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aktualności

Fotorelacje z innych spotkań wigilijnych, które  
odbyły się już po oddaniu tego numeru do druku, 

przedstawimy w styczniowym numerze „powiązań”.

Radosna wystawa

Przy wigilijnym stole

„Radość działania – radość tworzenia” to nazwa wystawy prac 
będących artystycznym wynikiem rodzinnych warsztatów pla-
stycznych, które odbyły się w świetlicach wiejskich Boryszewa, 
Dziechcińca, Duchnowa, Góraszki, Glinianki, Kącka, Majdanu, 
Pęclina, Radiówka, Rzakty, Stefanówki, Woli Duckiej, Żanęcina.

Spotykamy się przy nim, żeby podzielić się opłatkiem  
i złożyć sobie życzenia, żeby zaprosić do serc ciepło, 
życzliwość i przebaczenie, a do umysłów wpuścić wiązkę 
światła prosto z Gwiazdy Betlejemskiej.
W tym roku zorganizowana z inicjatywy Pani Wójt przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz ZSG w Wiązownie, 
Gimnazjum w Gliniance, ZSG w Zakręcie we współpracy  
z GOK i parafiami„Wigilia dla Seniorów” odbyła się w trzech 
miejscach: w Gliniance, Zakręcie oraz  Wiązownie.
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Wernisaż wykonanych różnymi technikami prac (były  
wśród nich filcowane ozdoby z wełny, lampiony z papieru  
ryżowego, adwentowe wianki, dekoracje florystyczne, deco-
upage, na szkle malowane, miniatury malarskie), odbył się  
w sobotę 8 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązow- 
nie z udziałem wójt Anny Bętkowskiej, sołtysów i instruk- 
torów plastycznych, a przede wszystkich młodych autorów 
prac i ich rodzin. 
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Zapowiadany przez 
starożytnych Majów koniec 
świata nie nastąpił (jeśli ktoś 
w to wierzył, może odetchnąć 
z ulgą) i przed nami kolejne 
Święta Bożego Narodzenia 
oraz Nowy Rok Anno 
Domini 2013. A pod choinkę 
prezent, którego efekty 
będą odczuwalne przez cały 
nadchodzący rok: oto bowiem 
Pani Wójt zaproponowała, 

a Rada Gminy przyjęła, pozostawienie stawek 
podatkowych od nieruchomości na poziomie roku 
bieżącego. Więcej na ten temat dowiecie się Państwo 
z artykułu noszącego tytuł „Nie będzie podwyżki”, 
relacjonującego listopadową sesję samorządową.

Obecne, grudniowe „Powiązania” mają oczywiście 
klimat świąteczny, ale o większości uroczystych 
spotkań o charakterze wigilijnym dowiecie się  
z numeru kolejnego, bo przyspieszenie przedświąteczne 
sprawiło, że materiały o tych imprezach (w tym  
o premierze „Pastorałki” w kościele św. Wojciecha 
w Wiązownie) ukażą się w wydaniu styczniowym 
gminnego miesięcznika. Tymczasem przeczytacie 
Państwo o  inwestycjach zrealizowanych w Gminie 
Wiązowna w roku 2012 (w tym o ponownym oddaniu 
do użytku ulepszonej ul. Mlądzkiej w Emowie oraz 
remoncie i modernizacji ul. Pęclińskiej w Wiązownie),  
a także jaki jest obecny etap budowy domu kultury  
w Woli Karczewskiej. Przeczytacie o Jubileuszu 
20-letniej działalności Towarzystwa Teatralnego  
Pod Górkę w Kopkach, który odbył się z udziałem  
władz Gminy Wiązowna w warszawskim Collegium 
Nobilium. Są artykuły o spotkaniu z przedstawicielami 
organizacji pozarządowych (NGO) na temat 
przyszłorocznych finansów oraz o kolejnej naradzie 
w ramach programu partycypacyjnego „Decydujmy 
Razem”. Z okazji kończącego się Roku Korczakowskiego 
Krzysztof Oktabiński pisze o śladach pozostawionych 
przez tego wielkiego pedagoga i pisarza po tej stronie 
Wisły, a Czesław Fabiański w kolejnym felietonie pisze 
jak zwykle o rzeczach trudnych i nie dla wszystkich 
wygodnych. Jest mowa o sukcesie jaki osiągnęła  
w ogólnopolskim konkursie krasomówczym  
uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance 
oraz o wizycie w tej placówce złożonej przez nauczycieli 
z zagranicy. Jej celem było nie tylko pochwalenie się,  
że i w Polsce potrafimy, ale przede wszystkim  
udział we wspólnym przedsięwzięciu 
międzynarodowym o charakterze teatralnym.

Redaktor naczelny wraz z Kolegium życzy wszystkim 
Mieszkańcom Gminy wszystkiego najlepszego  
z okazji Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.  
Niech w każdym domu między Mienią a Świdrem,  
i nie tylko, zapanuje rodzinna radość i narodzi się  
nowa nadzieja – nie tylko na rok 2013. 

 Wasz redaktor naczelny

 Piotr Kitrasiewicz

Drodzy Czytelnicy!Ewa Sokolik  
– najlepsza w Polsce!
Uczennica Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Jana Pawła II w Gliniance okazała się mistrzynią 
krasomówstwa. Podczas Ogólnopolskiego Konkursu 
Krasomówczego w Legnicy zajęła I miejsce w Polsce.  
Ewa Sokolik z Woli Karczewskiej pokonała 29 finalistów 
eliminacji wojewódzkich z całego kraju.

W Legnicy Ewa zaprezentowała tekst o Patronie naszej 
szkoły – Janie Pawle II – pt. „Święty uśmiechnięty”. 
Pokazała nam Jana Pawła II jako człowieka o wspa-

niałym poczuciu humoru. W finale opowiadała o zwykłych  
i niezwykłych mieszkańcach Glinianki. Zastanawiała się m.in.  
dlaczego tak niezwykli ludzie jak – Katarzyna Łaniewska, Emilia 
Krakowska, Stanisław Górka, Jerzy Derfel, Irena Sarnecka-Der-
kacz wybrali Dolinę Świdra na swój drugi dom. Próbowała też 
dociec, w czym tkwi magia i piękno jej miejscowości.

Następnie zaprezentowała wspaniałą improwizację na te-
mat: „Wspominam zwycięstwa, rocznice, do porażek jednak się  
nie przyznam”. Pokazała w niej, że jest nie tylko doskonałym kra-
somówcą, ale mądrym, wrażliwym człowiekiem.

Była to – zdaniem jury – jedna z najlepszych improwizacji  
w historii konkursu. Oprócz nagrody głównej Ewa dostała nagro-
dę specjalną im. prof. Ludwika Gadzickiego, właśnie za najlepszą 
improwizację.

Z sukcesu Ewy cieszy się cała społeczność naszej szkoły, myślę, 
że są z niej dumni również mieszkańcy Gminy i Powiatu Otwoc-
kiego, który miał znaczący udział finansowy w organizacji wyjaz-
du Ewy i opiekuna na konkurs.

Ewa podczas pobytu w Legnicy (22-25 listopada) miała wie-
lokrotnie okazję opowiadać o swojej małej ojczyźnie i regionie.  
Zawsze podkreślała z dumą, że jest uczennicą Gimnazjum  
im. Jana Pawła II w Gliniance, zawsze podczas każdej prezentacji 
miała na sobie mundurek szkolny. 

Dzięki niej wielu uczestników konkursu oraz zaproszonych go-
ści po raz pierwszy usłyszało o Gliniance, Wiązownie, Otwocku.

Gratulujemy Ewie z całego serca i życzymy wielu jeszcze sukce-
sów na niwie artystycznej!

Sukces uczennicy naszej szkoły skłania do refleksji – może na-
leżałoby stworzyć fundację pomagającą szczególnie uzdolnionej 
młodzieży naszej gminy, powiatu, regionu, żeby tacy ludzie, jak 
Ewa Sokolik, mogli się dalej rozwijać, bo przecież oni „są nadzie- 
ją świata”... IRENA KOCHANIAK
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Jubileusz Towarzystwa  
Teatralnego Pod Górkę

W pierwszej części spot- 
kania, trójka aktorów, 
członków i współzało-
życieli Towarzystwa Te-

atralnago Pod Górkę, Monika Świtaj, 
Stanisław Górka i Wojciech Machnicki, 
przedstawili spektakl „Hymn o  miło-
ści” oparty na  tekstach m.in. Starego  
i Nowego Testamentu, wierszy ks. Jana 
Twardowskiego oraz słowach lirycznych 
piosenek polskich autorów. Słowem 
mówionym i śpiewanym aktorzy oddali 
szeroką gamę różnorodnych barw słowa 
„miłość”, a zwłaszcza to, jak rozumiano 
je w  różnych epokach historycznych. 
Współautorem spektaklu był akompa-
niujący aktorom na fortepianie kompo-
zytor Jerzy Derfel.

Po przeżyciach duchowych jakich 
dostarczył „Hymn o miłości” nastąpi-
ła część oficjalna. Tadeusz Samborski  
z Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego wręczył 
w imieniu Marszałka Adama Struzi-
ka członkom Towarzystwa Pod Górkę 
medal „Pro Mazovia”. Odznaczenia 

i  dyplomy honorowe wręczyli także 
przedstawiciele Wiceministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żu-
chowskiego oraz Prezydenta m.st. War-
szawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Długą 
laudację pod adresem Jubilatów wygło-
sił dr hab. Andrzej Kunert, Sekretarz 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa. Głos  zabrali również: prezydent 
Otwocka Zbigniew Szczepaniak (wrę-
czył członkom zespołu odznaki hono-
rowe dla osób zasłużonych dla regionu 
otwockiego, Złote i Srebrne Sosenki) 
oraz burmistrz Karczewa Dariusz Wła-
dysław Łokietek.

Gminę Wiązowna reprezentowała 
wójt Anna Bętkowska wraz z najbliż-
szymi współpracownikami: zastępcą 
wójta Tomaszem Kostyrą, skarbnikiem 
Wiesławem Miłkowskim i naczelni- 
kiem Wydziału Administracji i Spraw 
Obywatelskich Urzędu Gminy Urszulą 
Skolasińską. Pięciorgu artystom Towa-
rzystwa Teatralnego pod Górkę wrę- 
czono medal honorowy „Wiązowna  
2000”, fundatorem medalu są Państwo 

Irena i Szczepan Kruszewski, „z okazji 
20-lecia Towarzystwa Teatralnego Pod 
Górkę za wybitne osiągnięcia dla roz-
woju społeczno-kulturalnego Gminy 
Wiązowna”. Laureatami medalu zosta-
li: Irena Sarnecka-Derkacz, Lidia Gier-
wiałło, prof. Irena Kluk-Drozdowska, 
Monika Świtaj, prof. Stanisław Górka. 
Po ceremonii Irena Sarnecka-Derkacz 
przedstawiła utwór swojego autorstwa, 
którym był przejmujący wiersz o prze-
mijaniu i akceptacji losu w obliczu zbli-
żającej się śmierci.

Na trzecią część wieczoru złożyło się 
„misterium anielskie” autorstwa Jerze-
go Derfla zatytułowane „Angelologia 
i dal…”. Tym razem „trzon zespołu” 
czyli Monika Świtaj, Stanisław Górka  
i Wojciech Machnicki dali popis swo-
jego kunsztu wokalnego prezentując  
w mistrzowski sposób w śpiewie proste 
modlitwy (np. „Aniele Boży”, „Zdrowaś 
Mario”). Nie był to bynajmniej zwykły 
śpiew, do jakiego przyzwyczailiśmy się  
w kościele. Głos każdego z wykonawców 
miał inne zadania wyrażając w odmien-
ny sposób dobrze znane słowa, przez  
co brzmiały one niezwykle i nowatorsko.

Po zakończonym spektaklu owacje 
trwały długo, a Stanisław Górka za-
prosił obecnych do foyer na symbo- 
liczną lampkę wina i wspólny toast  
za dalszą pomyślność grupy teatralnej  
z Kopek.

Wieczór Galowy był trzecim dniem 
obchodów Jubileuszu 20-lecia Towarzy-
stwa Teatralnego Pod Górkę. W niedzie-
lę 18 listopada w Kościele Środowisk 
Twórczych przy placu Teatralnym odby-
ła się Msza św. w czasie której ogłoszono 
św. Jana Nepomucena patronem zespo-
łu-jubilata. Nastąpiło to dekretem Me-
tropolity Warszawskiego. Po Mszy św.  
wykonano „Małe oratorium D-moll 
Nepomuk Nadświdrzański” Jerzego 
Derfla. Z kolei 20 listopada w Teatrze 
Collegium Nobilium Monika Świtaj, 
Stanisław Górka i Wojciech Machnic-
ki przedstawili (przy akompaniamen-
cie muzycznym Zbigniewa Rymarza) 
fragmenty najbardziej znanej produkcji 
Towarzystwa – spektaklu „Ten drogi 
Lwów”, z którym artyści objechali całą 
Polskę i spory kawał świata. Następnie 
Stanisław Górka wystąpił w  monodra-
mie „No i jak tu nie jechać, czyli powrót 
Starszych Panów”, wyreżyserowanym 
przez Grażynę Matyszkiewicz, przy 
akompaniamencie i  kierownictwie mu-
zycznym Ireny Kluk-Drozdowskiej i Je-
rzego Derfla. 

 PIOTR KITRASIEWICZ

Wieczorem 21 listopada w Teatrze Collegium Nobilium w Warszawie,  
scenie Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza,  
odbył się wieczór galowy z okazji Jubileuszu 20-lecia istnienia  
Towarzystwa Teatralnego Pod Górkę w Kopkach, mającego w dorobku  
18 spektakli prezentowanych w całej Polsce oraz w wielu krajach.
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Goście z zagranicy  
w Gimnazjum w Gliniance

W dniach 22-23 listopada w Gimnazjum 
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Jana Pawła II w Gliniance gościli 
przedstawiciele szkół z Niemiec,  
Turcji, Łotwy i Hiszpanii.

Było to pierwsze spotkanie w ra- 
mach projektu zatytułowanego  
„Jeszcze jedna gwiazda dla Eu-
ropy”, podjętego w ramach ini- 

cjatywy Partnerskie Projekty Szkółw-
chodzącej w skład międzynarodowej ak-
cji Comenius, mającej na celu wymianę 
doświadczeń, promowanie współpracy 
międzynarodowej, rozwijanie wiedzy 
o różnorodności kultur i języków eu-
ropejskich oraz nabywanie przez mło-
dych ludzi umiejętności i kompetencji 
życiowych niezbędnych dla rozwoju 
osobistego, czy przyszłego zatrudnienia. 
Comenius należy do grupy programów 
Unii Europejskiej określanych mianem 
Uczenie się Przez Całe Życie (Lifelong 
Learning Programme).

W wizycie w glinieckim Gimnazjum 
wzięła udział dwunastoosobowa dele-
gacja, z czego aż sześć osób przybyło  
z Turcji, a wśród nich swą obecnością 
zaszczycił nas dyrektor szkoły, który 
przybył wraz z małżonką. Ze strony  
polskiej w skład grupy projektowej 
wchodzą: nauczycielki Irena Kochaniak, 
Grażyna Kilbach, Agnieszka Zdunik, 
Emilia Bieńkowska, Danuta Idzikow-
ska oraz dyrektor naszej placówki Ro-
man Zdunik. W czwartek 22 listopada  

gości powitała delegacja uczniów z kla- 
sy III. Wszyscy byli bardzo podekscy- 
towani. O godz. 10.00 odbyło się oficjal-
ne powitanie gości przez dyr. Zdunika  
oraz kierownika Oświaty Gminnej Ed- 
warda Zdzieborskiego. Atmosfera była 
podniosła i było bardzo uroczyście.  
Goście zostali oprowadzeni po szko-
le, którą byli zachwyceni. Szczególną  
uwagę zwrócili na panujący w niej po-
rządek i ze zdziwieniem obserwowali 
naszych uczniów chodzących po kory- 
tarzach w kapciach. Po zwiedzeniu  
szkoły dyrektor wręczył naszym go-
ściom upominki, którymi były prze-
różne gadżety związane z Gminą  
Wiązowna, Powiatem Otwockim oraz 
Warszawą. Po południu goście obej-
rzeli fragmenty przedstawienia „Mo-
ralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapol-
skiej, przygotowanego przez szkolne 
Koło Teatralne. Spektakl odbył się  
po polsku, ale goście mieli przygo- 
towane streszczenie całej inscenizacji  
w języku angielskim, tak więc dokład- 
nie wiedzieli, co wydarzy się w danej  
scenie. Tak naprawdę nie chodziło o sło-
wa, a o ekspresję. Gra aktorska naszych 
uczniów wywarła naprawdę ogromne 

wrażenie. W trakcie przedstawienia 
przybysze mogli się częstować ciastami 
upieczonymi przez naszych uczniów  
i byli obsługiwani przez uczniów z klas 
dwujęzycznych, dla których była to do- 
datkowa okazja do praktyki języka.  
Atmosfera była tak miła, że nikomu  
nie chciało się wychodzić i cała impre-
za zakończyła się dopiero około 19.00. 
Drugiego dnia pracowaliśmy nad pro-
jektem musicalu, który chcemy wysta-
wić w ramach Comeniusa. Prace roz-
poczęły się już o 9.15. Tego dnia udało 
nam się stworzyć podwaliny do stwo-
rzenia fabuły musicalu, ustalić szcze- 
góły powstania strony internetowej pro-
jektu oraz przedyskutować możliwości 
dalszej współpracy już po zakończeniu 
musicalu za dwa lata. Pracę zakończyli-
śmy przed 16.00, a wieczorem spotka- 
liśmy się na uroczystej kolacji poże- 
gnalnej.

Nasze najbliższe plany to opracowa-
nie logo projektu, praca nad materiała-
mi do strony internetowej oraz fabułą 
musicalu. W marcu 2013 roku czeka 
nas wyjazd na pierwsze warsztaty do Ki-
rikkale w Turcji. Będzie się sporo działo!

 DANUTA IDZIKOWSKA
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Powstanie raport

Konsolidacja Rejonów Energetycznych

Zespół Monitorujący opracowuje roczny raport  
monitorujący realizację Programu Rozwoju Społecznego 
Gminy Wiązowna 2011-2013.

W dniu 17 listopada br., w ramach Projektu Decyduj-
my Razem, odbyło się spotkanie Zespołu Monito-
rującego, które poprowadził dr Cezary Trutkowski 

– doradca FRDL z Warszawy. W spotkaniu wziął udział także 
doradca regionalny Fundacji, Andrzej Sadrakuła.

Na wstępie spotkania przeanalizowane zostały poszczegól-
ne zadania określone w Programie Rozwoju i dokonano oceny 
stopnia ich realizacji w okresie od lutego br. (data uchwalenia 
Programu przez Radę Gminy Wiązowna) do listopada br.

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

Z dniem 1 listopada 2012 r. Rejon Energetyczny Jezior-
na został skonsolidowany z Rejonem Otwock. Dotych- 
czasowy status Rejonu Otwock zmieniono na Poste- 

runek Energetyczny Otwock. Obszar działania skonsolido-
wanego Rejonu Energetycznego Jeziorna w całości obejmuje 
tereny obsługiwane przez RE Jeziorna i Otwock przed kon-
solidacją.

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Jeziorna

Godziny pracy Rejonu: poniedziałek-piątek: godz. 8.00-14.00

Dyrektor Rejonu przyjmuje interesantów w środy  
w godz. 12.00-14.00.

Obszarowe Centrum Dyspozytorskie w Jeziornej i Pogotowie 
Energetyczne: tel. 22 701 32 00, 22 701 32 22, 22 726 32 00, 
22 726 32 22. Tel. 991 – czynne całą dobę, fax 22 701 33 06

Obszarowe Centrum Dyspozytorskie w Otwocku i Pogotowie 
Energetyczne: tel. 22  22 778 28 00, 22 778 28 22. Tel. 991  
– czynne całą dobę, fax 22 701 33 06

Posterunek Energetyczny Otwock, ul. Warszawska 27: centra-
la nr tel.: 22 778 28 20.

Informacje o planowanych wyłączeniach są dostępne na stro-
nie warszawa.pgedystrybucja.pl oraz pod banerem zamieszczo-
nym na stronie Gminy Wiązowna, który kieruje bezpośrednio 
do informacji o wyłączeniach w Rejonie Jeziorna.

Urząd Gminy nieczynny w wiGilię
W dniu 24 grudnia 2012 roku, w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia 
(poniedziałek), Urząd Gminy Wiązowna  będzie nieczynny.

Dzień ten został odpracowany 15 grudnia 2012 r. (sobota)  w godz.  
od 8.00 do 16.00

infolinia zTm
Numer 801 044 484 jest nowym numerem infolinii ZTM.
Z dniem 1 stycznia 2013 roku, dotychczasowy numer (194 84)  
przestaje funkcjonować. 
Aby uzyskać połączenie z konsultantem ZTM, należy wybrać numer  
801 044 484. Należy pamiętać, żeby wybierając numer Infolinii, 
telefonując zarówno z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego,  
nie poprzedzać numeru cyfrą „0”. UG

Komunikaty

– Należy dokładnie określić, kto jest odpowiedzialny za wy-
konanie konkretnego zadania w Programie, jaki jest stopień 
jego realizacji i kto jest odpowiedzialny za monitorowanie wy-
konania 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 realizowanych, 
trzeba to teraz usystematyzować zadaniowo i przedstawić tę re-
alizację mieszkańcom Gminy – powiedział dr Trutkowski.

Monitorowaniem strategii Programu, zajmie się zespół, który 
zostanie powołany w grudnia br. zarządzeniem Wójta Gminy. 
Do składu Zespołu zaproszeni zostaną mieszkańcy Gminy. Ze-
spół opracuje roczne pisemne raporty monitorujące realizację 
Programu Rozwoju Społecznego Gminy Wiązowna 2011-2013. 
Pierwszy z tych raportów powstanie do końca stycznia 2013 r. 
i ukaże się w lutowym wydaniu gazety lokalnej „Powiązania”.

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

e-mail: u.skolasinska@wiazowna.pl
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WAŻNE: Indywidualne umowy muszą być wypowiedziane przez właściciela nieruchomości
Czy mieszkańcy gminy muszą samodzielnie wypowiadać firmom dotychczas odbierającym odpady umowy na odbiór śmieci  

czy umowy te same tracą ważność w związku z wejściem nowych przepisów? Czas odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ niektóre  
z tych umów mają 6-miesięczny okres wypowiedzenia.

Począwszy od dnia 1 lipca 2013 r., zgodnie z ustawą dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach, właściciel zamieszkałej nieruchomości objęty będzie systemem gospodarowania odpadami przez Gminę. Zobowiązany 
będzie do  uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy, zgodnie z ustaleniami określonymi przez Radę Gminy. 

Aby uniknąć płacenia dwa razy za to samo – właściciel nieruchomości zamieszkałej powinien z takim wyprzedzeniem 
wypowiedzieć umowę, aby wygasła ona z dniem 30 czerwca 2013 roku. Nie ma żadnych podstaw prawnych do przyjęcia  
poglądu, że dotychczasowe umowy na odbiór odpadów zawarte z właścicielami nieruchomości same wygasną.  
Nadmienić należy, że Gmina nie może przejąć tego obowiązku od właściciela nieruchomości i wypowiedzieć umowy zawartej  
przez właściciela nieruchomości, ponieważ nie jest stroną umowy.  US

Odpady, odpady…
OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW WYNIKAJĄCE 
Z REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 
I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbie-

rania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych 
urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządko-
wym i technicznym,

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanaliza-
cyjnej, a jeśli jest to niemożliwe – zapewnienia szczelnego 
zbiornika bezodpływowego lub oczyszczalni przydomo-
wej, którą należy wpisać do rejestru w Urzędzie Gminy 
Wiązowna,

3) utrzymywanie w czystości pergoli śmietnikowej i jej naj-
bliższego otoczenia,

4) uprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nierucho-
mości i wnętrza budynków,

5) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie 
przedsiębiorcy odpadów komunalnych, 

6) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemni-
ków o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkań-
ców nieruchomości,

7) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozosta-
łych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczo-
nych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieru-
chomości,

8) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczone-
go punktu zbierania odpadów,

9) uprzątanie poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmy-
wanie, itp., zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości  
i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno-higienicznego,

10) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału 
rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powsta-
łych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków,

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE DOKUMENTOWANIA:
właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkań-
cy oraz właściciele pozostałych nieruchomości mają, zgodnie  
z treścią art. 6m ustawy (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 69, poz. 391 
z poźn. zm.), obowiązek w terminie 14 dni od dnia zamiesz-
kania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub po- 
wstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, zło-
żenia w Gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz podpisania stosownej 
umowy z firmą posiadające zezwolenie Wójta Gminy Wiązowna  
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, a także 

udokumentować fakt opróżniania zbiornika bezodpływowe-
go dowodem uiszczania opłat za w/w usługę. Dowód opłaty  
za opróżnienie zbiornika bezodpływowego Właściciel nierucho-
mości jest obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat.

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
W GMINACH POWIATU OTWOCKIEGO:
Celestynów: brak uchwały szacunkowo: 8zł (selektywnie gro-
madzone), 16 zł (zmieszane),
Józefów: 13,20 zł (selektywnie gromadzone), 26 zł (zmieszane) 
Kołbiel: brak uchwały
Otwock: 14,75 zł (selektywnie gromadzone), 25 zł (zmieszane)
Osieck: brak uchwały, szacunkowo 8 zł (selektywnie), 16 zł 
(zmieszane)
Sobienie-Jeziory: brak uchwały szacunkowo 10 zł, (selektyw-
nie), 16 zł (zmieszane)

ELEKTRO ODPADY:
Informuję, że akcja zbiórki elektroodpadów na terenie Gmi-

ny Wiązowna odbyła się w dniu 1 grudnia 2012 r. w następu-
jących miejscach: Glinianka – teren przy kościele; Wiązowna  
– pętla autobusowa, teren przy kościele; Duchnów, Kąck – te-
ren przy sklepie; Zakręt – teren przy szkole.

Kolejna akcja zbiórki elektroodpadów planowana jest  
na kwiecień 2013r.

ZBIÓRKA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW:
Przeterminowane leki zbierane są w czterech punktach na te- 

renie Gminy Wiązowna:
Glinianka – ośrodek zdrowia; apteka św. Wawrzyńca.
Wiązowna – apteka przy ul. Lubelskiej 57a; apteka przy 

przychodni.
Przeterminowane leki przyjmowane są nieodpłatnie.
 MARIUSZ LASKUS – REFERAT GEODEZJI, NIERUCHOMOŚCI  

 I OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan szczepień przeciw wściekliźnie na 2013 rok
26 stycznia
• Żanęcin, godz. 9.00, w klubie
• Rudka, godz. 10.00
• Dziechciniec, godz. 11.30, w klubie
• Pęclin, godz. 13.00, w miejscu ustalonym przez sołtysa
• Malcanów, godz. 14.30, w klubie

9 lutego
• Michałówek, godz. 9.00, u. pani Duszki
• Izabela, godz. 10.00, u sołtysa
• Zakręt, godz. 12.00, w miejscu ustalonym przez sołtysa

Pozostałe terminy zostaną podane w następnym numerze. 
 info: POLI-VET
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Nie będzie podwyżki

Podczas omawiania porządku ob-
rad Barbara Bratko złożyła wnio-
sek o zdjęcie punktu dotyczącego 
nadania nazwy drodze wewnętrz-

nej w Malcanowie. Miałaby ona nosić 
imię Jana Pawła II.

– Przy drodze tej mieści się tylko jedna 
posesja i jej właścicielka złożyła ten wnio-
sek. Uważam jednak, że ewentualna dro-
ga nosząca imię Papieża powinna być bar-
dziej zabudowana, a nie być tylko drogą 
polną – wyraziła swoją wątpliwość radna, 
a jej koledzy poparli wniosek i punkt do-
tyczący nazwy malcanowskiej ulicy został 
zdjęty. Do programu sesji wprowadzono 
natomiast dwa inne projekty uchwał: do-
tyczący uchylenia uchwały z marca 2009 
roku (chodziło o formalne zasady nada-
wania nazw ulicom i stawiania pomni-
ków) oraz o wyrażenie zgody na nieod-
płatne przejęcie przez Gminę od Skarbu 
Państwa działki w Rzakcie.

Jednogłośnie przyjęto (13 głosami, pod 
nieobecność dwóch radnych) dwie pierw-
sze uchwały związane ze sprawami finan-
sowymi: wprowadzenie autopoprawki do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Wiązowna na lata 2012-2014 oraz 
zmianę w Uchwale Budżetowej Gminy  
na 2012 rok. Oba punkty zreferował  

jak zwykle skarbnik Wiesław Miłkowski. 
Kolejny projekt uchwały – określenie sta-
wek podatkowych na rok 2013 – przed-
stawiła zebranym wójt Anna Bętkowska. 
Podatki w przyszłym roku pozostaną  
na poziomie roku obecnego, gdyż…  
– Nie chcemy nękać naszych mieszkań-
ców podwyższonymi podatkami w dobie 
kryzysu. Czasy są ciężkie i wszystkim nam 
jest ciężko. Tym bardziej, że mieszkań-
ców czeka jeszcze wiele zmian w związku  
ze zmianami wynikającymi z ustawy do-
tyczącej śmieci – powiedziała pani wójt.

– Zmiany w podatkach nie ma, czy  
w związku z tym ktoś z państwa chciałby 
zabrać głos? – zwróciła się do publiczno-
ści przewodnicząca rady, Monika Soko-

łowska. Głos zabrała sołtyska Majdanu, 
Alicja Czekajewska, która powiedziała,  
że to bardzo dobrze, iż wysokość stawek 
podatkowych pozostała nie zmieniona. 
Takie samego zdania byli członkowie 
rady wyrażając jednogłośnie podczas 
głosowania swój pozytywny stosunek  
do tego zagadnienia.

W zgodzie przyjęto nowe nazwy ulic 
w miejscowościach: Żanęcin, Pęclin, Gli-
nianka, Wiązowna Kościelna. Na wniosek 
radnej Bratko z uchwały dotyczącej Żanę-
cina wykreślono dwie nazwy ulic: Drogę 
Lubelską i Rajską. W sołectwie tym poja-
wią się ulice: Olszowa, Cicha, Kameralna, 
Miła, Prosta, Warszawska. Wprowadzone 
do pozostałych miejscowości nazwy to: 

fo
t. 

P
K

Przedostatnia zaplanowana na ten rok sesja odbyła się 28 listopada, a poprzedziły ją posiedzenia komisji merytorycznych  
i wspólne posiedzenie wszystkich komisji 19 listopada, na którym radni zgłaszali swoje zastrzeżenia do otrzymanych kilka  
dni wcześniej propozycji uchwał „śmieciowych” i regulaminu utrzymania czystości. Na tym samym posiedzeniu rada  
wstępnie zapoznała się z propozycją ewentualnego „południowego” przebiegu drogi wojewódzkiej 721 oraz ponownie 
pracowała nad podziałem gminy na okręgi wyborcze.

W wyniku tego rada uchwaliła nowy projekt podziału gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze, w którym uwzględniono 
uwagi komisarza, a także postulaty przekazane przez sołtysów.

Na sesji 28 listopada radni uchwalili przyszłoroczne podatki od nieruchomości na poziomie niezmienionym oraz taryfy  
za wodę i ścieki – z uwzględnieniem 5 % podwyżki kosztów z tym związanych. Nadali także kolejne nazwy ulicom,  
w tym kompleksowo w Żanęcinie i uchylili uchwałę, która w znaczny sposób ograniczała nadawanie nazw np. ulicom 
stanowiącym granicę dwóch miejscowości.

Grudzień to przede wszystkim miesiąc prac nad projektem przyszłorocznego budżetu. Na jednym z posiedzeń Komisji 
Budżetowej poświęconej temu tematowi zjawili się niemal wszyscy radni, którzy przekazywali uwagi i wnioski  
do przedstawionego projektu, w wyniku czego komisja wypracowała opinię na jego temat. W ostatnim czasie analizowany  
był także projekt zmienionego Statutu Gminy Wiązowna, przygotowanego przez Komisję Statutową.

Wszystkie wspomniane tematy, wraz z planami pracy poszczególnych komisji i harmonogramem sesji na 2013 rok oraz 
projekty uchwał, jakie wpłyną do Biura Rady będą analizowane na ostatniej planowej w tym roku sesji 20 grudnia w Wiązownie.

W imieniu całej rady Gminy Wiązowna życzę wszystkim Mieszkańcom i Gościom odwiedzającym Gminę Wiązowna 
spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, niosących nadzieję lepszego nadchodzącego Nowego Roku.

Monika Sokołowska, Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

Z prac Rady Gminy Wiązowna

Podatki w 2013 roku pozostaną  
na poziomie tegorocznym, a stawki  
za dostarczanie wody i odprowadzanie 
ścieków wzrosną jedynie o wskaźnik 
inflacji – takie między innymi uchwały 
przyjęto podczas sesji Rady Gminy, 
która odbyła się 28 listopada.



Wieści z sesji

9Powiązaniagrudzień 2012

Dobra (Glinianka), Żabia (Wiązowna Ko-
ścielna) oraz Krasna (Pęclin). 

Rozbieżności zdań zrodziły się pod-
czas omawiania punktu o zatwierdzeniu 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków 
w roku 2013. 

– Nie powinniśmy za bardzo podno-
sić tych stawek, żeby nie obciążać miesz-
kańców i tak już dotkniętych kryzysem 
– wypowiedziała się w imieniu komisji 
budżetowej jej przewodnicząca Dorota 
Pliszczyńska. Podczas dyskusji dochodzi-
ło do polemik, poproszono o zabranie 
głosu dyrektora Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji Janusza Chabra oraz obsłu-
gującą sesję panią mecenas. Rozpatry-
wano dwie wersje nowych taryf. Pierw-
sza – zaproponowana przez dyrektora 
Chabra – zawierała 5% podwyżkę taryf  
(tzw. inflacyjną) oraz kolejne 5% wzrostu 
cen jako dodatek inwestycyjny (w sumie 
byłaby to podwyżka o 10%). Z kolei część 
członków rady optowała za przyjęciem 
uchwały zawierającej jedynie podwyżkę 
inflacyjną, co motywowano troską zaosz-
czędzenia mieszkańcom wydatków. Prze-
wodnicząca zaproponowała poddanie 
głosowaniu wersji drugiej: wyraziło na to 
zgodę 9 radnych, a 4 było przeciwnych. 
Po tej procedurze przegłosowano cały 
projekt uchwały czyli podnoszący stawki 
taryf o 5% różnicy inflacyjnej, bez kolej-
nego 5% na inwestycje. Uchwała została 
przyjęta 9 głosami aprobującymi (Barbara 
Bratko, Marzena Dach, Robert Duczek, 
Renata Falińska, Piotr Izdebski, Anna 
Lech, Irena Nowak, Dorota Pliszczyń-
ska, Monika Sokołowska), przy 2 głosach 
przeciwnych (Jan Markowski, Waldemar 
Suchecki). Piotr Łapiński i Rafał Nejman 
wstrzymali się od oddania głosu.

Przyjęto także podział Gminy na sta-
łe okręgi wyborcze, a ostatnim projek-
tem uchwały (podczas jego omawiania 
do grona radnych dołączył Józef Roman  
Witan, a w 5 minut po nim uczynił to 
Andrzej Cholewa) było wyrażenie zgody  
na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wią-
zowna od Skarbu Państwa prawa włas- 
ności działki ewidencyjnej z obrębu geo-
dezyjnego Rzakta. Podczas omawiania 
tego punktu w bardzo ożywiony sposób 
dyskutowano z udziałem pani mecenas 
nad zawiłościami prawnymi i zapisami  
w księgach wieczystych, bałaganem w ma- 
pach, problemami wynikającymi z pro-
cesu komunalizacji gruntów. Zgodę na 
nabycie przez Gminę działki w Rzakcie 
wyrażono 14 głosami (od głosu wstrzyma- 
ła się przewodnicząca Sokołowska).

PIOTR KITRASIEWICZ

Fundusze unijne  
dla oświaty gminnej 

Szkoły podstawowe i gimnazja oprócz tradycyjnych lekcji oferują uczniom  
zajęcia dodatkowe, warsztaty, wymianę międzynarodową jak też wsparcie tym, 
którzy słabiej sobie radzą w nauce dzięki pozyskiwanym środkom finansowym,  
w ramach różnego typu projektów unijnych. 

Obecnie w Gminie Wiązowna realizowane są cztery oświatowe projekty unijne 
finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to:
1. „Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe szkół – IV edycja”. 
 Projekt realizowany w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zakręcie na kwotę 

ponad 196 tys. zł. W ramach Projektu rozpoczną się min. zajęcia matematyczno-
-informatyczne, plastyczne, taneczne, historyczne, przyrodnicze, wyrównawcze 
czy też z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. „Bliżej ucznia przez indywidualizację procesu nauczania”. 
 Projekt realizowany w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Wiązownie, Gliniance  

i Zakręcie. Łącznie projektem zostało objętych 152 uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej w Gliniance, Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi w Zespole 
Szkolno-Gimnazjalnym w Wiązownie i Szkoły Podstawowej w Zespole Szkol-
no-Gimnazjalnym w  Zakręcie. Główny cel – wsparcie uczniów dostosowane  
do zdiagnozowanych ich potrzeb edukacyjnych, poprzez zminimalizowanie dys-
funkcji rozwojowych jak i wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych. Łącznie 
przewiduje się zrealizować 690 godzin zajęć w ramach których szkoły otrzyma-
ły bogaty pakiet materiałów dydaktycznych a wkrótce otrzymają tablicę multime-
dialną, sprzęt audiowizualny, nagłaśniający i komputerowy. Pomoce dydaktyczne 
i sprzęt zostały sfinansowane w 100% ze  środków zewnętrznych pochodzących 
z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę ponad 185 tys. zł. 

3. „Wielostronny Partnerski Projekt Szkół „Uczenie się przez całe życie”  
COMENIUS. 

 Kolejny projekt realizowany jest w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi 
w  Gliniance. Powstał w ramach inicjatywy Partnerskie Projekty Szkół wcho-
dzącej w skład międzynarodowej akcji Comenius, mającej na celu wymianę  
doświadczeń międzynarodowych,  wzajemne poznawanie tradycji i  kultury 
państw partnerskich, rozwijanie wiedzy z zakresu komunikowania się w językach 
europejskich oraz nabywanie przez młodych ludzi umiejętności i kompetencji 
życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, czy przyszłego zatrudnienia. 
Projekt sfinansowany jest wyłącznie ze środków unijnych; jest to kwota ponad 
80 tys. zł. W listopadzie 2012 r. odbyło się w Gimnazjum pierwsze spotkanie 
z dwunastoosobową grupą nauczycieli z Turcji, Łotwy, Niemiec i Hiszpanii. Pod-
czas wizyty udało się stworzyć podwaliny do stworzenia fabuły musicalu, który 
będzie celem przewodnim kolejnych spotkań roboczych oraz ustalono szczegóły 
powstania strony internetowej projektu. Następne spotkanie przygotowawcze 
zaplanowane jest na początek 2013 r. w Turcji, z udziałem dzieci i nauczycie-
li Gimnazjum. Premiera musicalu wszystkich krajów partnerskich odbędzie się  
w 2014 r. 

4. „Wirtualna Społeczność Szkolna”. 
 Jak owocne jest angażowanie się całej społeczności szkolnej może poświadczyć 

inicjatywa rodziców, nauczycieli i uczniów z Gimnazjum z Oddziałami Dwu-
języcznymi w  Gliniance, którzy uznali, że potrzebna jest lepsza komunikacja 
ze szkołą. Stąd też powstał pomysł na projekt, w którym wdrożono by Serwis 
Internetowy Szkoły (SIS), który wychodziłby poza formułę strony internetowej 
a miałby charakter społecznościowy i edukacyjny. Celem projektu jest również 
aktywizacja edukacyjna 35 kobiet i 20 mężczyzn (nauczycieli, rodziców oraz 
uczniów) wokół bieżących spraw szkoły poprzez wdrożenie SIS. W miesiącach 
grudniu i styczniu zostaną przeprowadzone warsztaty dla nauczycieli (w grudniu) 
i rodziców (w styczniu) z zasad funkcjonowania SIS. Łącznie pozyskano na cel 
ponad 48 tys. zł środków zewnętrznych, które w całości sfinansują zamierzony 
cel.  
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Milion na inwestycje

W 2012 roku Gmina realizuje 
trzy inwestycje, dwie drogowe 
i jedną budowlaną, na które 

otrzymała wsparcie z zewnątrz w kwocie 
ponad 1 miliona złotych: Z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mi-
nisterstwa Administracji i Cyfryzacji oraz 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego.

Przebudowa budynku gminnego w Woli 
Karczewskiej na Wiejski Dom Kultury 
„Nad Świdrem”. Kwota 300 000 zł  
pochodzi ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego

W dniu 28 czerwca 2012 roku zawarta 
została umowa pomiędzy Ministerstwem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  
a Gminą Wiązowna dotycząca dofinanso-
wania z Funduszu Promocji Kultury za-
dania pn. „Przebudowa budynku w Woli 
Karczewskiej na Wiejski Dom Kultury 
„Nad Świdrem”. Koszt całkowity inwe-
stycji to 1 100 000,00 złotych, z czego 
dofinansowanie wynosi 300 000,00 zło-
tych. W dniu 12 lipca br. został ogłoszony 
przetarg nieograniczony i z wyłonionym 
wykonawcą Gmina podpisała umowę  
w dniu 17 sierpnia br. Wykonawca prze-
jął  plac budowy i przystąpił do wykony-
wania robót budowlanych objętych umo-
wą. Roboty są na bieżąco nadzorowane 
przez zatrudniony przez Gminę zespół 
inspektorów nadzoru inwestorskiego 
oraz monitorowane przez pracowników 
Wydziału Inwestycji Urzędu Gminy. Wy-
konano dotychczas następujące prace bu-
dowlane:

– wyburzenia kolidujących ścian i stro-
pów oraz dokonano zamurowań niektó-
rych (zbędnych) otworów drzwiowych  
i okiennych, wymurowane zostały ścian-
ki działowe, ułożono tynki wewnętrzne  
na ścianach i stropach,

– podłoża betonowe pod przyszłe po-
sadzki, dobudowano dwa kominy oraz 
wykonano schody na doprojektowanej 
klatce schodowej,

– zewnętrzna, pionowa izolacja prze-
ciwwodna ścian fundamentowych (po-
niżej poziomu terenu)wraz z ich ocieple-
niem,

– wykonano nadproża otworów 
drzwiowych i okiennych wraz z mon-
tażem zewnętrznej stolarki okiennej  
i drzwiowej,

– podtynkowe instalacje elektryczne  
i teletechniczne, instalacje wodną i kana-
lizacyjną, instalację gazową i centralnego 
ogrzewania (bez urządzeń kotłowni oraz 
grzejników),

– docelowe przyłącza budynku: ener-
getyczne, wodociągowe, gazowe, kana-
lizacyjne wraz ze zbiornikiem na ciekłe 
nieczystości (szambem).

Z robót przewidzianych w harmono-
gramie robót na 2012 rok wykonywane 
są także izolacje termiczne stropu nad 
pomieszczeniami parteru budynku oraz 
instalacja odgromowa na dachu. Trwa 
usuwanie z placu budowy gruzu oraz ma-
teriałów uzyskanych z demontażu. W/w 
roboty Wykonawca jest zobowiązany za-
kończyć do dnia 30 listopada 2012 roku.  

Równolegle trwają także prace zwią-
zane z wymianą pokrycia dachu budynku 
(na pokrycie z powlekanych blach trape-
zowych) wraz z wymianą rynien, rur spu-
stowych i obróbek blacharskich. Wykona-
na została także natryskowa impregnacja 
drewnianych elementów więźby dachowej 
mająca na celu jej zabezpieczenie przeciw-
pożarowe oraz ochronę przed czynnikami 
biologicznymi. Uzupełnione zostaną także 
brakujące elementy dachu takie jak dra-
binki przeciwśniegowe oraz stopnie komi-
niarskie. Prace dachowe zostały zakończo-
ne do dnia 15 grudnia 2012 roku.

Remont nawierzchni ul. Mlądzkiej  
w Emowie

Troska o naprawę zniszczonej po okre-
sie zimowym ul. Mlądzkiej w Emowie 
doczekała się swojego finału w postaci  
realizowanego obecnie remontu nawierz- 
chni. Remont ten zbliża się już ku koń-
cowi. Roboty w terenie firma Skanska 
S.A. rozpoczęła 6 listopada br.   są one 
obecnie na ukończeniu. Prace  związane 
są z wykonaniem nawierzchni asfaltowej 
ulicy. Nową nakładkę asfaltową otrzyma 
cała ulica Mlądzka od drogi wojewódz-
kiej nr 721 do mostu na rzece Świder  
tj. na długości 1 160 metrów. Koszt robót  
budowlanych związanych  z remontem 
ulicy zamyka się kwotą 842 992,05 zł,    
z czego kwota 500 000,00 złotych zosta-
ła uzyskana w formie dotacji z Minister-
stwa Administracji i Cyfryzacji w ramach 
podziału środków na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. Po przeprowadzeniu 
odbioru robót, który zaplanowany jest  
na 30 listopada br. zostanie przywróco-
ny ruch samochodowy na tej ulicy. Będą 
jednak nadal trwały roboty porządkowe, 
a także jeśli pozwoli pogada, dalsza bu-
dowa chodnika w tej ulicy. Przy remon- 
cie ulicy Mlądzkiej realizowana jest bu- 
dowa chodnika przy wsparciu zewnę- 
trznym opiewającym na kwotę ponad  
230 000,00 złotych.

Modernizacja drogi w Porębach
Została zakończona moderniza-

cja pierwszego odcinka drogi gminnej 
270636W w Porębach, od drogi powia-
towej 2706W w kierunku Teresławia. 
Pierwszy odcinek ma długość 500 met- 
rów,  zaś cała droga 1075 metrów. Mo-
dernizacja polega na wykonaniu nawierz- 
chni drogi z tłucznia kamiennego szeroko-
ści 4 metrów z zagospodarowaniem obu- 
stronnym poboczy. Modernizacja dru-
giego odcinka tej drogi zaplanowana 
jest na rok 2013. W dniu 21.11.2012 r. 
z firmą wykonawczą modernizacji drogi  
– Zakładem Usług Torowo-Drogowych 
M.A.M. GÓRAL” Spółka Jawna został 
podpisany protokół odbioru końcowego 
wykonania robót. Koszt robót budow-
lanych związanych z modernizacją tego 
odcinka wyniósł 108 799,65 złotych  
z czego kwota 50 000,00 złotych pochodzi 
w formie dotacji z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckiego, De- 
partament Rolnictwa i Modernizacji Te-
renów Wiejskich. Obecnie oczekujemy  
na odbiór tej inwestycji ze strony przed- 
stawicieli Urzędu Marszałkowskiego.

 MAREK WERSTAK, NACZELNIK  
WYDZIAŁU INWESTYCJI UG
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O przejrzystość finansowąW dniu 3 grudnia br. w Urzędzie 
Gminy Wiązowna odbyło się 
spotkanie z organizacjami 
pozarządowymi działającymi 
na terenie gminy poświęcone 
omówieniu zasad rozliczania  
zadań publicznych zlecanych  
przez Gminę organizacjom 
społecznym do realizacji. 

Wzięła w nim udział liczna gru-
pa przedstawicieli organizacji 
pozarządowych działających 

na terenie gminy Wiązowna, również 
tych korzystających ze wsparcia finan-
sowego Gminy przy realizacji zadań pu-
blicznych. Przybyła również radna Ma-
rzena Dach. 

Spotkanie otworzyła Wójt Gmi-
ny Anna Bętkowska, która dziękując 
przedstawicielom organizacji za liczne 
przybycie podkreśliła, że  gospodaro-
wanie pieniędzmi publicznymi musi  
być szczególnie przejrzyste. Poinformo-

wała zebranych, iż spotkanie zostanie 
poświęcone omówieniu dokumenta-
cji sprawozdawczej na realizację zadań  
publicznych obowiązujących w otwar-
tych konkursach ofert i w tzw. „małych 
grantach”.

Skarbnik Gminy Wiesław Miłkowski 
oraz Naczelnik WAiSO Urszula Skola-
sińska przedstawili informacje jak na-
leży poprawnie wypełniać dokumenty  
w staraniach o dofinansowanie realiza-
cji zadań publicznych oraz jak powinno 
wyglądać sprawozdanie z realizacji zada-
nia. Uczestnicy zapoznali się z prezenta-
cją multimedialną obrazującą ważniejsze 
aspekty rozliczania dotacji: jak doku-
mentować delegacje, jak opisywać fak-
tury i rachunki, jak określać wkład oso-
bowy w realizacji zadania, co zrobić gdy 
sponsor, który obiecał wsparcie, nagle 
się wycofał z dofinansowania. Podanie 

przykładowych sytuacji i problemów, 
pokazało, że wykonanie umowy zgodnie 
z planowanym kosztorysem i harmo-
nogramem nie jest łatwe. Na przykład,  
nie udokumentowanie zadeklarowanego 
wkładu własnego organizacji w realiza-
cję zadania i zaburzenie udziału procen-
towego dotacji w kosztach całkowitych 
zadania, może skutkować nawet cofnię-
ciem części dotacji.

Ponad dwugodzinne spotkanie po-
zwoliło na omówienie najważniejszych 
problemów związanych z prawidło-
wą sprawozdawczością, która czeka 
większość organizacji pozarządowych  
w najbliższym czasie – kończą się zada-
nia realizowane w roku 2012, a termin 
złożenia sprawozdań końcowych z ich 
realizacji upływa w dniu 30 stycznia 
2013 r.   

 URSZULA SKOLASIŃSKA

Projekt budżetu gminy na rok 2013

Wyszczególnienie Kwota %
Oświata i wychowanie oraz 
edukacyjna opieka wychowawcza 19 035 767,00 43,91%

Administracja 6 241 825,00 14,40%

Pomoc społeczna i pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej 3 620 807,00 8,35%

Kultura i sport 1 912 207,00 4,41%

Transport zbiorowy 2 149 000,00 4,96%

Ochrona środowiska  
i gospodarka komunalna 3 597 764,00 8,30%

Gospodarka mieszkaniowa 1 177 960,00 2,72%

Utrzymanie, modernizacja  
i budowa dróg 2 220 560,00 5,12%

Obsługa długu 1 280 000,00 2,95%

Działalność usługowa 562 852,00 1,30%

Pozostałe wydatki 1 550 140,00 3,58%

Razem 43 348 882,00 100,00%

Struktura wydatków

Wyszczególnienie Kwota %
Subwencje 9 628 121,00 22,73%

Udziały w podatku dochodowym 14 085 307,00 33,25%

Dotacje na bieżące zadania  
własne i zlecone 2 565 977,00 6,06%

Podatki i opłaty lokalne 11 613 350,00 27,41%

Dochody majątkowe 875 728,50 2,07%

Pozostałe dochody 3 599 452,50 8,50%

Razem 42 367 936,00 100,00%

Struktura dochodów
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Śladami KorczakaW bieżącym roku przypadał  
jubileusz pracy pedagogicznej 
Janusza Korczaka i rok ów  
ogłoszono jego imieniem.  
W ramach owego jubileuszu m.in. 
specjalną tablicą upamiętniono 
ostatnią siedzibę Domu Sierot. 
Umieszczono ją na ścianie Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie  
przy wejściu do Teatru Lalka.  
W tym miejscu bowiem  
przebiegała ul. Sienna.  

Szukając śladów działalności Ja-
nusza Korczaka po wschodniej 
stronie Wisły dotarłem na te-
ren Wawra, tam bowiem opo-

dal siedziby sióstr zakonnych w Mary-
sinie Wawerskim przy ul. Klasztornej 
(dziś Korkowa), w dwudziestoleciu 
międzywojennym, w willi z ogrodem 
„Różyczka” działała filia Domu Sierot, 
finansowana przez żydowskie towarzy-
stwo charytatywne „Pomoc dla Sierot”.  
Ta organizacja została założona w 1907 
r., na Nowym Mieście w Warszawie, 
jako dziecięcy przytułek przy ul. Fran-
ciszkańskiej. Od września 1911 r., dzia-
łała we własnym „Domu Sierot” przy  
ul. Krochmalnej. W tymże roku kierow-
nictwo placówki powierzono doktorowi 
nauk medycznych Henrykowi Goldsz-
mitowi (1878-1942), powszechnie zna- 
nemu pod pseudonimem literackim 

jako Janusz Korczak. To w nim stwo-
rzył oryginalny program wychowawczy,  
w którym sięgnął po nowe środki wy-
chowawcze takie jak samorząd dzie-
cięcy, sąd koleżeński, gazetkę szkolną, 
specjalne dyżury.  Początkujący lekarz  
w 1905 r. rozpoczął swoją prace zawo-

Piotr Kitrasiewicz

Stary Doktor
Kiedy pociąg ruszał do bram śmierci
Siedział z nimi w wagonie
I trzymał w swojej dłoni 
Ich dłonie
Trzymał łagodnie tak długo
Dopóki śmierć palców nie rozwarła
 
Nie chciał  widzieć tej kładki do życia 
Którą rzucił mu los
Pozostał z dziećmi i był szczęśliwy
Że może ogrzewać ich ciepłem lat tylu
I zimno tej ostatniej chwili ukryć

dową jako pediatra  w dziecięcym Szpi-
talu im. Bernsonów i Baumanów przy 
ul. Śliskiej w Warszawie. Od 1907 r.  
Korczak był już cieszącym się szacun-
kiem i uznaniem społecznikiem w War-
szawskim Towarzystwie Dobroczyn-
ności oraz w Towarzystwie Kolonii 
Letnich. Od 1900 r. na łamach „Wę-
drowca” publikował artykuły o tematy-
ce pedagogicznej, a w 1910 r. ukazała 
się jego pierwsza książka zatytułowana 
„Mośki, Joski i Srule”, będąca owocem 
jego pracy wychowawczej z dziećmi.  
W 1920 r.  wydał znany esej „Jak ko- 
chać dziecko?”, a od 1923 r. pisał ko- 
lejne beletrystyczne książki dla dzieci 
(m.in „Króla Maciusia Pierwszego”).  
Korczak pozostawił po sobie także bo-
gatą spuściznę publicystyczną odsła- 
niającą biedę, nierówności i podziały 
społeczne. 

Korczakowski ośrodek wypoczynko-
wy w Wawrze składający się z 10 mórg 
gruntu (5,8 ha) wraz z budynkami w ko-
lonii, Czaplowizna został podarowany 
Towarzystwu w 1921 r. przez Maksymi-
liana Cohna. Nazwa „Różyczka” wywo-
dziła się od imienia Róży, przedwcześnie 
zmarłej córki filantropa. Dzieci zajmo-
wały sypialnie początkowo w muro- 
wanym budynku, a od 1925 r. w spe-
cjalnie wzniesionym drewnianym pawi- 
lonie z obszerną oszkloną werandą.  
Obiekt wykorzystywany był, jako letni-
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Naoczny świadek (7)

Intencją moich opinii czy mojego zdania o gospodarstwie 
przestrzennym jest wykazanie, że na pytanie co i gdzie moż-
na jest tylko jedna dobra odpowiedź. Jeśli jest kilka albo 

nie ma żadnej, to administracja musi działać z rozpędu. Dobra 
administracja poradzi sobie, przykład: Belgia, kraj podzielony 
społecznie podobnie jak my (Waloni i Flamandowie uważają 
się wzajemnie za idiotów) – kilka lat temu nie wybrała rządu. 
Przez osiem miesięcy obywatele kraju nawet tego nie zauważyli, 
ponieważ administracja działała bez zarzutu. Plan był od dawna 
i jest (fizycznie, nieambicyjnie) taki sam. Przepisów nie przy- 
bywa, bo są dobre. U nas rządzenie planem zagospodarowa-
nia poprzez wydawanie opinii o terenie powoduje, że starosta  
gospodaruje w kilkunastu gminach, co jest fizycznie niemożli-
we. Nie istnieje nawet pojęcie planu powiatowego zagospoda-
rowania przestrzennego. Ale administracja działa.

sko dla ponad 100 warszawskich dzieci 
i zimowisko dla 60 sierot. W okupa-
cyjnych latach 1940-1942 był nadal 
kierownikiem domu sierot na terenie 
warszawskiego getta i jego fili w Waw-
rze1. Tuż przed kasacją letniska, wła- 
dze Wawra proponowały dr Korcza-
kowi schronienie po aryjskiej stronie.  
On w jednej z rozmów z wójtem Sta-
nisławem Krupką stanowczo odmó-
wił. Pedagog powiedział wtedy m.in.: 
Niestety, p. wójcie Krupka, trzeba dać 
pokrycie na to, co w ciągu mego życia 
wyznawałem i głosiłem, to jest wier-
ność dziecku – człowiekowi2. Do 1941 r.  
dr Korczak prowadził swój ośrodek  
przy dużej pomocy miejscowych władz 
samorządowych polskich i żydowskie-
go Judenratu. Wawerska akcja zaopa-
trywania ośrodka w żywność trwała  
do momentu likwidacji kolonii i przej-
ścia dzieci do getta w stolicy, ale i wte-
dy w nielegalny sposób szmuglowano  
warzywa na ul. Krochmalną, później  
na ul. Chłodną i ul. Sienną, tam gdzie 
przebywały dzieci. 

Dnia 26 marca 1942 r. wszystkich 
pozostałych jeszcze w Wawrze miesz-
kańców Różyczki m.in. dozorców z ro- 
dzinami przesiedlono do warszawskie-
go getta. W październiku 1941 r. wy- 
chowanków ulokowano w salach gma- 

chu Towarzystwa Wzajemnej Pomocy  
Pracowników Handlowych i Przemy-
słowych przy Siennej. Dzieci i opie-
kunki korzystały z wielkiej sali z bocz-
nymi pokoikami na pierwszym piętrze, 
z dawnej sali balowej na drugim oraz 
kilku pomieszczeń na parterze, trze-
cim piętrze i strychu. Na parterze bu-
dynku czynna była kawiarnia Tatiany 
Epstein, gdzie na fortepianie grywał 
Władysław Szpilman. Dnia 18 lipca  
w dawnej sali balowej wychowankowie 
Domu Sierot, pod kierunkiem młodej 
nauczycielki Esterki Winogron, wysta-
wili „Pocztę” dramat o śmierci autor-
stwa Rabindranatha Tagore`go Spek-
takl opowiadał o chorobie, umieraniu  
i śmierci małego chłopca. „Kiedy za- 
pytano Korczaka, dlaczego wybrał wła-
śnie tę sztukę, powiedział, że ostatecz-
nie trzeba się tego nauczyć – przyjmo- 
wać pogodnie anioła śmierci” – wspo-
minał przed laty pisarz i pedagog Igor 
Newerly. 

Cztery dni później – 22 lipca 1942 r.  
– rozpoczęła się akcja likwidacji getta 
warszawskiego, w wyniku której zamor-
dowano w obozie zagłady w Treblince 
większość żydowskich mieszkańców 
Warszawy. Dnia 5 sierpnia 1942 r. wy-
wieziono z Umschlagplatzu do obozu 
zagłady w Treblince ponad 6600 osób. 

Wśród nich był Korczak, jego współ- 
pracowniczka Stefania Wilczyńska i 192 
nieletnich wychowanków Domu Sierot. 
Drogę z Siennej na Umschlagplatz prze-
szli pieszo w zwartym szeregu.

Wawerska zabudowa „Różyczki”  
nie ucierpiała podczas wojny, a po wy-
zwoleniu mieściła się tam wytwórnia 
wód gazowanych. W latach PRL po-
budowano tam osiedle mieszkaniowe.  
Dziś o pobycie lekarza – pedagoga  
w Glinkach – Marysinie przypomina-
ją nazwy ulic: Króla Maciusia, Starego 
Doktora i  jego popiersie, wzniesio-
ne w ramach Roku Korczakowskiego.  
Pomnik usytuowany przy ul. Kor- 
kowej 135/137, powstał z inicjatywy  
i ze składek mieszkańców osiedla  
Robotniczej Spółdzielni Mieszkanio- 
wej w 1979 roku. Przy tej okazji otwar- 
ty został na osiedlu rodzinny Dom 
Dziecka. 

Jak pisał Kazimierz Koźniewski,  
po dr Januszu Korczaku został mit,  
ale czy tylko?

 KRZYSZTOF OKTABIŃSKI

[1] Kazimierz Koźniewski, Zostanie mit, Warszawa 
1980, s.47-51

[2] Wg Internet. W. Głębocki, Warszawskie pomniki, 
Warszawa 1994, s. 68-69

Moja konkluzja była taka, że Rada jest organem wyłącz-
nie statystycznym. Uważałem też, że ten stan upokarza Radę 
i nawet kiedyś w dyskusji sołeckiej zaproponowałem uchwałę  
o samorozwiązaniu.  No, ale to nie wypada z punktu widze-
nia obywatelskiego. Nie wypada się obrażać na siebie samych,  
skoro nie radzimy sobie jak z tego wyjść. Kiedyś jednak  
to nastąpi, że plan będzie. Mam tu dla przykładu kawałek pla-
nu (rysunku), z czasów carskich – Wiązowna pisana cyrylicą, 
oraz zeszłoroczną broszurę z opisami i fotografiami 150-lecia 
Lennestadt. W obu przypadkach widać wyraźnie dyscypli-
nę gospodarską, tak jakby ktoś wymyślił dawna jak ma być  
– a potem tylko korekcje młodości, ale bez naruszania praw 
fizyki. Nasi sąsiedzi jednak nigdy nie byli tak sponiewierani  
jak my. Ostatnio przeszli przez nasz teren jeden raz, lecz za to 
tam i z powrotem. Mamy więc kompleks strachu i niższości. 
Może dlatego lgniemy do Unii, uważając przynależność do tego 
Klubu jako nobilitację. Ale to nie takie proste. 

I tu druga konkluzja. Zatrudniając w poprzedniej kaden- 
cji w gminnej administracji dodatkowe osoby liczyliśmy  
na nową europejską elitę urzędniczą. Tymczasem musimy  
uważać, żeby nie wyszła z tego mutacja asertywnych trutniów. 
Nie można urodzić się geniuszem i to w zarządzaniu. Przyto-
czony w poprzednim felietonie Cycero ze swoją dyscypliną jest 
potrzebny jak jest plan, jak nie, to szkoda tej filozofii.

  CZESŁAW FABIAŃSKI
Red.: Poglądy prezentowane przez Autora nie muszą być zgodne  

z poglądami redakcji „Powiązań”.
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Witaminy w pigułceNie widać ich, ale są tak ważne,  
że nie sposób ich przecenić.  
Bez nich jesteśmy pozbawieni 
energii, chęci do życia, działania. 
To związki organiczne nazywane 
witaminami sprawiają, że nasz 
organizm funkcjonuje prawidłowo. 
Dzisiaj przedstawiamy Wam  
w pigułce niezbędną wiedzę  
na ich temat.

Witaminy to związki organicz-
ne, które biorą udział we 
wszystkich istotnych dla życia 

procesach zachodzących w naszym or-
ganizmie, zapewniając nam dobre zdro-
wie i samopoczucie. Niestety, organizm 
człowieka nie potrafi ich wytworzyć sa-
modzielnie poza trzema – witaminą D, 
H i K. Pozostałe musimy mu codziennie 
dostarczyć w odpowiedniej ilości.

Witamina A została odkryta jako 
pierwsza, znaleźli ją w tranie w roku 1913 
amerykańscy badacze Elmer McColluma 
i Marguerite Davis. Nazwę „witamina A” 
nadano jej w latach 20. ubiegłego wieku. 
Do dziś badacze odkryli 30 różnych wi-
tamin. Większość z nich, dla ułatwienia, 
oznacza się literami alfabetu.

JAKIE SĄ ŹRÓDŁA WITAMIN
Naturalnym źródłem witamin są 

wszystkie produkty, ale najwięcej znaleźć 
ich można w owocach, warzywach, na-
biale, mięsie, rybach. Dziś można kupić 
w aptekach poszczególne witaminy, albo 
zestawy witaminowe w tabletkach, choć 
są one syntetyczne to i tak pozyskuje się 
je z produktów naturalnych roślinnych 
i zwierzęcych – dla przykładu przemysł 
farmaceutyczny pozyskuje witaminę C 
z głogu, E z soi, kiełków pszenicy lub 
kukurydzy, A – z wątroby ryb. Do tej 
pory nie udało się wytworzyć całkowicie 
sztucznych witamin.

ZAPOTRZEBOWANIE ORGANIZMU 
NA WITAMINY

To, jakie jest nasze dzienne zapo- 
trzebowanie na witaminy, zależy od 

wielu czynników – trybu życia, wieku,  
stanu zdrowia, preferencji żywie- 
niowych. Tak naprawdę to każdy czło-
wiek ma inne, indywidualne zapo- 
trzebowanie na witaminy. Aby to upro-
ścić na potrzeby produkcji farmaceu-
tycznej, naukowcy opracowali normy 
orientacyjne, było to możliwe przede 
wszystkim  dlatego, że nasz organizm  
toleruje nawet znaczne wahania ilości  
witamin, a „naturalne” niedobory wita-
min spotyka się u małych dzieci, szybko 
rozwijającej się młodzieży i osób star-
szych. W takich przypadkach warto się-
gnąć po odpowiednie do wieku zestawy 
witamin.

I jeszcze jedna bardzo istotna uwa- 
ga – obecnie panuje powszechne przeko-
nanie, że nie należy spożywać tłuszczu, 
bo jest on niepotrzebny, wręcz szkodli-
wy dla zdrowia. Nieprawda! Witaminy 
rozpuszczają się w wodzie i w tłuszczach 
właśnie. Bez nich nasz organizm nie 
wchłonie tak ważnych witamin jak A, D, 
E, K i F.

DZIAŁANIE NA ORGANIZM POD-
STAWOWYCH WITAMIN
A  – poprawia odporność, wygląd skóry  

i włosów, wzmacnia wzrok.
B1 – poprawia koncentrację, pracę serca, 

układu nerwowego.
B2 – wpływa na kondycję skóry, włosów 

i paznokci, zmniejsza stres, wzmac-
nia wzrok, chroni przed zajadami.

C  – pomaga obniżyć poziom choleste-
rolu, wzmacnia odporność i naczynia 
krwionośne, zapobiega infekcjom.

D  – zapobiega łamliwości kości, krzy-
wicy, chorobom zębów i dziąseł.

E  – witamina młodości, przeciwdziała 
procesowi starzenia, ułatwia gojenie 
ran i wygładzenie blizn, działa przeciw- 
miażdżycowo.

F  – zapobiega odkładaniu się choleste-
rolu, zmniejsza ryzyko zawału serca, 
wspomaga system nerwowy, ulatwia 
przyswajanie wapnia.

K  – zapobiega krwotokom oraz zapew-
nia prawidłową krzepliwość krwi.

AGATA KOZŁOWSKA 
(„GOSPODARZ. PORADNIK SAMORZĄDOWY”)

PÓŁMARATON NADCHODZI
W niedzielę 24 lutego 2013 roku odbędzie się jedna z największych imprez w naszej Gminie  
XXXIII Półmaraton Wiązowski. Zachęcam Państwa gorąco do udziału w biegu i współpracy.

Dzięki pomocy Sponsorów, Darczyńców i Wolontariuszy postaramy się zorganizować wspaniały bieg. 
Wójt Gminy Wiązowna i Komitet Organizacyjny

Konto Półmaratonu Wiązowskiego 14 8001 0005 2003 0020 0592 0046
Dziękujemy za wpłatę

ZAPISY DO BIEGÓW OD STYCZNIA NA STRONIE WWW.MARATONYPOLSKIE.PL
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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
Urszula Skolasińska
Skład i druk: GrafKor Media Mariusz Florek

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Redakcja zastrzega sobie prawo  
redagowania nadesłanych tekstów  
oraz nie zwraca materiałów
niewykorzystanych.
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W świątecznej aurze
Kolacja wigilijna jest w tradycji polskiej oraz chrześcijańskiej 
najbardziej rodzinnym i uroczystym wieczorem roku. 
Wieczorem poprzedzającym Boże Narodzenie zasiadamy 
wspólnie przy nakrytym białym obrusem stole,  
na którym oprócz postnych potraw znajduje się opłatek  
oraz niewielka ilość sianka przypominająca o posłaniu  
w stajence betlejemskiej na którym leżał mały Jezus.  
Jedno nakrycie pozostaje wolne, aby ugościć samotnego 
wędrowca lub żebraka. Symbolizuje ono również  
naszych bliskich, którzy odeszli…

W polskiej tradycji wieczerzę wigilijną rozpoczyna- 
ło się, kiedy na niebie ukazała się pierwsza gwiaz-
da, na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, którą ujrzeli 

Trzej Królowie, a raczej Mędrcy, Kacper, Melchior i Baltazar.  
Najważniejszym momentem wieczerzy wigilijnej w Polsce  
jest zwyczaj łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń. 
Ilość potraw wigilijnych powinna być nieparzysta i każdej  
z nich powinno się skosztować. Nie może zabraknąć trady-
cyjnej zupy – barszczu czerwonego z uszkami lub grzybowa 
– oraz potraw rybnych (np. smażonego karpia), staropolskiego 
grochu z kapustą, pierogów z kapustą i grzybami, kompotu  
z suszonych owoców (zwykle z jabłek, gruszek, śliwek) a także 
ciast, zwłaszcza świątecznego makowca. Na niektórych stołach 
pojawia się w ten szczególny wieczór piernik, a także kutia, 
kresowa potrawa przyrządzana z pszenicy lub kaszy jęczmien-
nej z dodatkiem miodu, migdałów i rodzynek. Oczywiście  
wieczerzy wigilijnej towarzyszy śpiewanie kolęd oraz uroczy-
ście przystrojona choinka (powinna być żywa, ale w Polsce 
w ostatnich latach wzrasta systematycznie liczba sztucznych 
drzewek) pod którą czekają prezenty od św. Mikołaja. Wieczór 

wigilijny kończy pasterka czyli Msza św. odprawiana w kościo-
łach o północy na pamiątkę ewangelicznych pasterzy, którzy  
w Betlejem złożyli hołd narodzonemu Mesjaszowi. 

Kolejnego dnia (25 grudnia) obchodzimy Święto Na-
rodzenia Pańskiego – jest to Pierwszy Dzień Świąt Bożego  
Narodzenia, kiedy nie obowiązują już potrawy postne i moż-
na biesiadować znacznie swobodniej. W Drugim Dniu Świąt  
(26 grudnia) oddajemy hołd pierwszemu męczennikowi  
za wiarę w Chrystusa, św. Szczepanowi.

Boże Narodzenie jest jednym z najstarszych świąt chrześci-
jańskich, którego początki sięgają III wieku n.e. Według tra- 
dycji, bo data nie jest pewna, to właśnie 25 grudnia 1 roku 
naszej ery w stajence betlejemskiej narodził się Zbawiciel,  
Jezus, który w dorosłym życiu i działalności dał się poznać 
jako Chrystus, Mesjasz, Syn Boży. Święto Bożego Narodze-
nia obchodzą kościoły wszystkich wyznań chrześcijańskich,  
aczkolwiek niektóre w innym terminie. Na przykład, wyz- 
nawcy prawosławia, posługujący się kalendarzem juliańskim, 
świętują Narodziny Pańskie w pierwszej połowie stycznia.  
Oba dni Bożego Narodzenia są wolne od pracy. 
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W listopadzie w Warszawie po raz trzynasty odby-
ła się uroczysta gala wręczenia Nagród Marszałka 
Województwa Mazowieckiego. Nagrody otrzymali 

również najlepsi fotografowie-amatorzy z województwa ma-
zowieckiego. Na konkurs, zorganizowany przez samorząd 
województwa mazowieckiego, wpłynęły prace od blisko  
500 osób. Temat przewodni tegorocznego konkursu brzmiał: 
„Mazowsze – pomysł na weekend dwa kroki stąd”. Zdjęcie 
Agnieszki powstało podczas kręcenia zdjęć do fabularyzowa-
nego dokumentu „Wesele Kołbielskie”, powstającego m.in.  
w Izbie Regionalnej w Gliniance. Jury wyróżniło je spośród 
prawie 900 prac. 

Nagrody zwycięzcom wręczali: marszałek Adam Struzik; 
członek zarządu województwa mazowieckiego Wiesław Rabo-
szuk; profesor Paweł Nowak prorektor do spraw artystycznych 
i naukowych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,  która  
to uczelnia objęła patronat artystyczny konkursu.

Agnieszka zajmuje się min. wycinanką kołbielską. Zdjęcie 
pięknie prezentuje to na co jest uwrażliwiona – zachowanie, 
ciągłość tradycji miejsca z którego pochodzi. Ceramika, ple-
cionkarstwo też nie są jej obce. Podobnie jak decoupage, biżu-
teria artystyczna oraz największa pasja jaką jest fotografowa-
nie. Zawodowo aktualnie zajmuje się grafiką komputerową, 
składem wydawnictw gazetowych i książkowych.

 URSZULA WRÓBLEWSKA

Zdjęcie Agnieszki Skurzanko, mieszkanki Glinianki, 
zdobyło nagrodę w konkursie organizowanym przez Urząd 
Marszałkowski „Mazowsze bliskie sercu".

Zachowane  
w obiektywie

Dyrektor, pracownicy, rodzice wraz z dziećmi  
z Gminnego Przedszkola w Zakręcie  

serdecznie dziękują Państwu 
Konradowi i Edycie Kuśmierczykom  

za okazaną pomoc i wielką pracę włożoną  
na rzecz naszej placówki,  

dla naszego wspólnego dobra.

OGŁOSZENIE PŁATNE


