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aktualności

Piosenka pomaga w życiu

Przedstawiamy sylwetki sześciorga młodych ludzi, 
mieszkańców Gminy Wiązowna, których kreatywność  
i artyzm, przyniosły im uznanie ze strony lokalnej 
społeczności oraz uhonorowanie ufundowanymi  
przez Gminę stypendiami. Zobaczmy, kim są  
i jakie plany na przyszłość mają zdolni laureaci.

Innego rodzaju umiejętność przyniosła sukces Ewie Sokolik, 
14-latce z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance, jakim było 
zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym. 
W Legnicy, gdzie odbył się finał, Ewa zaprezentowała tekst  
o Patronie swojej szkolnej placówki, Janie Pawle II, w progra-
mie indywidualnym noszącym tytuł „Święty uśmiechnięty”, 
ukazującym postać Papieża od strony nieoficjalnej, czysto ludz-
kiej, ciepłej, a nawet zabawnej. W drugim swoim konkursowym 
wystąpieniu opowiedziała w znanych osobach ze świata kultury 
i sztuki mieszkających nad Świdrem, w Gliniance i Kopkach, 
takich jak Stanisław Górka, Katarzyna Łaniewska, Jerzy Derfel, 
Irena Sarnecka-Derkacz. Wspomniała również o Arturze Żmi-
jewskim, jako „Ojcu Mateuszu”, w serialu kręconym między 
innymi w glinieckim kościele.

– Do finału konkursu doszłam pokonując poszczegól-
ne szczeble eliminacyjne: szkolny, powiatowy, wojewódzki. 
Nigdy wcześniej nie brałam udziału w publicznych wystą-
pieniach. Obecnie występuję w naszym szkolnym kółku te-
atralnym, gdzie przygotowujemy spektakl „Nex ex” Juliusza 
Machulskiego. A co będzie dalej z moim talentem krasomów-
czym? Zobaczymy. Może wezmę ponownie udział w tym sa-
mym konkursie, ale laureatka I miejsca musi odczekać swoje. 
Zobaczymy, może w liceum – mówi Ewa.

15-letnia Wiktoria Lech jest koleżanką Ewy Sokolik z Gim-
nazjum w Gliniance. Swoich zawodowych planów na przyszłość 
nie wiąże ze śpiewem, chociaż nie ma nic przeciwko temu, żeby 

Najmłodszą w tym gronie jest 11-letnia Julia 
Szczepańska, uczennica Szkoły Podstawowej  
w Wiązownie. Zaczęła śpiewać już jako przed-
szkolak (ukończyła Gminne Przedszkole im. Misia 

Uszatka w Wiązownie) i wtedy właśnie – mając 6 lat – wstąpiła  
w szranki artystycznej rywalizacji biorąc udział w Powiatowym 
Konkursie Piosenki Polskiej w Otwocku, gdzie zajęła III miejsce 
w swojej kategorii wiekowej. Przez kilka lat chodziła na zajęcia 
wokalne do Gminnego Ośrodka Kultury, a obecnie śpiewa  
w szkolnym chórze.

– Trzykrotnie zajęłam I miejsce w konkursie piosenki gmin-
nej oraz zdobyłam wyróżnienie w jednej z kolejnych edycji 
konkursu powiatowego. Regularnie śpiewam podczas uro-
czystości gminnych typu Dni Wiązowny, Andrzejki, Wigilia, 
Dzień Dziecka. Uczę się gry na pianinie, ale nie zamierzam  
iść do szkoły muzycznej, bo za dużo mam codziennych zajęć. 
Nie myślę o zawodzie związanym ze śpiewem, ale zawsze chęt-
nie pośpiewam w domu lub dla znajomych – wyznała Julia.
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Za nami kolejny, już  
33. Półmaraton Wiązowski. 
Udany jak zwykle, pomimo 
niższej frekwencji i kiepskiej 
pogody. Sam Półmaraton 
„biega” od roku 1981,  
ale początkowo nosił inną 
nazwę. Był to bowiem bieg 
„Świder-Wisła” i końcową metę 
miał w Józefowie. W kolejnych 
latach zawodnicy robili pętlę 

w Józefowie i wracali do Wiązowny, a potem…Potem 
wszystko odbywało się już między Mienią a Świdrem, 
na terenie Gminy. W swoim materiale o tegorocznym 
Półmaratonie przywołuję tamte czasy w rozmowie  
z pomysłodawcą i pierwszym dyrektorem tej imprezy. 
Niewiele brakowało, a skończyłoby się na roku 1981,  
bo rychło nastąpił stan wojenny i chętni do sportowego 
wysiłku milej byli widziani na wojskowych spartakiadach  
i turniejach niż na otwartych imprezach masowych,  
gdzie ktoś mógłby spróbować agitacji przeciwko „duchowi 
braterstwa”…Dodajmy – innemu „duchowi” i innemu 
„braterstwu”.

W numerze, który macie Państwo przed sobą, 
poświęcamy sporo miejsca Powstaniu Styczniowemu. 
Oprócz kolejnej opowieści Krzysztofa Oktabińskiego  
o tamtych wydarzeniach na tej i okolicznych ziemiach, 
pokusiliśmy się o próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie, 
czym zryw narodowy z 1863 roku jest dla współczesnej 
młodzieży? Mówią o tym nauczyciele historii z gminnych 
szkół, a ich zdania nie są bynajmniej jednolite. Oczywiście 
nie tylko historią i Półmaratonem żyje gmina.  
Żyje podatkami, jak mówią niektórzy, jedynej oprócz 
śmierci pewnej rzeczy w życiu. Tymczasem okazuje się,  
że nie takie podatki straszne, bo w naszej Gminie  
są najniższe w okolicy, co prezentuje specjalna tabelka 
przygotowana przez Referat Podatków i Opłat Urzędu 
Gminy Wiązowna. Tabela stawek za kanalizację i ścieki 
także nie wygląda strasznie, jeśli chodzi o wysokość 
kwot, jak również tzw. opłata „śmieciowa” będąca jedną 
z najniższych w powiecie otwockim (niższą od Wiązowny 
stawkę ma tylko Kołbiel). 

A propos powiatu…Przez Gminę przebiega wiele dróg 
powiatowych, których stan techniczny jest w większości 
przypadków fatalny. Władze gminy wybrały się więc  
do starostwa w Otwocku, żeby wziąć udział w posiedzeniu 
komisji Rady Powiatu poświęconemu właśnie temu 
problemowi. Uzgodnienie, jakie zawarto, być może pomoże 
coś zmienić w „dziurawym” temacie. Rozmowy trwają 
także z Halinowem, a ich treścią jest przedłużenie linii 
autobusu 730 do Brzezin. Przed panią wójt i burmistrzem 
Halinowa najtrudniejsza tura rozmów – tym razem  
z dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego.  
Na razie obie gminy, Wiązowna i Halinów, podpisały 
porozumienie o pomocy wzajemnej w sytuacjach 
kryzysowych. Dotyczy to również podtopień. 

 Wasz redaktor naczelny

 Piotr Kitrasiewicz

Drodzy Czytelnicy!
śpiew traktować jako prywatne hobby. Podobnie zresztą jest te-
raz, bo udział w wokalnych imprezach traktuje jako przygodę. 
A jakie plany ma Wiktoria na najbliższą przyszłość?

– Biorę udział w próbach do spektaklu o charakterze mu-
sicalu. Jest nim „Mistrz i Małgorzata”, przygotowywany  
w Gminnym Ośrodku Kultury przez Artura Niedziółkę, z któ-
rym wcześniej współpracowałam przy „Skrzypku na dachu”. 
Wiosną czeka mnie ogólnopolski konkurs „Rozśpiewany Wa-
wer”, gdzie w ubiegłych edycjach zajęłam II miejsce wykonując 
„Sen o Warszawie” z repertuaru Czesława Niemena – wyznała 
Wiktoria.

Izabela Suchecka ma 19 lat i uczy się w klasie maturalnej 
warszawskiego Technikum Geodezyjnego. Jest laureatką wielu 
konkursów piosenki o charakterze lokalnym i ogólnopolskim 
m.in. „Mini przepustki” do Mrągowa w Mrągowie, Powiato-
wego Konkursu Piosenki Polskiej w Wiązownie, Konkurs Pio-
senki Różnej w Otwocku.

Jej najbliższym planem jest zdanie matury, a kiedy to nastą-
pi chciałaby kształcić swoje umiejętności wokalne w Zespole 
Państwowych Szkół Muzycznych im. Chopina w Warszawie. 
Jej marzeniem jest również założenie zespołu rockowego,  
do którego zaczęła już kompletować muzyków.

– Będzie to zespół coverowy, wykonujący utwory znanych 
muzyków w mojej aranżacji. Kilku kolegów wyraziło już zgo-
dę na udział w nim, brakuje nam jeszcze grających na piano  
i gitarze. A moje dotychczasowe osiągnięcia? Rzeczywiście było 
ich sporo, zwycięstwa w konkursach wokalnych: gminnych, 
powiatowych, wojewódzkich, nawet ogólnopolskich. Niestety, 
niezbyt dokładnie je pamiętam, liczy się dla mnie śpiew, a nie 
nagrody – mówi Iza.

21-letnia Magdalena Sobkowicz mieszka w Wiązownie i jest 
laureatką Konkursu Piosenki Różnej w Otwocku. Wraz z ze-
społem RH Blues, którego była wokalistką, zdobyła II miejsce 
na Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Country „Przepustka 
do Mrągowa 2011”. 

Magda ma zawodowe plany ściśle sprecyzowane. Studiuje 
lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim i zamie-
rza zostać zawodowym tłumaczem. Nie wyobraża sobie jed-
nak, żeby muzyka zniknęła z jej życia.

– Zamierzam nadal występować. Razem z kolegą, Mikoła-
jem, tworzymy duet wokalno-muzyczny pod nazwą „Sturm 
und Drang”, w ramach którego śpiewamy, a także akompaniu-
jemy sobie, covery znanych, jak również mniej znanych piose-
nek anglojęzycznych. Prezentujemy je w klubach i ośrodkach 
kultury, a także innych miejscach związanych z kulturą i sztuką 
– mówi Magdalena.

Paweł Izdebski, mieszkaniec Wiązowny, jest laureatem pre-
stiżowych konkursów ogólnopolskich takich jak „Ten Ton” 
w warszawskiej Dorożkarni, „Tulipanada” w Ursusie, „Złota 
Ósemka” w Białołęce i wielu innych. Wystąpił w popularnym 
programie telewizyjnym „Bitwa na głosy”. 

Obecnie ma 23 lata i uczy się na Wydziale Wokalnym Szkoły 
Muzycznej II stopnia im. Chopina w Warszawie. W czasie wol-
nym od zajęć, pracuje nad indywidualnym projektem solowym.

– Będzie to moja własna propozycja artystyczna o charak-
terze programu wokalno-muzycznego. Teksty do programu 
piszą różne osoby, zawodowo związane z literaturą, a muzykę 
do ich utworów skomponuję sam. Oczywiście będą to teksty 
polskojęzyczne. Program nie będzie zawierać etiud ani wsta-
wek aktorskich, bo jestem przeciwnikiem łączenia aktorstwa  
z muzyką. Śpiewam to co czuję – powiedział Paweł. 

 PIOTR KITRASIEWICZ, FOT.: PK
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Lekkoatleci ruszyli

Oczywiście głównym punktem 
sportowych zmagań był Bieg 
na dystansie 21,097 km.  
Sygnałem do startu w nim 

był wystrzał z moździerza  Bractwa Kur- 
kowego „Lechity”. Komendę startową  
poprzedziło wystąpienie wójt Anny Bęt- 
kowskiej, w której szefowa gminy ży-
czyła wszystkim dobrej kondycji i zapa-
łu, wbrew nie najlepszej aurze pogodo-
wej. Oprócz biegu półmaratońskiego, 
rozegrano Mały Ćwierćmaraton na 
1,05 oraz Mały Półmaraton 2,11 km, 
jak również Bieg Krasnoludków dla 
dzieci najmłodszych na 0,16 km oraz 
Bieg dorosłych na 5 km. W tym ostat-
nim sygnał do startu dała strzałem  

z pistoletu pani wójt. Jak co roku udział 
w imprezie wzięli zawodnicy niepeł- 
nosprawni.

Sprawozdawcą i komentatorem za-
wodów był  Roman Toboła, a wspo-
magał go w tym niełatwym zadaniu 
Sylwester Rozdżestwieński, który  wziął 
udział w Półmaratonie Wiązowskim  
po raz 32. – Przez kilkanaście edycji 
Ania, czyli obecna pani wójt, prowadzi-
ła razem ze mną spikerkę i wręczanie 
nagród. Ona, jak również wieloletni dy-
rektor Pólmaratonu, Sylwester Szywała, 
dużo zrobili, żeby ta impreza przetrwała 
– powiedział Rozdżestwieński. Oprócz 
wójt Anny Bętkowskiej oraz jej zastępcy, 
dyrektora Półmaratonu, Tomasza Kosty-

ry, nagrody wręczali sponsorzy oraz go-
ście zawodów. Wśród tych ostatnich był 
pierwszy dyrektor oraz pomysłodawca 
Półmaratonu, który nosił wówczas inną 
nazwę, Gerard Wołodźko.

– Pierwsza edycja Półmaratonu od-
była się w 1981 roku, a trasa biegła 
od Rudki do Józefowa. Impreza nosi-
ła nazwę „Świder – Wisła”. Głównym 
organizatorem imprezy były Warszaw-
skie Ośrodki Wypoczynkowe „Wisła” 
oddział Otwock, a jej współorganiza-
torem był wiązowski Ludowy Zespół 
Sportowy Advit. Współpraca z Józefo-
wem zakończyła się po kilku edycjach,  
i od tamtego czasu impreza jest całko-
wicie wiązowska. Pamiętam, że w 1981 
roku, w inauguracyjnym starcie udział 
wzięło 150 zawodników. Ale już w kolej-
nym roku wystartowało około 400 osób,  
pomimo obowiązującego stanu wo-
jennego, z powodu którego z trudem  
udało się przekonać lokalnego komi-
sarza wojskowego, że bieg powinien 
jednak nastąpić – powiedział Gerard  
Wołodźko.

Nagrody wręczali również dwaj 
olimpijczycy: brązowy medalista w kaja-
karstwie z Rzymu z 1960 roku, Włady-
sław Zieliński, oraz brązowy medalista  
w podnoszeniu ciężarów z Montrealu  
z 1976 roku, Kazimierz Czarnecki. 
Przybyła Radna Sejmiku Województwa 

W niedzielę 24 lutego zawodnicy wystartowali z ul. Kościelnej w Wiązownie do remizy w Gliniance i z powrotem,  
biorąc udział w kolejnym, już trzydziestym trzecim, Półmaratonie Wiązowskim. Renomowanej imprezie  

sportowo-rekreacyjnej o zasięgu międzynarodowym towarzyszyły jak zwykle biegi dodatkowe.
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Mazowieckiego Jolanta Koczorowska 
oraz aktualni reprezentanci Gminy Wią-
zowna w Radzie Powiatu Otwockiego: 
Roman Zdunik i Janusz Budny.

W biegu głównym, Półmaratono-
wym, wzięły udział 674 osoby. W kla-
syfikacji mężczyzn pierwsze miejsce  
z czasem 01:05:43 wywalczył zwy-
cięzca ubiegłorocznej edycji Roman 
Romanienko z Urzgoroda (Ukraina).  
Na drugiej  pozycji (czas 01:05:52) zna-
lazł się także Ukrainiec Iveruk Mychaiło 
z Rownego, a trzecie miejsce z czasem 
1:06:06 zajął nasz rodak, Jakub Nowak 
z Warszawy. 

Spośród biegaczek najlepsza oka-
zała się Izabela Trzaskalska z Terespo-
la  (01:17:24), która w ubiegłym roku 
uplasowała się na II pozycji. Drugie 
miejsce zajęła Emilia Zielińska z War-
szawy (01:26:43), a trzecie – Rosjanka 
Elena Bolhowitina z Penzy (01:28:12).

W Biegu na 5 kilometrów udział 
wzięło 176 zawodniczek i zawodników. 
W klasyfikacji mężczyzn na I miejscu  
z czasem 00:15:13 uplasował się Jacek 
Wichowski z Pomiechówka, przed Pio-
trem Łobodzińskim z Bielska Podlaskie-
go (II m. z czasem 00:15:22) i Markiem 
Książkiem z Wiązowny - Kopek (III m., 
00:15:22). Spośród pań I miejsce przy-
padło Izabeli Zaniewskiej z Czarnej 
Białostockiej (00:17:38). Na drugiej 
pozycji znalazła się Paulina Pawłowska 
z Siedlec (00:18:19), a na trzeciej Ewa 
Chreścionko z Wyszkowa (00:18:52).

W Półmaratonie po raz pierwszy 
wystąpili jako osobna drużyna funk-
cjonariusze służby celnej, rozgrywający  
w ramach wiązowskiej imprezy swoje 
nieformalne mistrzostwa Polski. Pierw-
sze miejsce z czasem 01:20:38 zajął 
Krzysztof Umbras z Olsztyna, przed 

Pawłem Gawlakiem z Warszawy (II m., 
czas 01:25:57) i Jarosławem Łaskarzew-
skim z Olsztyna (III m., czas 01:28:48). 

W Biegu na 5 km czyli Wiązowskiej 
5-tce liderami celników zostali: Łukasz 
Wolak z Braniewa (00:19:12), Zbigniew 
Kubowicz z Oławy (00:21:59), Dariusz 
Ścigaj z Dąbrowy Górniczej (00:21:59). 

W biegach dziecięco-młodzieżowych, 
rozgrywanych na dystansach 2,11 km 
(Mały Półmaraton) oraz 1,05 km (Mały 
Ćwierćmaraton), najlepsi okazali się: 
w Małym Półmaratonie – Aleksan- 
dra Klimczak (Wołomin) oraz Mar-
cin Wiekiera (Gimnazjum im. Jana Pa- 
wła II w Gliniance); w Małym Ćwierć-
maratonie – Zuzanna Miklińska (SP  
w Otwocku), Natalia Rudnik (SP w No- 
wych Ręczajach), Filip Mikulski (SP  
w Wiązownie), Dawid Kosowicz (SP  
w Nowych Ręczajach).

W biegach młodzieżowych pobiegło 
w tym roku 265 zawodników, a w biegu 

Krasnoludków 139 najmłodszych lek-
koatletów w czerwonych czapeczkach  
z pomponikami.

Puchar Wójta za propagowanie ma-
sowego biegania otrzymała Szkoła Pod-
stawowa w Turzu. Drugie miejsce w tej 
szczytnej kwalifikacji zajęło Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Gliniance, a trzecia 
pozycja przypadła Szkole Podstawowej 
w Nowych Ręczajach. 

Za najlepszych zawodników Półma-
ratonu z terenu Gminy Wiązowna uzna-
no Justynę Tarnowską oraz Jakuba We-
sołowskiego. 

Na zakończenie imprezy wójt Anna 
Bętkowska podziękowała uczestnikom, 
organizatorom, wolontariuszom oraz 
wszystkim osobom zaangażowanym  
w przygotowanie tegorocznej edycji. 

– Zapraszamy za rok, na trzydziesty 
czwarty Półmaraton Wiązowski – po-
wiedziała na koniec Anna Bętkowska.  
 PIOTR KITRASIEWICZ 
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Spotkanie z Policją 

W powiecie 
o stanie dróg
Władze samorządowe oraz radni Gminy Wiązowna wzięli 
udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego  
i Promocji Powiatu Rady Powiatu Otwockiego  
dotyczącym między innymi dróg powiatowych 
znajdujących się na terenie Gminy.

W dniu 6 lutego w Powiatowym Młodzieżowym 
Domu Kultury w Otwocku odbyło się spotkanie 
kierownictwa i kadry Powiatowej Komendy Policji 

w Otwocku ze starostą powiatowym oraz włodarzami gmin 
z terenu regionu otwockiego. Komendant Powiatowy Poli-
cji młodszy inspektor Robert Żebrowski scharakteryzował 
rodzaje popełnionych przestępstw oraz przedstawił wyniki 
działań policyjnych na terenie powiatu otwockiego za ubie-
gły rok. 

W 2012 roku nastąpił 3% spadek dynamiki przestępstw  
popełnionych w siedmiu podstawowych kategoriach czyli  
takich, które są szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa (są to 
m.in. kradzieże, rozboje, uszkodzenia ciała). Wykrywalność 
sprawców w tych kategoriach wynosi ok. 65%.  

Ze wszystkich gmin w powiecie najwięcej przestępstw po-
pełniono w roku 2012 na terenie Otwocka. Gmina Wiązowna 

Wójt Annie Bętkowskiej towarzyszyli: zastępca Tomasz 
Kostyra, skarbnik Wiesław Miłkowski, naczelnik Wy-
działu Inwestycji Marek Werstak, naczelnik Wydziału 

Technicznego Bogusław Markowski. Przybyła czwórka wiązow-
skich radnych: Barbara Bratko, Renata Falińska, Irena Nowak, 
Robert Duczek. Gospodarzy reprezentowali: starosta Bogumiła 
Więckowska, wicestarosta Mirosław Pszonka, przewodniczący 
Komisji Dariusz Grajda oraz jej członkowie, dyrektor Zarzą-
du Dróg Powiatowych Jerzy Bojanowski i jego zastępca Marek  
Płaczek.

Delegacja z Wiązowny omówiła stan dróg powiatowych prze-
biegających przez Gminę. Na 300 km dróg powiatowych w Po-
wiecie Otwockim 57 km znajduje się  na terenie Gminy Wiązow-
na, a większość z nich jest w bardzo złym stanie technicznym.

– Rozumiemy, że drogi są potężnym ciężarem dla państwa, 
ale dla nas mają znaczenie newralgiczne. Przez ostatnie lata wie-
le zrobiliśmy razem, udało się   wyremontować – przykładowo  
– ul. Szkolną w Zakręcie. Współpraca między nami funkcjonu-
je i wydaje owoce, ale jesteśmy dużą gminą i powinniśmy dużo 
dostać w ramach zadań powiatu – powiedziała wójt Bętkowska.

Mówiono m.in. o niezadowalającym stanie dróg w Izabeli, 
Gliniance, Duchnowie, Kruszówcu, Czarnówce, Pęclinie, Woli 
Karczewskiej, Woli Duckiej, o drodze Żanęcin – Rzakta. Go-
spodarze wykazywali dobre chęci, ale powoływali się na trud-
ności finansowe nie pozwalające na  zaspokojenie wszystkich 
oczekiwań. Dariusz Grajda odczytał przedłożone przez wójt 
Bętkowską pisma do Powiatu Otwockiego deklarujące przeka-
zanie przez Gminę w 2013 roku środków w kwocie 339 tys. zł.  

znalazła się na czwartym miejscu, po Otwocku, Karczewie i Jó-
zefowie. 

Do najważniejszych spraw kryminalnych, jakie miały miej-
sce w ubiegłym roku prelegent zaliczył m.in. napad na tak-
sówkarza dokonany przez dwóch młodych mężczyzn na trasie  
z Otwocka do Glinianki oraz wymuszenie rozbójnicze od 
przedsiębiorcy z branży budowlanej na terenie Wiązowny.  
W tym ostatnim przypadku sprawcy, którymi byli mieszkań-
cy jednej z republik kaukaskich działający na zlecenie polskich 
wspólników, zostali zatrzymani w zasadzce. Komendant po-
dziękował władzom samorządów lokalnych za pomoc udzie-
loną Policji w ubiegłym roku, a także funkcjonariuszom Straży 
Miejskiej z Otwocka i Józefowa za odciążanie Policji. 

– Jeżeli chodzi o zabezpieczenie warunków pracy, to priory-
tetem na obecny rok będzie podjęcie działań w celu poprawy 
warunków pracy policjantów z Posterunku Policji w Wiązow-
nie, w które to działania chciałbym zaangażować samorząd 
Gminy Wiązowna i Komendę Stołeczną Policji – powiedział 
komendant. PK

w formie dotacji celowych na rzecz wsparcia inwestycji jakimi 
są drogi powiatowe. W latach 2008 – 2012 przekazano na ten 
cel 977 tys. 533 zł. Doceniono ten gest, ale…

– Musieliśmy ratować istnienie szpitala powiatowego  
i skierowaliśmy na ten cel większość naszych finansów. Ucier-
piały przez to inne priorytety. Wprawdzie brakuje nam środ-
ków, tym niemniej jesteśmy gotowi zaangażować wyłącznie 
nasz sprzęt i pracowników ZDP na rzecz dróg powiatowych  
w Gminie Wiązowna. Gdybyście państwo nieco przerobili 
swoje wnioski, to myślę, że ruszylibyśmy z miejsca – powie-
dział przewodniczący Grajda. 

– To jest właśnie nasz kierunek działania. Oczekujemy ra-
mowej propozycji porozumienia zgodnie z którą wykładamy 
określone środki, ale wiemy co i kiedy za to otrzymamy. To jest 
rzecz do ustalenia oczywiście nie na tym posiedzeniu, ale mię-
dzy nami a władzami powiatu w trybie roboczym. Wypraco-
wane porozumienie przedstawimy radnym do zaakceptowania 
i ruszamy – stwierdziła pani wójt. 

Głos zabrały także wiązowskie radne, Barbara Bratko, Irena 
Nowak i Renata Falińska, mówiąc o problemach drogowych 
na terenach reprezentowanych przez siebie sołectw. A kiedy 
nastąpił koniec spotkania, a radni powiatowi szykowali się  
do obrad nad kolejnymi punktami przewidzianymi w planie 
posiedzenia Komisji, Dariusz Grajda powiedział do wójt Anny 
Bętkowskiej:

– Widzę pani wójt, że na naszym dzisiejszym spotkaniu 
załatwiła pani ważną sprawę na rzecz swoich mieszkańców.  
Gratuluję! PIOTR KITRASIEWICZ
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Sytuacja po roztopach

Odbiór odpadów
zawierających 
azbest – AKCJA 

W związku z szybkim topnieniem pokrywy śnież-
nej, jakie miało miejsce w dniach 30 i 31 stycz-
nia, nastąpiło podwyższenie stanów wód we 

wszystkich ciekach na terenie gminy oraz miejscowych 
podtopień. W wyniku przeprowadzonych przez pracowni-
ków gminy oględzin miejsc newralgicznych stwierdzono, 
iż stany wód są wysokie i średnie, podtopienia są nieliczne 
i występują przede wszystkim na użytkach zielonych, sytuacja 
jest stabilna, poziom wód powoli opada. Obraz w terenie po-
kazuje nam, jak bezwzględnie ważna i konieczna jest fachowa, 
dwukrotna w roku konserwacja rzek, kanałów i rowów oraz 
prawidłowa budowa i przebudowa urządzeń wodnych.

Warto pamiętać, iż zgodnie z art. 77 ustawy z dn. 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne:

1. Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegóło-
wych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli 
urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej – do tej 
spółki.

Wykonywanie profesjonalnych zabiegów konserwacyj-
nych na danym urządzeniu wodnym przez poszczególnych 
właścicieli gruntów jest wyjątkowo trudne, dlatego Gmina 

Gmina Wiązowna już po raz piąty zrealizowała zadanie 
pn. „Odbiór i transport do miejsc utylizacji materiałów 
zawierających azbest – eternit z nieruchomości mieszkal-

nych oraz użyteczności publicznej na terenie Gminy Wiązow-
na”. W 2012 roku odebrano 105,165 ton odpadów azbesto-
wych od 35 mieszkańców.

Zadanie zostało dofinansowane w formie dotacji przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wod-
nej w Warszawie, a przeznaczona na ten cel kwota wyniosła  
33 301,13 zł.

W roku 2013 Gmina również będzie starać się o dotację,  
w celu kontynuowania zadania utylizacji azbestu z terenu Gmi-
ny Wiązowna.  MK

Wiązowna zachęca właścicieli nieruchomości do tworzenia 
spółek wodnych. Istnienie takiej jednostki stwarza możliwość 
prawidłowego utrzymywania urządzeń szczegółowych (rowy, 
drenowanie). Organizacja taka może liczyć na dotacje celowe  
z budżetu gminy.

Prawidłowa konserwacja i likwidacja nieprawidłowych 
budowli oraz monitorowanie wszelkich ingerencji w wody  
i urządzenia wodne są w praktyce jedynymi skutecznymi dzia-
łaniami przeciwpowodziowymi. 
 PRZEMYSŁAW KAŹMIERCZAK, REFERAT NIERUCHOMOŚCI, 

ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA UG

Łąki w dolinie rzeki Mieni – Kąck.

Stowarzyszenie Ruch Aktywności  Wola Ducka, 20.02.2013 r.
Społeczno-Gospodarczej „Wola”
Organizacja Pożytku Publicznego
Wola Ducka 57a, 05-408 Glinianka
Gm. Wiązowna, pow.Otwock
KRS 0000167120
NIP 532-18-41-007
Regon 015528927
Tel. 22 789-99-25

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
STOWARZYSZENIE R.A.S.G. „WOLA”  

ZA 2012 ROK
Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądo-

wym pod nr. 0000167120 w Warszawie, posiada status Organizacji 
Pożytku Publicznego. Siedziba mieści się w lokalu udostępnionym 
nieodpłatnie przez dyrekcję hotelu „Relaks” w Woli Duckiej, nie pro-
wadzi działalności gospodarczej i nie zatrudnia pracowników. Liczy  
15 członków zwyczajnych i 5 wspierających. Utrzymuje się z przekazu 
1% składek dobrowolnych członków oraz darowizn. Zgodnie z przyję-
tym statutem celem Stowarzyszenia jest wspieranie firm działających 
na terenie gminy Wiązowna, Kultywowanie ludowej tradycji, wspiera-
nie osób niepełnosprawnych, ludzi starszych oraz sportu, rekreacji, 
ochrony środowiska. Członkowie stowarzyszenia aktywnie uczestni-
czą w różnych okazjonalnych wydarzeniach typu: szkolenia, zebrania, 
występy artystyczne  np. udział w filmie pt. „Wesele Kobielskie” wg. 
scenariusza 

A. Kamińskiego i A. Bartnickiej  (Stowarzyszenie Ziemi Mazow-
sza z Celestynowa), udział w sztuce „Pastorałka” Leona Schillera pod 
kierunkiem reżysera Arkadiusza Głogowskiego. Członkowie stowa-
rzyszenia wystąpili  w strojach ludowych, uświetniając muzycznie 
spotkanie osób niepełnosprawnych „ Jesteśmy” w Radiówku gm. 
Wiązowna.

Stowarzyszenie „Wola” podejmuje starania w sprawie gazyfikacji 
w „Wola Ducka”. Jest to trudne przedsięwzięcie, ale nie ustajemy  
w działaniach i liczymy na pomoc Wójta Gminy Wiązowna, radnych 
gminy oraz Sołtysa wsi Wola Ducka. 

Stowarzyszenie R.A.S.G. „WOLA” dziękuje wszystkim członkom, 
sympatykom, darczyńcom, przyjaciołom i  tym którzy nas wspierają.  

Prezes Stowarzyszenia
Stanisław Andrzej Niziołek

Podziękowanie za remont drogi
Za pośrednictwem Redakcji „Powiązań” pragnę podziękować 
Pracownikom oraz Urzędowi Gminy Wiązowna za wyremontowanie 
nawierzchni ul. Mlądzkiej w Emowie.  Droga ta skraca nam  
– mieszkańcom Mlądza – przejazd do Józefowa i Warszawy,  
ale jest też wykorzystywana do spacerów.  Po takim „dywanie” 
przyjemnie i bezpiecznie jeździ się i chodzi.
Dziękuję.
 Lidia Podrożko, mieszkanka Otwocka – Mlądza.
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Trudna sesja

Projektów uchwał było kilkanaście, 
a pierwszy z nich dotyczył wydłu-
żenia terminów spłaty kredytów 
długoterminowych zaciągniętych  

przez Gminę Wiązowna. Przyjęto go sied- 
mioma  głosami za, przy czterech prze-
ciwnych i dwóch wstrzymujących się  
(w sesji nie wzięła udziału radna Anna 
Lech). Jednogłośnie natomiast czyli czter-
nastoma głosami na tak, zaakceptowano 
zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 
2013. Podczas omawiania tego punktu 
wywiązała się dyskusja dotycząca prze-
znaczenia środków na promocję istnie-
jących w gminie historycznych śladów  
w postaci bunkrów i fortyfikacji z okresu 
I wojny światowej.

– Chcielibyśmy te pozostałości militar-
ne uczynić atrakcją turystyczną, a na to 
przecież potrzebne są fundusze, i to z puli 
przeznaczonej na ochronę dziedzictwa 
narodowego, bo przecież są to obiekty 
zabytkowe. Czas się wziąć i za te sprawy 
– powiedziała wójt Bętkowska.

Po kilku punktach, uchwalonych szyb-
ko i jednomyślnie (m.in. zgodzono się  
na pomoc finansową w formie dotacji ce-
lowej dla Województwa Mazowieckiego 
na wykonanie projektu dokończenia bu-
dowy chodnika przy ul. Wspólnej – dro-

ga wojewódzka – w Duchnowie) dużo 
czasu i energii zajęło wyrażenie zgody 
„na ustanowienie odpłatnej służebności 
gruntowej przechodu i przejazdu oraz 
przeprowadzenia mediów” przez dział-
kę należącą do Spółdzielni Usług Rolni-
czo-Gospodarczych i Handlowych, po- 
tocznie znanej jako SKR. Radni deba-
towali w jakiej formie przeprowadzić tę 
przepustowość (przewodnicząca Komisji 
Planowania Rady Gminy Barbara Bratko 
zaproponowała, żeby był to jeden ciąg 
przepustowości, wzdłuż ulic), a sytuacji 
nie pomagał fakt, że gmina znajduje się 
w sporze sądowym z SKR. Poproszony  
o zabranie głosu prezes SKR Witold So-
bota oświadczył, że spółdzielnia chciała-
by zawrzeć z gminą porozumienie i wyco-
fać sprawę z sądu. Rozpętała się dyskusja, 
czy prezes nie powinien tej deklaracji 
przedstawić na piśmie, a dopiero potem 
nastąpiłyby prace nad uchwałą. Zabrała 

głos pani mecenas, której zdaniem prze-
głosowanie uchwały nie powinno zo-
stać uzależnione od pisemnej deklaracji  
ze strony spółdzielni czy też podpisania  
z nią ewentualnej umowy notarialnej.

W tej sytuacji po naradzie radnych 
ogłoszono, że punkt ten zostanie przenie-
siony na koniec obrad, co nastąpiło.

Zajęto się tematami na które czekała 
większość publiczności czyli tzw. uchwa-
łami śmieciowymi. Najpierw przystąpio-
no do uchwalania „Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku”. Praca nad 
tym punktem porządku obrad trwała  
od godz. 18.30 do 20.10. Dużo zmienia-
no w poszczególnych punktach i pod-
punktach. Okazało się też, że regulamin 
wprowadza zakazy i ograniczenia zupeł-
nie zaskakujące dla mieszkańców.

– Czy roznoszenie ulotek i wkładanie 
ich za ogrodzenia posesji oraz do skrzy-
nek na listy będzie w nowej sytuacji  

Początek 2013 roku upłynął na poprawkach uchwał „śmieciowych” i regulaminu utrzymania czystości w gminie.  
Po ich zdjęciu z porządku obrad sesji grudniowej, były one kilkakrotnie poprawiane i dyskutowane na komisjach, wspólnym 
posiedzeniu komisji rady, a także bezpośrednio przed uchwaleniem podczas sesji 23 stycznia. Większość proponowanych 
zmian dotyczyła regulaminu oraz wysokości stawek. Ostatecznie uchwalono stawki miesięczne za wywóz śmieci  
– w zależności od tego, czy będą one segregowane czy nie - w wysokości 7 i 22 za osobę.

Ze względu na w większości nieznaczne, ale liczne propozycje poprawek do projektu Statutu Gminy Wiązowna, jak i mapy, 
stanowiącej załącznik do statutu, jego uchwalenie uległo kolejnemu przesunięciu na sesję lutową.

Poza tymi kwestiami, sesja styczniowa poświęcona była drobnym korektom budżetu i uchwałom, związanym z jego 
realizacją. Radni zdecydowali także o uchyleniu niezrealizowanej uchwały z 2006 r. w sprawie zakupu nieruchomości  
z przeznaczeniem pod drogę w Gliniance II, przyznali prawo pierwokupu na zakup lokalu w Radiówku jego wieloletniemu 
użytkownikowi, dokonali korekty w uchwale dot. ekwiwalentu dla strażaków OSP.

Po wielu dyskusjach, przy wątpliwościach części radnych i niejednomyślnie rada wyraziła zgodę na ustanowienie odpłatnej 
służebności gruntowej dla działek należących do byłego SKR w Wiązownie. Wszyscy radni podkreślali, że warunkiem realizacji 
tej uchwały w postaci podpisania stosownego aktu notarialnego jest uprzednie uregulowanie przez spółdzielnię długu wobec 
Gminy Wiązowna i wycofanie apelacji od wyroku jaki zapadł w toczącym się procesie w tej sprawie.

Kolejna sesja odbędzie się 27 lutego i zgodnie z harmonogramem rocznym będzie poświęcona m.in. uchwaleniu gminnego 
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wysokości opłat za pobyt dziecka w gminnych przedszkolach w kolejnym 
roku szkolnym.

Monika Sokołowska, Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

Z prac Rady Gminy Wiązowna

Mieszkańcy Wiązowny wiedzą  
już ile zapłacą za wywóz  
i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych.  Przyjęty regulamin 
wprowadził zakazy i ograniczenia 
zupełnie zaskakujące dla mieszkańców. 
Temat był trudny, podobnie  
jak całe obrady.
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zabronione? – zapytał jeden z sołtysów. 
Okazało się, że tak. Jednemu z radnych 
nie spodobało się, że nie będzie mógł  
wkładać swoich wizytówek w kam-
panii wyborczej do skrzynek miesz-
kańców bez wcześniejszego uzyskania 
ich zgody, jak robił wcześniej i głośno 
wyraził swoją dezaprobatę. Regula- 
min zaakceptowała zdecydowana więk-
szość radnych (13 głosów na „tak”), 
tylko radny „od wizytówek” głosował 
na „nie”.

Przyjęcie uchwały pani wójt skwito-
wała żartem autorstwa skarbnika Wie-
sława Miłkowskiego: – Musimy uważać,  
bo jak będzie akcja zbierania odpadów 
wielkogabarytowych, to zaparkowany 
przed bramą samochód będą mogli za-
brać w częściach.

Po przyjęciu regulaminu utrzymania 
czystości i porządku w gminie Wiązowna, 
przewodnicząca ogłosiła kolejną, trzecią 
już, przerwę.  W czasie jej trwania po-
prosiłem skarbnika gminy Wiesław Mił-

kowskiego o komentarz do uchwalonego 
regulaminu.

– Nie ma mądrego jak to dobrze zro-
bić, ale regulamin wreszcie jest. Jaki jest, 
taki jest, ale najważniejsze, że powstał.  
A swój dowcip o samochodzie zaparko-
wanym przed bramą podtrzymuję – po-
wiedział Miłkowski.

Po wznowieniu obrad, debatowano 
nad wysokością stawek opłaty za gospoda- 
rowanie odpadami komunalnymi. Roz-
ważano różne warianty, na przykład 22 zł,  
20 zł lub 15 zł za odpady posegregowa-
ne i 7, 8 lub 9 za nie posegregowane.  
Po długich i męczących dyskusjach pod-
dano głosowaniu wersję: 22 zł/7 zł. Za jej  
przyjęciem padło 9 głosów, przeciwnych  
było 3 radnych (Andrzej Cholewa, Do- 
rota Pliszczyńska, Waldemar Suchecki), 
a Piotr Łapiński wstrzymał się od głosu.  
Oznacza to, że mieszkańcy gminy Wią-
zowna zapłacą miesięcznie 22 zł za wywóz 
odpadów w formie nie posegregowanej 
oraz 7 zł za śmieci posegregowane.

– To bardzo niska kwota, wcześniej 
uzgadnialiśmy 9 zł i 22 zł – skomentowa-
ła Bętkowska.

W toku dalszych obrad przyjęto – mię-
dzy innymi – wzór deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości oraz ustalono, że opła-
ta za wywóz odpadów komunalnych 
wnoszona będzie w trybie kwartalnym.  
Powrócono do odłożonego na koniec 
punktu 7 dotyczącego „odpłatnej służeb-
ności gruntowej przechodu i przejazdu” 
przez działkę należącą do SKR i przyję-
to, że służebność ta powinna przebiegać  
w sposób odmienny od formy zapro-
ponowanej przez Komisję Planowania. 
Ośmioro radnych głosowało za przyję-
ciem uchwały w takiej postaci, Barbara 
Bratko wyraziła swój sprzeciw, a Marze-
na Dach, Piotr Izdebski i Rafał Nejman 
wstrzymali się od głosu.

PIOTR KITRASIEWICZ

Przedmiot
opodatkowania

ustawowe
stawki max.

Gmina 
Wiązowna

Gmina 
Halinów

Gmina 
Sulejówek

Gmina 
Kołbiel

Gmina 
Józefów

Gmina 
Otwock

G
R

U
N

T
Y Związane z działalnością gospodarczą 0,88 zł 0,72 zł 0,74 zł 0,81 zł 0,80 zł 0,83 zł 0,88 zł

Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych 4,51 zł 4,33 zł 4,10 zł 4,35 zł 4,51 zł 4,31 zł 4,51 zł

Pozostałe, w tym zajęte  
na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego  
przez organizacje pożytku publicznego

0,45 zł 0,30 zł 0,36 zł 0,34 zł 0,35 zł 0,37 zł 0,42 zł

B
U

D
YN

K
I

Mieszkalne 0,73 zł 0,60 zł 0,66 zł 0,68 zł 0,66 zł 0,69 zł 0,73 zł

Związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej 22,82 zł 18,95 zł 18,50 zł 20,00 zł 19,00 zł 21,89 zł 22,00 zł

Zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym

10,65 zł 8,7 zł 8,10 zł 10,33 zł 10,65 zł 10,21 zł 10,65 zł

Zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych

4,63 zł 4,00 zł 4,20 zł 4,31 zł 4,63 zł 4,44 zł 4,63 zł

Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego

7,66 zł 3,80 zł od 4,68 zł 
do 6,97 zł

od 5,65 zł 
do 6,98 zł 6,44 zł 7,34 zł 7,66 zł

Zestawienie porównawcze stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w gm. Wiązowna  
i w wybranych gminach sąsiednich, w 2013 r.

Ww. stawki podatkowe dotyczą 1 m² powierzchni, z wyjątkiem stawki podatkowej dla gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, 
gdzie stawka podatkowa dotyczy 1 ha powierzchni. Stawki wyrażone są w złotych.

Dostawa wody (cena za m3) Odbiór ścieków (cena za m3) Opłata stała (cena za 1 miesiąc)
Gmina Celestynów 2,45 zł 11,47 zł 3,00 zł

Miasto Józefów 4,65 zł 8,04 zł 5,00 zł (opłata za 3 miesiące)

Miasto Karczew 5,06 zł 6,16 zł 4,15 zł

Gmina Kołbiel 1,50 zł 4,00 zł –

Miasto Otwock 5,06 zł 6,18 zł 4,15 zł

Gmina Osieck 2,16 zł – 1,50 zł

Gmina Wiązowna 2,72 zł 9,59 zł 4,70 zł

Ceny dostawy wody i odbioru ścieków do celów socjalno-bytowych gospodarstw domowych 

Przedstawiamy Państwu porównanie cen opłat za wodę i ścieki w gminach powiatu otwockiego. Wszystkie wartości podane są w zł  
i wartościach netto (do opłat tych doliczany jest aktualnie podatek VAT 8%).
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Udana akcja prozdrowotna

– Mammografia, czyli rentgenowskie 
badanie piersi, to najbardziej skuteczna 
metoda w diagnostyce wczesnych obja-
wów raka piersi. Wczesne wykrycie tego 
nowotworu gwarantuje niemal 100% 
pewności na wyleczenie choroby, dla-
tego warto się badać. Co więcej, mam-
mografia jest badaniem bezpiecznym  
i wykonywanym przy użyciu minimal- 
nej dawki promieniowania rentge-
nowskiego – zapewnia Agnieszka Pio-
trowska-Kazuczyk, technik medyczny, 
wykonująca badania na nowoczesnym 
sprzęcie.

Nowoczesny charakter sprzętu podkre-
śla jej współpracownik Łukasz Kazuczyk.

– Jesteśmy jedyną firmą w Polsce dys-
ponującą ucyfrowionym aparatem rent-
genowskim, gdzie zdjęcia można od razu 
obejrzeć na monitorze. Po badaniach,  
w ciągu trzech tygodni, każda pacjentka 
otrzymuje pocztą dokładny opis zdjęć 

wraz z ewentualnymi zaleceniami lecze-
nia. W  opisie uwzględniane są wszelkie 
podejrzenia i wskazania terapeutyczne. 
Do przeprowadzenia badań nie ma żad-
nych przeciwwskazań. Nie wymagamy 
również skierowania lekarskiego. Wy-
starczy mieć ze sobą dowód osobisty,  

no i rzecz jasna mieścić się w skali wie-
kowej. Jednej osoby nie mogliśmy przyjąć 
ze względu na fakt, że nie ukończyła jesz-
cze pięćdziesiątego roku życia.

Tą jedną osobą była pani Barbara  
z Wiązowny, którą spotkałem wycho-
dzącą z pojazdu. – Trudno, nie przyjęto 
mnie. Szkoda, że istnieje ściśle określona 
granica wiekowa, bo rak piersi zagraża 
również młodszym kobietom – uważa 
pani Barbara.

Na badania zgłosiło się około 50 pań  
z terenu całej Gminy Wiązowna.

– Jestem zadowolona. Owszem, tro-
chę bolało podczas badania, ale taki ból 
to nie ból – podzieliła się ze mną swoim 
wrażeniem pani Jadwiga z Glinianki.

Jak powiedział pan Łukasz, Mammo-
bus przybył już o godz. 7.00, ale nie mógł 
wjechać na teren Ośrodka Zdrowia, gdyż 
wjazd był zasypany padającym w nocy 
śniegiem.

– Zawiadomiliśmy władze gminy, które  
błyskawicznie przysłały swoje służby do od- 
śnieżania. Wkrótce mogliśmy zająć miejsce  
na parkingu przy budynku. Bardzo dzię-
kujemy za dobrą współpracę – powiedział  
na koniec rozmowy pan Łukasz.  PK

W środę 23 stycznia przy Ośrodku Zdrowia w Wiązownie stanął Mammobus 
należący do Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych NZOZ Mammo-Med. 
W godzinach 9.00-17.00 mieszkanki Gminy Wiązowna w wieku od 50 do 69 
lat mogły zgłaszać się na bezpłatne badania mammograficzne w ramach 
Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy. 
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Z komputerem za pan brat
Postępująca komputeryzacja  
życia codziennego, stawia przed nami 
coraz to nowe wymagania,  
zarówno w domu jak i w pracy. 
Nadążając za duchem czasu  
i oczekiwaniami kierowanymi  
w naszą stronę, podjęliśmy wyzwanie. 

Od listopada, jako pracownicy 
przedszkola im. Misia Uszatka 
w Wiązownie bierzemy udział  

w szkoleniu z zakresu obsługi i wyko-
rzystywania komputerów i technik kom-
puterowych. Z wielkim zapałem uczest-
niczymy w zajęciach, poświęcając swój 
wolny czas, na przybliżenie i oswojenie, 
odległych nam nieraz tematów.

Zajęcia odbywają się na terenie 
przedszkola w piątki, soboty i niedzie-
le. Razem to 134 h dydaktycznych, po-
dzielonych na 8 odrębnych modułów. 
Zwieńczeniem naszych wysiłków bę- 
dzie uzyskanie Europejskiego Certy-
fikatu Umiejętności Komputerowych 
(ECDL).

Pomysł certyfikatu ECDL zrodził się 
w Finlandii w 1992 roku, potem został 
z powodzeniem przeniesiony na grunt 

Zjednoczonej Europy i zdobywa Pol-
skę. Od 1997 roku Polskie Towarzystwo  
Informatyczne przeprowadza egzaminy  
w naszym kraju i wydaje stosowne certy-
fikaty zgodne z europejskimi standarda-
mi i uznawane w całej Europie.

Aby otrzymać ECDL, musimy zdać 
egzaminy z następujących dziedzin: 
• podstawy technik informatycznych  

i komunikacyjnych;
• użytkowanie komputerów;
• przetwarzanie danych;
• arkusze kalkulacyjne;
• bazy danych;
• grafika menedżerska i prezentacyjna;
• przeglądanie stron internetowych i ko- 

munikacja.
Zdobyta przez nas nowa wiedza i umie- 

jętności, pozwolą nam z ufnością spoj-
rzeć  w przyszłość. Zadbać o to, aby 
nasi wychowankowie mieli możliwość 
w pełni rozwinąć swoje umiejętności  
i zainteresowania, i odpowiednio przy-
gotowani, wkroczyli w progi szkoły XXI 
wieku.

EWA SOĆKO
NAUCZYCIEL GMINNEGO PRZEDSZKOLA  

  IM. MISIA USZATKA W WIĄZOWNIE
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Oaza sztuki w Urzędzie Gminy

Prace znajdują się na ścianie Biu-
ra Obsługi Mieszkańca oraz  
w kilku innych miejscach holu. 
Ich bohaterami są konie przed-

stawione w różnych ujęciach (m.in.  
w biegu, spoczynku, podczas pracy  
na roli). Karolina Poszwald przedstawiła 
je w ujęciu malarskim, a Joanna Czubak 
za pomocą grafiki, rysunku oraz szkla-
nej mozaiki. Obie artystki zainteresował 
nie tylko koń jako zwierzę, ale starały 
się oddać w swoich pracach „ulotność 
doczesnego życia” oraz „piękno niema-
terialnego świata natury”, jak również 
„magię chwil umykających w zgiełku 
dnia codziennego”.

Prace pochodzą z ekspozycji obu arty- 
stek jaka miała miejsce w grudniu ub.r.  
w Powiatowym Młodzieżowym Domu 
Kultury w Otwocku i nosiła tytuł „Od-
-łowione z tabunu”. Dalszy ciąg prezen-
towanej na parterze UG wystawy można 
oglądać na II piętrze, w sali konferen-
cyjnej.

– Podczas wernisażu w Otwocku za-
proponowałam obu artystkom, żeby 
zaprezentowały swoje prace w Urzędzie 
Gminy, nadając estetyczny wyraz jego 
ścianom, ku pożytkowi mieszkańców 
przychodzących załatwić swoje sprawy 
oraz samych urzędników. To naturalne, 
że nasz wiązowski urząd prezentuje pra-
ce naszych artystek, mieszkanek gmi-
ny. Oczywiście obrazy, grafiki i rysunki  

są nadal własnością ich autorek, które 
w każdej chwili mogą je zabrać albo 
sprzedać – powiedziała wójt Anna Bęt-
kowska.

– Przez urząd przewija się wiele osób. 
Znacznie więcej niż przez galerię sztu-
ki. Dzięki temu nasze prace przycią-
gają oczy nie tylko miłośników sztuki  
czy koni, ale i zwykłych interesantów, 
którym mogą uprzyjemnić załatwienie 
w UG jakiejś urzędowej sprawy – mó-
wią autorki.

– Dzięki tym obrazom, milej zrobiło się  
teraz na naszym stanowisku pracy – wy-
znaje pan Marek, pracownik BOM.

W ten sposób szary gmach UG stał się 
promotorem twórczości lokalnych arty-
stów. U urzędników BOM znajdują się 
foldery zawierające informacje o autor-
kach oraz kontakt do nich, gdyby więc 
któryś z interesantów chciał nabyć ob-
raz lub grafikę, otrzyma namiar na jego 
twórczynię. 

 PK

Urząd Gminy nabiera nowego  
wyrazu estetycznego.  
Do jego nowych schodów  
z zadaszeniami oraz poręczy  
przy dwóch wejściach, doszły 
niedawno elementy artystycznej 
estetyki w holu. Jego wystrój 
wzbogaciły bowiem obrazy olejne 
oraz rysunki i grafiki dwóch 
plastyczek, mieszkanek Gminy: 
Karoliny Poszwald-Smolińskiej  
z Kącka oraz Joanny Czubak  
z Wiązowny. 

Karolina Poszwald ukończyła 
warszawską Europejską 

Akademię Sztuk i jest członkiem 
Okręgu Warszawskiego Związku 

Polskich Artystów Plastyków. 
Joanna Czubak 

 obroniła pracę licencjacką  
w Pracowni Drzeworytu i Książki 

Artystycznej na Wydziale  
Grafiki i Malarstwa Akademii 

Sztuk Pięknych w Łodzi  
i obecnie kontynuuje studia.
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Gorycz porażki i smak zwycięstwa (1)
Jak już napisałem o tym w poprzednim materiale, noszącym tytuł  
„Bohater znad Świdra” („Powiązania” nr 1-2013), od początku lutego 1863 r. 
najaktywniej na tym terenie działał oddział ppłk. Józefa Jankowskiego  
(1832-1864), który 20 lutego 1863 r. otrzymał nominację na powstańczego 
naczelnika powiatu stanisławowskiego, wchodzącego w skład ówczesnego 
województwa podlaskiego. Absolwent z 1850 r. marymonckiej szkoły 
agronomicznej, w latach 1858-1863 był rządcą majątku kuratora  
Warszawskiego Okręgu Szkolnego gen. Pawła Muchanowa,  
męża Józefy Mostowskiej, córki Tadeusza hr. Mostowskiego w Tarchominie. 
Przypomnę, że od 1827 do 1844 r. Mostowscy byli właścicielami pałacu  
i dóbr Wiązowna. 

Dnia 16 lutego Jankowski 
stoczył pierwszą i od razu 
zwycięską potyczkę między 
Nieporętem a Wieliszewem 

z sotnią kozacką Martynowa, kiedy to 
jeden z miejscowych chłopów wskazał 
Rosjanom jego kryjówkę. Rozgorzała 
bitwa, która przebiegała ze zmiennym 
szczęściem. Wroga jednak odparto tra-
cąc 4 ludzi. Rosjanie stracili 8 zabitych. 
W dowód uznania Centralny Komitet 
Narodowy awansował Jankowskiego do 
stopnia majora.

Po nominacji Jankowski postanowił 
przenieść swój oddział w gęsto zalesio-
ne okolice obecnego powiatu Wołomin. 
Podczas marszu oddział został wytropio-
ny i doszło 25 lutego 1863 r. do bitwy 
pod Markamiz z wojskiem rosyjskim 
przybyłym z Warszawy. Jankowski wy-
kazał się rozsądkiem nakazując wyco-
fanie się z otwartej przestrzeni w leśne 
gęstwiny. Manewr ten uchronił oddział 
przed rozbiciem. Kontynuując działania 
dywersyjne partia Jankowskiego parali-
żowała komunikację kolei warszawsko-
-petersburskiej. Ówcześni historycy za-
pisali: Utarczka pod Fidestą (12 marca), 
którą poprzedziło zepsucie przez oddział 
kolei żelaznej petersburskiej, a w któ-
rej padło do 80 Moskali, oburzyła rząd 
najezdniczy w Warszawie, bezzwłocznie  
z Łochowa (stacyi kolei żelaznej) z Miń-
ska, Garwolina i Warszawy, wysłano 
oddziały wojska moskiewskiego, razem 
do 4 tysięcy ludzi wynoszące, dla opa-
sania hufca partyzantów, który w takiej 
bliskości od stolicy, śmiał bić się, a co 
więcej rozbijać hordy najezdnicze i psuć 
komunikacye z Petersburgiem.

Teren ów był również areną działań 
Józefa Matlińskiego, ps. Janko, Sokół 
(1827-1884) cywilnego naczelnika po-
wiatu sokołowskiego, walczącego wcze-
śniej pod Węgrowem. W marcu 1863 r. 

obie partie Jankowskiego i Matlińskie-
go  współdziałały w celu zgubienia po-
ścigu. Uciekając z zagrożonego terenu 
trafili nad Wisłę i do Puszczy Osieckiej. 
Walczono pod Dziecinowem, Zambrzy-
kowem i Łucznicą ponosząc krwawe 
straty. Ich oddziały zostały zdziesiąt-
kowane przez wojska carskiego gen. 
Kreutza. Przysłany z Warszawy dowód-
ca dysponował: prawie dwoma sotnia-
mi Kozaków, szwadronem ułanów oraz 
rotą piechoty. Redaktorzy krakowskie-
go „Czasu” odnotowali, że Jankowski: 
Dnia 18 Marca w połączeniu z siłami 
Sokoła razem w 700 ludzi potyka się  
z jenerałem Kreutzem w Dziecinowie  
na prawym brzegu Wisły naprzeciw Góry 
Kalwaryi, gdzie według raportu urzędo-
wego tegoż jenerała oddziały powstańcze 
straciły 400 w zabitych i 54 w niewolę 
ujętych.

Po bitwie, Kozacy wymordowali  
w Dziecinowie pozostawionych tam 
rannych partyzantów oraz niosącego 

im pomoc lekarza Stanisława Savarego 
z Krośniewic. Stanisław Góra zapisał, 
że powstańcy nie chcąc przyjąć od razu 
walki i wycofali się pod osłoną strzel-
ców przez Sobienie Jeziory do lasu pod 
Zambrzykowem. Tam dopiero, nie ma-
jąc wyjścia powstańcy stoczyli bitwę,  
w której zostali pokonani przez carską 
piechotę i jazdę. Jankowski przez dni kil-
ka wywijał się napastującym go Moska-
lom, na koniec dnia 22 Marca, przyparty 
pod Zambrzykowem przez 3 tysiące Mo-
skali pod dowództwem jenerała Kreutza, 
stoczył bój zacięty, po którym musiał się 
cofnąć. W bezpośrednim starciu stracił 
60 zabitych, których zwłoki obdarte  
z odzieży żołdacy carscy zawieźli do wsi. 
W zagrodzie, należącej dziś do Adama 
Kasprzaka, ukrywała się kolejna grupa 
partyzantów. Odnalezieni przez Koza-
ków zostali wymordowani: 20 mężczyzn 
i dwie kobiety. Czterech oficerów carscy 
oprawcy powiesili na hakach w muro-
wanej -olęderce- i podpalili.

Pozostali przy życiu schronili się  
w lasach osieckich między Natolinem 
a Łucznicą. Wychodzących z lasu po-
wstańców ponownie zaatakowała car-
ska jazda. Partyzanci ponieśli dalsze, 
znaczne straty. Tylko małe grupy zdołały 
ujść z pola bitwy. Historycy krakowscy 
w 1867 r. tak opisali przebieg zdarzeń: 
W odwrocie zaczepiony powtórnie dnia 
tego przez oddział z Garwolina wysła-
ny pod Łucznicą, koło Osiecka, mimo,  
że mu zupełnie zabrakło ładunków, 
mimo, że ze wszystkich stron otoczony 
do 30 towarzyszy boju stracił, z 60 dziel-
nymi strzelcami przedarł się przez szeregi 
Moskali i doprowadził ich w bezpieczne 
miejsce. 

Dziś wiemy, że bitwie pod Łucznicą 
zginęło 46 powstańców. Okoliczna lud-
ność pochowała ich w zbiorowym gro-
bie. Kamienny obelisk znajduje się przy 
leśnej drodze z Łucznicy do Natolina. 
Na niej napis: W HOŁDZIE BOHATE-
ROM POWSTANIA STYCZNIOWEGO. 
W MOGILE SPOCZYWA 46 POWSTAŃ-
CÓW Z ODDZIAŁÓW: JÓZEFA JAN-
KOWSKIEGO, JANA MATLIŃSKIEGO  
I ADAMA ZIELIŃSKIEGO, POLEGŁYCH 
18 MARCA 1863 ROKU W LASACH 
MIĘDZY NATOLINEM A ŁUCZNICĄ. 
TYM KTÓRZY ŻYCIE ODDALI ZA OJ-
CZYZNĘ – SPOŁECZEŃSTWO PILAWY  
28.11.2008 ROKU.

 KRZYSZTOF OKTABIŃSKI
A. Grottger: Pożegnanie powstańca.  
Muzeum Narodowe w Krakowie.
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Punkty widzenia Walki Powstania Stycznio-
wego, którego 150 roczni-
cę wybuchu obchodzimy 
w tym roku, odbywa- 

ły się również na ziemi naszej Gminy. 
Na cmentarzu parafialnym w Wiązownie 
jest mogiła poświęcona ludziom, którzy 
wówczas oddali życie za wolną Polskę. 
Pamięć o tamtym zrywie pobudza do re-
fleksji nowe pokolenia Polaków, ale czy 
wywołuje emocje w ludziach młodych, 
uczniach szkół z Gminy Wiązowna? 
Przecież od tamtego czasu nasz naród 
doznał kolejnych, jeszcze większych tra-
gedii, zwłaszcza w latach II wojny świa-
towej. Nasza redakcja zwróciła się do 
nauczycieli historii w gminnych szkołach 
z prośbą o wypowiedzi. Są one zróżni-
cowane, a niektóre mogą  wydawać się 
zaskakujące.

Jan Jacek Kołakowski – Gminne  
Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym 
im. Jana Pawła II w Gliniance

Nie zauważyłem szczególnego zainte-
resowania ze strony młodzieży Powsta-
niem Styczniowym. Być może wpływ  
na to ma poważne ograniczenie ramówki 
programu nauczania, bo na omówienie 
powstania mam tylko 1 godzinę lekcyj-
ną. Rzecz jasna, że w tych warunkach 
dokładne omówienie tego tematu jest 
niemożliwe. Możliwe byłoby w czasie 
zajęć kółka historycznego, ale tego u nas 
już nie ma z braku funduszy. Subwencja 
oświatowa jest mniejsza niż potrzeby,  
do oświaty trzeba ciągle dokładać. Gmi-
na Wiązowna także dokłada do oświaty. 
W ogóle w naszym kraju historycy są  
w odstawce. W Polsce pamięć o Powsta-
niu Styczniowym kultywowano do 1939 
roku, wtedy ten etos był żywy i doceniany. 
Natomiast po wojnie – w PRL – władze 
państwowe patrzyły niechętnie na wy- 
darzenia roku 1863, bo przecież był  

to zryw antyrosyjski. Od czasu odzyska-
nia niepodległości patrzy się na to róż-
nie, w zależności od tego, jaka opcja po-
lityczna jest u władzy. W naszej gminie 
brak zainteresowania tym powstaniem 
może mieć również inną przyczynę,  
tę mianowicie, że było to powstanie szla-
checkie, a Wiązownę, Gliniankę i inne 
miejscowości tej gminy zamieszkują prze-
cież głównie osoby pochodzenia chłop-
skiego. Większą pamięć dla Powstania  
Styczniowego kultywują inne środowiska  
i w innych ośrodkach.

Jacek Drejewski – Zespół Szkolno- 
-Gimnazjalny w Wiązownie

Dla dzisiejszej młodzieży zryw po-
wstańczy z roku 1863 jest w pewnym 
sensie abstrakcją. Kiedy pada pytanie, 
czy poszedłbyś wówczas do powstania, 
to odpowiedzi brzmią „niekoniecznie” 
lub wprost, że nie. Młodzież nie reagu-
je na zasadzie hurrapatriotycznej. Po-
wstanie Styczniowe jest dla niej jednym  
z wielu odległych, tragicznych wydarzeń 
w jakie obfitowała historia Polski. Jest  
to materiał lekcyjny, który trzeba omó-
wić podczas lekcji, a potem nauczyć się 
go, ale nie wzbudzający głębszego podej-
ścia emocjonalnego.

Jeśli chodzi o moje zdanie dotyczące 
tamtego powstania, to nie potrafię powie-
dzieć jednoznacznie, czy było wydarze-
niem sensownym. Zakończyło się klęską, 
spowodowało śmierć i cierpienie wielu 
ludzi, sprowokowało represje zaborcy  
i likwidację resztki autonomii Królestwa 
Polskiego, nazywanego odtąd „priwi-
slanskim krajem”. Powstanie pokazało, 
że po raz kolejny przeceniliśmy nasze 
siły i błędnie oceniliśmy siłę militarną 

Rosji, a także sytuację międzynarodową.  
Ale żeby to stwierdzić jednoznacznie, 
musielibyśmy wejść w położenie tam-
tych ludzi, żyjących w zaborze rosyjskim.  
Być może mieli już tak dosyć carskie- 
go ucisku, że chwycenie za broń wyda-
wało się im jedynym możliwym rozwią-
zaniem.

Wioletta Śledziewska – Zespół Szkolno-
-Gimnazjalny w Zakręcie

W szkole podstawowej zajmujemy 
się z uczniami powstaniem styczniowym  
w porównaniu z powstaniem listopado-
wym, w edukacyjnym bloku dotyczą-
cym powstań narodowych pod hasłem 
„Skrusz kajdany”. Analizujemy przyczy-
ny i skutki obu zrywów. Uczniów bar-
dzo interesuje ten temat, są zadziwieni,  
że we wczesnej fazie powstania listopa-
dowego polscy generałowie go nie po- 
parli. Z uznaniem przyjmują fakt, że po- 
wstanie styczniowe nie polegało na star-
ciach regularnych wojsk z obu stron,  
ale walce polskich oddziałów partyzanc-
kich z regularną armią rosyjską, w której 
szanse powstańców na zwycięstwo od po- 
czątku były marne, zarówno z powodu  
liczebności, jak i uzbrojenia. Kiedy zapy- 
tałam ich, czy przyłączyliby się do po-
wstania warszawskiego z 1944 roku, 
odpowiedzieli od razu, że tak. Powsta-
nia narodowe wzbudzają w nich emocje  
i żywe reakcje. Dyskutują, chętnie za- 
bierają głos. Tak jest wśród uczniów  
szkoły podstawowej, bo młodzież gim-
nazjalna ma już inne podejście do po-
wstańczych zrywów: mniej emocjonal- 
ne, a bardziej racjonalne, nacechowane 
krytycyzmem.

WYSŁUCHAŁ: PIOTR KITRASIEWICZ
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Ferie z tenisem stołowym

Wizyta Olimpijczyka

Dobiegł końca obóz szkoleniowo-przygotowawczy 
organizowany przez Gminny Klub Tenisa Stołowego 
Wiązowna. Przez 5 dni dzieci, młodzież i wszyscy  
chętni z terenu Gminy Wiązowna doskonalili technikę  
oraz inne aspekty gry w tenisa stołowego. 

W piątek ostatniego dnia nauki przed zimowymi feriami 
odbył się finał XIV Mistrzostw Szkoły w skoku wzwyż.  
Z tej okazji na zaproszenie UKS „Smoki” odwiedził nas 
pan Marian Sypniewski, dwukrotny medalista olimpijski  
i mistrz świata w szermie rce. 

W codziennych 4 godzinnych treningach uczestni-
czyło kilkadziesiąt osób z terenu Naszej Gminy, 
ale także zawodnicy przyjezdni m.in. wychowanek 

GKTS-u Wiązowna Michał Murawski (kadra Polski juniorów) 
– grający obecnie w GLKS Nadarzyn - największym ośrodku 
tenisowym w kraju. Obóz został poprowadzony przez trene-
rów GKTS Wiązowna – Tomasza Grzybowskiego oraz Kamila 
Sitka.

Podczas pierwszych dwóch dni obozu (poniedziałek, wto-
rek) zawodnicy doskonalili różne elementy gry technicznej  
w tenisie stołowym. Priorytetem w ćwiczeniach na stole  
stały się ogólny rozwój szybkości, praca nóg ale także popraw-
ność i regularność wykonywanych ćwiczeń, zagrań. W środę 
zostały zorganizowane testy dla wszystkich zawodników ma-
jące na celu sprawdzenie, którzy z młodych adeptów tenisa 
cechują się największymi predyspozycjami. Test polegał na 
powtarzalności odbić piłeczki na stole zarówno uderzeniem 
backhendowym jak i forhendowym. Na pochwałę w testach 
zasługują w szczególności zaczynający dopiero swoją przy-
godę z tenisem Mateusz Mróz oraz Mateusz Żelazo, którzy 
wykonywali ćwiczenia z regularnością powyżej 50 odbić. 
Czwartek i piątek były dniami doskonalenia różnych form 
akcji meczowych a także ogólnej formy rozgrywek na punk-
ty. Wszyscy zawodnicy podczas treningu rozgrywali nawet  
po kilkanaście meczy. W piątek według planów odbył się tur-
niej Grand Prix Wiązowny, w którym wszyscy rywalizowali 
ze sobą bez względu na wiek i prezentowany poziom. Poniżej 
przedstawiamy wyniki piątkowego Grand Prix:
Szkoła podstawowa: 
1. Czajkowski Piotr; 2. Pląsek Adam; 3. Mróz Mateusz; 
4. Żelazo Mateusz
Gimnazjum: 
1. Piotrowski Krzysiek; 2. Kamiński Łukasz; 3. Szywała Ma-
teusz
OPEN : 
1. Stawikowski Mateusz; 2. Murawski Michał; 3. Sitek Kamil; 
4. Grzybowski Tomasz

Bardzo cieszy fakt uczestnictwa w obozie najmłodszych 
dzieci 7-8 latków, którzy przez cały tydzień zapoznawali się 
ze specyfiką tenisa stołowego poprzez gry i zabawy z rakietką 
i piłeczkami. Po feriach czeka nas kilka poważnych turniejów 
na terenie Mazowsza, mamy nadzieję, że obóz został dobrze 
przepracowany i udowodnimy to na najbliższych zawodach.

Komentarz
Klub GKTS Wiązowna ruszył z wielkim impetem w nowy 

– lepszy 2013r. i mamy nadzieję, że oprócz samych zawod-
ników, trenerów, rodziców i działaczy sportowych w rozwój 
klubu włączy się jakaś firma „sponsor”. Władze Gminy zwięk-
szyły nam dotację na ten rok i obiecały pomoc i pełną współ-
pracę w dalszym rozwoju Naszego Klubu za co serdecznie 
dziękujemy.

TOMEK GRZYBOWSKI, KAMIL SITEK
TRENERZY GKTS WIĄZOWNA

Gość obserwował z zainteresowaniem konkurs sko-
ków, podziwiał technikę i wyniki jakie osiągali dziew-
częta i chłopcy z klas III-VI. Pan Marian był mile za-

skoczony liczbą startujących w finale konkursu, jak również 
bardzo żywo dopingującą swoich kolegów publicznością. Sta-
jących na podium laureatów dekorowali pani dyrektor Ali-
cja Wieczorek i pan Marian Sypniewski. Wielką satysfakcją  
dla zwycięzców było otrzymanie medalu z rąk mistrza świata! 
Pan Marian przez godzinę barwnie opowiadał o swojej przygo-
dzie olimpijskiej, o swoich sukcesach i pracy treningowej. „Fech-
tował” się z uczniami prezentując poszczególne bronie, wskazując 
różnice i cechy charakterystyczne szpady, szabli i floretu. Było tak-
że wiele zabawy z próbami sprawności specjalnej kandydata na 
szermierza – refleksu. Gromkim śmiechem nagradzano nieudolne 
próby i wielkimi brawami sukcesy. Próbom poddawali się chętnie 
zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Długo nasz mistrz rozdawał 
autografy i gadżety PKOL. Dzieci i nauczyciele na stojąco brawa-
mi podziękowali za spotkanie panu Marianowi zapraszając go do 
złożenia następnej wizyty w naszej szkole. 

WYNIKI XIV FINAŁU SKOKU WZWYŻ:
Klasy III – 1. Wereda Marcin, 110 cm, kl. 3b; 2. Cała Piotr,  
105 cm, kl. 3a; 3. Zielińska Zuzia, 100 cm, kl. 3a
Klasy IV r. 2002 – 1. Kopik Zuzia 120 cm kl. 4a; 1. Grze-
lak Bartek,110 cm, kl. 4b; 2. Cacko Oliwia 110 cm kl. 4b;  
2. Szczęsny Dawid 100 cm kl. 4b; 3. Chlabicz Ola 110 cm kl. 4b
Klasy V r. 2001 – 1. Michalik Róża 120 cm kl. 5a; 1. Nowak 
Maciej 120 cm kl. 5; Rafał Klaudia 120 cm kl. 5a; 2. Lechnik Ja-
kub 115 cm kl. 5a; 2. Bartnicka Alicja 115 cm kl. 5a; 2. Pastucha 
Mikołaj 115 cm kl. 5a; 3. Ziółek Julia 115 cm kl. 5a; 3. Grze- 
lak Radek 110 cm
Klasy VI – 1. Przysowa Weronika 120 cm kl. 6a; 1. Sęk Jakub 
150 cm kl. 6a; 2. Żurawska Zuzia 120 cm kl. 6a; 2. Makulec 
Jan 130 cm kl. 6a; 3. Grzelak Ola 105 cm kl. 6a; 3. Kąkol 
Mikołaj 115 cm kl. 6a

Wielkie gratulacje dla zwycięzców oraz uznanie dla wszyst-
kich startujących dziewczynek i chłopców za udział i osiągnię-
te wyniki. Łącznie w eliminacjach i wielkim Finale wystarto-
wało 82 uczniów z klas III-VI.  ZENON KWIATKOWSKI
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GMINA:
Urząd Gminy Wiązowna .......................22 789 01 20
godz. pracy pn. 8.00-17.00, wt.-czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00
Telefon dyżurny ws. aktów zgonu ...............665 594 577 
(poza godzinami pracy urzędu)
Gminny Ośrodek Kultury ......................22 780 41 79
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ....22 780 46 59
Biblioteki:
Duchnów ..................................................22 780 44 44
Glinianka  ..................................................22 789 97 90
Wiązowna .................................................22 789 01 46
Apteka Wiązowna ...................................22 789 07 63
Apteka Glinianka .....................................22 610 37 80
Ośrodki Zdrowia:
Wiązowna .................................................22 789 01 15
Glinianka ...................................................22 789 97 22
Lecznica Weterynaryjna Wiązowna ......22 789 01 23
Bank Spółdzielczy w Wiązownie ............22 789 01 66
Posterunek Policji w Wiązownie ............22 789 01 77
dyżur w Józefowie całodobowo ................22 780 11 28

Dzielnicowi Gminy Wiązowna (sprawy rodzinne i sąsiedzkie)
 ...................................................600 997 501, 600 997 488
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
– zgłaszanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych:
w godz. pracy biura ....................................22 789 01 33
pn. 8.00-17.00, wt.-czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00
Oczyszczalnia ścieków w Emowie 
w godz. 7.00-19.00  ...................................22 795 11 02
Awarie wodociągowe (po godzinach pracy ZWiK):
Piotr Szulik  ................................................ 603 680 112 
(Majdan, Zakręt, Góraszka, Emów, Boryszew, Stefanówka, 
Izabela, Michałówek, Duchnów, Wiązowna, Radiówek, Żanęcin) 
Mieczysław Dyzio .......................................603 680 134 
(Lipowo, Malcanów, Dziechciniec, Pęclin, Kopki, Wola Ducka, Kąck) 
Zbigniew Przybysz ......................................603 680 113 
(Rzakta, Glinianka, Kruszówiec, Czarnówka, Bolesławów, Poręby, 
Wola Karczewska) 
Awarie kanalizacji po godz. 19.00:
Dariusz Sknadaj  .........................................603 645 736 
(Wiązowna Kościelna, Radiówek) 
Zbigniew Ciach ..........................................603 645 743 
(Radiówek) 

POWIAT:
Starostwo Powiatowe w Otwocku .......22 778 1 300
Powiatowe Stanowisko 
Zarządzania Kryzysowego.....................22 718 16 40
Urząd Skarbowy w Otwocku .................22 778 23 01
ZUS w Otwocku .......................................22 719 45 60
Szpital Powiatowy w Otwocku .............22 778 26 00
Przychodnia specjalistyczna 
w Otwocku ................................................22 778 26 60
Apteka całodobowa w Otwocku ...........22 779 20 91
Pogotowie Ratunkowe w Otwocku ......22 779 50 92
Komenda Policja w Otwocku 
(dyżurny) .....................................................22 779 40 91

TELEFONY ALARMOWE:
Policja 997
Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Straż Pożarna  998
Numer ratunkowy  112
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Od pucharu do medaluRok 2012 obfitował w wiele 
ciekawych i atrakcyjnych  
wydarzeń tanecznych i sportowych  
z udziałem tancerek GOK.  
Oto niektóre z nich.

• 25 lutego ubiegłego roku reprezen-
tantki miniformacji RYTM – Natalia 
Ciąćka i Justyna Jedlak wzięły udział  
w Eliminacjach do Mistrzostw Świata 
i Europy, które odbyły się w Teresinie 
k/Sochaczewa. Dziewczęta zajęły II m.  
zdobywając srebrne medale w kat. due- 
tów show dance  juniorów młodszych 
i wywalczyły w ten sposób po raz dru-
gi awans do MŚ i ME na Węgrzech. 

• 21 kwietnia 4 zespoły wzięły udział 
w IX Otwartym Turnieju Tańca No-
woczesnego w Łosicach. GOK repre-
zentowało 38 tancerek z zespołów 
TAKCIK, TAKT Bis, RYTM i TAKT. 
W sumie dziewczęta zdobyły puchar 
GRAND PRIX (po raz drugi) i nagro-
dę pieniężną w wysokości 800 zł. Wy-
tańczyły także 4 puchary, 28 medali  
i 8 miejsc finałowych.

• W dniach 28 czerwca – 2 lipca repre-
zentantki GOK wzięły udział w Mi-
strzostwach Świata i Europy „Interna-
tional Federation  of  Modern Dance 
Sport” w Veszprem na Węgrzech. Na-
talia Ciąćka i Justyna Jedlak  zdobyły 
IV m. w kat. duetów show dance ju-
niorów młodszych.

• 27 października dziewczęta wzięły 
udział w Ursynowskim Turnieju Tań-
ca Sportowego Disco Hip Hop solo. 
Tancerki zdobyły 4 złote medale oraz 
zajęły  9 miejsc finałowych  w poszcze-
gólnych ligach i kategoriach wieko-
wych.

• 19 listopada w Warszawie odbyły się 
Otwarte Mistrzostwa Mokotowa  
w tańcu sportowym Disco Dance  
i Hip Hop solo. W zawodach wzięło 
udział 19 dziewcząt, które przywiozły 

8 medali, w tym 1 złoty, 5 srebrnych  
i 2 brązowe.

 Bardzo istotny był także udział pod-
opiecznych GOK w XXXIII Między- 
narodowym Festiwalu Tańca Nowo-
czesnego w Wasilkowie k/Białego-
stoku. W dniach 23-25 XI 2012 r.  
reprezentacja Wiązowny złożona  
z 23 dziewcząt wytańczyła 3 puchary  
i 8 medali oraz zajęła 5 miejsc finało-
wych w kat. solo i duetach 2 kategorii 
wiekowych.  ANNA CHWALCZUK

fo
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PATRONI HONOROWI:
Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik
Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski 
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Andrzej  
Kraśnicki

PATRONI MEDIALNI:
Telewizja Polsat News
Tygodnik Regionalny – redaktor naczelny Karol Jaskłowski
Linia Otwocka – redaktor naczelny Zbigniew Skoczek
Portal internetowy: www.maratonypolskie.pl – redaktor 
naczelny Michał Walczewski

SPONSORZY GENERALNI:
•	 FIDELTRONIK	INIGO	Sp.	z	o.o.	prezes	Sławomir	 
Marcysiak	– firma specjalizująca się w systemach  
zasilania awaryjnego i elektrowniach wiatrowych 
Warszawa, ul. Obrońców 25

•	 DAKOMA	Sp.	z	o.o.	prezes	Monika	Orlińska	 
– firma prowadzi działalność w zakresie produkcji, 
dystrybucji i doradztwa technicznego profesjonalnej 
chemii do obuwia i mebli. Wiązowna, ul. Turystyczna 12

•	 AUCHAN	Polska	– polskie hipermarkety francuskiego 
koncernu Auchan. Piaseczno, ul. Puławska 46

•	 MARWELL	Agencja	Nieruchomości	–	Paweł	Orliński	 
– pośrednictwo w wynajmie i kupnie-sprzedaży  
nieruchomości rezydencjonalnych (domy, mieszkania,  
apartamenty), działek gruntu, oraz w wynajmie  
i kupnie-sprzedaży biur, powierzchni handlowych  
i magazynów. Wiązowna, ul. Kościelna 2 

•	 PREFAGBUD	S.C.	Przedsiębiorstwo	Produkcyjno-	
-Handlowo-Usługowe	–	Sławomir	Wiśniewski	 
i	Grzegorz	Wiśniewski	– produkcja stropów Teriva  
i wibroprasowanych betonowych bloczków  
fundamentowych. Pęclin 1 h

SPONSORZY	GŁÓWNI:
•	 KOTWICA	–	Andrzej	Godlewski	– produkcja wyrobów 

mięsno-garmażeryjnych. Odbiorcami firmy są  
hurtownie spożywcze, sieci super- i hipermarketów, 
grono lokalnych sklepów oraz klienci zagraniczni.  
Duchnów, ul. Bosmańska 35 

•	 LEKARO	–	Jolanta	i	Jerzy	Zagórscy – wywóz 
nieczystości płynnych i stałych, świadczenie usług 
komunalnych na rynku warszawskim i województwa 
mazowieckiego. Wola Ducka 70 A, 

•	 CROSS	Jeanswear	Co. – firma zajmująca się sprze-
dażą wyrobów jeansowych marki cross jeans.  
Zakręt, ul. Trakt Brzeski 1 

SPONSORZY	WSPIERAJĄCY:
•	 IMPOL	–	Zbigniew	Ogiński	– hurtownia dodatków 

krawieckich i pasmanterii. Majdan 63
•	 BRUK-BUD	firma	Handlowo-Usługowa	 
–	Piotr	Skoczek	– roboty drogowo-brukarskie,  
profesjonalne układanie kostki brukowej i granitowej, 
utwardzanie dróg dojazdowych, budowa i przebudowa 
dróg, chodników, parkingów, wjazdów, placów  
składowych, placów manewrowych oraz terenów  

wokół osiedli mieszkaniowych.  
Pogorzel, ul. Świerkowa 31

•	 RANK	PROGRESS	SA	firma	inwestycyjno-dewelo-
perska – legnicki developer planuje budowę  
centrum w Duchnowie. Gmina Wiązowna zyska  
2000 miejsc pracy, kiedy ruszy makroregionalne 
centrum handlowe spółki Rank Progress.  
Legnica, ul. Złotoryjska 63

•	 Sala	Weselno-Bankietowa	RAJ	–	Jolanta	Jedlak  
– organizacja przyjęć weselnych i okolicznościowych. 
Dziechciniec, ul. Majowa 164

•	 HOLDMAR	–	Sławomir	Szymański – firma  
specjalizuje się w skupie złomu, auto kasacji  
i złomowaniu samochodów. Wiązowna, ul. Lubelska 57

•	 „MADEX”	fabryka	kabli	–	Piotr	Cegłowski,	Antoni	
Dziembaj,	Mirosław	Domagała – dostawca kabli  
z branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej; 
zakład pracy chronionej; sponsor zawodników  
niepełnosprawnych. Stefanówka, ul. Żurawia 96 

•	 Ochrona	JUWENTUS	–	prezes	Ryszard	Kaliński  
– czołowa pozycja wśród liderów agencji ochrony  
w Polsce. Warszawa, ul. Poloneza 91

•	 DAX	COSMETICS	sp.	z	o.o. – jedna z czołowych  
polskich firm kosmetycznych. Duchnów,  
ul. Spacerowa 18 

•	 MERA	BELLOWS	Sp.	z	o.	o. – wiodący producent 
mieszków bez szwu i cienkościennych tulei najwyższej 
jakości. Wiązowna, ul. Nadrzeczna 15

•	 Chantal	–	Roman	Godek – producent profesjonalnych 
kosmetyków do koloryzacji i pielęgnacji włosów. 
Wiązowna, ul. Kącka 16

•	 Forum	Przedsiębiorczości	Gminy	Wiązowna	 
–	prezes	Włodzimierz	Piechowicz	– zrzesza firmy  
z terenu Gminy Wiązowna. Wiązowna, ul. Kościelna 31

DARCZYŃCY:
•	 WETZEL	Sp.	z	o.o.	–	Ewa	Dzwonkowska	– firma 

tworząca standardy w zakresie druku i tłoczenia. 
Duchnów, ul. Kresowa 8 

•	 Zakłady	Piekarskie	„Oskroba”	Sp.	z	o.o.	–	prezes	 
Dariusz	Oskroba – firma produkująca kilkadziesiąt ton  
pieczywa dziennie wykorzystując najnowsze technologie  
stosowane w piekarnictwie oraz własne udoskonalane  
receptury. Celestynów, ul. Jankowskiego 1 

•	 Bank	Spółdzielczy	w	Otwocku	–	prezes	Wanda	 
Czarnocka	– instytucja finansowa, przyjazna  
w rozwiązywaniu problemów finansowych.  
Otwock, ul. Kołłątaja 1B 

•	 MEGAL	–	państwo	Agnieszka	i	Juliusz	Stefaniakowie		
– bezpieczny świat bez krat – producent atestowanych 
okien antywłamaniowych kuloodpornych  
oraz pancernych. Wola Ducka 67 A

•	 Hotel	i	Restauracja	RELAX	–	Stanisław	i	Marianna	
Niziołkowie	– hotel dysponuje komfortowymi  
pokojami i apartamentami hotelowymi, salami  
konferencyjnymi oraz salą restauracyjną.  
Wola Ducka, Trakt Lubelski 4 

•	 Piekarnia	„NATURA”	s.j.	–	Filipowicz,	Jankowski,	
Zawadka – producent chleba, świeżych wyrobów 

piekarniczych oraz ciast i ciastek. Celestynów,  
ul. Osiecka 2 

•	 Bractwo	Strzelców	Kurkowych	LECHITY	 
im.	Marszałka	Józefa	Piłsudskiego	–	komendant	
Marek	Majek. Otwock, ul. Narutowicza 2

•	 Stacja	Paliw	Płynnych	i	Gazowych	–	Agata	Pełka	 
i	Stanisław	Pełka. Emów, ul. Wiązowska 1a

•	 MARCATO	sp.	z	o.o. – producent opakowań  
spożywczych z tworzyw sztucznych.  
Glinianka, Rzakta 82

•	 Huta	Szkła	Gospodarczego	–	Ryszard	Przeworski	 
i	Stanisław	Łysik	– firma specjalizująca się w produkcji 
artykułów ze szkła sodowego, których produkcja 
opiera się wyłącznie na tradycyjnej technologii  
ręcznego formowania szkła.  
Wiązowna, ul. Boryszewska 32 

•	 Piekarnia	w	Wiązownie	–	Paweł	Radzikowski	 
– producent pieczywa tradycyjnego.  
Wiązowna, ul. Lubelska 

•	 Cukiernia	–	Kopki	–	Janina	i	Dariusz	Kołakowscy.	 
Kopki 6 

•	 Cukiernia	–	Sylwester	Redek.  
Wiązowna, ul. Kościelna 50 

•	 Handel	Mięsem	i	Wyrobami	Mięsnymi	 
–	Marek	Mazek. Kołbiel, Lubice 63

•	 WC	SERWIS	– mobilne systemy sanitarne.  
Warszawa, ul. Górczewska 179 

•	 IDEE	KAFFEE	Zdrowa	Energia	– nowoczesny coffee 
shop na kółkach serwujący gratis pobudzającą kawę 
podczas dużych, plenerowych, hobbystycznych  
imprez sportowych. Rumia, ul. Kolejowa 54 

•	 MARTER	–	Barbara	i	Marek	Boguccy	–	Hurtownia	 
– artykuły papiernicze i biurowe. Dziechciniec 29

•	 Spółdzielnia	Usług	Rolniczo-Gospodarczych	 
i	Handlowych (były SKR). Wiązowna, ul. Kościelna 39

XXXIII	PÓŁMARATON	WIĄZOWSKI	
ZORGANIZOWALI:
•	 Urząd Gminy Wiązowna
•	 Ochotnicze Straże Pożarne z Wiązowny, Glinianki, 

Malcanowa i Józefowa
•	 Komenda Powiatowej Policji w Otwocku
•	 Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku 

Mazowieckim
•	 Klub Sportowy ADVIT Wiązowna
•	 Klub Sportowy Glinianka
•	 Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Wiązownie
•	 Centrum Wolontariatu przy GOPS w Radiówku
•	 Zespołowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych w Wiązownie
•	 Przedszkole w Pęclinie
•	 Przedszkole w Wiązownie
•	 Przedszkole w Zakręcie
•	 Placówki Oświatowe z terenu Gminy
•	 Wolontariusze
•	 Wieloletni	Przyjaciele	Półmaratonu	–	Mieszkańcy	
Gminy

Anna Bętkowska – Wójt Gminy
Tomasz Kostyra – Dyrektor Półmaratonu Wiązowskiego

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, 
którzy przyczynili się do organizacji XXXIII Półmaratonu Wiązowskiego:


