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aktualności

Stypendia pod choinkę

Coroczne, trzecie już spotkanie opłatkowe samorządu  
tej kadencji pokazało jak wiele dzieje się w Gminie Wiązowna 
z udziałem zdolnej i pracowitej młodzieży.
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Alkoholowych i uzyskałyśmy akceptację i środki dla GOK. Re-
alizatorem był GOK, a cała akcja odbywała się w sołeckich 
świetlicach wiejskich będących od stycznia 2012 roku w struk-
turze GOK – powiedziała wójt Anna Bętkowska.

Zebrani – byli wśród nich radni, przedstawiciele sołectw, 
GOPS szkół i przedszkoli, pracownicy Urzędu Gminy – obej-
rzeli zrealizowany przez Krystiana Herncisza film dokumen-
talny obrazujący pracę najmłodszych w świetlicach pod okiem 
instruktorów, gdzie kreowali z prostych materiałów (takich  
jak papier czy filc) najprzeróżniejsze maskotki, zwierzątka  
i kwiaty (Pokłosiem akcji była wystawa, której wernisaż  
odbył się 8 grudnia 2012 r. w GOK).

O działalności sekcji żeglarzy niepełnosprawnych („Jeste-
śmy jedyną żeglarską gminą w powiecie otwockim, i nie tyl-
ko w tym powiecie” zauważyła wójt Bętkowska) opowiedział 
Bogdan Wiśniewski, prezes Regionalnej Sekcji Mazowieckiej 
Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych w Otwoc- 
ku, który przybył w towarzystwie swojego kolegi na wózku  
inwalidzkim, członka stowarzyszenia, Tomka. Relację Wiś- 
niewskiego wzbogacała prezentacja zdjęć o działaniach żegla-
rzy niepełnosprawnych, wykonanych przez Mariusza Laskusa. 
– Pierwszą propozycję współpracy podjęła Agata Łęgowska, 
jako dyrektor szkoły w Wiązownie, przyłączały się inne pla-

Jeden z punktów spotkania dotyczył akcji „Nie jesteś 
sam”, służącej pomocy osobom niepełnosprawnym  
oraz mającym trudności ze społeczną adaptacją. Dy-
rektor GOPS, Małgorzata Łysik, przedstawiła Krystynę  

    Motykę, koordynatora Centrum Wolontariatu działają-
cego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radiówku, 
laureatkę nagród Prezydenta RP Bronisława Komorowskie-
go oraz Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska za działania  
wolontariackie. Krystyna Motyka opowiedziała o 3-letniej 
działalności Centrum i jego osiągnięciach (zorganizowano 
m.in. pikniki artystyczne oraz zajęcia z arteterapii), współpracy  
z organizacjami pozarządowymi (m.in. ze Stowarzyszeniem 
„Jesteśmy”).

Kolejnym punktem programu była prezentacja tego,  
co działo się w świetlicach wiejskich w listopadzie i grudniu 
br. w ramach akcji „Radość tworzenia, radość działania”.  
– Pani Anna Halladin w czerwcu br. zwróciła się do mnie  
z tym pomysłem. Rozpoczęłyśmy z Panią Małgorzatą Leszkie-
wicz rozmowy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
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Mamy Nowy Rok, Anno 
Domini 2013. Jest to czas 
podsumowań roku ubiegłego. 
Piszemy w styczniowych 
„Powiązaniach” o tym  
co zrobiono czyli – między 
innymi – o remoncie  
ul. Mlądzkiej w Emowie, 
drodze w Porębach, chodniku 
w Zakręcie, zadaszeniu wejść 
do Urzędu Gminy i nowych 

płytkach oraz poręczach na schodkach, o zamknięciu 
kolejnego etapu budowy Wiejskiego Domu Kultury  
„Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej. Krystalizują się  
plany połączenia autobusowego Wiązowny ze stacją  
kolejową w Józefowie, a także przebudowa  
i modernizacja budynku dawnej szkoły w Malcanowie.

Oczywiście na to wszystko potrzeba pieniędzy.  
Budżet gminny został przyjęty przez radnych 
jednogłośnie na ostatniej, grudniowej sesji Rady Gminy,  
co stwarza podstawy do optymizmu. Zresztą co innego 
nam pozostaje, skoro czasy są trudne, ale starsi 
mieszkańcy pamiętają jeszcze trudniejsze,  
więc „róbmy swoje, może to coś da, kto wie”,  
jak śpiewał przed laty Wojciech Młynarski.

Przeczytacie Państwo obszerny materiał o sukcesie 
„Pastorałki”, widowiska słowno-muzycznego jakiego 
w tej gminie nigdy wcześniej nie było, zrealizowanego 
nie tylko dzięki zaangażowaniu środków z budżetu 
gminnego, ale również – a może przede wszystkim  
– za sprawą udziału wielu osób, nie tylko z Gminy 
Wiązowna, ale również z Otwocka, Józefowa i Warszawy. 

A obecny rok to 150 rocznica powstania styczniowego, 
o czym pisze K. Oktabiński przywołując z mroków 
historii mało znane wydarzenia – zwłaszcza te, które 
rozegrały się na terenie obecnej Gminy Wiązowna.  
Jest o czym poczytać i o czym podumać, tym bardziej, 
iż powstanie styczniowe było w Polsce otaczane kiedyś 
(do wybuchu II wojny światowej) szczególną pamięcią.

W numerze znajdziecie Państwo również stałą 
rubrykę o wydarzeniach sportowych w Gminie, 
garść informacji urzędowych (w tym o ułatwieniach 
meldunkowych), relację z 21. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Wiązownie. Wybierzecie się 
także na niezbyt przyjemny spacer – wzdłuż ulicy 
Duchnowskiej, gdzie zobaczycie szpecące leśne  
igliwie śmieci. Czy zmieni to ustawa  wchodząca  
w życie od 1 lipca br.?  
Póki co ustawa ta, a zwłaszcza opłaty za wywożenie 
śmieci przez Gminę, wywołuje sporo emocji. Ale o tym, 
co postanowili radni na temat wysokości tych opłat, 
przeczytacie już w lutowym numerze „Powiązań”,  
bo w chwili kiedy piszę te słowa pierwsza tegoroczna 
sesja Rady Gminy jeszcze się nie odbyła. 

 Wasz redaktor naczelny

 Piotr Kitrasiewicz

Drodzy Czytelnicy!
cówki i dzisiaj mamy naszych żeglarzy z patentami. Współ- 
praca żeglarska ma już u nas kilkuletnią tradycję – skomento-
wała wójt.

Potem przyszedł czas na uhonorowanie zdolnej wiązowskiej 
młodzieży. – Dostrzegliśmy działającą na naszym terenie grupę 
młodych ludzi, którzy swoim artystycznym talentem przynoszą 
zaszczyt Gminie Wiązowna. Dlatego dzisiaj z przyjemnością 
mogę wręczyć im prezent świąteczny w postaci ufundowanych 
przez naszą Gminę stypendiów – powiedziała pani wójt, razem 
z którą dyplomy stypendialne wręczała laureatom przewodni-
cząca Rady Gminy Monika Sokołowska. 

Każda z nagrodzonych osób zaprezentowała się publiczno-
ści w krótkim wystąpieniu. Pierwszą była Ewa Sokolik, zwy-
ciężczyni w ogólnopolskim konkursie krasomówczym, która 
znakomitą dykcją, w lekki sposób i z dużym humorem, opo-
wiedziała o życiu „pewnego niezwykłego człowieka”, „świę-
tego uśmiechniętego”. Bohaterem opowieści był oczywiście  
Jan Paweł II, a wystąpienie Ewy dotyczyło nie tyle jego oficjal-
nego życia, ile pewnych anegdotycznych faktów z działalności 
oraz życia prywatnego Papieża.

Po deklamatorce wystąpili kolejni stypendyści – wokaliści  
i muzycy. Julia Szczepańska zaśpiewała kolędę „W żłobie leży”, 
a Wiktoria Lech pastorałkę z Podbeskidzia. Usłyszeliśmy ko-
lędę „W dzień Bożego Narodzenia” w wykonaniu Karola Su- 
checkiego, któremu akompaniował na gitarze Roman Sadow-
ski, a na instrumencie klawiszowym Marta Rybka. Ci sami  
muzycy akompaniowali Kasi Budzińskiej przy pastorałce 
„Mroźna zima”. Ania Niemczyk zaśpiewała znaną kolędę „Ci-
cha noc”, a duet wokalno-gitarowy Magda Sobkowicz i Mi-
kołaj Piechocki wykonał pastorałkę „Oto on, to nasz Pan”, 
autorstwa Magdy Sobkowicz.

W finale koncertu wystąpili najbardziej utytułowani – nagro-
dami na festiwalach i przeglądach muzycznych – podopieczni 
GOK: Paweł Izdebski i Iza Suchecka. Izdebski przedstawił  
jazzową wersję kolędy „Jezus malusieńki”, a Suchecka zaśpie-
wała „Rockin Around the Christmas Tree”, angielską piosen-
kę Bożonarodzeniową z repertuaru Brendy Lee. Spotkanie  
w GOK miało charakter wigilijny. Proboszcz parafii św. Woj- 
ciecha w Wiązownie ksiądz prałat Tadeusz Łakomiec przeczy-
tał fragment Ewangelii, pobłogosławił opłatek i zgromadzo-
nych, a w swoim wystąpieniu podkreślił, że Narodziny Pańskie 
są faktem, a nie zdarzeniem pochodzącym z legendy. Zaprosił 
na premierę „Pastorałki”, która odbyła się tuż po wigilii samo-
rządowej w wiązowskim kościele.

– Warto przy tej okazji pomyśleć o tych ludziach, którzy 
dużo zrobili dla naszego wspólnego dobra, działaczy społecz-
nych, radnych i sołtysów, a nie ma już ich wśród nas. Pra-
gniemy, żeby tam, w „lepszym świecie”, modlili się za naszą 
pomyślność. Sukces będzie nasz, wspólny, natomiast porażka, 
zgodnie z przysłowiem, jest sierotą i dlatego ważna jest współ-
praca, życzliwość, bo cele mamy wspólne – zauważyła wójt  
Bętkowska, która przekazała życzenia i pozdrowienia świą-
teczne od „sąsiadów z Warszawy”: Hanny Gronkiewicz-Waltz 
oraz Waldemara Pawlaka (ten ostatni skierował życzenia do 
członków Ochotniczej Straży Pożarnej).

Żal było opuszczać przytulne, wypełnione urokliwymi 
dźwiękami muzyki, wnętrze GOK, żeby przejść lub podjechać 
do pobliskiego kościoła św. Wojciecha, gdzie rozpoczynała się 
premiera spektaklu „Pastorałka”. Niektórzy jednak musieli się 
spieszyć, żeby w „Pastorałce” wziąć udział: nie w charakterze 
widza, lecz wykonawcy. 

 PIOTR KITRASIEWICZ
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Sukces „Pastorałki”

Wystawiona po raz pierw-
szy w   1922 roku w Te-
atrze Polskim w Warsza-
wie, „Pastorałka” składa 

się z bardzo wielu ról: indywidualnych 
i zbiorowych, mówionych i śpiewanych, 
również tańczonych. Niełatwy jest ar-
chaizowany język tekstu, bo Schiller 
przed napisaniem swojego dzieła stu-
diował scenariusze staropolskich szopek 
wigilijnych, a potem na ich podstawie 
stworzył własną wersję dawnych pa-

storałek, tworząc stylizowane dialogi  
i monologi, z zachowaniem oryginal-
nych pieśni religijnych (np. „Bóg się ro-
dzi” czy „Podnieś rękę drogie Dziecię”)  
czy ludowych przyśpiewek, a także 
wprowadzając tradycyjne tańce regio-
nalne (np. „Obertasa”). Reżyserowi 
spektaklu, a jednocześnie dyrektorowi 
GOK, Arkadiuszowi Głogowskiemu, 
udało się zgromadzić imponujące siły 
artystyczne w postaci aktorów z Wią-
zowskiego Teatru Amatorskiego, śpie-

waków z chóru Mienia River Gospel 
Choir, członkiń Koła Gospodyń Wiej-
skich w Gliniance, małych skrzypków 
i skrzypaczek z Prywatnej Szkoły Mu-
zycznej nr 1 w Otwocku, młodzieży  
z Zespołów Szkolno-Gimnazjalnych  
w Gminie Wiązowna. Wystąpiło tak-
że wielu mieszkańców Gminy lub osób  
w niej pracujących. Na przykład,  
w spektaklu wzięły udział dwie rad-
ne, redaktor naczelny „Powiązań”, szef 
hotelu „Relax” w Woli Duckiej, współ-
właściciel przedszkola „Karolek” w Gli-
niance. Kierownictwo muzyczne nad 
spektaklem oraz dyrygenturę nad ze-
społem kameralnym objął otwocki pia-
nista i kompozytor Tomasz Kaznowski, 
który wkrótce – jak ogłosił po premierze  
w kościele św. Wojciecha jego proboszcz 
ks. prałat Tadeusz Łakomiec – obejmie 
obowiązki organisty w tej parafii. Przy-
gotowanie wokalne zapewniły Kinga 
Głogowska oraz Malwina Borkowicz,  
a scenografia (na scenie pojawił się au-
tentyczny świdermajer imitujący chatę 
oraz szopę – miejsce Narodzin) i kostiu-
my były dziełem Arkadiusza Głogow-
skiego, Artura Niedziółki, Ewy i Joanny 
Czubak, Karoliny Poszwald-Smolińskiej, 
Barbary Makowskiej.

Zebrawszy wymienione „siły” i po-
siłkując się „środkami” (spektakl sfinan- 
sowała Gmina Wiązowna) reżyser por- 
wał się na karkołomne zadanie jakim 
było przygotowanie widowiska w cią-
gu trzech miesięcy, bo z góry założono,  
że pokazy gotowego produktu artystycz-
nego muszą odbyć się przed Świętami 

W mroźny piątek 21 grudnia w kościele pw. Św. Wojciecha w Wiązownie zrobiło 
się przytulnie i pogodnie za sprawą premiery „Pastorałki” Leona Schillera (tekst) 
i Jana Maklakiewicza (muzyka). Emanująca z tego przedstawienia radość 
rozgrzewała nie tylko wykonawców, ale – sądząc po entuzjastycznym przyjęciu  
– udzieliła się licznie przybyłym widzom.  Kolejne spektakle zaprezentowano  
w Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku (sobota) i kościele św. Wawrzyńca  
w Gliniance (niedziela).
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Bożego Narodzenia Anno Domini 2012. 
Próby szły pełną parą, każdy kto mógł 
angażował się w pomoc dostarczając 
kostiumy, przygotowując poszczegól-
ne elementy scenografii i pomagając  
w transporcie oraz montażu dekoracji. 
Następowały zmiany w scenariuszu, 
pewne role „wylatywały”, potem znów 
„wskakiwały”, początkowy akompania-
ment fortepianowy rozszerzył się do wy-
miarów zespołu kameralnego, na krótko 
przed premierą doszli młodzi skrzyp-
kowie z otwockiej szkoły muzycznej… 
I udało się !

Już premierowy pokaz („kościelny” 
jak to określił reżyser, po kolejnym 
„teatralnym”, na scenie otwockiego 
MDK-u) w neoklasycystycznej świątyni 
pw. Św. Wojciecha w Wiązownie uka-
zał wynik trudu kilkudziesięciu osób 
zaangażowanych w to przedsięwzięcie. 
Zaimprowizowana przed ołtarzem sce-
na lśniła od barwnych strojów, zdawała 
się unosić w rytmie tańców, pogrążała 
się w zadumie podczas nostalgicznych 
scen aktorskich ukazujących tułaczkę 
świętej Rodziny, zdawała się wtórować 
wykonawcom w czasie kolęd, pieśni  
i przyśpiewek. Zastygała w dostojeństwie 
przeżywając powagę Narodzin, a także 
śmiała się   wtórując zabawnym scenom 
jakich nie brakowało w przedstawieniu, 
takich jak mówione i śpiewane relacje 
między pasterzami, przekomarzania się  
między kobietami i mężczyznami w pio- 
sence o „złej Ewie”, wejście herolda 
Heroda przekazującego – najpierw ofi-
cjalnie – wieść o spisie powszechnym,  
a potem – już bardziej od siebie – co się  
za tym spisem kryje, a jak nie wiadomo 
o co chodzi, to staje się jasne, że o pie-
niądze, a w tym przypadku o „surowe 
czynsze” oraz „podatki jeszcze insze”. 
Oczywiście „zastygająca” czy „wtórują-
ca” scena jest tylko symbolem wszyst-
kich słowno-muzyczno-tanecznych rela-
cji, jakie na niej zachodziły, ale przede 

wszystkim emocji jakie udzielały się 
zgromadzonej w kościele publiczności, 
przeżywającej z wykonawcami każdy 
fragment przedstawiania, a po jego za-
kończeniu nagradzających cały zespół 
długimi i rzęsistymi oklaskami. Przy-
gotowany z pełnym profesjonalizmem 
spektakl w pełni na te oklaski zasłużył, 
i był bardzo udanym   prezentem świą-
tecznym podarowanym swoim współ-
mieszkańcom (i nie tylko, bo również 
mieszkańcom Otwocka) przez ludzi 
współtworzących wiązowskie środowi-
sko kulturalne.

– Oglądałem kiedyś, jakieś 30 czy  
40 lat temu, inscenizację „Pastorałki”  
w jednym z zawodowych teatrów w Pol-
sce i muszę powiedzieć, że tamten spek-
takl wydał mi się blady w porównaniu 
z tym, który dzisiaj tutaj obejrzeliśmy 
– powiedział po premierowym przed-
stawieniu proboszcz wiązowskiej parafii, 
ks. Łakomiec.

Kolejny pokaz „Pastorałki” nastąpił 
22 grudnia w otwockim MDK-u, gdzie 
publiczność przybyła tak licznie, iż za-
brakło miejsc siedzących, a i ze stojący-
mi było krucho, a trzeci występ odbył się  
w niedzielę 23 grudnia w barokowym 
kościele św. Wawrzyńca w Gliniance. 

We wszystkich trzech miejscach, gdzie 
pokazano „Pastorałkę” widzowie entu-
zjastycznie przyjęli przedstawienie.

– W teatrach zawodowych tego ro-
dzaju spektakl przygotowuje się co naj-
mniej przez pół roku, przez sześć dni  
w tygodniu mając próby dwa razy dzien-
nie. My mieliśmy znacznie mniej cza-
su, bo trzy miesiące, a mogliśmy spo-
tykać się tylko dwa razy w tygodniu.  
Na końcowy efekt naszych prób czyli  
na to co państwo zobaczyliście zło- 
żył się trud nas wszystkich, całego  
zespołu, któremu z całego serca dzięku-
ję – mówił po każdym z pokazów Arka-
diusz Głogowski.

Po grudniowych przedstawieniach „Pa-
storałka” nie zeszła z afisza. W niedzielę 
6 stycznia zaprezentowano spektakl 
dwukrotnie: o godz. 14.00 w Katedrze 
Warszawsko-Praskiej pw. Św. Floriana 
w Warszawie, a wieczorem, o 19.30, 
w kościele pw. Miłosierdzia Bożego  
na otwocko-karczewskim osiedlu Ługi. 
W obu placówkach, tak jak w poprzed-
nich, wykonanie widowiska wzbudziło 
aplauz. Ostatnia prezentacja nastąpiła  
20 stycznia w kościele pw. Św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Ostrowiu. 

 PIOTR KITRASIEWICZ
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Zakończono remont ul. Mlądzkiej
W połowie grudnia 2012r. zakończyły się roboty budowlane 
dotyczące remontu nawierzchni ul. Mlądzkiej w Emowie. 

W efekcie zrealizowanego remontu cała długość  
tej ulicy – tj. 1,16 km od ul. Wiązowskiej – drogi 
wojewódzkiej Nr 721 do mostu na rzece Świder  

zyskała nową nakładkę asfaltową. Całość robót w  sposób 
sprawny i rzetelny przez okres 1,5 m-c zrealizowała firma Skan-
ska S.A. Całkowity koszt prac związanych z remontem ulicy 
zamknął się kwotą 881 342,04 zł z czego kwota 500 000,00 zł  
została uzyskana w formie dotacji z Ministerstwa Administra-
cji i Cyfryzacji. Wyremontowana ulica po ponad 8 miesiącach 
została przywrócona do ruchu samochodowego.

Wraz z remontem nawierzchni ul. Mlądzkiej została roz-
poczęta budowa chodnika przy jezdni. Na budowę chodnika 
Gmina pozyskała pieniądze w ramach działania 413 „Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Od-
nowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 na kwotę 236 481,00 złotych  

Budżet gminy na rok 2013
zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 117.XXXIV.2012 z dnia 20.12.2012 r.

Wyszczególnienie Kwota %
Oświata i wychowanie oraz 
edukacyjna opieka wychowawcza 19 085 767,00 44,60%

Administracja 6 383 460,00 14,92%

Pomoc społeczna i pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej 3 620 807,00 8,46%

Kultura i sport 1 931 207,00 4,51%

Transport zbiorowy 2 149 000,00 5,02%

Ochrona środowiska  
i gospodarka komunalna 2 757 764,00 6,44%

Gospodarka mieszkaniowa 1 192 960,00 2,79%

Utrzymanie, modernizacja  
i budowa dróg 2 412 349,00 5,64%

Obsługa długu 1 280 000,00 2,99%

Działalność usługowa 562 852,00 1,32%

Pozostałe wydatki 1 420 616,00 3,32%

Razem 42 796 782,00 100,00%

Struktura wydatków

Wyszczególnienie Kwota %
Subwencje 9 628 121,00 23,15%

Udziały w podatku dochodowym 14 085 307,00 33,86%

Dotacje na bieżące zadania  
własne i zlecone 2 565 977,00 6,17%

Podatki i opłaty lokalne 10 863 350,00 26,12%

Dochody majątkowe 849 628,50 2,04%

Pozostałe dochody 3 603 452,50 8,66%

Razem 41 595 836,00 100,00%

Struktura dochodów

/na dzień 18.01.2013 r./, która zostanie przekazana gminie  
po zakończeniu budowy i rozliczeniu inwestycji. Wkład wła-
sny gminy stanowi 202 836,36 zł. Całkowity koszt budowy 
chodnika to 439 317,36 zł. Prace związane z budową chodni-
ka potrwają najpóźniej do 30.06.2013 r. D. SZCZĘSNY
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Dofinansowanie na budowę placu zabaw 

Modernizacja zadaszeń i wejść do budynku UG

Chodnik przy ul. Szkolnej 

Wniosek o przyznanie pomocy, 
złożony został   w 2012 roku  
w ramach działania 413  

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
PROW 2007-2013 dla małych projek-
tów, tj. operacji, które nie odpowia- 
dają warunkom przyznania pomocy  
w ramach działań Osi 3,ale przyczy- 
niają się do osiągnięcia celów tej osi  
– tytuł operacji „Poprawa infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej w miejscowości 
Wiązowna   poprzez   budowę placu za-
baw – miejsc integracji społecznej miesz-
kańców”.

Wniosek został oceniony pozytywnie  
i w związku z tym zostało przyznane dofi-

Również dość niebezpieczne dla 
użytkowników, popękane płytki 
na schodach wejściowych zastą-

piono nowymi płytkami ceramiczny-
mi, wykazującymi się dużą odpornością  
na ścieranie oraz  wysokim współczyn-
nikiem bezpieczeństwa antypoślizgowe-
go. Ponadto główne schody wejściowe  
do budynku Urzędu Gminy zostały wy-
posażone w elektryczny system zwal-
czający oblodzenie nawierzchni płytek 
ceramicznych. Dodatkowo na stopniach 
i podestach ułożone zostały gumowe 

Na podstawie porozumienia po-
między Gminą Wiązowna i Za-
rządem Powiatu Otwockiego za-

wartego dnia 29 kwietnia 2009 r. Gmina 
Wiązowna przekazała w postaci dotacji 
celowej dla Powiatu kwotę 15 000,00 zł 
na wykonanie dokumentacji projekto-
wej budowy chodnika, kwota ta została 
zwiększona do 27 690,00 zł. Dodatko-

nansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
w kwocie 17 349,50 zł.

Umowa   przyznania pomocy została 
podpisana 13 listopada 2012 roku.

Realizacja placu zabaw przewidziana 
jest w 2013 r. W zakresie rzeczowym wy- 
konania placu zabaw przewidziane jest wy-
konanie dostawy i montażu: zestawu za- 
bawowego ze zjeżdżalnią, drabinki ścianki 
gimnastycznej, bujaków na sprężynie, huś-
tawki podwójnej i huśtawek typu ważka.

Celem operacji jest rozwój infrastruk-
tury związanej z rekreacją i aktywno-
ścią społeczną mieszkańców obszarów 
wiejskich poprzez  budowę placu zabaw  
w miejscowości Wiązowna, gmina Wiązo- 
wna. Budowa placu zabaw ma na celu za-
pewnienie aktywnego, przyjemnego i bez- 
piecznego spędzania wolnego czasu przez 
dzieci i młodzież. Cel ten wpisuje się 
w cel ogólny nr 1 Lokalnej Strategii Roz-

wa kwota w wysokości 12 690,00 zł po- 
chodziła ze środków sołectwa, przekaza- 
nej na rzecz  Powiatu na mocy uchwały  
Nr 359/XL/09 Rady Gminy Wiązowna. 
Po wykonaniu dokumentacji projek-
towej zawarto Umowę o Partnerstwie  
Nr 226/KOM/2011 w sprawie prze-
budowy drogi powiatowej Nr 2702W  
ul. Szkolna. Wspólne przedsięwzięcie 

woju na okres 2008-2015 jakim jest Po-
prawa jakości życia w, tym warunków 
zatrudnienia, a przede wszystkim przy-
czynia się do realizacji celu szczegóło-
wego 1.1 – Poprawa oferty rekreacyjno- 
-sportowej i kulturowej, jak również 
zgodna jest z Planem Rozwoju sołectwa. 
Rezultatem projektu będzie  nowoczesny 
plac zabaw –  dla dzieci i młodzieży, bez-
pieczny, atrakcyjny, funkcjonalny i trwały. 
Zagospodarowana w ten sposób działka, 
stanie się miejscem spotkań dla lokalnej 
społeczności, gdzie rodzice będą mogli 
spotkać się i porozmawiać, a dzieci bez-
piecznie i pożytecznie spędzić wolny czas. 
Umożliwi to dzieciom korzystanie z bez-
piecznego ruchu na świeżym powietrzu,  
a ich rodzicom da możliwość spotka- 
nia się i wymiany doświadczeń na temat 
rozwoju lokalnego w miejscowości. 

 J. WIERZBICKI

nakładki zabezpieczające użytkowników 
przed możliwością poślizgu z powodu 
przyklejonego do obuwia błota pośniego-
wego oraz śniegu.  Przeprofilowano tak-
że metalowe poręcze schodów w sposób 
zwiększający bezpieczeństwo i wygodę 
dla osób mających trudności ze spraw-
nym poruszaniem się. Zakupiona została 
również kostka betonowa, przeznaczona 
na  utwardzenie nawierzchni drogi do-
jazdowej oraz nawierzchni miejsc po-
stojowych przy budynku Urzędu Gminy 
Wiązowna. Mamy nadzieję, że uzyskany 
końcowy efekt w postaci bezpiecznych   
schodów wejściowych oraz estetycznych 
zadaszeń nad wejściami do budynku zre-
kompensuje naszym interesantom chwi-
lowe utrudnienia wynikające z prowa-
dzonych robót budowlanych.   
 T. DĄBROWSKI

– realizacja Projektu pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 2702W ul. Szkolna 
w ramach Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpie-
czeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Dzięki inicjatywie Gminy, środków 
sołeckich, aprobacie Starostwa Otwoc-
kiego wybudowano chodnik o szerokości  
1,5 metra i długości 546 metrów – bez-
pieczne przejście dla dzieci do szkoły  
i przedszkola.

 B. MARKOWSKI

Gmina Wiązowna uzyskała 
dofinansowanie oraz podpisała  
umowę na budowę placu zabaw  
w Wiązownie przy ul. Kąckiej.

Zakończono prace budowlane 
prowadzone przy budynku  
Urzędu Gminy Wiązowna.  
Wykonane zostały nowe, estetyczne  
i trwałe zadaszenia nad wejściami  
do budynku.
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Budżet przeszedł jednogłośnie

Na początku obrad wójt Anna 
Bętkowska złożyła wniosek  
o zdjęcie z porządku sesji pię-
ciu projektów uchwał pro-

blematyki tzw. śmieciowej, dotyczącej 
między innymi wyboru metody ustale-
nia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
stawki tej opłaty. Temat ten wzbudza  
zrozumiałe emocje, więc dopracowanie 
go wydaje się jak najbardziej zasadne.

– W toku konsultacji i pracy radnych 
wniesiono liczne uwagi do powyższych 
projektów, co uzasadnia wycofanie ich  
z porządku sesji i ponowne przekazanie  
po poprawkach do prac w komisjach Rady 
– wyjaśniła wójt, a radni przychylili się  
do jej stanowiska oddając 14 głosów „za” 
(w sesji nie uczestniczył Piotr Izdebski).

Radni 12 głosami za i przy 2 wstrzymu-
jących się (Robert Duczek i Jan Markow-
ski) zaakceptowali przystąpienie Gminy  

Wiązowna w charakterze członka do 
spółki wodnej pod nazwą Spółka Wod-
na Wiązowna Północna. Stało się tak  
na prośbę jej członków, którzy zwróci-
li się do Gminy – będącej właścicielem 
gruntów położonych w rejonie działania 
Spółki, na których znajdują się urządze-
nia melioracji szczegółowych – z propozy-
cją przystąpienia do spółki jako członka.

Nazwano jedną z ulic we wsi Duchnów. 
Prywatna droga wewnętrzna o  szerokości 
9 metrów będzie na wniosek jej właścicieli 
nosić wdzięczną i bajkową nazwę Sezam-
kowa. Przyjęto także plan pracy stałych 
komisji oraz harmonogram pracy Rady 
Gminy Wiązowna na rok 2013.

Najwięcej czasu poświęcono głów-
nym punktom porządku obrad jakim 
były projekty uchwał dotyczące spraw 
finansowych. Przyjęto ustalenia wydat-
ków budżetu gminy, które w roku 2012  
nie wygasają z upływem roku budżetowe-
go. Chodziło o dwa zadania inwestycyj-
ne: „Modernizację i rozbudowę budyn-
ku komunalnego w Malcanowie na cele 

oświatowe” oraz „Oświetlenie uliczne 
w Majdanie i Zagórzu – środki sołectwa 
Majdan i Zagórze”. 

– Z uwagi na przedłużającą się proce-
durę uzgodnień projektów z instytucjami 
zewnętrznymi, nie można zakończyć prac 
projektowych w terminach określonych 
w umowach, z przyczyn niezależnych  
od wykonawców. Wobec powyższego 
niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwa-
ły umożliwiającej wydłużenie terminów 
zakończenia prac na przyszły rok – wyja-
śnił skarbnik Wiesław Miłkowski. 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Podo- 
bnie stało się z wprowadzeniem zmian 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Wiązowna na lata 2012-2024.   
W ramach zadań wynikających z reali-
zacji programów z udziałem środków 
unijnych zwiększono wydatki na „Projekt 
EA – Rozwój elektronicznej administracji  
w samorządach województwa mazowiec-
kiego wspomagającej niwelowanie dwu-
dzielności potencjału województwa” oraz 
na zadanie „Projekt BW – Przyspieszenie 

Sesja z 20 grudnia ub.r. poświęcona była głównie uchwaleniu planów pracy komisji i harmonogramu sesji rady, a także 
budżetu na 2013 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata. Do pierwotnego projektu budżetu, komisje rady 
zgłosiły m. in. o zmniejszenie limitu zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu z 20 na 10 mln zł – jak było  
w 2012 r. Zwiększono środki na modernizację ul. Szkolnej i os. XXX-lecia, na zagospodarowanie placów pod świetlice w Lipowie 
i Pęclinie oraz remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Kącku. Środki przeznaczone w Gliniance na remont ośrodka 
zdrowia przesunięto na budowę chodnika przy ul. Wrzosowej. Zaplanowano wyasfaltowanie drogi w Woli Duckiej, remont 
sali gimnastycznej w ZSG w Wiązownie i zwiększenie dotacji dla GOK. Zrezygnowano na razie z modernizacji ul. Parkowej 
w Wiązownie, remontu budynku i otoczenia UG oraz dofinansowania policji. Zabezpieczono finansowanie ze środków 
„alkoholowych” zajęć w świetlicach, które spotkały się z dobrą oceną uczestników jesienią ub.r.

15 grudnia radni zostali przeszkoleni przez osobę zajmującą się w Min. Środowiska zmianami w przepisach dot. gospodarki 
odpadami. W efekcie na sesji o połowę zmniejszyli w budżecie proponowany koszt nowego systemu, wynikający z pierwszej 
propozycji opłat dla mieszkańców. Projekty uchwał „śmieciowych” spadły z porządku obrad, następnie były poprawiane  
przez urzędników, a 10 stycznia na wspólnym posiedzeniu radni jeszcze wprowadzili do nich szereg zmian. Stawki miesięczne 
za osobę, o których mówili wahają się od 20 do 22 zł za śmieci bez ich segregacji i od 7 do 9 zł z segregacją.

Zmiana Statutu Gminy Wiązowna została przesunięta na sesję styczniową 23 stycznia.
W grudniu radni brali udział w premierach „Pastorałki”, w której występują radne R. Falińska i I. Nowak, jak też  

w spotkaniach wigilijnych, m.in. w opłatku samorządowym. Dziękujemy za wszystkie otrzymane życzenia i zaproszenia.
Monika Sokołowska, Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

Z prac Rady Gminy Wiązowna

Podczas obrad ostatniej w 2012 roku 
sesji Rady Gminy Wiązowna panowała 
atmosfera niemalże sielankowa, 
być może w związku ze zbliżającymi 
się Świętami Bożego Narodzenia. 
Zdecydowaną większość poddanych 
głosowaniu uchwał radni przyjęli 
jednogłośnie, a tylko przy jednej  
– co dziwne, nie wzbudzającej 
zdawałoby się najmniejszych 
wątpliwości – dwóch z nich  
wstrzymało się od głosu.
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wzrostu konkurencyjności województwa 
mazowieckiego, przez budowanie spo-
łeczeństwa informacyjnego i gospodarki 
opartej na wiedzy przez stworzenie zin-
tegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,  
a także środki na rok 2014 dotyczące  
„Poprawy aktywizacji społeczno-zawodo-
wej osób bezrobotnych w terenu Gminy 
Wiązowna – POKL”. Zmniejszono nato-
miast wydatki na – między innymi – za-
kup paliw i akcesoriów samochodowych 
dla jednostek gminnych oraz na obsługę 
prawną w Urzędzie Gminy. Niektórym 
zadaniom zmieniono nazwę. Na przy-
kład, „Zakup materiałów i usług pro-
mujących gminę Wiązowna” zamieniono  
na „Promocja gminy w tym: reportaż fo-
tograficzny promujący Gminę Wiązowna  
– Cztery Pory Roku w Gminie Wiązowna”. 

Wprowadzono zmiany do Uchwały 
Budżetowej Gminy Wiązowna na 2012 
rok, z planem dochodów po zmianach 
wynoszącym 40 349 412,54 zł i planem 
wydatków po zmianach wynoszącym 
40 904 868, 54 zł. 

Przyjęto Wieloletnią Prognozę Finan-
sową Gminy Wiązowna na lata 2013- 
-2029. Przykładowo, dochód ogólny na 
rok 2015 zaprognozowano na kwotę   
46 570 546,00 zł, na rok 2020 na kwo-
tę 55  200  509,00 zł, a na rok 2029  
na 72 079 770, 00 zł (w 2011 roku wy-
niósł on 40 237 925, 70 zł). 

W uchwale budżetowej na rok 2013 
ustalono dochody na łączną kwotę  
41 595 836,00 zł, w tym dochody bieżące 
na kwotę 40. 746.207,50 zł i majątkowe 
na 849 628,50 zł. Wydatki z kolei usta-
lono na łączną kwotę 42 796 782,00 zł,   
w tym bieżące na 36 827 663,00 zł i ma-
jątkowe na 5 969 119,00 zł. Ustalony de- 
ficyt wyniesie 1 200 946,00 zł. Zostanie 
on pokryty przychodami pochodzącymi 
z kredytu w wysokości 980 946,00 zł  
oraz wolnymi środkami w wysokości  
220 000,00 zł. Ustalone przychody za-
mknęły się kwotą 4 318 921,00 zł, a  roz-
chody kwotą 3 117 975,00 zł.

Uchwały budżetowe zostały przyjęte 
przez radnych jednogłośnie. Wójt Anna 

Bętkowska, która w okresie przed sesyj-
nym miała masę roboty nie kryła zado-
wolenia.

W czasie sesji przewodniczący komi-
sji rewizyjnej Andrzej Cholewa odczytał 
protokół z przeprowadzonej kontroli 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. O tej 
kontroli mówiło się od dawna, a na jednej 
z wiosennych sesji pod adresem kierow-
nictwa ZWiK padały groźno brzmiące 
pytania dotyczące gospodarności i spo- 
sobu wykorzystywania samochodu aseni-
zacyjnego na oczyszczalni. Wydawało się, 
że będzie burza, a tymczasem…

– Komisja nie miała zastrzeżeń, co do 
celowości wydatków. Wskazane jest na-
tomiast dalsze poprawianie rentowno-
ści i sposobu wykorzystania samochodu 
asenizacyjnego. Dlatego zaleca się prze-
prowadzenie optymalizacji wykorzysta-
nia samochodu poprzez budowę punktu 
zlewnego. Skróci to znacznie przejazdy 
oraz pozwoli na uzyskanie środków na 
nowe inwestycje – powiedział Cholewa.

PIOTR KITRASIEWICZ

Modernizacja drogi w Porębach

Przebudowa budynku gminnego w Woli Karczewskiej

Pierwszy odcinek ma długość 500,0 m zaś cała droga 1075,0 m. Modernizacja 
polega na wykonaniu nawierzchni drogi z tłucznia kamiennego szerokości 4,0 m  
z zagospodarowaniem obustronnym poboczy. Modernizacja drugiego odcinka  

tej drogi zaplanowana jest na rok 2013. Koszt robót budowlanych związanych z mo- 
dernizacją pierwszego odcinka wyniósł 108 799,65 zł z czego kwotę 50 000,00 zł  
pozyskaliśmy w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, a na kolejny etap złożymy 
wnioski. 
 DS

Obecna przerwa w pracach bu-
dowlanych była wcześniej zapla-
nowana w przyjętym harmono-

gramie tej inwestycji. Na czas przerwy 
w robotach plac budowy jest przez wy-
konawcę zabezpieczony oraz ochraniany. 
Kontynuacja prac nastąpi wiosną bieżą-
cego roku.  Gmina Wiązowna zgodnie  
z zawartą umową przedłożyła wymaga-
ne rozliczenie z dotychczasowej realiza-
cji projektu jednostce współfinansują-

kolejny wniosek na dofinansowanie do-
kończenia tego zadania inwestycyjnego. 
Ewentualne uzyskanie wnioskowanych 
środków finansowych pozwoli wykonać 
wszystkie zaplanowane prace i przekazać 
cały obiekt do użytkowania. TD

Na koniec 2012 r. sfinalizowano modernizację pierwszego odcinka drogi gminnej 
270636W w Porębach, od drogi powiatowej 2706W w kierunku Teresławia.

Zakończono przewidziane na 2012 
rok roboty budowlane, wykonywane 
w ramach Etapu I, przebudowy 
budynku gminnego na Wiejski  
Dom Kultury „Nad Świdrem”  
w Woli Karczewskiej.

cej tę inwestycję tj. Ministrowi Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. Kwota, któ-
rą pozyskaliśmy, to 300 000,00 zł. Całko-
wity koszt robót I etapu to 736 704,38 zł.  
Wójt Gminy złożyła również do Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
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Światło spełnienia

Przybyłych powitała i omówiła 
główne założenia projektu dy-
rektor GOPS Małgorzata Łysik.  
Od 2008 roku w Gminie Wią-

zowna skorzystało z niego łącznie 147 
bezrobotnych. W 2012 roku w projek-
cie wzięło udział 12 osób. Uczestniczyli 
oni w kursach zawodowych indywidual-
nie dopasowanych do potrzeb każdego  
z kursantów, w warsztatach psychologicz-
nych oraz warsztatach doradztwa zawo-
dowego, odbyli wyjazd integracyjny do 
Zakopanego. – Zachęcam osoby, które 
znalazły się w nieco trudniejszej sytuacji  
do zgłaszania się do nas i do korzystania 
z naszej oferty projektowej – powiedziała 
dyrektor GOPS.

Wójt Anna Bętkowska życzyła wszyst-
kim uczestnikom projektu spełnienia 
planów, pomyślności w życiu, rozwoju 
osobistego, uświadomienia sobie własnej 
wartości i mocnego oparcia w sobie sa-
mym. – To dobrze, że są takie miejsca 
jak to, w Radiówku. Miejsca pomagające 
osobom zagubionym w życiu w odnale-
zieniu swojego „ja” i docenienia siebie  
w konfrontacji z przeszkodami i wyzwa-
niami jakie stawia codzienność. Życzę 
Państwu pełnego spełnienia – powiedzia-
ła pani wójt.

Każdy z uczestników tegorocznej edy-
cji projektu opowiedział o swoim w nim 
udziale i szansie jaką otrzymał na dalsze 
życie. Wielu ukończyło kursy kompu-
terowe oraz kursy na prawo jazdy. Nie-
którzy zdobyli podstawy rzadziej wystę-

pujących umiejętności jak kompozycje 
florystyczne, ceramiczne lub stylizacja 
paznokci czy aerografii. Byli tacy, któ-
rzy z dużym przejęciem wspominali swój 
udział w projekcie dziękując za „okazane 
serce, każdy przejaw dobra, każdy przy-
jazny gest”. Wystąpienia uczestników 
były także efektem ich pracy zespołowej 
pod kierunkiem psychologa i doradcy za-
wodowego, bo dzięki temu mieli okazję 
przećwiczyć swoją autoprezentację oraz 
sposób wyrażania siebie w wystąpieniach 
publicznych. Dyplomy wręczyły uczestni-
kom wójt Anna Bętkowska oraz dyrektor 
Małgorzata Łysik.

Artystycznym akcentem spotkania 
było Bożonarodzeniowe przedstawienie 
słowno-muzyczne wyreżyserowane przez 
Artura Niedziółkę. Wykorzystano w nim 
elementy „Pastorałki” Leona Schillera  

i Jana Maklakiewicza, której premiera  
w Gminie Wiązowna odbyła się 21 grud-
nia br. Oprócz kursantów projektu ak-
tywizacji społeczno-zawodowej, udział  
w przedstawieniu wzięły wolontariuszki, 
Daria Leleń i Wiktoria Lech, uczestniczki 
„Pastorałki”. Ładne głosy utalentowa-
nych wokalnie obu dziewczyn nadawały 
ton przedstawieniu w Radiówku dobrze 
oddając melodykę i brzmienie znanych 
kolęd. Oprawę muzyczną zapewniły Elż-
bieta Dryll (instrument klawiszowy) oraz 
Monika Pogorzelska (flet). W przedsta-
wieniu wykorzystano wiersz autorstwa 
jednego z uczestników projektu, Andrze-
ja Malesy.

Po złożeniu życzeń bardzo udanego 
przyszłego roku, także w sferze orga-
nizacji kolejnego projektu aktywiza- 
cji społeczno-zawodowej, przez prezesa 
Stowarzyszenia Krokus, prof. Elżbietę 
Dryll, członek zarządu tego stowarzy-
szenia ksiądz Krzysztof Pietrzak powie-
dział do zebranych:  – Zrobiliście wielką, 
cudowną rzecz. Wy jesteście światłem 
betlejemskim, bo każde działanie w inte-
resie społecznym, na rzecz innych ludzi, 
jest cudowne. Cudowne, gdyż pobu-
dzające innych do działania. Ale światło  
to zobowiązuje. Pozwólmy mu więc  
nie tylko, żeby w nas działało, ale za-
nośmy je również do innych środo-
wisk, dzielmy się nim, dzielmy się tym,  
co sami otrzymaliśmy. Ksiądz Pietrzak, 
były proboszcz parafii św. Wojciecha  
w Wiązownie, uczestniczył przed laty  
w powołaniu stowarzyszenia Krokus  
i nadal jest zżyty z wiązowską społeczno-
ścią, zwłaszcza z osobami potrzebujący-
mi pomocy. Zebrani podzielili się opłat- 
kiem składając sobie życzenia. Na za-
kończenie spotkania uczestnicy projek-
tu pozowali do wspólnego zdjęcia wraz 
z przedstawicielami GOPS, Krokusa  
i Urzędu Gminy.

 PIOTR KITRASIEWICZ

Wieczorem 27 grudnia w DPS w Radiówku odbyło się spotkanie 
Bożonarodzeniowe Stowarzyszenia Krokus oraz Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, na którym podsumowano tegoroczną realizację unijnego, 
systemowego projektu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych. 
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Podziękowanie  
za okazane serce

Kilkanaścioro mieszkańców naszej gminy  postanowiło 
udzielić pomocy będącej w trudnej sytuacji material-
nej rodzinie państwa Cisowskich ze wsi  Stanowiska 

w powiecie Włoszczowa. Jest to rodzina wielodzietna, która 
pod zastaw ziemi zaciągnęła kredyt na sfinansowanie operacji 
jednego z synów. Nasi współsąsiedzi dokonali zbiórki towa-
rów spożywczych, takich jak drób, makaron, kasza, cukier, 
mak, warzywa (4 worki), węgiel (2 worki), drewno opałowe  
(4 worki), zabawki, odzież, mandarynki, ciasto oraz inne  
towary. Dary zebrał Jerzy Pokrywczyński i zawiózł na miejsce 
15 grudnia 2012 r. Przebrał się nawet za Mikołaja, aby wrę-
czyć paczki dzieciom.

– Dziękuję darczyńcom za serce i okazaną pomoc. Z Bogiem 
– czytamy w liście od pani Katarzyny Cisowskiej. 

Na prośbę obdarowanych zamieszczamy listę darczyńców: 
Leszek Sobota, Jadwiga Łysik, Maria Piskorek, Barbara Hoch-
-Szwedo, Dorota Pliszczyńska, Anna Sałata, Janusz Papis,  
Jerzy Pokrywczyński, Irena Stolarczuk, Zbigniew Izdebski  
(syn Henryka), Mirosław Zając, Sylwester Redek, Ireneusz 
Urbański, Wojciech Ertel, Zbigniew Rak, Firma Bartolini,  
Firma Holdmar.    JP

Zajęcia arteterapii  
dla dzieci niepełnosprawnych
Centrum Wolontariatu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wiązownie zaprasza na zajęcia  
dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi  
z terenu Gminy Wiązowna.

Celem zajęć jest stworzenie syste-
mu wsparcia dla rodzin i opieku-
nów dzieci niepełnosprawnych, 

integracja dzieci niepełnosprawnych  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wiązownie

Radiówek 25, 05-462 Wiązowna
Telefon: 22 780 46 59

Fax: 22 780 46 59
e-mail: gops@wa.home.pl

ze środowiskiem zamieszkania, a także 
budowanie postaw prospołecznych wo-
lontariuszy.

Zajęcia dla dzieci podzielone są na 
trzy części: artystyczną, ruchową i relak-
sacyjną.

Rodzice mają możliwość wziąć udział 
w zajęciach lub zostawić dzieci pod opie-
ką wolontariuszy i w tym samym czasie 
uczestniczyć w grupie wsparcia prowa-
dzonej przez psychologa.

Podczas zajęć obecni są wolontariusze, 
którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach, 
opiekują się uczestnikami, wspierają ich 
w działaniach. 

Zajęcia odbywają się dwa razy w mie-
siącu, w soboty w godz. 11.00-13.00  
w Domu Społecznym, Radiówek 25. 

Szczegółowe informacje można uzy-
skać w Gminnym Ośrodku Pomocy  
Społecznej w Wiązownie pod nr tel.  
22 780 46 59 w. 26, 29.

Serdecznie zapraszamy rodziny z dzieć- 
mi niepełnosprawnymi oraz osoby chęt-
ne do pomocy przy organizacji zajęć.

E. BORKOWSKA
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Bohater znad ŚwidraPodczas zrywu niepodległościowego 
w 1863 roku na terenie obecnej gminy 
Wiązowna i w najbliższych okolicach 
toczyły się powstańcze walki. 

Na przełomie stycznia i lutego 
1863 r. w ówczesnym po-
wiecie stanisławowskim kon-
centrowały się grupy Zie- 

momysława Kuczyka i Ignacego Myst-
kowskiego. Jak podał Andrzej Wocial,  
w Roczniku Mińskomazowieckim z 1999 r.  
oddział płk. Kuczyka 12 lutego 1863 r. 
zajął Kałuszyn, potem Cegłów i ogłosiw-
szy utworzenie filii Rządu Narodowego, 
rekwirował w tych miastach pieniądze 
na cele powstańcze. Z partyzantami 
współpracował proboszcz z Latowicza 
ks. Antoni Stępowski.  Za działalność pa-
triotyczną został aresztowany i miał być 
przetransportowany do Mińska. Konwo-
jowanego przez sotnię Kozaków i kom-
panię strzelców z garnizonu mińskiego 
na leśnej drodze do Siennicy, pomiędzy 
Wielgolasem a Drożdżówką, po krótkiej 
walce, księdza uwolnili żołnierze Ku-
czyka. W potyczce zginęło 2 sołdatów,  
a kilkunastu zostało rannych. W odwe- 
cie dowództwo carskie postanowiło wy-
tropić i zniszczyć ten powstańczy od-
dział, zagrażający komunikacji na Trak-
cie Brzeskim.

Wytropiono ich 3 marca 1863 r.  
i na polach pomiędzy Porębami a Gli-
nianką miała miejsce potyczka, w której 
300-osobowy oddział płk Kuczyka został 
zmuszony do obrony. Powstańców zaata-
kowali żołnierze carscy z kostromskiego 
pułku piechoty w liczbie ok. 500 osób  
i przy wsparciu sotni kozackiej. W obli-
czu dwukrotnie silniejszego przeciwnika 
partyzanci  po krótkiej walce wycofali 
się w kierunku Karczewa. We wsi Glin-
ki ponownie zostali zaatakowani przez 
Rosjan. Tym razem powstańcy, wykorzy-
stując dogodne pozycje, stawili skutecz-
ny, twardy opór. Rosjanie zostali odparci  
ze stratą 40 żołnierzy i wycofali się  
do Karczewa. Straty własne wynosiły  
15 zabitych i rannych. Po tej potyczce 
część zdekonspirowanego oddziału prze-
prawiła się po lodzie przez Wisłę, ale na-
stępnego dnia została rozbita pod Górą 
Kalwarią. 

Przez cały rok 1863 na wschód od 
Warszawy walczyły oddziały partyzanc-
kie: Józefa Jankowskiego, Adama Zieliń-
skiego, Józefa Matlińskiego, Władysława 
Czarkowskiego i innych. Od początku 
lutego najaktywniej na tym terenie dzia-
łał oddział mjr. Józefa Jankowskiego 
(1832-1864), który 20 lutego 1863 r. 

otrzymał nominację na naczelnika czy-
li komendanta powstańczego powiatu 
stanisławowskiego. Najpierw przeprowa-
dził intensywne szkolenie 300 rekrutów,   
po czym urządzał  z nimi śmiałe i udane 
rajdy na placówki rosyjskie pod Warszawą.

25 maja w 1863 r. w okolicach karcz-
my stojącej przy szosie lubelskiej w Rud-
ce Duchnowskiej nad Świdrem, doszło 
do zwycięskiej potyczki partyzantów 
Jankowskiego z carskim konwojem 180 
rekrutów idących od strony Dęblina. 
Podczas walki odbito 40 poborowych.  
Nieprzyjaciel w walce pod Rudką stra-
cił 36 żołnierzy, jednego oficera i ośmiu 
rannych szeregowców. Straty własne: 
zabitych 6 żołnierzy i 4 rekrutów oraz 
8 rannych. W boju tym lekko ranny  
w rękę został mjr Adam Zieliński. Zwło-
ki poległych w boju powstańców pogrze-
bano na wiązowskim cmentarzu. Nabo-
żeństwo żałobne, w intencji poległych, 
odprawił ówczesny ks. proboszcz Franci-
szek Banaszewski. Dziś odnowiony krzyż 
drewniany, upamiętniający to wydarze-
nie, znajduje się obok linii energetycz-
nej przy szosie lubelskiej, kilkadziesiąt 
metrów za zakrętem do Żanęcina obok 
fundamentów starej austerii. 

Po pogrzebie w Wiązownie party- 
zanci przez Duchnów pomaszerowa-
li do Michałowa. Bohaterski dowódca 
stoczył do końca 1863 r. kilka potyczek 
m.in. 28 maja w okolicach Okuniewa, 
30 września pod Kuflewem, 25 grudnia 
pod Kockiem i 31 grudnia 1863 r, pod 
Małą Bukową w Lubelskim. Podczas 
noworocznego urlopu, w drodze do 
domu pod Warszawą został aresztowany. 
O tym zdarzeniu napisano: 21 stycznia 

1864 r. Jankowski z rtm. Domańskim  
i Szymonem Katyllą opuścili na kilka 
dni odział, prawdopodobnie z zamia-
rem udania się do Warszawy. Z uwagi  
na dużą liczbę patroli musieli jednak omi-
nąć Warszawę, kierując się za linię kolei 
warszawsko-petersburskiej. Znad Narwi, 
na wieść o pojawieniu się patroli kozac-
kich szukających ukrytej broni, udali się 
w kierunku Zegrza. Niestety, zostali tam 
zauważeni i schwytani. Istnieją również 
przypuszczenia, że został wydany przez 
byłych żołnierzy. Po kilkunastodniowych 
przesłuchaniach 12 lutego 1864 r. ppłk. 
Józef Jankowski vel Szydłowski został 
stracony na stokach Cytadeli. Zwłoki 
pogrzebano na miejscu kaźni. W konspi-
racyjnej prasie zamieszczono nekrolog: 
Dnia 12. lutego o godzinie 10-tej rano 
Józef Jankowski, podpułkownik wojska 
narodowego, przez Moskali życia po-
zbawiony, oddał Bogu wielkiego, boha-
terskiego ducha. Ziemia polska straciła  
w nim jednego z najzacniejszych swych 
Synów. Czterdzieści razy potykał się  
z wrogiem: oto jego wina przed Mo-
skwą, oto jego niepożyta zasługa przed 
narodem, która uwieczni pamięć jego 
w wdzięcznych sercach współziomków. 
Ożywiony czystą i gorącą miłością ludu 
wiejskiego, posiadał najzupełniejsze jego 
zaufanie; i temu to zaufaniu zawdzięczał 
szczególnej możność stawienia przez czas 
tak długi oporu przeważnym nieraz siłom 
wroga. Bogobojność i czystość obyczajów 
były znamionującymi go cechami; modli-
twą rozpoczynał on i kończył swoje wal-
ki? Pamięć o tym bohaterskim dowódcy 
wojsk powstańczych pozostała.

 KRZYSZTOF OKTABIŃSKI

M. Gierymski: Patrol powstańczy.
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16 lutego
• Stefanówka, godz. 9.00, w klubie
• Majdan, godz. 10.00, w klubie
• Zagórze, godz. 13.30, przy recepcji 
23 lutego
• Boryszew, godz. 9.00, w klubie
• Duchnów, godz. 11.00, w klubie
• Kąck, godz. 13.00, w klubie 
2 marca
• Kruszówiec, godz. 9.00, u sołtysa
• Czarnówka, godz. 10.00, u sołtysa
• Bolesławów, godz. 11.30, u sołtysa
• Lipowo, godz. 12.30, u sołtysa
• Kopki, godz. 14.00, u sołtysa 
16 marca
• Wola Ducka, godz. 9.00, w klubie
• Wola Karczewska, godz. 10.30, w klubie
• Rzakta, godz. 12.00, w klubie
23 marca
• Wiązowna Kościelna, godz. 14.00, u sołtysa
• Radiówek, godz. 17.30, w klubie 
6 kwietnia
• Wiązowna Gminna, godz. 18.00, w lecznicy 
13 kwietnia
• Poręby, godz. 9.00, w klubie
• Glinianka I, godz. 10.30, u sołtysa
• Glinianka II, godz. 12.00, przy straży pożarnej 
20 kwietnia
• Emów, godz. 14.00 u. P. Paprockiego
• Emów, godz. 14.30 przy sklepie
27 kwietnia
• Góraszka, godz. 14.00 w klubie
• Góraszka, godz. 15.00 osiedle
Informacje: 
Lecznica POLI-VET, ul. Boryszewska 2, Wiązowna, 
tel. 22 789 01 23 
 INFO. POLI-VET

Plan szczepień przeciwko 
wściekliźnie na 2013 rok

Kosmici na Duchnowskiej
Zimowej, słonecznej soboty, jak często  
to robię, wyjechałam na spacer służbowy. 
Jaki jest stan  wody w rowach, co robią 
bobry, co się dzieje w terenie, to tezy 
spaceru. Spacer z założenia powinien 
być przyjemny, służący odpoczynkowi  
i relaksowi, obcowaniu z przyrodą  
i podziwianiu powolnych wprawdzie,  
ale coraz bardziej widocznych oznak 
postępu naszego wspólnego dobra  
jakim jest Gmina Wiązowna. Niestety, 
tym razem srodze się zawiodłam.
Jadę ulicą Duchnowską, przecieram 
więc oczy, ale ohydny widok nie ustępuje. 
Stop. Podchodzę bliżej i…tak, to  
nie złudzenie. Na leśnym runie, wśród 

krzaków i drzew leżą śmieci, obrzydliwe 
odpadki… przy pięknej ulicy, w pobliżu 
wspaniałych domów. Brr!
„Znowu nawiedzili nas kosmici” myślę  
ze smutkiem. Musieli być to niezawodnie 
przybysze  z kosmosu, bo czyż normalny 
mieszkaniec, nasz sąsiad, użytkownik 
tej samej wiązowskiej ziemi mógłby 
zostawić po sobie takiego rodzaju 
„prezent”?
Czy obowiązki, które wprowadza 
wchodząca w życie w lipcu br. ustawa 
śmieciowa, o której tyle ostatnio  
mówimy w ramach spotkań  
z samorządem i mieszkańcami,  
coś zmieni? A jeżeli nie zmieni?  
Trzeba będzie nadal edukować  
i wyjaśniać, apelować i niemal błagać: 
„Ludziska, nie wywoźcie śmieci  
do lasów, nie twórzcie dzikich wysypisk, 

czy nie macie oczu, czy nie widzicie,  
że zatruwacie nas wszystkich,  
a przy okazji i siebie samych, swoich 
bliskich, swoje dzieci?! Czy to przyjemne 
wrażenie estetyczne?”
Jadę dalej, piękne odnowiona kapliczka  
i 30 m dalej – stosy śmieci!!!!
Refleksja smutna: człowieka zmienić 
najtrudniej. Ma swoje nawyki, 
przyzwyczajenia, i po prostu nie chce  
mu się postępować inaczej. Co można 
więc zrobić? I wydaje mi się, że jest tylko 
jedno wyjście. Takiego „śmieciarza”, 
„kosmitę” można tylko zawstydzić. 
Pokazując skutki tego co robi.  
Dlatego w tym numerze w rubryce 
„Spacerkiem po Gminie Wiązowna” 
prezentujemy zdjęcia z mojej przechadzki 
wzdłuż Duchnowskiej. Prezentujemy je  
– bez komentarza. ANNA BĘTKOWSKA 

Okiem wójta

Wniosek o paszport w dowolnym 
punkcie paszportowym
Od 17 stycznia 2013 roku wniosek  
o paszport będzie można złożyć  
w dowolnym wydziale paszportowym 
na terenie całego kraju, bez względu  
na miejsce zameldowania.  

Czas wyrobienia paszportu (do 30 
dni) i opłaty pozostają bez zmian. 
Na Mazowszu działa 20 punktów 

paszportowych, 5 w delegaturach MUW 
(Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom  
i Siedlce), 15 w Warszawie i okolicz-
nych powiatach. W wybranych punktach 
umożliwiono uiszczanie opłat w kasach 
na miejscu i wprowadzono elektroniczny 
system numerkowy. Pod koniec 2009 r. 
urząd wojewódzki uruchomił automatycz-
ną infolinię paszportową 22 695 73 88. 
Wszelkie informacje dotyczące paszpor-
tów dostępne są na www.mazowieckie.pl 
(zakładka Paszporty). 

Zmiany umożliwią także wydanie 
paszportu tymczasowego w nagłych, 
udokumentowanych przypadkach zwią- 
zanych z działalnością zawodową. Do- 
tychczas było to możliwe tylko w przy-
padku choroby, śmierci za granicą  
najbliższego członka rodziny lub ko- 
nieczności nagłego leczenia. Zachęca- 
my do sprawdzenia terminu ważno-
ści paszportów całej rodziny i składa-
nia wniosków o paszport przed zapla-
nowaniem letnich wakacji za granicą,  
co najmniej 1,5 miesiąca prze wyjazdem. 

Co roku straż graniczna cofa z lotniska 
ponad 150 osób z powodu nieważnego 
paszportu lub jego braku – przypomi-
na Katarzyna Prus – Stachyra, dyrektor 
WSO MUW. 

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI 

Terenowe Punkty paszportowe 

około Warszawskie:

Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 3

Otwock, ul. Armii Krajowej 5

Legionowo, ul. Józefa Piłsudskiego 41
                                                                   

INFOLINIA: 22 695 73 88
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Miejsca na podium
Dzięki dofinansowaniu  
działań UKS „Orły”  
przez Urząd Gminy Wiązowna, 
młodzież reprezentująca  
Gimnazjum w Gliniance  
mogła zaprezentować się  
na Międzynarodowych  
Zawodach Szkół Gimnazjalnych  
w Lekkiej Atletyce w Siedlcach.

Wystąpiła liczna reprezenta-
cja szkoły, która jako jedyna 
miała zaszczyt reprezentować 

Gminę Wiązowna. W niesprzyjających 
warunkach pogodowych uczniowie bar-
dzo ambitnie walczyli o jak najlepsze 
wyniki. Rezultatem tego było I miejsce 
Daniela Antosiewicza i Gabrieli Przy-
sowy w skoku wzwyż oraz II miejsce  
Moniki Wypustek w biegu na 100 m 
przez płotki. Monikę wyprzedziła tyl-
ko zawodniczka z Kaliningradu. Bardzo 
emocjonującą walkę stoczyła też sztafeta 
dziewcząt w składzie Beata Konowroc-
ka, Kamila Książek, Marta Łuczyńska, 
Gabriela Przysowa, która ostatecznie 
zajęła IV miejsce ustępując zawodnicz-
kom z Kaliningradu, Pruszkowa i Sie-

dlec. Tuż za podium uplasował się też 
Dawid Michalik w biegu na 1000 m. 
Dla wszystkich jednak należą się ogrom-
ne brawa. Każdy z tych młodych ludzi 

Halowa 
dobroczynność! 

Podczas zimowej przerwy w roz-
grywkach ligowych piłkarze GAP 
Wiązowna uczestniczyli w kilku ha-
lowych turniejach piłki nożnej. Grali  
w Karczewie, Halinowie, Warszawie 
doskonaląc własne umiejętności  
i korzystając ze sportowego zaple-
cza innych klubów. Turnieje te miały 
charakter charytatywny, a zebrane  
na nich z wpisowego pieniądze zo- 
stały przeznaczone na świąteczne 
paczki dla dzieci. BO

Mistrzostwa ZSG w tenisie stołowym

W eliminacjach klasowych wy-
startowała rekordowa liczba 
uczniów blisko 200 dziewcząt  

i chłopców ze szkoły podstawowej i gim-
nazjum. Z eliminacji do Mistrzostw Szko-
ły kwalifikowała się najlepsza trójka z każ-
dej klasy.

Sam finałowy turniej przysporzył wielu 
emocji, a pojedynki finałowe stały na bar-
dzo wysokim poziomie.

Turniej jak zwykle odbył się na początku roku, aby wyłonić najlepszych tenisistów 
z naszego wiązowskiego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego, którzy będą nas 
reprezentować na Mistrzostwach Powiatu i Mazowsza. 

Podczas turnieju objawiło się kilka 
super talentów, które jeszcze nie uczęsz-
czają do GKTS Wiązowna. Mam nadzie-
je, że ten turniej zaszczepił w nich pasje  
do uprawiania tenisa stołowego „na po-
ważnie” i zapiszą się do klubu GKTS Wią-
zowna.

MIEJSCA:
SP dziewczęta

1. Wiktoria Długosz, 2. Patrycja Witan,
3. Julia Sasal ,4. Ania Sobota
SP chłoPcy

1. Piotrek Czajkowski, 2. Adam Pląsek,
3. Piotrek Gorzkowski, 4. Filip Mi- 

  kulski 
Gimnazjum chłoPcy

1. Krzysiek Piotrowski, 2.Krzysiek Ko- 
  tula, 3. Daniel Krawczyk, 4. Adrian  
  Książek. 

TOMASZ GRZYBOWSKI 
ORGANIZATOR I PROWADZĄCY TURNIEJ 

„nie pękał” i pokonywał własne trudno-
ści oraz zmagał się z własnymi słaboś- 
ciami. Zmaganiom młodych lekkoatle-
tów uważnie przygląda się też wielo-
krotna reprezentantka Polski, uczest-
niczka Igrzysk Olimpijskich – Lidia 
Chojecka.

WOJTEK DOMAN
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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.

Bez komentarza
Wzdłuż ul. Duchnowskiej w Wiązownie.

To jeden z ostatnich spacerów.  AB
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17.  wolontariuszy stało z puszkami WOŚP od go-
dzin rannych do popołudniowych w 6 miejscach 
Wiązowny: przy kościele, przed cukiernią przy  

ul. Kościelnej, pawilonie handlowym przy ul. Lubelskiej, cen-
trum Jarton, restauracji Mazowsze oraz Zespole Szkolno-Gim-
nazjalnym. Pomimo mrozu (na szczęście niewielkiego) dzielnie 
trwali na swoich posterunkach, a druhowie z wiązowskiej OSP, 
wspomagani przez kolegów z OSP Malcanów, dodawali im sił 
częstując gorącą zupą z pieczywem oraz herbatą.

W holu restauracji Mazowsze spotkałem troje wolontariuszy, 
Kingę i Piotra z Wiązowny oraz Luizę z Majdanu. Stali przed 
wejściem, ale ze względu na niską temperaturę zdecydowali się 
wejść do wnętrza lokalu.

– Ludzie chętnie dają pieniądze. Wrzucają do puszek mone-
ty i banknoty, ale częściej monety. Zwykle robią to wychodząc, 
może dlatego, że po posiłku są w lepszych humorach – śmie- 
je się Luiza. – Obsługa restauracji jest dla nas bardzo miła. Często-
wali nas herbatą, a nawet zaoferowali obiad. To bardzo krzepiące,  
nie tylko dla ciała, ale i ducha – uznała Kinga. – Pełniłem dy-
żur przed kościołem po dwóch Mszach, a potem przeszedłem  
tutaj, żeby wesprzeć dziewczyny, bo działamy w nieco osłabio-
nym składzie. Nie wszyscy wolontariusze mogli przyjechać. 
Miało nas być 20, jest 17. Będziemy tutaj do godziny 17.00  
– mówi Piotr.

Najmłodszymi wolontariuszami okazali się dwaj 10-let-
ni chłopcy, Marcin oraz Oskar, obaj z Żanęcina. Marcin stał  
z puszką przed ZSG w Wiązownie, a Oskar mu pomagał. 

Jak co roku, nad wiązowskim Finałem WOŚP czuwała koor-
dynatorka tej imprezy na terenie Gminy, Anna Chwalczuk. 

– Zajmuję się Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy w Wiązownie od samego początku istnienia, a raczej „grania” 
tej orkiestry. Przez kilka lat impreza odbywała się w Gminnym 
Ośrodku Kultury, ale w miarę rozkręcania się WOŚP potrzeba 
było więcej miejsca i przenieśliśmy się do pobliskiego Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego, gdzie w dużej sali gimnastycznej spot- 
kaliśmy się już po raz 13 – mówi Anna Chwalczuk.

Pieniądze zbierano nie tylko do puszek. Pozyskano je także 
podczas licytacji przedmiotów podarowanych przez mieszkań-
ców gminy oraz otrzymanych od Wójt Gminy Wiązowna. Zli-
cytowano m.in. obrazy, koszulki z tegorocznego finału WOŚP, 
albumy o Gminie Wiązowna oraz rzeczy codziennego użytku ta-

W niedzielę 13 stycznia w Wiązownie odbyła się zbiórka 
pieniędzy oraz imprezy towarzyszące 21. Finałowi Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrano blisko 11 tys. zł.

Wiązowski Finał WOŚP

kie jak parasole czy skarbonki-świnki. Za rekordową cenę 300 zł  
sprzedano jeden z obrazów olejnych. Oprawione w ramy i prze-
słonięte szkłem płótno przedstawiało konia. Inny obraz, uka-
zujący zwiewną postać kobiecą w błękicie, po żarliwej licytacji  
(z udziałem m.in. niżej podpisanego oraz Krystiana Herncisza) 
„poszedł” za 150 zł. Obie koszulki WOŚP zostały sprzedane  
za 200 zł każda. Byli także chętni na kupno dwóch wykwintnych 
ciast w kształcie gwiazdy i serca, wypieku Krystyny Woźniak,  
która na każdy Finał Orkiestry przygotowuje swoje wyroby. 

Artystycznymi gośćmi imprezy były dwa zespoły muzyczne: 
S.M.A.K. Band oraz Strefa Ciszy. Działający w ramach sekcji 
muzycznej GOK, S.M.A.K. Band wystąpił w składzie: Kasia Bu-
dzińska, Marcin Misiak, Marta Rybka, Marcin Herubin, Jacek 
Droń, Kuba Sędek. Istniejąca w tym składzie od niespełna roku 
grupa zaprezentowała utwory z repertuaru znanych wykonaw-
ców, polskich i zagranicznych, utrzymane w konwencji reggae, 
soul, bluesa, rocka. Zaprezentowali także utwór oryginalny, zaty-
tułowany „Twój czas”, autorstwa członków zespołu: Marty Rybki 
(muzyka) i Kasi Budzińskiej (słowa). Z kolei Strefa Ciszy, działają-
cy od 1996 roku zespół niezależny, przedstawił zgodne ze swoim 
profilem muzycznym piosenki szantowe oraz utwory instrumen-
talne utrzymane w klimatach irlandzkich. Wystąpili: Agnieszka 
Michalczyk, Piotr Michalczyk, Andrzej Leleń, Tomasz Grzechnik, 
Albert Trzaskowski.

– Był to udany, kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Nie udało nam się wprawdzie ustanowić nowego rekordu, 
ale i tak jesteśmy szczęśliwi, że zebrane w Wiązownie pieniądze 
przyczynią się do poprawy czyjegoś zdrowia i życia, przyniosą 
ulgę w cierpieniu wielu chorym – powiedziała na koniec Anna 
Chwalczuk.

Podczas XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Wiązownie zebrano 10 tys. 822 zł i 22 grosze. Brawo! Dzięki 
Wam za okazane serce!!! PIOTR KITRASIEWICZ
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