proste 
uczucia jak miłość do żony, na podstawie subtelnych liryków 
Gałczyńskiego. Przepiękna interpretacja tych utworów, oparta 
na ciepłym i delikatnym brzmieniu głosu oraz wspaniałej dyk-
cji aktora, który nie „recytował”, lecz po prostu „mówił” do 
widzów, wytworzyła w sali GOK-u klimat domowego, typowo 
polskiego ogniska i wzruszające wspomnienia z dzieciństwa.

Występ Nadrowskiego, któremu akompaniował grający 
utwory Chopina Tomasz Kaznowski, widzowie nagrodzi-
li mocnymi i długimi brawami. Podziękowali mu wójt Anna 
Bętkowska, dyrektor GOK-u Arkadiusz Głogowski oraz pro-
boszcz parafii św. Wojciecha w Wiązownie, ks. prałat Tadeusz 
Łakomiec.

W imprezie w GOK-u wzięli udział radni: Renata Falińska, 
Dorota Pliszczyńska, Waldemar Suchecki. PK
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Trudne wyzwanie

Przybyła większość radnych Gmi-
ny Wiązowna (Andrzej Cholewa 
Marzena Dach, Renata Faliń-
ska, Piotr Izdebski, Anna Lech, 

Piotr Łapiński, Jan Markowski, Dorota 
Pliszczyńska, Monika Sokołowska, Wal-
demar Suchecki, Józef Roman Witan), 
sołtysi oraz wielu mieszkańców Gminy.

Zebranych powitała Wójt Anna Bęt-
kowska. Przybyły firmy zajmujące się 
odbiorem odpadów komunalnych z te-
renu gminy: PPHU Lekaro (Wola Duc-
ka) i Remondis Sp. z o.o. (Otwock).

Wójt Bętkowska wygłosiła prelekcję 
dotyczącą „Koncepcji wdrożenia nowe-
go modelu gospodarowania odpadami 
komunalnymi dla gmin”. Po ogólnym 
scharakteryzowaniu gminy Wiązowna 
i dotychczasowego gospodarowania 
odpadami komunalnymi, zaznaczyła, 
że – zgodnie z wymogami ustawy – od 
1 lipca przyszłego roku „będzie trochę 
inaczej”. Mieszkańcy nadal będą pro-
dukować odpady, co jest oczywiste, ale  
to Gmina zapewni ich kompleksowy  
odbiór od  mieszkańców, pobierając  
za to stosowną opłatę.

– Celem naszego spotkania  jest omó-
wienie nowych zadań stających przed sa-
morządem. Obowiązek odbioru i odpro-
wadzania odpadów będzie spoczywać  
na Gminie, a koszty zostaną rozłożone 
na wszystkich mieszkańców. To nakazuje 
ustawa.

Pani Wójt omówiła szanse, zagrożenia 
oraz zalety nowego systemu gospodaro-
wania śmieciami. W skład tej ostatniej 
kategorii wchodzi brak konieczności 
zawierania przez mieszkańców samo-
dzielnych umów z daną firmą, bo za oby- 
watela zrobi to Gmina. Z przedstawio- 
nych przez panią Wójt danych wynikało,  
że łączny koszt odbioru odpadów powi-
nien kosztować Gminę prawie 3,5 mln zł  
rocznie przy założeniu, iż opłatami za wy- 
wóz śmieci obciążonych zostanie 16 tys. 
mieszkańców (przy liczbie zameldowa-
nych – 11 100) – bo szacuje się, że na te- 
renie gminy mieszka tyle własnie osób. 
Przy takim założeniu, finansowe obcią-
żenie jednej osoby to ogromne koszty.

– O wysokości opłat zadecyduje Rada 
Gminy, która ma obowiązek podjąć 
określone uchwały w  związku z wej-
ściem w życie znowelizowanej ustawy 
„śmieciowej”. Radnych oraz władze 
gminy czeka dużo pracy, bo staje przed 
nami wiele zadań, które należy przy-
gotować w trosce o nasze środowisko  
i o naszych mieszkańców – powiedziała 
Wójt Gminy. Prognozuje się, że   śmieci 
byłyby wywożone, raz na dwa tygodnie. 
Na spotkaniu przedstawiono wyniki an-
kiety dotyczącej problemu śmieciowego,  
przeprowadzonej wśród mieszkańców 
Gminy. Aż 66,9% ankietowanych uzna-
ło, że najlepszym sposobem nalicza-
nia opłaty jest zastosowanie kryterium  

„od ilości mieszkańców”. Dla porówna-
nia, tylko 8,7% opowiedziało się za kry-
terium „w zależności od wytworzonych 
odpadów”.

Nastąpiły wystąpienia gości. Strate-
gię postępowania z odpadami omówił 
w imieniu firmy Lekaro członek zarządu 
Leszek Zagórski, a z ramienia Remondi-
su głos zabrali prezes Jarosław Wiązow-
ski oraz Katarzyna Hajdacka.

– Ta ustawa to ogromna rewolucja. 
Gmina musi zbudować cały system go-
spodarki odpadami, czego dotychczas 
nie robiła. Decyzje spoczywające na sa-
morządzie są bardzo trudne, bo solidar-
ne rozłożenie opłaty na wszystkich nie 
będzie wcale rozwiązaniem doskona-
łym, gdyż ktoś może produkować śmieci  
10 razy więcej niż jego sąsiedzi – zauwa-
żył podczas swojego wystąpienia p. Za-
górski. Jeden z mieszkańców zapytał, czy 
jeśli jest członkiem 4-osobowej rodziny, 
to czy jego małe dziecko także zostanie 
obciążone opłatą za wywóz śmieci?

– Tak, bo jest to statystyczny Polak 
– padła odpowiedź szefowej Gminy,  
a ktoś inny dodał, że dziecko produku-
je najwięcej śmieci, chociażby ze wzglę-
du na pampersy. Okazało się zresztą, 
że  pampersy stanowią jeden z głów-
nych elementów znajdujących się w la-
sach stert śmieci, o czym mogli przeko- 
nać się zebrani oglądając zaprezentowane  
na ekranie zdjęcia.

Radny Andrzej Cholewa powiedział: 
– Zgodnie z nową ustawą śmieci staną 
się po prostu własnością gminy, a nie 
osób prywatnych, jak było do tej pory. 
Na Gminę przejdą nie tylko wypełnione 
śmieciami pojemniki z  poszczególnych 
domostw, ale również każdy papier wy-
rzucony przez okno przejeżdżającego 
samochodu. Problemem władz Gminy 
jest odpowiedź na pytanie skąd wziąć 
pieniądze na ich wywóz i przetworzenie.

– Jeżeli w wyniku przetargu okaże 
się, że będziemy mogli pozwolić sobie 
na niższą stawkę, to wszyscy bardzo się 
ucieszymy – oznajmiła Bętkowska.

– To co dzieje się z lasami przecho-
dzi ludzkie pojęcie. To jest problem nas 
wszystkich: mieszkańców i władz gmi-
ny. Apeluję do zebranych o współpracę  
z władzami w celu rozwiązania śmiecio-
wego problemu – zabrał głos honorowy 
sołtys Woli Karczewskiej Roman Nowicki.

Na zakończenie Wójt Gminy zaprosiła 
do śledzenia dotyczących tego tematu in-
formacji w zakładce „Ustawa Śmieciowa 
– co mnie czeka jako mieszkańca od 2013 
roku” na stronie www.wiazowna.pl

 PioTr KiTrasiewicz

W dniu 24 października w Urzędzie Gminy Wiązowna odbyła się debata 
zatytułowana „System gospodarowania odpadami komunalnymi  
w gminie Wiązowna od 1 lipca 2013 roku. Ustawa „śmieciowa”  
– co mnie czeka jako mieszkańca od 2013 roku”. 
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Konferencja w Lekaro
W dniu 7 listopada w firmie Lekaro 
odbyła się konferencja dotycząca 
Regionalnej Instalacji Mechaniczno- 
-Biologicznego Przetwarzania 
Odpadów w Woli Duckiej.

Na konferencję przybyła wójt 
Anna Bętkowska, której to-
warzyszył skarbnik Gminy 
Wiązowna Wiesław Miłkow-

ski. Wśród gości znaleźli się także m.in. 
prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Tomasz Skrzyczyński, dwaj wiceprezy-
denci Miasta Otwocka Artur Brodowski  
i Piotr Stefański, członek zarządu Powiatu 
Otwockiego Janusz Budny, członkowie 
Rady Miasta Otwocka, przedsiębiorca 
otwocki Sławomir Moch, przedstawicie-
le lokalnej prasy.

Gości powitała właścicielka firmy Jo-
lanta Zagórska, a po niej głos zabrał czło-
nek zarządu Lekaro Leszek Zagórski, 
który scharakteryzował nowelizację usta-
wy o utrzymaniu   czystości i porządku  
w gminach pod kątem wyzwań stawia-
nych Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych i samorządów,   
a następnie omówił historię oraz dzia-
łalność przedsiębiorstwa. Nazwa Lekaro 
powstała od imion trzech synów Jolan-
ty i Jerzego Zagórskich: Leszka, Kamila  
i Roberta. Jest polską firmą rodzinną 
działającą na rynku odpadów od 1989 
roku. Ciągły rozwój polegający między 
innymi na systematycznych inwestycjach 
w technologie sprawił, że Lekaro sta-
ło się jednym z czołowych odbiorców 
odpadów komunalnych na rynku war-
szawskim oraz w gminach wojewódz- 
twa mazowieckiego. Przedsiębiorstwo 
dysponuje nowoczesnym sprzętem i wy- 
kwalifikowanym personelem pozwala-
jącym na prowadzenie kompleksowe-
go sytemu gospodarowania odpadami,  
w tym na odbiór odpadów komunalnych, 
segregowanych, nieczystości płynnych, 
odpadów niebezpiecznych, odpadów bu-
dowlanych i wielkogabarytowych; a tak- 
że odzysk surowców wtórnych oraz od- 
zysk energetyczny odpadów. Firma dys- 
ponuje zakładem mechaniczno-biolo-
gicznego przetwarzania (MBP) składają- 
cym się z sortowni i kompostowni odpa-

dów, które łącznie uzyskały status regio-
nalnej instalacji. 

– Dzięki nowoczesnej biosuszarni i sor- 
towni odpadów jesteśmy w stanie kom-
pleksowo przetwarzać odebrane z re-
gionu odpady. Jesteśmy przygotowani  
na sprostanie wymaganiom nowej usta-
wy – powiedział Zagórski, który mó-
wił również o recyclingu i odzysku  
(w ubiegłym roku odzyskano łącznie po-
nad 8000 ton papieru, plastiku i szkła). 
Odzysk materiałów nie jest jednak jedy-
nym stosowanym w zakładzie procesem. 
Dzięki najnowszej inwestycji Lekaro pro-
wadzi odzysk energetyczny odpadów:  
w celu zminimalizowania ilości odpadów 
komunalnych kierowanych na wysypi-
ska, a przez to ograniczenie negatywne-
go wpływu na środowisko, produkuje  
z odpadów paliwo RDF. Paliwo to wyko-
rzystywane jest w procesach grzewczych 
w cementowniach. Dzięki taki zabiegom 
ilość odpadów skierowanych do składo-
wania jest zmniejszona o prawie 70%.   

Po ożywionej dyskusji, w czasie której 
państwo Zagórscy odpowiadali na py- 
tania zebranych, goście i gospodarze 
udali się na zwiedzanie obiektów firmy 
Lekaro, mogąc naocznie prześledzić po-
szczególne fazy systemu gospodarowa- 
nia odpadami.  PK

Odstąpię salę
na wesele 

Osp stOjadła 
na dzień 18.05.2013 r.
KOntaKt:  516 561 287

OGŁOSZENIE PŁATNE
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Dużo się dzieje i…

Gmina odbierze azbest

W dniu 17 listopada br., w ramach 
Projektu Decydujmy Razem, w Urzędzie 
Gminy odbyło się spotkanie Zespołu 
Monitorującego, które poprowadził 
jak zwykle socjolog z Uniwersytetu 
Warszawskiego, dr Cezary Trutkowski  
– doradca Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej w Warszawie.  
W spotkaniu wziął udział także  
doradca regionalny Fundacji,  
Andrzej Sadrakuła.

Na wstępie spotkania przeanalizo-
wane zostały poszczególne za- 
dania określone w Programie 

Rozwoju i dokonano oceny stopnia ich 
realizacji w okresie od lutego br. (data 
uchwalenia Programu przez Radę Gmi-
ny Wiązowna) do listopada br.

Zespół Monitorujący zdecydował, że 
część zadań Programu winna zostać do-
precyzowana, z części zadań, być może 
należy zrezygnować.

- Należy dokładnie określić, kto jest 
odpowiedzialny za wykonanie konkret-
nego zadania w Programie, jaki jest sto-

Informujemy, że Gmina Wiązowna 
otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie dotację w wysokości  
80 000 zł na sfinansowanie zadania pod 
nazwą „Odbiór i transport do miejsc uty-
lizacji materiałów zawierających azbest 
– eternit z nieruchomości mieszkalnych 
oraz użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Wiązowna”.

Po rozstrzygnięciu przetargu i pod-
pisaniu umowy z Wykonawcą, azbest 

pień jego realizacji i kto jest odpowie-
dzialny za monitorowanie wykonania 
zadań w nim zawartych. Analizując teraz 
z Zespołem realizację Programu, widzę, 
że w Państwa Gminie naprawdę dużo się 
dzieje i wiele zadań z Programu jest re-
alizowanych, trzeba to teraz usystematy-
zować zadaniowo i przedstawić tę reali-
zację mieszkańcom Gminy – powiedział 
dr Trutkowski.

Monitorowaniem strategii Programu, 
zajmie się zespół, który zostanie powoła-
ny do 10 grudnia br. zarządzeniem Wójta 

zostanie odebrany od mieszkańców, któ-
rych wnioski zostały pozytywnie rozpa-
trzone w 2012 roku.   
 M. Kłosiewicz – Referat Geodezji,  

Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Urzędomat
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Gminy. Do składu Zespołu zaproszeni zo-
staną mieszkańcy Gminy. Zespół opracu-
je roczne pisemne raporty monitorujące 
realizację Programu Rozwoju Społeczne-
go Gminy Wiązowna 2011-2013.  Pierw-
szy z tych raportów powstanie do końca 
stycznia 2013 r. i ukaże się w lutowym 
wydaniu gazety lokalnej „Powiązania”.

Kolejne spotkanie Zespołu Monitoru-
jącego odbędzie się jeszcze w grudniu br. 

Urszula Skolasińska – Animator Projektu 
„Decydujmy razem” w Gminie Wiązowna

e-mail: u.skolasinska@wiazowna.pl

Dzięki porozumieniu między Powiatowym Urzędem Pracy w Otwocku i Gminą 
Wiązowna, od 14 listopada br. w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy można 
korzystać z samoobsługowego, wielofunkcyjnego urzędomatu.

Czym jest urzędomat? To dotykowy ekran z wbudowaną klawiaturą i z drukarką,  
dzięki któremu można zapoznać się z wszystkimi aktualnymi ofertami pracy 
Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku. Jeżeli interesuje nas konkretna oferta pracy, 
można ją na miejscu wydrukować.

Urzędomat to nic innego jak samoobsługowe urządzenie dedykowane wszystkim 
klientom Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku. Takie urzędomaty są częścią 
składową projektu Platformy Usług Elektronicznych.

Urzędomat dostępny jest w godzinach pracy Urzędu Gminy Wiązowna. Z urządzenia 
bez przeszkód mogą korzystać osoby na wózkach inwalidzkich. Możliwość taką daje 
umieszczenie ekranu dotykowego na wysokości wózka.

Korzystanie z urządzenia jest nieodpłatne. US
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W stronę nowoczesnego patriotyzmu
...patriotyzm polega na akceptowaniu 
swojego państwa takim jakie ono 
jest oraz robieniu wszystkiego, 
żeby poprawić to co negatywne, 
i podtrzymywać to co pozytywne. 
Nie sztuka wyjechać i powiedzieć sobie 
„to nie mój kraj”, bo jest biedny,  
słaby i źle zorganizowany.  
Tak samo większość matek kocha 
swoje dzieci takimi jakie one są: 
nie tylko silne, zdrowe i mądre, 
ale i kalekie, chore, głupie.

W dniu 16 listopada br.,  
w V Liceum Ogólnokształ- 
cącym im. ks. Józefa Ponia- 
towskiego w  Warszawie 

odbył się panel dyskusyjny zatytułowa-
ny „Oblicza współczesnego patriotyzmu. 
Jak o nim mówić, jak go uczyć?”.

Uczestników panelu oraz   licznych 
gości powitał dyrektor „Poniatówki”, 
dr Mirosław Sosnowski. Prelekcje wy-
głosili: Włodzimierz Paszyński, wicepre- 
zydent m.st. Warszawy; prof. Andrzej 
Wielowieyski, prawnik, polityk, parla-
mentarzysta; prof. Andrzej Friszke, his- 
toryk, zastępca przewodniczącego IPN; 
dr Adam Wielomski, politolog, redak-
tor naczelny kwartalnika „Pro Fide  
et Lege” oraz portalu konserwatyzm.
pl; dr Grażyna Okła, pracownik nauko-
wy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  
w Kielcach; red. Maciej Rosalak („Rzecz-
pospolita”, „Uważam Rze Historia”). Dys- 
kusję poprowadzili: Joanna Zaremba  
i Jakub Ostromęcki, nauczycielka języka 
polskiego oraz nauczyciel historii z „Po-
niatówki”.  W panelu Gminę Wiązowna 
reprezentowała Wójt Gminy Anna Bęt-
kowska oraz nauczyciele Zespołu Szkol-
no-Gimnazjalnego w Zakręcie.

Otwarcie debaty poprzedził krótki 
koncert fortepianowy polskich pieśni 
narodowych (m.in. „Warszawianki”) 
w wykonaniu ucznia Liceum, a także 
Państwowej Szkoły Muzycznej II stop-
nia, Jeremiasza Hendzla. Następnie 
aktor Marek Lewandowski odczytał 
kilka utworów poetyckich nieżyjące-
go już mieszkańca gminy Wiązowna,  
prof. Kazimierza Sokołowskiego, z wy-
danego w  2012 roku przez Fundację  
im. ks. Józefa Poniatowskiego w War-
szawie tomu „Bo dla Ojczyzny. Wybór 
wierzy z lat 1919-1955”. Odczytane 
wiersze ukazywały ewolucję patriotycz-
nej mentalności autora – uczestnika Le-

gionów i wojny polsko-bolszewickiej, 
obrońcę z Września 1939 roku i jeńca 
niemieckiego oflagu – od egzaltowane-
go, patetycznego ujmowania Ojczyzny 
jako Matki, której należy bronić z orę-
żem w ręku za wszelką cenę, do bar- 
dziej wyważonych, stonowanych reflek- 
sji na temat straszliwych, niszczących 
skutków narodowej klęski.

W wygłoszonych prelekcjach powta-
rzały się niektóre motywy oraz punkty 
widzenia. Prelegenci byli zgodni, że pol-
skie myślenie o patriotyzmie wywodzi 
się z dwóch odmiennych tradycji. Jed-
ną jest romantyczny zryw powstańczy, 
stawiający wolność jako nadrzędny cel  
i nie liczący się ze skutkami ewentualnej 
klęski; drugą natomiast jest podejście 
zdrowo rozsądkowe, pozytywistyczne,  
nakazujące konstruktywną pracę i ostrze- 
gające przed doprowadzaniem za  po-
mocą akcji zbrojnych do nieprzewidy-
walnej destrukcji. Zgodzono się, że dra-
mat Polski rozpoczął się od rozbiorów 
u schyłku XVIII wieku. Wcześniej był 
udany eksperyment organizacyjno-spo-
łeczny jakim było państwo Jagiellonów, 
jak również okres Sarmatyzmu, wzór 
szlacheckiej demokracji (zanim została 
ona zniszczona przez nadużywanie osła-
wionego „liberum veto”) oraz państwa 
„bez policji”. Zwrócono uwagę na fakt 
osłabienia poczucia tradycyjnego pa-
triotyzmu u obecnej młodzieży szkolnej,  

zainteresowanej w dużym stopniu inne-
go rodzaju wartościami.

– Historię można traktować jako spo-
sób na poznanie samego siebie. W na- 
szym narodzie, obarczonym tradycją 
rozbiorów oraz klęsk powstańczych, 
utrzymuje się ciągle słabe poczucie wła-
snej wartości, ujawniające się między 
innymi w tym, że przywiązujemy nad-
mierne znaczenie do tego, jak nas wi-
dzą inni, zwłaszcza państwa zachodnie.  
Na szczęście, jak wynika z danych so-
cjologicznych, po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej poczucie naszej narodowej 
wartości wzrosło – powiedział jeden  
z prelegentów.

– W polskim etosie narodowym ni-
sko cenione są elementy nowoczesnego 
patriotyzmu, z  szacunkiem dla pracy  
na czele. Zastanówmy się, które pań-
stwo jest silniejsze i bardziej liczące się 
na arenie międzynarodowej: to w któ-
rym każdy jest przesycony patriotyzmem 
od  niemowlaka do stulatka, czy takie,  
w którym poczucie patriotyzmu jest 
mniejsze, ale w którym ludzie ciężko pra-
cują dla wspólnego dobra? – powiedział 
inny z uczestników dyskusji. Wyrażono 
również pogląd, że patriotyzm polega 
na  akceptowaniu swojego państwa ta-
kim jakie ono jest oraz robieniu wszyst-
kiego, żeby poprawić to co negatyw-
ne, i   podtrzymywać to  co pozytywne.  
Nie sztuka wyjechać i powiedzieć sobie 
„to nie mój kraj”, bo jest biedny, słaby  
i źle zorganizowany. Tak samo większość 
matek kocha swoje dzieci takimi jakie 
one są: nie tylko silne, zdrowe i mądre, 
ale i kalekie, chore, głupie.

W toku dyskusji większość jej uczest-
ników była zdania, że zadaniem nauczy-
cieli historii jest kształtowanie i umac-
nianie postaw patriotycznych poprzez 
przekazywanie konstruktywnej wiedzy  
o narodowej historii, przy kładzeniu na-
cisku na pozytywne strony tych dziejów, 
ale i krytyce jej błędów i „grzechów” 
w duchu konstruktywnego wyciągania 
wniosków. Natomiast zadaniem nauczy-
cieli języka polskiego jest ukazywanie 
piękna narodowej kultury, zwłaszcza li-
teratury.

Panel „Oblicza współczesnego patrio-
tyzmu” został zrealizowany przez Li-
ceum oraz Fundację im. ks. Józefa Ponia-
towskiego w ramach programu „Małe 
granty” finansowanego przez Miasto 
Stołeczne Warszawa. 

 PioTr KiTrasiewicz
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Ciekawy projekt
Początek ostatniej sesji Rady Gminy 

Wiązowna upłynął pod znakiem 
nowości, poprzez  prezentację 
projektu zagospodarowania cen-

trum Wiązowny. Dokonali tego laureaci 
ogłoszonego przez władze gminy konkur-
su „na opracowanie koncepcji zagospo-
darowania ogólnodostępnej przestrzeni 
publicznej w centrum Wiązowna” – trój-
ka studentów czwartego roku gospodarki 
przestrzennej Politechniki Warszawskiej,  
Anna Buga, Katarzyna Domysławska, 
Michał Cichosz. Ich uhonorowany I na-
grodą projekt dotyczył wybudowania na 
działce gminnej nad Mienią utwardzone-
go placu do imprez plenerowych, w tym 
placu zabaw dla dzieci, miejsca na punkt 
gastronomiczny, zadaszonej sceny, pola do 
gry w szachy plenerowe oraz skate parku. 
Powstałby również parking. Poszczególne 
elementy inwestycji łączyłby ze sobą funk-
cjonalny układ alejek, a cały teren oświe-
tlałyby lampy solarne. 

– Projekt młodych twórców jest intere-
sujący oraz elastyczny. Kawiarenka w środ-

ku kompleksu mogłaby spełniać nie tylko 
funkcję gastronomiczną, ale również być 
miejscem spotkań o charakterze artystycz-
nym. Również skate park jest elementem 
bardzo pożądanym, bo takiego miejsca  
w gminie jeszcze nie ma. Z kolei na zada-
szonej scenie mogłyby odbywać się wystę-
py zespołów muzycznych i tanecznych, 
z których słynie nasza gmina. Projekt 
zapewnia możliwość realizacji inwestycji  
w systemie etapowym, w zależności  
od możliwości finansowych gminy – pod-
sumowała wystąpienie gości wójt Anna 
Bętkowska, która dziękując im za przy-
bycie wręczyła zespołowi album o gminie 
Wiązowna.

Rozstrzygnięcie ogłoszonego w czerw-
cu br. konkursu nastąpiło pod koniec 
września.  Zgłoszone prace oceniała powo- 
łana zarządzeniem Wójta komisja w skła-
dzie: Anna Bętkowska, Genowefa Kobza, 
Krystyna Skoczyńska, Małgorzata Peters, 
Sławomir Burbicki. 

Po wystąpieniu gości, podczas odczy-
tywania przez przewodniczącą Monikę  

Sokołowską porządku obrad, padł wnio-
sek o zdjęcie z programu spotkania dwóch 
projektów uchwał dotyczących wpro-
wadzenia zmian do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, w części objętej nazwami: 
„Wiązowna-Kościelna” Gródek Bis” oraz 
„Góraszka wschodnia”, w celu dalszego 
ich przepracowania na komisjach. Złoży-
ła go przewodnicząca komisji planowania  
i strategii rozwoju Barbara Bratko i jej ży-
czeniu stało się zadość.

Podczas omawiania przez skarbnika 
Wiesława Miłkowskiego autopoprawek 
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W ostatnim czasie poza planową sesją 29 października, odbyła się także sesja dodatkowa 14 listopada oraz posiedzenia 
komisji merytorycznych i wspólne posiedzenie wszystkich komisji. Radni wzięli także liczny udział w debacie dotyczącej 
kwestii tzw. ustawy „śmieciowej”, jak również byli obecni na obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Zakręcie, 
Wiązownie i Gliniance.

Podczas sesji październikowej poza zmianami budżetowymi, rada dokonała zmian dwóch uchwał o przystąpieniu  
do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Zakręt – Wschód” i „Boryszewska” oraz rozpatrzyła 
skargę na działalność wójta. Wyrażono też intencję współpracy z Zarządem wsi Bieśgioz w Mołdawii, czego efektem  
była wizyta – na koszt własny - grupy radnych i sołtysów, goszczących w sierpniu polonijny zespół młodzieży z tego kraju,  
wraz z zastępcą wójta – podpisującego w imieniu gminy stosowny list intencyjny.

W październiku został również uchwalony przyszłoroczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także 
korekta uchwały o podziale na jednomandatowe okręgi wyborcze. Ta ostatnia uchwała, w wyniku skargi złożonej przez 
grupę mieszkańców do komisarza wyborczego, a w następstwie odwołania do PKW, została przez komisarza ostatecznie 
zakwestionowana. Oznacza to, że do końca listopada rada gminy musi zaproponować i uchwalić inny projekt podziału.

O dodatkową sesję wnioskowała Wójt Gminy Wiązowna przedstawiając dwa projekty uchwał: o nieskorzystaniu  
z pierwokupu działek w Wiązownie należących do SKR i o zmianie uchwały o zgodzie na przedłużenie najmu lokalu,  
w którym działa ośrodek zdrowia w Wiązownie. Dodatkowo wójt wnosiła o podjęcie przez radę stanowiska w sprawie  
nie wyrażenia zgody na rozbudowę pawilonu GS w Wiązownie w granicy działki należącej do gminy. Zgodnie z ustaleniami  
na wcześniejszym wspólnym posiedzeniu komisji, radni, uznając wyłączną kompetencję wójta w tych sprawach, wynikającą  
z ustawy o gospodarce nieruchomościami, zdjęli z porządku obrad projekty obu uchwał i stanowisko, natomiast dokonali 
zmiany uchwały o współpracy z organizacjami pozarządowymi, precyzując w niej wysokość środków, jakie zostaną 
przeznaczone na realizację tego programu.

Końcówka roku zapowiada się pracowicie. Poza corocznymi kwestiami – jak uchwalenie budżetu i planu pracy na kolejny 
rok, a także wspomnianym podziałem na okręgi wyborcze, największą kwestią do realizacji będzie pakiet uchwał związanych 
ze zmianą w gospodarowaniu odpadami. 15 listopada radni otrzymali z UG projekty uchwał „śmieciowych” i regulaminu 
utrzymania czystości, którymi będą się zajmować na posiedzeniach wspólnych i poszczególnych komisjach.

Planowane jeszcze w tym roku sesje odbędą się w Wiązownie 28 listopada i 20 grudnia. Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Wiązowna Piotr Łapiński do odwołania pełni w zastępstwie mnie dyżury w poniedziałki w godz. 16.30-17 w UG Wiązowna.

Monika Sokołowska, Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

Z prac Rady Gminy Wiązowna
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do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Wiązowna na lata 2012-2024 oraz 
do budżetu gminy na rok bieżący, radni 
zwrócili uwagę na zwiększenie o kwotę 
100 tys. zł środków przeznaczonych na re-
mont dachu w budynku gminnym w Woli 
Karczewskiej (ma w nim powstać dom kul-
tury). Początkowo radnym nie spodobało 
się, że wspomniana kwota została uzy-
skana w wyniku zmniejszenia wydatków  
– w ramach środków własnych gminy  
– na odbudowę ul. Mlądzkiej w Emowie, 
ale w wyniku dalszej dyskusji zaakcepto-
wali to posunięcie.

Pomimo takich czy innych zastrzeżeń 
samorządowcy jednogłośnie czyli 14 gło-
sami (w sesji nie wziął udziału Piotr Łapiń-
ski) opowiedzieli się za przyjęciem  obu 
projektów uchwał.

Szybko i bez zastrzeżeń przyjęto zmiany 
do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, w części objętej nazwa- 
mi „Zakręt-Wschód” oraz „Boryszewska”. 
Również jednogłośnie, po wprowadzeniu 
niewielkich zmian do treści dokumentu, 
przyjęto intencję współpracy partnerskiej 
pomiędzy Gminą Wiązowna a zarządem 
wsi Bieśgioz w Republice Mołdawii. Trwa-

jące od kilku lat kontakty pomiędzy obu 
stronami (mołdawski zespół folklorystycz-
ny „Polacy Bużaka” był gościem tegorocz-
nych dożynek gminnych w Gliniance), 
nie zostały dotąd sformalizowane. Umo-
wa została podpisana na Mołdawii, do-
kąd wkrótce po niniejszej sesji pojechała 
9-osobowa delegacja z Wiązowny, z udzia-
łem radnych i sołtysów, z zastępcą wójta 
Tomaszem Kostyrą na czele. 

Do zamętu i gwałtownych sporów do-
szło podczas omawiania uchwały doty-
czącej zbycia nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Wiązowna. Chodziło  
o wystawienie na sprzedaż działki pomię-
dzy ulicami Świerkową a Kącką, której 
zbycie na drodze przetargu nieograniczo-
nego pozwoliłoby zrealizować planowane 
dochody w budżecie, a jednocześnie słu-
żyłoby zaspokajaniu potrzeb okolicznych 
mieszkańców, gdyż sprzedaż działki odby-
łaby się pod kątem jej zabudowy o charak-
terze usługowo-handlowym. Radni zapro-
testowali wysuwając argument, że obecnie 
drogą tą można przejechać od Świerkowej 
do Kąckiej, a kiedy zostanie sprzedana,  
to przejazdowość ta ustanie, bo działka sta- 
nie się własnością prywatną. W rezultacie 

uchwała została odrzucona 10 głosami jej 
przeciwnymi, przy 4 wstrzymujących się.

Kolejne punkty sesyjnego programu 
omówiono i przegłosowano przy udziale 
13 radnych, bo z sali wyszła Renata Faliń-
ska i już nie wróciła. 11 głosami za, przy  
2 przeciwnych, przyjęto zmiany w uchwale 
z dnia 27 września br. dotyczącej podziału 
Gminy na stałe okręgi wyborcze oraz usta-
lenie ich granic, numerów i liczny radnych 
wybieranych w każdym okręgu, celem wy-
borów do Rady Gminy Wiązowna. Przyję-
to także – 6 głosami oddanymi na „tak”, 
przy 2 przeciwnych i 5 wstrzymujących się 
– roczny program współpracy gminy Wią-
zowna z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. 

Ostatni projekt uchwały na paździer-
nikowej sesji dotyczył skargi złożonej  
na działalność wójta w zakresie dotyczą-
cym wyłapania bezdomnych zwierząt. 
Radni jednogłośnie przychylili się do opi-
nii badającej tę sprawę komisji rewizyjnej, 
przedstawionej przez jej przewodniczą-
cego Andrzeja Cholewę, że skarga ta jest 
bezzasadna.

PioTr KiTrasiewicz

Gmina pozyskała środki 
na inwestycję w Emowie

W dniu 5 listopada br. rozpoczął się 
remont ulicy Mlądzkiej w Emowie 
prowadzony przez Firmę Skanska S.A. 
W ramach zawartej z firmą umowy 
wybudowany będzie również chodnik 
wzdłuż tej ulicy. Termin zakończenia 
remontu ul. Mlądzkiej przewidywany 
jest na dzień 30 listopada br.; 
ukończenia budowy chodnika  
na dzień 30 czerwca 2013 r.

W obecnej chwili prowadzone 
jest postępowanie przetargo-
we na wykonanie dodatkowej 

nakładki asfaltowej ulicy, z terminem 
składania ofert do dnia 19 listopada br. 
Nakładka ta ma być wykonana jeszcze  
w tym roku.

Wartość inwestycji to kwota  
1 051 404,00 złotych brutto, na budo-
wę chodnika gmina pozyskała kwotę  
236 481,00 zł z Programu Rozwoju  
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
natomiast do 500 000,00 zł  na remont 
ulicy Mlądzkiej w ramach środków  
na usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych – obecnie przygotowywana jest 
umowa na te środki. 

O postępach robót i dalszych roz-
strzygnięciach spraw związanych z tą 
inwestycją będziemy informować na bie-
żąco. UG
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Tramwajem przez Wiązownę
Geneza tej kolejki konnej zwanej też często tramwajem nierozerwalnie 
związana jest z historią wąskotorowej kolejki parowej kursującej na trasie 
Jabłonna - Wawer, z czasem przedłużoną do Otwocka i Karczewa. 

Na przełomie XIX i XX wieku 
wąskotorowa kolejka dojaz-
dowa w Dolinie Środkowej 
Wisły powstawała etapami. 

W 1897 r. inż. Krzysztof Kiersnowski 
wspólnie z Ludwikiem Spissem, fabry-
kantem z Tarchomina, Zdzisławem Pi-
leckim, adwokatem, i Maksymilianem 
Steimanem założyli spółkę w celu jej bu-
dowy. Trasa nowej linii miała pierwot-
nie przebiegać przez dworce praskich 
kolei szerokotorowych: Petersburski  
(d. Wileński), Terespolski (d. Wschodni), 
aby połączyć je z Jabłonną na północy 
i Wawrem na południu. Sprzeciw Za-
rządu miasta Warszawy co do propono-
wanej trasy spowodował, że ostatecznie 
odcinki ominęły centrum Pragi i skiero-
wano ją wzdłuż Wisły do ul. Zamoyskie-
go, a dalej ul. Grochowską do Wawra. 
W 1899 r. ukończono odcinek północ-
ny, od mostu Kierbedzia do Jabłonny,  
a 4 stycznia 1901 r. uruchomiono trasę 
do Wawra, tam też była stacja końcowa. 
Na początku XX w. po zmianie właści-
cieli spółki jej nowi udziałowcy, m.in. 
Stefan ks. Lubomirski i Tomasz hr. Za-
moyski, właściciele kolejek wilanowskiej 
i grójeckiej, skupili swą uwagę na odcin-
ku północnym. Borykając się z kłopota-
mi finansowymi, nie kontynuowali jej 
rozbudowy na południe. W tym czasie 
do zarządu wpływały propozycje współ-
pracy od posiadaczy terenów letnisko-
wych. Warto podkreślić, że mieszkańcy 
doliny Mieni byli tym mocno zaintere-
sowani. Warunkiem jednak było, aby 
trasa i stacje znajdowały się w propo-
nowanych przez nich miejscowościach, 
np. Zastawie, Zerzeniu, Wólce Zerzeń-
skiej, w Kaczym Dole, Miedzeszynie, 
Falenicy, Błotach, Jarosławiu, Świdrze 
i Willach Otwockich. Przeprowadzenie 
linii w myśl tych propozycji zwiększało 
projektowaną długość o dalsze 5,5 km, 
a zadeklarowana kwota w wysokości 
100000 rbs była niewystarczająca i proś-
by te miano uwzględnić tylko częścio-
wo. Wykorzystując brak zdecydowania 
Tadeusza hr. Zamoyskiego, miejscowi 
posiadacze ziemscy i przemysłowcy po-
stanowili wziąć sprawy we własne ręce. 
W tym celu zawiązali spółkę budowy 
kolejki Wawer – Wiązowna.

Po zgromadzeniu części funduszy  
i rejestracji w 1906 r. Spółki Udziałowej, 
na czele z E. Chrzanowskim, E. Lange-
rem, W. Podobalskim i W. Klenieckim, 
uzyskano pozwolenia od władz carskich 
na inwestycje w okolicach fortu Suwo-
rowa w Wawrze i pasie przyfortecznym.  
W tymże roku Zarząd zlecił opraco-
wanie projektu linii inż. Henrykowi 
Hussowi (1838-1915), twórcy głów-
nych kolejek podwarszawskich. Nową 
linię wytyczono w następujący sposób: 
od Wawra wzdłuż linii szerokotorowej 
kolei nadwiślańskiej do starego trak-
tu wołowego, przez Wawer Fabryczny  
(fabryka żelaza Tow. Akc. „Wawer”), 
Kaczy Dół (dziś Międzylesie) z willą 
i fabryką Edmunda Chrzanowskiego, 
Podkaczy Dół (dziś Wiśniowa Góra),  
w którym swe posiadłości mieli pp. Do-
bkiewiczowie, Długoszowie, Podobal-
ski, Ulanicki i kilku innych. Następnie 
kolejka wchodziła w granice posiadłości 
pp. Brunona, Kaetzlera, Langnera, Po-
radowskiego, Grendyszyńskiego, Stra-
szewicza, Grzegorzewskiego, piwowara 
Karola Junga  wieloletniego dzierżaw-
cy wiązowskiego browaru – wreszcie 
kolejka dochodziła do terytorium suk-
cesorów śp. Leona Chrzanowskiego, 
gdzie stał już pensjonat (dziś Zagórze), 
po czym przecinała wschodnią cześć 
Starej Miłosny z posiadłościami księdza 
Gralewskiego, Szlenkiera (południowo-
-wschodnia część Góraszki), księdza 
Hipolita Rostkowskiego i kończyła się  
w Wiązownie (Gminnej), należącej do  
p. Szymona Neumana, właściciela pała-
cu. Długość linii miała wynosić 12 wiorst 

czyli ok. 12,8 km. Następnym etapem 
miało być jej przedłużenie do Glinian-
ki. Niestety, projekt ten pozostał na pa-
pierze, a linia kolejki nigdy nie dotarła  
do centrum Wiązowny. Pozostała po nim  
mała lokalna rekompensata w postaci 
tramwaju zwanego Koleją Konną Wawer 
– Wiązowna kursującego przez 31 lat  
na trasie Wawer – Stara Miłosna. Z tym, 
iż owa inwestycja wyprzedziła o cztery 
lata uruchomienie linii parowozowej Ja-
błonna – Otwock Stacyjny.

Projekt kolei konnej Wawer – Wią-
zowna opracowany przez inż. Henry-
ka Hussa został zrealizowany w latach 
1906-1908. Z powodu oszczędności, 
wszystkie materiały do jej budowy za-
kupiono już używane. Wiele akcesoriów 
torowych, szyn i tabor odkupiono od 
modernizowanej właśnie kolei wilanow-
skiej, twierdził Bogdan Pokropiński [1].  
Zaprojektowany tor miał szerokość 
800 mm, wykonany został z szyn typu 
lekkiego na drewnianych podkładach. 
Jego trasa miała 7,5 km długości. Sta-
cję początkową usytuowano w Wawrze  
po wschodniej stronie Kolei Nadwiślań-
skiej i stamtąd rozpoczęto budowę przez 
Kaczy Dół (dziś Międzylesie), Podka-
czy Dół (dziś Wiśniowa Góra) do Starej  
Miłosnej, gdzie w 1908 r. zakończono 
prace. 

W 1910 r. Zarząd Kolei Konnej  
na stacji Wawer wybudował rampę  
i magazyn towarowy umożliwiające 
przeładunek z kolei parowej. W Waw- 
rze były dwie stacje kolei konnej: oso-
bowa i towarowa, połączone dwoma 
torami. Na stacji osobowej była mała 
obrotnica, gdzie obracano pierwszy 
wagon, do którego zaprzęgano konie. 
W Wawrze był też warsztat napraw- 
czy i stajnia dla perszeronów. Tabor  

Długość linii miała wynosić 12 wiorst czyli 
ok.12,8 km. Następnym etapem miało być  
jej przedłużenie do Glinianki. Niestety, projekt 
ten pozostał na papierze, a linia kolejki nigdy 
nie dotarła do centrum Wiązowny. Pozostała 
po nim mała lokalna rekompensata w postaci 
tramwaju zwanego Koleją Konną Wawer  
– Wiązowna kursującego przez 31 lat  
na trasie Wawer – Stara Miłosna. 
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składał się z trzech wagonów osobowych 
(w tym dwóch letnich) i czterech wago-
nów towarowych (otwartych i krytych). 
Kolej miała charakter pasażersko-towa-
rowy, a jej bocznice dochodziły do Fa-
bryki Wyrobów Żelaznych „Wawer” Ed-
munda Chrzanowskiego, do huty szkła 
w Kaczym Dole i cegielni Nawrockiego 
w Starej Miłosnej. Kolejką dostarczano 
węgiel, materiały do produkcji szkła  
i kafli, a odbierano gotowe wyroby.

W dniu 10 lutego 1911 r. jedynym 
właścicielem Kolei Konnej Wawer  
– Wiązowna został Władysław Kleniecki, 
a jej zarządzającym Józef Mystkowski.  
W czasie I wojny światowej, a konkret-
nie w lipcu 1915 r., Rosjanie wycofując 
się z Królestwa Polskiego zabrali ze sobą 
tabor kolejki parowej, ale pozostawili  
jej konną odmianę. Od września, na mocy 
porozumienia zawartego między Zarzą-
dem Kolei Konnej Wawer – Wiązowna, 
a prezesem wawerskiego Komitetu Oby-
watelskiego inż. Aleksandrem Około- 
-Kułakiem uruchomiono specjalną ko-
munikację po torach ciuchci między 
Pragą przez Wawer do Falenicy. Z braku 
lokomotyw do komunikacji po szynach 
używano perszeronów z tramwajów 
konnych. Podróż była jednak fatalna, 
bo chętnych było wielu, a miejsc w kon-
nych pociągach nazbyt mało. W drugiej 
połowie grudnia 1915 r. nowi okupan-
ci, Niemcy, wyposażyli wąskotorówkę  
w lokomotywy, wagony własnej produk-
cji i niebawem wznowiono ruch od Ja-
błonny do Karczewa. Perszerony z kon-
nego tramwaju wróciły na swoją rodzimą 
trasę. Każdy skład tramwajowy składał 
się z dwóch wagonów ciągniętych przez 
parę koni. Do 1918 r. kursowało na niej 
dziennie 8-9 par tramwajów. W latach 
międzywojennych zwiększono ilość kur-
sów do 12-tu. Trasa tramwaju od 1908 
do 1939 r. przebiegała po wschodniej 
stronie dzisiejszego toru PKP i biegła 

obecnymi ulicami: Wydawniczą, Pożary-
skiego, Żegalińską, Al. Dzieci Polskich, 
skręcała w ul. Mchów i ul. Tramwajową 
do pętli w Starej Miłosnej. Składy kolej-
ki konnej w latach 1930-tych zatrzymy-
wała się na następujących przystankach: 
Wawer SKKWW, Wawer Towarowy, 
Anin, Międzylesie (Kaczy Dół), Huta, 
Wiślice, Wiśniowa Góra (Podkaczy Dół), 
Stara Miłosna- Cegielnia. 

Kolej Konna Wawer – Wiązowna 
zakończyła swoją działalność jesienią  
1939 r., a jej tory zostały zdemontowane 
w połowie następnego roku. Podobny 

tramwaj konny służący do przewożenia 
kuracjuszy kursował jeszcze do 1967 r., 
od stacji kolejowej Mrozy, na linii tere-
spolskiej, do sanatorium przeciwgruźli-
czego w Rudce. Pojazd miał do pokona-
nia trasę ok. 2 km długości. Zabytkowy 
obiekt znajduje się obecnie w muzeum 
kolejnictwa w Sochaczewie. 

Wiele z falenickich osiedli letnisko-
wych rozbudowało się dzięki owemu 
tramwajowi konnemu. Do nich należy 
wymieniany parokrotnie Podkaczy Dół, 
zwany od 8 marca 1939 r. Wiśniową 
Górą, która w 1946 r., miała już 336 
mieszkańców [2]. Od 1986 r. jest tam 
fragment Mazowieckiego Parku Kra-
jobrazowego, a o kolejce konnej przy-
pomina ul. Tramwajowa. Miejscowość, 
z północy na południe, przecinają dwa 
szlaki turystyczne: zielony i czerwony. 
Pomiędzy ul. Trzykrotki a ul. Piołunową 
spotykamy liczne pomnikowe drzewa. 
Dziś administracyjnie Wiśniowa Góra 
podlega Osiedlu Międzylesie Dzielnicy 
Wawer m.st. Warszawy. 

 KRzySzTOf OKTAbińSKi

[1] B. Pokropiński, Kolej jabłonowska, Warszawa 
2004, s. 30

[2] Encyklopedia Warszawy, Warszawa 1975, s. 747

Pracownikom Banku Spółdzielczego w Wiązownie 
dziekuję za oddanie znalezionego portfela. 

Właścicielka 

„Schetynówka” dla gminy 
Gmina Wiązowna znalazła się na wstępnej liście rankingowej „schetynó-

wek” – w ramach drugiego etapu Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Lista samorządowych projektów została opublikowana przez 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Na liście, spośród 129 zakwalifikowanych pod względem formalnym i me-
rytorycznym, inwestycji zgłoszonych przez samorządy lokalne Mazowsza  
do tzw. „schetynówek”, znalazła się – na 68 miejscu (20 punktów) – budowa 
i remont ulicy Pęclińskiej w miejscowości Wiązowna, przy kwocie dotacji 
585 tysięcy złotych.

Obecnie Gmina wystąpi do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  
w trybie zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinan-
sowanie zadań w ramach „Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokal-
nych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” o ponowną ocenę 
wniosku i weryfikację przyznanej punktacji.

Uzyskanie większej ilości punktów, po weryfikacji wniosku, będzie skut-
kowało uzyskaniem wyższej pozycji na liście rankingowej. Ostateczną 
listę rankingową wniosków Wojewoda Mazowiecki ma ogłosić do 30 li-
stopada 2012 r. i przedłożyć ją do zatwierdzenia Ministrowi Administracji  
i Cyfryzacji.    UG
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Wielka integracja mieszkańców Lipowa
Dwa motyle sobie latały i niechcący 

pewną przysięgę w Lipowie usły-
szały:
Dla dobra naszego i kwiatu polnego
My leśne skrzaty z Lipowa pięknego
Uroczyście przysięgamy:
– czynnie brać udział w pracach na działce
– udzielać się i pomagać naszemu sołtysowi
– przychodzić na zebrania
Dla wspólnego dobra
Przysięgę tę składamy
I świadków na to mamy
Że słów na wiatr nie rzucamy
I przysięgi dotrzymamy
PRZYSIĘGAMY!!!

Taką przysięgę składali mieszkańcy,  
którzy w sobotę 19 października ba-
wili się podczas otwarcia placu zabaw  
w Lipowie. Dopisała pogoda, nie zawie-
dli mieszkańcy, którzy z dziećmi licznie 
przybyli, by wspólnie cieszyć się z lokal-
nego przedsięwzięcia.    TeReSA bąK  

Nagrody 
i piosenki
„... od oświaty zależy w znacznej mierze 
przyszłość całych społeczeństw...”

Jan Paweł II

Dzień Edukacji Narodowej jest dniem 
wyjątkowym dla całego polskiego 
szkolnictwa. Tego bowiem dnia 
częściej niż każdego innego rodzice 
oraz uczniowie, przedszkolaki, 
czy studenci nieco więcej refleksji 
poświęcają pracy wykonywanej przez 
nas, nauczycieli. 

W tym roku uroczyste obcho- 
dy Dnia Edukacji Narodo-
wej w Gminnym Przedszkolu 

im. Misia Uszatka w Wiązownie  miały 
miejsce 12  października. W nieco po-
chmurne piątkowe przedpołudnie dzie-
ci z całego przedszkola wraz ze swoimi  
Paniami przybyły do sali grupy Misiacz-
ki. Uroczystość rozpoczęła dyrektor 
Ewa Cichecka, która serdecznie podzię-
kowała Radzie Pedagogicznej oraz całe-
mu personelowi przedszkola za   pracę 
i  trud wkładany na co dzień na rzecz 

rozwoju i dobra każdego dziecka uczęsz-
czającego do naszej placówki. Następnie 
wręczyła Nagrodę Dyrektora  przyznaną 
za sumienne wykonywanie obowiązków 
oraz aktywne uczestnictwo w realizacji 
zadań dydaktyczno- wychowawczych 
i opiekuńczych. Otrzymały ją nauczy-
cielki: Agnieszka Gawryś, Ewa Soćko, 
Katarzyna Tulin.  Za wzorowe wykony-
wanie swoich obowiązków, laureatkami 
nagrody zostały również: Zofia Budner 
(intendentka), Halina Witan (kucharka), 
Barbara Mucha (woźna), Anna Sobota 
(woźna) oraz Tadeusz Łysik (pracownik 
gospodarczy). 

Po części oficjalnej głos zabrały dzie-
ci. Wierszem i piosenką podziękowały  
za codzienną opiekę i  troskę, pomoc 

i cierpliwość, wesołą zabawę i naukę, 
za spacer alejkami osiedla do parku, 
za  otarcie łez, gdy czasem smutno jest 
rano rozstać się z mamą... Do życzeń 
przedszkolaków dołączyły panie z Rady 
Rodziców, które   podziękowały całe-
mu personelowi przedszkola za  zaan-
gażowanie i codzienną troskę o pod-
opiecznych dużym tortem z podobizną  
Misia Uszatka. Na  ręce pani dyrektor 
zaś złożyły figurkę Oscara za wielkie ser-
ce dla dzieci. Miło mi zakomunikować,  
że nasza Pani Dyrektor otrzymała rów-
nież   nagrodę Ministra Edukacji Naro-
dowej oraz nagrodę Wójta Gminy Wią-
zowna, czego jej gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów w pracy i życiu oso-
bistym na następne lata.   aNNa siwiK

Główny punkt programu – wielkie ognisko z pieczeniem kiełbasek.
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fantastycznie w Majdanie
W sobotę 10 listopada br. w Majdanie odbył się Otwarty Integracyjny Turniej 
Piłki Nożnej, zorganizowany przez lokalną społeczność. Imprezie patronowała 
Wójt oraz Rada Gminy Wiązowna. Termin wybrany w przeddzień Narodowego 
Święta Niepodległości to nie przypadek, to też forma świętowania i radości  
z tego, że żyjemy w pięknej, Wolnej Ojczyźnie a społeczność miejscowości  
– starzy, młodzi i najmłodsi, jest razem.

Mecze rozegrano w kategoriach: 
dzieci ze szkół podstawowych 
oraz oldboye. Miała być rów-

nież kategoria dla młodzieży gimnazjal-
nej, ale nikt się do niej do zgłosił. Przyby-
ła natomiast drużyna z Dębe Wielkiego 
o nazwie Czarno-Czarni. Miejscowy fut- 
bol reprezentowali: AC Majdan, FC Maj- 
dan, THQ Majdan, Oldboye Majdan. 
Udział wzięła także drużyna dziewcząt  
o nazwie Kokardki, która dzielnie zmie-
rzyła się w piłkarskim pojedynku z chłop- 
cami z FC Majdan, przegrywając różni-
cą trzech bramek przy rezultacie 13:10 
(przynamniej taki był wynik oficjalny). 
Zwycięstwo w poszczególnych katego-
riach wywalczyły drużyny: AC Majdan 
(chłopcy ze szkół podstawowych) oraz 
THQ Majdan (oldboye). Wyłoniono 
także najlepszych bramkarzy, którymi 
zostali: Patryk Pazio (AC Majdan) i Kry-
stian Szymański (THQ Majdan). Tytuł 

króla strzelców (zdobył 4 gole) otrzymał 
Tomasz Bieńkowski z THQ Majdan. 
Zwycięzców uhonorowano pucharami 
i nagrodami, wręczonymi im przez wójt 
Bętkowską i radną Dach. Puchary hono-
rowe otrzymali także pozostali uczestni-
cy turnieju.

Już poza turniejem rozegrano kon-
kursy polegające na oddawaniu piłkar-
skich strzałów do bramki oraz umiesz- 
czaniu piłki w koszu. Odbyły się tak-
że mecze pomiędzy paniami a dziew- 
czętami (czyli mamy i ciocie kontra  
ich pociechy) oraz tatusiów i wujków 
przeciwko ich synom i krewniakom. 
Oczywiście z tym stopniem pokre-
wieństwa sprawa jest dosyć względna, 
przynajmniej jeśli chodzi o „ciocie”  
i „wujków”, bo społeczność majdańska 
jest bardzo ze sobą zżyta i większość 
dzieciaków zwraca się do dorosłych  
per „ciociu” i „wujku”.

Równolegle do rywalizacji na boisku, 
w budynku świetlicy odbywały się zaję-
cia ze sztuki rękodzielniczej, pod kierun-
kiem Barbary Makowskiej, która uczyła 
wykonywania różnego rodzaju ozdób  
z – między innymi – filcu i wełny. Był 
także konkurs plastyczny pod hasłem 
„Sport to zdrowie”, polegający na wy-
kreowaniu rysunku związanego tema-
tycznie z rozgrywanym turniejem. Ko-
misja, pod przewodnictwem wójt Anna 
Bętkowskiej, nagrodziła I nagrodą ry-
sunek Kingi Szareckiej. Drugie miejsce 
przypadło Klaudii Kublik, a trzecie Oli 
Dach. Laureatki otrzymały nagrody czy-
li oprzyrządowanie dla młodych plasty-
czek w postaci blejtramów, farb, kredek.

Podczas turnieju każdy mógł napić 
się kawy i herbaty, zjeść kiełbaskę lub 
kaszankę z grilla. Pod dostatkiem było 
także słodkości, w postaci różnego ro-
dzaju ciast, pączków i cukierków. Na za-
kończenie wszystkie dzieci uczestniczące  
w imprezie otrzymały „złoty medal”.

– Dzięki naszym mieszkańcom, ich 
pomocy i wysiłkowi, a także wsparciu  
ze strony Gminy byliśmy w stanie zor-
ganizować ten turniej, który okazał się 
fantastyczny. To była wspaniała integra-
cja. Wszystkim bardzo dziękuję – podsu-
mowała imprezę Marzena Dach.

  PK

Kitrasiewicz P. 
„Rok 2012  Apokalipsa 
nadchodzi?”
Czy 21 grudnia 2012 
roku nastąpi koniec 
świata? Jak należy 
interpretować kalendarz 
Majów i czy rzeczywiście 
jest w nim ostrzeżenie 
o grożącej zagładzie? 

Groźnych wizji jest coraz więcej, a Patrick 

Geryl i inni prześcigają się w pomysłach, 
jak ocalić ludzkość. Budujemy arkę  
czy schronimy się w bunkrze w wysokich 
górach? Przepowiednie Nostradamusa, 
proroctwa Malachiasza i wielu innych 
wizjonerów apokalipsy. Co na to  
naukowcy? Autor posługuje się faktami,  
nie domysłami. Zapowiedzi końca świata 
rozbudzają wyobraźnię, ale zamiast 
się bać, lepiej zapoznać się z opiniami 
fachowców. Część  z nas świadoma  
jest konieczności procesu oczyszczenia, 
który dokonuje się teraz, na finiszu 
Wielkiego Cyklu Majów. Natomiast  

jeśli ktoś wierzy wizjom Patrika Geryla  
oraz innych tzw. „siewców strachu”,  
i woli się bać, ma do tego prawo.  
Lęk mamy zakodowany w genach.  
Od tysiącleci jesteśmy straszeni Sądem 
Ostatecznym. W przypadku grudnia 2012 
opinia autora (książka ukazała się  
w 2010 roku) jest jednoznaczna:  
koniec świata nam nie grozi (a w każdym 
razie nie w tym roku). Zresztą już niedługo 
będzie można przekonać się kto ma 
rację - Geryl czy Kitrasiewicz – bo do 
„apokaliptycznej” daty 21 grudnia br.  
z każdą chwilą jest coraz bliżej.

Biblioteka poleca...
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Puchar Szefa Sztabu  
dla ucznia z Wiązowny

Upragnione 
zwycięstwo!!!

Kibice, którzy przybyli na to spotkanie liczyli, że to właśnie 
ten mecz będzie przełomowy z dotychczasowych bezpo-
średnich pojedynków pomiędzy obydwiema drużynami.  

I tak też się stało, gdyż po raz pierwszy w historii spotkań obydwu 

Przemek Laszczak, 11-letni uczeń Szkoły Podstawowej  
w Wiązownie wywalczył Puchar Szefa Sztabu  
Generalnego Wojska Polskiego i złoty medal  
w kategorii Juniorów Młodszych (C13).

11 listopada tenisiści wiązowskiego GKTS-u rozegrali mecz 
na szczycie III ligi mężczyzn z drużyną Broni Radom.

klubów górą była drużyna GKTS Wiązowna zwyciężając po dość 
wyrównanej walce 6:4.

Kluczowym momentem w meczu było bardzo efektowne zwy-
cięstwo Mateusza Stawikowskiego z doświadczonym liderem 
Broni Radom- Stefanem Wielgusem. 

Dzięki temu zwycięstwu GKTS umocnił się na pozycji lidera 
3 ligi.

Najbliższy mecz rozegrany zostanie w najbliższą niedzielę  
w Grodzisku Mazowieckim z tamtejszą drużyną Bogorii, nato-
miast we własnej hali zmierzymy się już 25 listopada z drużyną 
Mazovii Mińsk Mazowiecki.  

 KAMil SiTeK – TReNeR GKTS WiązOWNA
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Turniej szachów szybkich z okazji 94. Rocznicy Odrodzenia 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego  rozegrano w sobo-
tę 20 października w Klubie Dowództwa Garnizonu War-

szawa na dystansie siedmiu rund. Tempo gry wynosiło 10 min.  
+ 10 sek. dla zawodnika. Wśród juniorów młodszych  (do lat 13)  
o medale i wyróżnienia rywalizowało m.in. aż trzech przyszło-
rocznych finalistów Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach Kla-
sycznych. Wynik Przemka był lepszy m.in. od wyników osiągnię-
tych przez podchorążych z Wojskowej Akademii Technicznej. PK

Sepetys R.  
– „Szare śniegi Syberii” 
Rok 1941, Litwa.  
Oficerowie NKWD 
wywlekają rodzinę Liny  
z domu i wsadzają  
do pociągu.  

Celem wielotygodniowej wyczerpującej 
podróży w wagonach bydlęcych  
okaże się obóz pracy na Syberii.  
Tutaj każdy dzień będzie walką o życie, 
a zapłatą za nadludzki wysiłek niewielka 
kromka chleba... Nadzieję mogą dać tylko 
miłość i... sztuka. Wrażliwa dziewczyna, 
dokumentując życie obozowe,  
w rysunkach ukrywa wskazówki,  

które mają ułatwić ojcu odnalezienie 
bliskich. Szare śniegi Syberii  
– to poruszająca opowieść o bólu, 
cierpieniu, strachu, ale także o miłości, 
nadziei i zachowaniu godności nawet  
w skrajnie nieludzkich warunkach.
Książka jest debiutem powieściowym 
amerykańskiej pisarki, pochodzącej  
z Detroit, obecnie mieszkającej w Nashville.

Biblioteka poleca...
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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 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.

Redaguje zespół: 
Piotr Kitrasiewicz (redaktor naczelny)
Anna Bętkowska
Małgorzata Paduch
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Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Redakcja zastrzega sobie prawo  
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oraz nie zwraca materiałów
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Medale i puchary dla tancerek GOK 
W dniu 27 października 2012 roku 
dziewczęta sekcji tańca nowoczesnego 
RYTM wzięły udział w Ursynowskim 
Turnieju Tańca Sportowego Disco Hip 
Hop solo. Zawody odbyły się w sali 
sportowej  Szkoły Podstawowej nr. 313 
w Warszawie na Ursynowie.  
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Jak zwykle, celem turnieju było wy-
łonienie najlepszych tancerzy Disco 
Dance Freestyle i Hip Hop w poszcze- 

     gólnych poziomach zaawansowania, 
popularyzacja tańca wśród dzieci i mło-
dzieży jako formy aktywnego wypo-
czynku, wymiana doświadczeń między 
klubami, instruktorami i trenerami oraz 
promocja Dzielnicy Ursynów. 

W rywalizacji sportowo-tanecznej 
wzięły udział takie kluby jak: GRAWITA-
CJA – Piaseczno, FANABERIA – Radzy-
min, STOP and GO-Warszawa, HAND 
to HAND – W-wa, FOTON – Chełm,   
SHOCK DANCE – Wołomin, SHOCK 
DANCE-FART – Ząbki, SHOCK DANCE 
ATUT – Marki, SHOCK DANCE – Mary-
sin, ACRO DANCE – Warszawa, SOCH 
DANCE  RYTM – Wiązowna.

Zawodnicy rywalizowali ze sobą  
w poszczególnych rocznikach i ligach  
przydzielonych tancerzom według ich 

poziomu zaawansowania i wyników  
zdobytych na poprzednich turniejach  
tanecznych. 

Dziewczęta z Wiązowny już od 10 lat 
systematycznie biorą udział w tego typu 
współzawodnictwie. Obecnie Gminny 
Ośrodek Kultury w Wiązownie reprezen-
towało 21 młodych tancerek wybranych  
z  sekcji tanecznej RYTM. Mimo konku-

rencji i dobrego przygotowania zawodni-
ków nasze tancerki wykazały się dużymi 
umiejętnościami  i zajęły wysokie miejsca. 
Tancerki przygotowane przeze mnie zdo-
były 11 trofeów w postaci 3 pucharów  
i 8 medali, w tym 4 złotych, oraz zajęły 
9 miejsc finałowych w poszczególnych li-
gach  i kategoriach wiekowych.  

 aNNa chwalczuK
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„Co to jest Polska” ,,Barwy ojczyste” oraz pieśniami patriotycz-
nymi w wykonaniu podopiecznych: ,,Samosierra”, ,,Pierwsza Ka-
drowa”, ,,Legiony”. Na zakończenie uroczystości wszyscy odśpie-
wali ,,Warszawiankę”.  

Po południu wszyscy udaliśmy się do pobliskiej kapliczki,  
by zapalić znicze i złożyć kwiaty poległym Żołnierzom AK. Opie-
kując się kapliczką rozwijamy u naszych wychowanków uczucia 
patriotyczne. KaTarzyNa wiTaN-oboza

***

Dnia 9 listopada w Gminnym Przedszkolu w Zakręcie od- 
był się poranek słowno-muzyczny pt. „Jesteśmy Polakami”  
z okazji Narodowego Święta Niepodległości, którego treści 

nawiązywały do wartości patriotycznych kształtowanych w przed-
szkolu. Przedszkolaki słowem i piosenką oddały szacunek symbolom 
narodowym, symbolom walki o wolność i zwycięstwo oraz miłość  
do Ojczyzny.

Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor, która przypomniała dzie-
ciom jak niezwykłą uroczystość obchodzimy 11 listopada. Jako 
pierwsza wystąpiła grupa Biedronek, która na scenę wjechała 
pociągiem i zaśpiewała piosenkę „Jedzie pociąg z daleka”. Przed-
szkolaki z Pszczółek zaśpiewały i zatańczyły „Jestem muzykantem 
konszabelantem”. Grupa Wiewiórki zaprezentowała się w utwo-
rze „Płynie Wisła płynie”, „Idzie zuch” i „Dwóm tańczyć się za-
chciało”, a dzieci z grupy Zerówka zatańczyły poleczkę  i zaśpie-
wały piosenki „Przybyli ułani” i „Dzień dobry Biały Ptaku”.

Na zakończenie pamiętając o zachowaniu należnej postawy 
przedszkolaki wspólnie odśpiewały hymn Polski „Mazurek Dą-
browskiego” i piosenkę „Jesteśmy Polakami”. aNeTa babiuch

***

Do obchodów Święta Niepodległości włączyły się również 
dzieci z Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka w Wią-
zownie.

Cały tydzień poprzedzający Święto Niepodległości najstarsze 
grupy przedszkolaków poświęciły na pogłębianie wiadomości do-
tyczących świadomości narodowej oraz rozbudzaniu więzi patrio-
tycznych. Poznały historię i tradycję swojego kraju, oraz niektóre 
miejsca pamięci narodowej.

9 listopada w przedszkolu odbył się poranek patriotyczny, pod-
czas którego starsze grupy wystawiły akademię, dzieci śpiewały  
i recytowały wiersze patriotyczne. Po uroczystościach w przedszko-
lu dzieci wybrały się z własnoręcznie wykonanymi chorągiewkami 
na „Kopiec” gdzie złożyły wieniec i zapaliły znicze w celu oddania 
hołdu poległym żołnierzom walczącym o naszą niepodległość.

Uważam że, było to jedno z najbardziej udanych zajęć patrio-
tycznych, które zaszczepiło w naszych przedszkolakach prawdzi-
wą miłość do ojczyzny. aNNa siwiK

,,Ojczyzna moja – to ta ziemia droga,
gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,
gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła
w polskiej mnie mowie pacierza uczyła.”

Data 11 Listopada 1918 roku jest jedną z najważniejszych 
w historii naszej Ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska 
odzyskała niepodległość. Dla przedszkolaka te pojęcia  

są abstrakcyjne, a dla Polaka bardzo ważne. Więc jakże przybli-
żyć dziecku słowo patriotyzm lub przywiązanie do swej Ojczyzny,  
do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej? Po-
kazujemy troskę o dobro kraju, dążymy do pomnażania tego,  
co osiągnęły poprzednie pokolenia, służymy swej Ojczyźnie.  
A co w przedszkolu? Poznajemy Symbole Narodowe, uczymy się 
hymnu, poznajemy bliższe i dalsze środowisko, spotykamy się  
z legendami – ocieramy się o historię... jesteśmy Polakami.

Dnia 9 listopada 2012r. /piątek/ w naszym Przedszkolu „Pod 
Stumilowym Lasem” odbyła się uroczystość upamiętniająca  
94. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Już po raz 
drugi został przygotowany program słowno – muzyczny wspólnie 
z naszymi przyjaciółmi podopiecznymi ze Stowarzyszenia „Jeste-
śmy” i grupy starsze z naszej placówki.

Uroczystość rozpoczęło powitanie dyrektor Ewę Kołodziej-
czyk wszystkich gości, a byli wśród nich Małgorzata i Waldemar 
Burtkiewicz z „Jesteśmy!” wraz z podopiecznymi, ksiądz kanonik 
Tadeusz Łakomiec, zastępca wójta Tomasz Kostyra,  kierownik 
Oświaty Gminnej  Edward Zdzieborski. Przy wejściu wszystkim 
gościom zostały przypięte do piersi biało–czerwone kotyliony 
wykonane przez dzieci z poszczególnych grup. Przedszkolaki  
w galowych strojach wyglądały odświętnie i uroczyście. Przypię-
te na piersi dzieci i dorosłych kotyliony w barwach narodowych 
oznaczały jednoczenie się ze wszystkimi Polakami.  Uroczystość 
rozpoczęły starszaki od wiersza pt. „11 Listopada”, następnie 
wszyscy odśpiewaliśmy Hymn Polski. Pan  Burtkiewicz w asyście 
trzech ułanów na koniach opowiadał jak Polska, po 124 latach 
niewoli, dzięki patriotyzmowi i bohaterstwu, wywalczyła swoją 
wolność. Cała uroczystość przeplatana była wierszami w wykona-
niu grup „Tygryski”, „Kłapouszki” i „Puchatki” tj. „Kto Ty Jesteś”, 

Kochamy Cię, 
Polsko


