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[„Polonez Trzeciego Maja!”]
„Znów gra. Już drżą drążki, tak lekkimi ruchy,

Jak gdyby zadzwoniło w strunę skrzydło muchy,
Wydając ciche, ledwie słyszalne brzęczenia.

Mistrz zawsze patrzył w niebo czekając natchnienia.
Spójrzał z góry, instrument dumnym okiem zmierzył,

Wzniósł ręce, spuścił razem, w dwa drążki uderzył:
Zdumieli się słuchacze.

Razem ze strun wiela
Buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela

Ozwała się z dzwonkami, z zelami, z bębenki:
Brzmi Polonez Trzeciego Maja! — Skoczne dźwięki

Radością oddychają, radością słuch poją;
Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu 

nie dostoją – Lecz starców myśli z dźwiękiem 
w przeszłość się uniosły,

W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły,
Po dniu Trzeciego Maja, w ratuszowej sali,

Zgodzonego z narodem króla fetowali,
Gdy przy tańcu śpiewano: 

Wiwat król kochany!
Wiwat Sejm, wiwat Naród, 

wiwat wszystkie Stany!”

(Fragment Księgi XII 
„Pana Tadeusza”)
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O śmieciach, podatkach i podtopieniach
W dniu 4 kwietnia w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 
w Zakręcie odbyło się spotkanie z mieszkańcami tego 
oraz sąsiednich sołectw władz oraz przedstawicieli 
Urzędu Gminy, a także członków samorządu gminnego 
i sołeckiego. Przybyli: wójt Anna Bętkowska, 
wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Łapiński, 
kierownik Referatu Podatków UG Elżbieta Cieślak, 
inspektor z Wydziału Ochrony Środowiska UG Przemysław 
Kaźmierczak, sołtys Zakrętu Jacek Buczyński.

Pani wójt przedstawiła problemy dotyczące ustawy tzw. 
śmieciowej. Obszernie i dokładnie wyjaśniła zawiłości 
związane z opłatami, wywozem śmieci i odpadów oraz 

sposobami ich segregowania. Mówiła o przykrym i negatyw-
nym zjawisku notorycznego zaśmiecania terenów w  Gminie 
Wiązowna wyrażając nadzieję, że wejście w życie od 1 lipca br. 
przepisów nowej ustawy zahamuje te fatalne praktyki.

– To co ludzie wyrabiają w naszej gminie jest po prostu 
szokiem! Jestem jednak optymistką i wierzę, że dając dobry 
przykład zdołamy ludzi wychować, chociaż zmienić ludzką 
mentalność jest najtrudniej – powiedziała Bętkowska, która 
zaznaczyła, że obowiązkiem – przykrym, ale koniecznym – jest 
sprawowanie przez Urząd Gminy kontroli nad tym, czy ilość 
wypełnionych śmieciami pojemników jest adekwatna do ilości 
osób zamieszkałych na danej posesji.

– Opłata jest solidarna, podobnie jak w spółdzielniach 
mieszkaniowych, gdzie są lokatorzy, którzy nie płacą i wów-
czas ponoszonymi kosztami obciążani są pozostali mieszkańcy. 
Kiedy u nas któryś z sąsiadów zadeklaruje dwie zamieszkałe 
w swoim domu osoby, a w rzeczywistości będzie ich znacznie 
więcej, na przykład osiem, i śmieci będą wywożone od ośmiu 
osób, a nie od dwóch, to wówczas koszty tej różnicy będziemy 
ponosić my wszyscy – zabrał głos Piotr Łapiński.

Sprawy związane z podatkami wyjaśniała Elżbieta Cieślak, 
która wspólnie z panią wójt rozwiała uporczywe plotki (na-
zwane eufemistycznie „mitem”) jakoby Gmina Wiązowna mia-
ła najwyższe podatki wśród okolicznych gmin. W rzeczywisto-
ści jest odwrotnie: w Wiązownie są jedne z najniższych stawek 

fo
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podatkowych o czym pisano w „Powiązaniach” i nie tylko, 
bo również w „Tygodniku Regionalnym”. Są jednak ciągle tacy, 
którzy wydają się wierzyć w ten „mit”.

– Nie mówmy o mitach, mówmy o prawdzie – powiedziała 
z naciskiem wójt Bętkowska, która w bardzo aktywny sposób 
dyskutowała z osobami zadającymi pytania, wyjaśniając wąt-
pliwości i  udzielając rad oraz wskazówek. W porozumieniu 
z radnym Łapińskim oraz sołtysem Buczyńskim zaproponowa-
ła, żeby w wyznaczonym terminie w ZSG zorganizować dyżur 
pracownika Urzędu Gminy, który pomoże wypełnić deklarację 
podatkową. Kontrola klasyfi kacji gruntów została zakończo-
na i nastąpiły istotne zmiany. Dyżur taki odbył się w weekend 
13-14 kwietnia w godzinach 10.00-14.00.

Głos zabrał również Przemysław Kaźmierczak, który omó-
wił problemy wodne Zakrętu, sołectwa, które w lecie 2011 
roku zostało dotknięte poważnymi podtopieniami. Aby zmi-
nimalizować te zagrożenia, wskazał na konieczność stałej kon-
serwacji urządzeń szczegółowych czyli rowów melioracyjnych 
oraz sieci drenarskiej, co powinno odbywać się poprzez zało-
żenie spółki wodnej.

– Każdy mieszkaniec z osobna nie da rady tego zrobić 
w sposób kompleksowy i fachowy. Powołanie spółki wodnej 
wydaje się najlepszym rozwiązaniem, bo wówczas zajmie się 
tym specjalistyczna fi rma – powiedział Kaźmierczak.

Po zakończeniu spotkania, wiele osób podchodziło do pani 
wójt oraz towarzyszących jej osób rozmawiając na interesujące 
ich szczegóły omawianych tematów. PK
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W Gminie Wiązowna odbyła się debata dotycząca problemu bezpieczeństwa w tej 
lokalnej społeczności. Wzięli w niej udział przedstawiciele kilku instytucji (w tym policjanci, 
kuratorzy sądowi, dyrektorzy szkół, pracownicy GOPS), którzy wymieniali poglądy na temat 
patologicznych zjawisk wśród młodzieży szkolnej i w ogóle młodzieży między Mienią 
a Świdrem. Nie dzieje się pod tym względem najlepiej. Tragedii wprawdzie nie ma, 
ale zgodzono się, że trzeba działać interdyscyplinarnie, po to, aby do najgorszego nie doszło, 
bo zalążki zła czają się wszędzie. O przygotowanej przez Wójta debacie przeczytacie 
w materiale zatytułowanym „Wspólny problem”, a pedagodzy i terapeuci z Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie opowiadają jak wcielają w życie w swojej placówce 
zalecaną „interdyscyplinarność”. Do omawianych podczas debaty spraw i zjawisk nawiązuje 
Anna Bętkowska w felietonie z cieszącego się coraz większą poczytnością cyklu „Okiem wójta”. 

Gmina Wiązowna to również Stowarzyszenie „Jesteśmy!” i żmudna oraz odpowiedzialna praca z niepełnosprawnymi. 
O pracy tej, a także o historii Stowarzyszenia, które – był taki okres – marzło zimą w malcanowskim budynku dawnej 
szkoły, rozmawiam z jego prezeską, panią Małgorzatą. Przedstawiamy także wielkanocne „jajeczko” z podopiecznymi 
„Jesteśmy!” w Radiówku.

W numerze przeczytacie o marcowej sesji Rady Gminy, która tym razem odbyła się w Gliniance i podczas której 
przyjęto między innymi uchwałę o budowie punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków w Emowie. Powraca stały 
temat ostatnich miesięcy – śmieci, śmieci, śmieci – i tak będzie do czasu wejścia w życie ustawy tzw. „śmieciowej”, 
a może nawet znacznie dłużej czyli do czasu, kiedy praktyka tej ustawy wyda owoce (oby czyste). 

Dowiecie się o nowych godzinach pracy biblioteki w Duchnowie oraz o nowej formule tej placówki proponowanej 
przez nową (przepraszam za trzykrotne powtórzenie w jednym zdaniu przymiotnika „nowy” w trzech odmianach) 
kierowniczkę, panią Marzenę (będą m.in. „środy teatralne”). Wśród zapowiedzi – zaproszenie na Piknik Forteczny 
na Dąbrowickiej Górze pod „wodzą” Huberta Trzepałki oraz na Rowerowy Zakręt Głowy do Zakrętu (a stamtąd 
do Sulejówka i nie tylko). Zapowiada się niezła integracja, wszak wspólna jazda rowerem łączy, a wspólne przebywanie 
w schronie fortecznym to już w ogóle.

 Wasz redaktor naczelny Piotr Kitrasiewicz

Drodzy Czytelnicy!Drodzy Czytelnicy!Drodzy Czytelnicy!

Spotkanie w sprawie śmieci i odpadów
W dniu 10 kwietnia w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie 
wójta Anny Bętkowskiej z mieszkańcami Wiązowny Gminnej, 
Wiązowny Kościelnej, osiedla Parkowego oraz Emowa 
dotyczące ustawy „śmieciowej”.

Było to kolejne, po Duchnowie, Zakręcie (materiał ze spo-
tkania w tym sołectwie zamieszczamy na str. 2), Radiów-
ku, Woli Karczewskiej i Woli Duckiej, spotkanie z miesz-

kańcami Gminy, podczas którego pani wójt wyjaśniała zawiłości 
związane z opłatami, wywozem śmieci i odpadów oraz sposo-
bami ich segregowania. Nowy, przyjęty przez Sejm RP, system 
gospodarowania odpadami zacznie funkcjonować od 1 lipca br. 
i dotyczyć będzie właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych tych nieruchomości na których prowadzone jest 
gospodarstwo domowe, lub na której powstają odpady komu-
nalne i nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Odpowiadając na pytania zebranych, wójt wyjaśniła, że jeśli 
w jednym budynku mieszkają dwie lub więcej rodzin posiada-
jących własne źródła dochodów, to każda z nich musi złożyć 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  

– A co zrobić, jeśli na jednej posesji mieszka matka z żonatym 
synem? Czy rozliczają się razem? – zapytał jeden z mieszkańców. 

- Jeśli matka prowadzi osobne gospodarstwo, a jej syn z żoną 
osobne, i każda strona ma własne źródła utrzymania, to rozli-
czają się osobno. Dotyczy to także lokatorów mających z wła-
ścicielem posesji umowę najmu – wyjaśniła wójt. 

Każdy wypełniający deklarację ma wybór między dwiema 
możliwościami. Rada Gminy uchwaliła dwie stawki za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi: 7 zł miesięcznie od każde-
go mieszkańca za odpady zbierane w sposób selektywny oraz 
22 zł miesięcznie – również od każdego mieszkańca – za odpa-
dy gromadzone w sposób nieselektywny czyli zmieszane. W ra-
mach tej opłaty wyłoniona w wyniku przetargu fi rma odbierać 
będzie każdą ilość odpadów wytworzoną na terenie danej nie-
ruchomości. Odpady zbierane w sposób selektywny i umiesz-
czone w workach będą odbierane z posesji raz w miesiącu. 
Worki będą w czterech kolorach: żółtym (na tworzywa sztucz-
ne typu plastiki, folie i metale), niebieskim (na papier, tekturę, 
gazety, kolorowe czasopisma, opakowania wielomateriałowe, 
w tym kartony po mlekach, sokach itp.), zielonym (na szkło 
i opakowania szklane), brązowym (na odpady ulegające bio-
degradacji, takie jak obierki z ziemniaków, warzyw, liście, sko-
szona trawa). Zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości 
po sortowaniu umieszczane będą w specjalnych pojemnikach 
(tzw. paluszkach), które fi rma wywozić będzie z posesji raz na 
dwa tygodnie. Urząd Gminy będzie kontrolować prawidłowość 
dokonywanej selekcji, jak również adekwatność ilości śmieci 
i odpadów do liczby osób mieszkających na danej posesji. Jeśli, 
na przykład, ktoś zadeklaruje dwie zamieszkałe osoby, a co mie-
siąc z jego domu wywożonych będzie – przykładowo – dwa-
dzieścia paluszków lub worków, to wówczas wyznaczeni przez 
wójta urzędnicy prowadzić będą postępowania wyjaśniające. 

Pani wójt rozdała deklaracje zgromadzonym, wyjaśniając, 
że po wypełnieniu należy je składać w Biurze Obsługi Miesz-
kańca Urzędu Gminy. Podkreśliła, że trzeba do nich wpisać 
osoby fi zycznie mieszkające, a nie tylko zameldowane na danej 
posesji.  PK
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Przełamać obojętność
Szłam kiedyś wzdłuż Mieni w porze wieczornej. 
Natrafi łam na siedzących na ławce kilku chłopców 
i dziewczynę w wieku szkolnym. Pili piwo.
„Dobry wieczór” powiedziałam zatrzymując się przy nich 
„Czy nie za późno trochę na takie spotkania? Jest już 
po godzinie dwudziestej drugiej, powinniście być w domu”.
„Mamy pozwolenie od rodziców, żeby być tutaj o tej porze” 
odpowiedzieli niemal chórem chłopcy. Dziewczyna 
nie odezwała się, zamiast tego mocno zatrzepotała rzęsami.
„Dlaczego siedzicie tutaj o tej porze? Nie macie nic innego 
do roboty, nie macie celu w życiu czy hobby , do którego 
dążycie?” pytałam dalej.
Paru roześmiało się, a jeden odpowiedział, że coś takiego 
jak cel życiowy ich nie interesuje. Dziewczyna uśmiechnęła się 
i ponownie zatrzepotała rzęsami mówiąc: „Moja mama pozwala 
mi pić piwo”. Zapytałam, skąd mają pieniądze na alkohol. 
„To nie pani sprawa” odpowiedzieli chłopcy.
Po takiej odpowiedzi, nie miałam już o czym z nimi rozmawiać. 
Sposób życia i bycia niektórych nastolatków jest problemem 
w całym kraju i to nie od dzisiaj. W szkole biją słabszych, 
bo kto silniejszy ten ma renomę i poważanie, słowem „szacun”. 
Sięgają po narkotyki i alkohol, palą papierosy. Nauczycieli 
uważają za tumanów, a rodziców za „zgredów” lub „wapniaków”. 
Młodzieńczy bunt, brawura, pogarda dla innych, chęć popisania 
się, brak wyobraźni idący w parze z głupotą przynoszą niekiedy 
szokujące rezultaty. Mass media donoszą o zabójstwach 
i śmiertelnych pobiciach w gronach nastolatków, nie mówiąc 
o licznych wypadkach z ich udziałem. O szydzeniu 
i upokarzaniu nauczycieli, piciu alkoholu i paleniu papierosów, 
a także odurzającej „trawy” w szkolnych toaletach podczas 
przerw. Dotyczy to całej Polski, także naszego powiatu i naszej 
gminy. Niedawno gazety podały informację o znalezieniu 
nad brzegiem Świdra w Otwocku kilku kompletnie pijanych 
uczennic. Całe szczęście, że natrafi ono na nie w porę, 
bo mogły zamarznąć, wszak leżał jeszcze śnieg, a i temperatura 
była ujemna. Z kolei w naszym wiązowskim Zespole Szkolno-
-Gimnazjalnym wydarzyła się rzecz bezprecedensowa w postaci 
pożaru w łazience. Spowodowało go trzech chłopców, 
jeden gimnazjalista i dwóch uczniów szkoły podstawowej 
(red. Kitrasiewicz opisał tę sprawę w poprzednim numerze 
„Powiązań”), którzy ot tak, dla hecy, podpalili pojemnik 
na papierowe ręczniki. Zabrakło im wyobraźni, co się stanie, 

tym bardziej, że wiszący na ścianie płonący pojemnik 
oderwał się od niej i wpadł do kosza ze śmieciami. 
Trzeba było ewakuować wszystkich ze szkoły, wezwać straż 
pożarną i policję. Sprawcy zostali przesłuchani. Zostaną 
wobec nich wyciągnięte konsekwencje przez sąd rodzinny, 
a za spowodowane straty, rzędu kilkunastu tysięcy złotych, 
będą musieli zapłacić ich rodzice. A przerwane lekcje i tak 
się nie „upiekły”, bo wszyscy uczniowie i nauczyciele musieli 
odpracować je w sobotę.
Mając na uwadze te problemy, a także poprawienie poczucia 
bezpieczeństwa na terenie naszej Gminy, zorganizowaliśmy 
pierwszą w Gminie Wiązowna debatę z udziałem nauczycieli, 
pedagogów, psychologów, kuratorów, policjantów, pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, radnych, sołtysów 
i mieszkańców. Odbyła się ona pod hasłem „Świadomość 
– reakcja – efekty”. Jej uczestnicy chętnie i często zabierali głos. 
Mieli dużo do powiedzenia, bo jest to problem 
nas wszystkich. Nas czyli administratorów Gminy, dyrektorów 
szkół i nauczycieli, policji, kościoła oraz rodziców. A raczej 
– rodziców przede wszystkim. Bo nawet najlepiej kierowana 
i zorganizowana instytucja niewiele zrobi, jeśli w rodzinach 
jest przemoc i napięcie, jeśli pije się w nich alkohol i pali 
papierosy, a rodzice robią ze swojego sposobu bycia wzór 
do naśladowania dla dzieci. Być może ci nastolatkowie 
nad Mienią w porze nocnej pochodzą z takich właśnie domów, 
gdzie rodzice zajęci swoimi sprawami nie mają nic przeciwko, 
żeby ich latorośle snuły się po nocy po wsi. A może nawet 
nie zauważają, że ich w domu nie ma? Czy dopiero spostrzegą 
swój brak zainteresowania, kiedy dzieci powrócą do domów 
w towarzystwie funkcjonariuszy Policji? Albo kiedy dostaną 
wezwanie na komendę w celu ich odebrania? 
Uczestnicy debaty doszli do zgodnego wniosku, żeby powołać 
w Gminie zespół interdyscyplinarny, złożony z przedstawicieli 
różnych profesji i instytucji, który zajmowałby się konkretnymi 
przypadkami patologicznych zachowań naszych młodych 
mieszkańców. A my, ze strony samorządu, oddamy młodzieży 
plac w centrum Wiązowny, bo chcemy, żeby młodzi ludzie 
byli jego gospodarzami i wzięli za niego odpowiedzialność.
Serdecznie dziękuję moderatorowi debaty, Panu Jerzemu 
Jechalskiemu, że podjął się takiej trudnej roli i pomógł 
przełamać psychologiczne bariery w publicznym i głośnym 
mówieniu o tych zjawiskach. We wrześniu kolejne spotkanie. 
 
 ANNA BĘTKOWSKA 

Okiem wójtaOkiem wójtaOkiem wójta

W dniu 15 kwietnia 2013 w Urzędzie Gminy Wiązowna 
dyżur  pełniła pani inspektor Dorota Salawa z Urzędu 
Skarbowego w Otwocku. 

Owocny dyżur

W  godzinach 9.30-16.30 mieszkańcy Gminy mieli 
możliwość złożenia PIT-u czyli rocznego zezna-
nia podatkowego za 2012 r. – W ciągu dyżuru 

przyjęłam 20 zeznań podatkowych. Osób przyjętych   było 

znacznie więcej, bo  niektóre składały po kilka PIT-ów, 
swoich znajomych czy członków  rodzin.  Złożenie każdego 
zeznania kwitowałam stemplem na kopii. Wśród osób, 
które do mnie przyszły, przeważali  pracownicy Urzędu 
Gminy, a sześć osób przyszło z zewnątrz – powiedziała pani 
Salawa.

Dyżur urzędnika z US w Otwocku miał miejsce w UG 
również w kwietniu ubiegłego roku. Wójt oraz Skarbnik 
Gminy Wiązowna dziękują pani Irenie Żebrowskiej, Naczel-
nikowi Urzędu Skarbowego w Otwocku, za pomoc w zorga-
nizowaniu dyżuru pracownika US w Wiązownie.  

 PK
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Stypendia i zasiłki szkolne w 2012 roku
Kwota dotacji 28 261,00 zł

Środki własne 48 434,00 zł

Razem 76 695,00 zł

Dochody Przedszkoli Gminnych 
w 2012 roku

378 659,70 zł

Dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli „Karolek” i „Zabawny Kącik” 
w gminie Wiązowna w 2012 roku
Kwota dotacji 370 164,87 zł

Miesięczna średnia liczba dzieci 48

Miesięczna średnia liczba dzieci w przedszkolu Karolek 27

Miesięczna średnia liczba dzieci w przedszkolu Zabawny Kącik 21

Koszt poniesiony przez Gminę Wiązowna z tytułu uczęszczania do przedszkoli 
niepublicznych uczniów będących mieszkańcami Gminy Wiązowna 
(dot. placówek poza Gminą Wiązowna)
Kwota dotacji 768 749,18 zł

Miesięczna średnia liczba dzieci 112

Średnia miesięczna kwota dotacji na dziecko 572,00 zł

Wydatki na Przedszkola Gminne w 2012 roku
Wydatki bieżące                    3 152 262, 23 zł

Wydatki majątkowe              1 733 619,30 zł

Razem 4 885 881,53 zł

Liczba dzieci w publicznych 
przedszkolach gminnych
Łączna liczba 
(stan na 1.06.2012 r.) 277

Łączna liczba 
(stan na 31.12.2012 r.) 356

w tym: 
Przedszkole w Wiązownie
Przedszkole w Pęclinie
Przedszkole w Zakręcie 

151
102
103

Sprostowanie

W Zespole Szkolno-Gimnazjal-
nym w Wiązownie działają 
dwie placówki: Szkoła Pod-

stawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Bohaterskich Lotników Polskich 
(2 oddziały przedszkolne, 20 oddziałów 
klas I-VI SP – 480 uczniów) i Publiczne 
Gimnazjum im. Polskiego Państwa Pod-
ziemnego (8 oddziałów – 170 uczniów). 

Pracuje tu kadra 68 wykwalifi kowanych 
nauczycieli (w tym nauczyciele specjaliści 
– pedagodzy, logopedzi, reedukator, psy-
cholog i socjoterapeutka) oraz 19 pracow-
ników administracji i obsługi. Uczniowie 

W gimnazjum od dwóch lat dzia-
ła grupa teatralna „teatralni.pl”, która 
regularnie przygotowuje dostępne dla 
szerokiego grona publiczności wieczor-
ki poetyckie (np. spotkanie z poezją 
Edwarda Stachury oraz poezją i piosenką 
francuską). Uczniowie redagują gazetkę 
szkolną pt „Wiązadło”. Mają możliwość 
aktywnego uprawia sportu, w ramach 
działającego przy szkole Gminnego Klu-
bu Tenisa Stołowego, Klubu Szachowe-
go „e-szach” czy Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Wiąz”. Uprawiają aktyw-
ną turystykę w ramach Szkolnego Koła 
Turystyczno-Krajoznawczego. Tradycją 
szkoły jest krzewienie sportów zimowych 
i letnich. Zimą uczniowie szlifują swoje 
umiejętności jazdy na nartach poprzez 
organizowane „białe szkoły”, wiosną roz-
wijają swoją tężyznę fi zyczną na spływach 
kajakowych i „zielonych szkołach” , na-
tomiast latem na koloniach i obozach .

W szkole działa biblioteka, świetlica 
szkolna , świetlica TPD. Uczniowie mogą 
korzystać z dowozu autobusami kursu-
jącymi po czterech trasach. Dbamy też 
o ciało, nasza kuchnia serwuje przepysz-
ne domowe śniadania i obiady.

Więcej informacji o Zespole uzyskacie 
Państwo odwiedzając nasze strony inter-
netowe szkół www.spwiazowna.waw.pl 
oraz www.gimnwiaz.waw.pl.
 KATARZYNA LACKA

W poprzednim numerze „Powiązań” 
w materiale „Oferta wiązowskich 
szkół” zamieściliśmy wypowiedź 
pani Katarzyny Lackiej, dyrektor 
Zespołu Szkolno--Gimnazjalnego 
w Wiązownie. Nie z winy redakcji 
w wypowiedzi znalazły się błędne 
informacje dotyczące działalności 
placówki, wynikające z faktu, 
że materiał w imieniu chorej pani 
dyrektor i bez porozumienia z nią 
uzupełniła i autoryzowała inna 
osoba z kierownictwa szkoły. 
Wobec powyższego, wypowiedź 
dyr. Lackiej zamieszczamy ponownie. 

mają możliwość nauki 3 języków obcych 
(w szkole podstawowej angielskiego i nie-
mieckiego, a w gimnazjum angielskiego, 
niemieckiego lub francuskiego). Od roku 
szkolnego 2012/2013 w gimnazjum zo-
stały utworzone dwie grupy dla uczniów 
z rozszerzonym programem nauczania ję-
zyka angielskiego.

Uczniowie Zespołu biorą udział w róż-
nych konkursach szkolnych, powiato-
wych, wojewódzkich i ogólnopolskich, 
osiągając wiele sukcesów. W corocznej 
edycji stypendiów dla uczniów zdolnych, 
naszym uczniom przyznawane są stypen-
dia, ze środków Unii Europejskiej i Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego.

W Zespole realizujemy projekty unij-
ne rozwijające zainteresowania oraz wy-
równujące poziom wiedzy i umiejętności 
uczniów. Rozwijamy współczesne meto-
dy nauczania z wykorzystaniem nowo-
czesnych środków multimedialnych.

Nasi uczniowie są mocno zaangażo-
wani w działalność społeczną. W Ze-
spole działa drużyna harcerska, Szkolne 
Koło Caritas oraz wolontariat. Ucznio-
wie często biorą udział w przygotowaniu 
różnych imprez charytatywnych.

Szkoła oferuje uczniom zajęcia po-
zalekcyjne w wielu kołach zaintereso-
wań, konsultacje przedmiotowe, zajęcia 
wyrównawcze oraz przygotowujące do 
sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

Oświata gminna w liczbach c.d.
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Wspólny problem Gości powitała wójt Anna Bętkowska, która dzię-
kując za tak liczne przybycie powiedziała między 
innymi: – Bezpieczeństwo jest naszą wspólną spra-
wą. Musimy rozmawiać o tym, co nas niepokoi 

i wzbudza sprzeciw, bo tylko w ten sposób nauczymy się, 
jak postępować, żeby te zagrożenia zmniejszyć. Niech wypowie-
dzą się ci, którzy stykają się z tymi zagadnieniami na co dzień, 
z racji wykonywanej pracy.

Moderator spotkania, psycholog Jerzy Jechalski, wskazał 
na konieczność kształtowania właściwych postaw w zachowa-
niach młodych ludzi przez instytucje oraz dom rodzinny. Z naci-
skiem podkreślił konieczność przestrzegania ogólnie przyjętych 
norm społecznych i zasad etycznych, jak również wykonywania 
codziennych obowiązków w szkole i w domu.

– To ważne, żeby młodzi ludzie czuli się odpowiedzialni 
za to co robią oraz za skutki swojego zachowania – powiedział 
moderator.

Głos w dyskusji zabrało wiele osób. Policjanci – nadkom. 
Mirosław Górnicki, zastępca komendanta powiatowego Policji 
w Otwocku oraz aspirant sztab. Marek Matosek z Komisariatu 
Policji w Józefowie – opowiadali o prewencyjnej stronie re-
prezentowanej przez siebie służby, podkreślając jej usługowy 
charakter względem społeczeństwa oraz zachęcając do zgła-
szania niepokojących przypadków. Pozytywnie odpowiedzieli 
na propozycję jednej z dyrektorek szkół, aby przyjechali 
do jej placówki z prelekcją na temat zasad bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.

Zgodzono się, że najlepsze rokowania dałoby powołanie 
w Gminie zespołu interdyscyplinarnego złożonego z przedsta-
wicieli różnych instytucji (szkół, policji, ośrodków psycholo-
gicznych, organizacji i stowarzyszeń społecznych, kościoła), 
których przedstawiciele mogliby wymieniać się doświadcze-
niami oraz informacjami dotyczącymi przypadków poszczegól-
nych osób czy rodzin. Zgodzono się również, że rola instytucji 
jest ważna, ale…

– Zawsze, kiedy nie mogłem dogadać się z synem, była 
to moja wina, a nie instytucji. My, rodzice, możemy najbar-
dziej zaszkodzić naszym dzieciom swoimi błędami, ale mo-
żemy również najbardziej im pomóc uświadamiając sobie 
te błędy i przezwyciężając je – zabrał głos sołtys Zakrętu Jacek 
Buczyński.

Była to pierwsza tego rodzaju debata w Gminie, zorganizo-
wana z inicjatywy wójta Anny Bętkowskiej. Wstępny termin 
kolejnego spotkania ustalono na wrzesień tego roku. 

 PK

W dniu 9 kwietnia w Urzędzie Gminy Wiązowna odbyła się 
debata pod hasłem „Świadomość – reakcja – efekty”, 
dotycząca zjawisk i zachowań wzbudzających powszechny 
sprzeciw oraz poczucie zagrożenia w środowisku. Wzięli 
w niej udział  dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, 
kuratorzy sądowi, policjanci, pedagodzy, psycholodzy, 
przedstawiciele GOPS i Oświaty Gminnej, sołtysi, 
mieszkańcy. Radę Gminy reprezentowała jej przewodnicząca 
Monika Sokołowska oraz radny Jan Markowski. 

fo
t. 
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Od lewej: dh Henryk Bieńkowski (prezes OSP Glinianka), dh Marcin Boruc (wiceprezes OSP Malcanów), dh Andrzej Wesołowski 
(członek zarządu gminnego OSP), dh Agnieszka Chrościcka (skarbnik OSP Wiązowna), dh Stanisław Bogucki (prezes OSP Malcanów), 
Anna Bętkowska (wójt gminy Wiązowna), dh Daniel Papis (skarbnik OSP Glinianka), dh Janusz Budny (prezes zarządu gminnego OSP), 
dh Grzegorz Pyzik (komendant gminny OSP), dh Artur Gniadek (sekretarz OSP Glinianka).”

Zmiany podatkowe 
w Zakręcie i Góraszce

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom podatników i jednocze-
śnie rozumiejąc ich trudności 

związane z wypełnieniem ustawowych 
obowiązków w godzinach pracy urzędu, 
w dniach 13 i 14 kwietnia 2013 r. pra-
cownicy Refertu Podatków i Opłat pełnili 
dyżur w Zespole Szkół w Zakręcie. Ce-
lem tego dyżuru było umożliwienie po-
datnikom uzyskania wyjaśnień z zakresu 
opodatkowania nieruchomości oraz zło-

Formularz IN dostępny jest w Biu-
rze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy 
Wiązowna oraz na stronie: www.bip.wia-
zowna.pl 

Stosownych wyjaśnień i pomocy przy 
wypełnieniu druku udzielają pracownicy 
Referatu Podatków i Opłat UG Wiązow-
na pod numerem telefonu (022)789 01 
20 wew. 241, 242 i 243 oraz osobiście 
w Urzędzie Gminy Wiązowna ul. Lubel-
ska 59 (poniedziałek: 8.00-17.00, wto-
rek-czwartek: 8.00-16.00, piątek: 8.00-
15.00.).

Nadmieniam, że konsekwencją niedo-
pełnienia obowiązku złożenia informacji 
podatkowej, o której mowa wyżej, będzie 
pociągnięcie podatnika do odpowiedzial-
ności karnej skarbowej (art. 54 Kodeksu 
karnego skarbowego). 

Uniknijmy tych trudnych sytuacji za-
równo dla Urzędu jak i dla Podatnika, 
i wypełnijmy ustawowe obowiązki. 

Serdecznie zapraszam do Urzędu Gmi-
ny Wiązowna!

ELŻBIETA CIEŚLAK 
KIEROWNIK REFERATU PODATKÓW I OPŁAT 

Zmiana klasyfi kacji gruntów 
w Zakręcie i Góraszce 
spowodowała konieczność 
złożenia, przez właścicieli 
nieruchomości, aktualnej informacji 
o nieruchomościach w celu 
prawidłowego naliczenia podatków.

żenia wspomnianych wyżej formularzy 
podatkowych, stanowiących podstawę 
wymiaru podatków. Taka forma współ-
pracy Gminy spotkała się z dużym zain-
teresowaniem podatników.

Zauważyć jednak należy, że dotych-
czas nie wszystkie osoby zobowiązane do 
złożenia takiej informacji, dokument taki 
złożyły. Dlatego też apeluję do właścicieli 
nieruchomości położonych w obrębach 
geodezyjnych Zakręt i Góraszka, o nie-
zwłoczne zgłaszanie się do tut. Urzędu 
Gminy celem złożenia aktualnych infor-
macji podatkowych. 

W formularzu konieczne będzie wpi-
sanie m. in. numerów: pesel/NIP podat-
nika oraz powierzchni użytkowej budyn-
ków. W związku z tym, proszę posiadać 
wiedzę w tym zakresie. 

Zjazd zarządu gminnego OSP

Uroczystego otwarcia Zjazdu 
oraz powitania gości zaproszo-
nych dokonała Prezes Oddzia-

łu Gminnego dh Janusz Budny. Prezes 
przedstawił sprawozdanie z działalności 
za 2012 r. Na terenie naszej Gminy 

W dniu 20 kwietnia w Jednostce OSP Wiązowna odbył się zjazd 
sprawozdawczy zarządu gminnego OSP. Dokonano na nim podsumowania 
rocznej działalności jednostek znajdujących się na terenie gminy Wiązowna.

znajdują się 3 Jednostki OSP (OSP Wią-
zowna, OSP Malcanów, OSP Glinianka) 
w tym mamy, aż 117 członków czyn-
nych (mężczyzn 102, kobiet 15), człon-
ków wspierających 5, honorowych 
29, jedną Kobiecą Drużynę Pożarniczą 

(w tym członkiń 9), 2 Młodzieżowe Dru-
żyny Pożarne (3 sekcje, członków 18).

Jednym z ważnych tematów zebrania 
była mowa o zbliżających się Gminnych 
Zawodach Pożarniczych, które mają się 
odbyć 1 czerwca 2013 roku w Malcano-
wie, z okazji 85-lecia tej jednostki. 

Na zakończenie Prezes podziękował za 
zebranie i zakończył je.

 AGNIESZKA CHROŚCICKA
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Fundusz przeszedł

Przed ofi cjalnym otwarciem sesji 
nastąpił miły i uroczysty akcent 
polegający na złożeniu gratulacji 
i wręczeniu dyplomów dwóm 

młodym mieszkańcom Gminy: Wojcie-
chowi Sokolikowi z Malcanowa oraz 
Patrykowi Ostrowskiemu z Wiązowny, 
którzy jako duet wzięli udział w Ogólno-
polskim Konkursie „Parafi a – Moja Mała 
Ojczyzna” i zajęli w nim I miejsce. Obaj 
chłopcy, aktualnie uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego nr 3 im. Juliusza 
Słowackiego w Otwocku, w konkursie 
przedstawili przygotowaną przez sie-
bie prezentację multimedialną dziejów 
parafi i pw. Św. Wojciecha w Wiązow-
nie. W uznaniu ich osiągnięcia Komi-
sja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych Rady Gminy Wiązowna, 
na wniosek pani wójt, zadecydowała 
o przyznaniu obu laureatom jednorazo-
wego stypendium Wójta.

Obrady rozpoczęły się z udziałem 
13 radnych, bez Andrzeja Cholewy i Pio-
tra Łapińskiego. Jednomyślnie przyjęto 
cztery pierwsze projekty uchwał czyli 
wprowadzenie zmian do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Wiązow-

na na lata 2013-2029; wprowadzenie 
zmian do Uchwały Budżetowej Gminy 
Wiązowna na rok 2013; zaciągnięcie 
dwóch pożyczek przez Gminę Wiązow-
na z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie na realizację zadań pod nazwami: 
„Termodernizacja Przedszkola Gminnego 
w Pęclinie” oraz „Kompleksowa kanali-
zacja Gminy Wiązowna etap V Stefanów-
ka-Boryszew”.

Dłuższą dyskusję wzbudził punkt doty-
czący wyodrębnienia środków funduszu 
sołeckiego na rok 2014. Był to niełatwy 
i wzbudzający emocje temat, bo środki 
z funduszu sołeckiego mogą być wyko-
rzystywane na zadania własne gminy 
realizowane przez sołectwo wyłącznie 
na obszarze danego sołectwa i w okresie 
jednego roku. Nie mogą być realizowane 
przez zakład budżetowy gminy czy insty-
tucje kultury. Zawęża to ich przeznacze-
nie, gdyż odkąd świetlice wiejskie znala-
zły się w strukturach Gminnego Ośrodka 
Kultury, rady sołeckie nie mogą zadecy-
dować o przeznaczeniu pieniędzy z fun-
duszu właśnie na ich wyposażenie czy 
realizowany w nich program (co często 
chciałyby zrobić), podobnie jak na pikni-
ki integracyjne, bo na tych ostatnich zwy-
kle serwuje się poczęstunek, w postaci na 
przykład potraw z grilla, czego fi nanso-
wania z funduszu sołeckiego zabraniają 
przepisy prawa. W każdym razie to Rada 
Gminy rozstrzyga o tym, czy fundusz 
sołecki zostanie wyodrębniony czy nie, 
a decyzja taka musi zapaść do 31 marca 
danego roku kalendarzowego.

Po dyskusji, w której zabierali głos 
sołtysi, radni przystąpili do głosowania. 
Większością głosów zadecydowali o wy-
odrębnieniu funduszu. Padło 6 głosów 
na tak (oddali je: Barbara Bratko, Robert 
Duczek, Anna Lech, Rafał Nejman, Irena 
Nowak, Monika Sokołowska), 2 głosy na 
nie (Doroty Pliszczyńskiej i Waldemara 
Sucheckiego), a pięcioro członków rady 
wstrzymało się od głosu (Marzena Dach, 
Renata Falińska, Piotr Izdebski, Jan Mar-
kowski, Józef Roman Witan). 

Kolejnym, wzbudzającym emocje 
punktem porządku obrad, była sprawa 
budowy punktu zlewnego przyjęcia ście-
ków dowożonych na terenie oczyszczalni 
ścieków w Emowie. Temat przedstawił 
na forum rady Janusz Chaber, dyrek-
tor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Wiązownie. Zaznaczył on, że budo-
wa punktu ścieków dowożonych ma na 
celu poprawienie rentowności samo-
chodu asenizacyjnego, skrócenie czasu 
przejazdu oraz uzyskanie środków na 
nowe inwestycje. Obecnie nieczystości 
ciekłe z Gminy Wiązowna wywożone są 
do oczyszczalni w Otwocku, Dębe Wiel-
kim oraz Mińsku Mazowieckim. Budowa 
punktu przyjęcia ścieków dowożonych 
poprawiłaby wykorzystanie oczyszczalni 
w Emowie oraz jej sytuację ekologiczną 
i ekonomiczną.

Jak powiedział dyrektor, szacowa-
na cena odbioru ścieków dowożonych 
to 9,00-9,50 zł netto za 1 m3 przy za-
łożeniu odbioru do 100 m3, co wynika 
z możliwości technologicznych oczysz-
czalni. Szacunkowa cena ścieków dopły-
wających powinna ulec obniżeniu o ok. 
0,30-0,40 zł netto za 1 m3. Realizacja 
inwestycji, łącznie z projektem i wykona-
niem, potrwałaby 20 miesięcy. Szef ZWiK 
określił jej koszt na 200 tys. zł. netto.

W marcu radni pracowali w komisjach merytorycznych oraz na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji rady (13.03). Sesja 
27 marca odbyła się w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance, zgodnie z wnioskami programu 
„Decydujmy Razem”.

Podczas sesji rada dokonała zmian w uchwale o WPF i budżetowej, wyraziła zgodę na zaciągnięcie dwóch pożyczek 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: na termomodernizację przedszkola w Pęclinie 
oraz na rozbudowę kanalizacji w Stefanówce i Boryszewie. Radni zdecydowali o wydzieleniu funduszu sołeckiego w 2014 roku 
oraz zarządzili przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu nowego Statutu Gminy Wiązowna.

Z porządku obrad na prośbę p. wójt radni zdjęli projekt dotyczący skargi na działalność wójta i przekazali go do ponownego 
rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej. Drugą skargę na działalność wójta uznano za bezzasadną.

Większość radnych nie przychyliła się do wniosku radnego R. Nejmana o zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie 
realizacji zlewni ścieków dowożonych na terenie oczyszczalni w Emowie. W efekcie doszło do ożywionej dyskusji nad 
projektem, który, po zmianach treści, został ostatecznie uchwalony głosami 7 „za” przy 5 „przeciw” przy obecności 12 radnych.

Monika Sokołowska, Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

Od Red. Najbliższe sesje Rady Gminy Wiązowna odbędą się według przyjętego przez Radę harmonogramu w następujących 
terminach: 29 maja br. (środa) oraz 26 czerwca (środa), od godz. 16.30. Szczegółowe informacje na stronie www.wiazowna.pl.

Z prac Rady Gminy WiązownaZ prac Rady Gminy WiązownaZ prac Rady Gminy Wiązowna

Marcowa sesja Rady Gminy miała 
miejsce w Gimnazjum z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II 
w Gliniance. Było to kolejne 
spełnienie postulatu zawartego 
w Programie „Decydujmy Razem”, 
żeby sesje odbywały się w różnych 
miejscowościach Gminy Wiązowna. 
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Dodajmy, że budowa punktu zlew-
nego została zalecona ZWiK-owi przez 
Komisję Rewizyjną Rady Gminy, która 
w ubiegłym roku dokonała kontroli za-
kładu wodociągów. Dotyczące tego tema-
tu zalecenie pokontrolne zostało zawarte 
w protokole noszącym datę 18 grudnia 
2012 r.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej 
Robert Duczek zaproponował zmianę 
w brzmieniu uchwały. Jego zdaniem, 
treść §1 uchwały, iż Rada Gminy, „podej-
muje decyzję o budowie punktu przyjęcia 
ścieków dowożonych na terenie oczysz-
czalni ścieków w Emowie podłączonej 
do ciągu technologicznego oczyszczalni”, 
powinna zostać zastąpiona przez inną, 
o następującym brzmieniu: „Rada Gminy 
wyraża zgodę na modernizację oczysz-
czalni ścieków poprzez budowę punktu 
przyjęcia ścieków dowożonych ze zbior-
ników bezodpływowych z nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Wiązow-
na, dowożonych samochodami będącymi 
w dyspozycji ZWiK w Wiązownie”.

Propozycja radnego Duczka została 
przyjęta i projekt uchwały przegłosowa-
no w zmodyfi kowanej wersji, gdzie mowa 
jest nie tylko o budowie punktu zlewnego, 
ale również o modernizacji oczyszczalni. 
Uchwałę przyjęto 7 głosami oddanymi 
na tak, przy 5 przeciwnych. Za budo-
wą punktu zlewnego opowiedzieli się 
B. Bratko, M. Dach, R. Duczek, A. Lech, 
J. Markowski, I. Nowak, J. R. Witan. 
Przeciwko tej inwestycji byli: P. Izdebski, 
R. Nejman, D. Pliszczyńska, M. Sokołow-
ska, W. Suchecki. Głosowanie nad tym 
punktem oraz kolejnymi odbywało się 
przy udziale 12 radnych, bo obrady mu-
siała opuścić Renata Falińska.

Dziewięcioma głosami na tak, przy 
trzech przeciwnych (Bratko, Markowski, 
Sokołowska) zadecydowano o zmianie 
nazwy ulicy w Majdanie: ze Wspaniałej 
na Willową. Ulica ta była „Wspaniała” 

niezbyt długo, bo od września ubiegłe-
go roku. W międzyczasie większa część 
zamieszkujących przy niej osób uznała, 
że pierwotna nazwa im nie odpowiada, 
a ponadto została wysunięta przez są-
siadów będących w mniejszości. Cóż, 
„Willowa” też nie brzmi źle i nie oznacza 
wcale (podobnie jak np. „Cytrynowa”), 
że znajdować się muszą przy niej same 
wille. W Majdanie nadano także nazwę 
innej ulicy. Za jej nazwą – Kalinowa – gło-
sy oddało 11 radnych, a R. Nejman był 
przeciwny. Z kolei jednogłośnie wyrażo-
no zgodę na dwie nazwy ulic w Rzakcie 
– Graniczną i Sołecką.

Dziesięcioma głosami za, przy dwóch 
wstrzymujących się, przyjęto projekt 
uchwały o wystąpieniu z wnioskiem 
do Ministra Administracji i Cyfryzacji, 
za pośrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego, o zmianę charakteru miej-
scowości Wiązowna Kościelna z „wieś” 
na „część wsi Wiązowna” oraz obiektów 
Annopol, Piekło, Płachta i Zdroja, z „czę-
ści wsi Wiązowna Kościelna” na „część 
wsi Wiązowna”.

– W wykazie urzędowych nazw miej-
scowości fi gurują dwie wsie: Wiązow-
na i Wiązowna Kościelna, z częściami 
wsi Annopol, Piekło, Płachta, Zdroja. 
W Wiązownie Kościelnej nie ma za-
meldowanych osób. Od wprowadzenia 
w latach 70. ub. wieku nazw ulic, wszy-
scy mieszkańcy Wiązowny otrzymali ad-
res składający się z nazwy miejscowości 
oraz nazwy ulicy. Wiązowna i Wiązowna 
Kościelna stanowią jedną wieś ze względu 
na zwartą i skupioną zabudowę. Zmiana 
charakteru miejscowości Wiązowna Ko-
ścielna z „wieś” na „część wsi Wiązowna” 
nie pociąga za sobą skutków fi nansowych 
dla mieszkańców, natomiast pozostawie-
nie charakteru wsi Wiązowna Kościelna 
na dotychczasowych zasadach będzie 
wiązać się z koniecznością wymiany do-
wodów osobistych, praw jazdy, dowo-

dów rejestracyjnych pojazdów, numerów 
porządkowych nieruchomości – uzasad-
niła uchwałę wójt Anna Bętkowska.

Szefowa gminy podkreśliła, że zmia-
na charakteru Wiązowny Kościelnej nie 
będzie miała wpływu na przebieg granic 
i nazw sołectw wchodzących w skład 
Wiązowny, a jej celem jest doprowadze-
nie do stanu zgodnego ze stanem ksiąg 
Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencją lud-
ności Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji uznano za bezzasad-
ną skargę złożoną na działalność wójta. 
Chodziło o spór dotyczący propozycji 
wydzierżawienia przez stronę skarżą-
cą powierzchni dachowej na obiektach 
gminnych pod instalacje masztów/an-
ten. Badająca skargę Komisja Rewizyjna 
uznała, że pani wójt miała prawo odrzu-
cić propozycję, gdyż podejmuje decyzję 
na podstawie swoich kompetencji doty-
czących gospodarowania mieniem gmin-
nym. Za uznaniem skargi za bezzasadną 
głosowało siedmioro radnych (Bratko, 
Dach, Duczek, Izdebski, Markowski, 
Lech, Sokołowska), natomiast pięcioro 
(Nejman, Nowak, Pliszczyńska, Suchec-
ki, Witan) wstrzymało się od głosu.

Podjęto także decyzję o przeprowa-
dzeniu konsultacji z mieszkańcami Gmi-
ny dotyczących projektu tekstu Statutu 
Gminy Wiązowna oraz proponowanych 
rozstrzygnięć i ustaleń. Oprócz Moni-
ki Sokołowskiej, która wstrzymała się 
od głosu, radni uznali, że konsultacje 
takie należy przeprowadzić.

Na zakończenie sesji wójt Bętkowska 
oraz przewodnicząca Sokołowska ży-
czyły zebranym radosnych i zdrowych 
Świąt Wielkiej Nocy. Uczynił to również 
gospodarz obiektu, w którym toczyły się 
obrady, dyrektor Gimnazjum, Roman 
Zdunik.

 PIOTR KITRASIEWICZ
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Gorący klimatRozmowa z MAŁGORZATĄ 
BURTKIEWICZ, Prezesem Zarządu 
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie „Jesteśmy!”. 

Od jak dawna działa Stowarzyszenie 
„Jesteśmy!”?

– Stowarzyszenie zostało zarejestro-
wane w lutym 2005 roku, ale działaliśmy 
od października, a konkretnie od Dnia 
Nauczyciela 2004 roku jako środowisko-
wy klub samopomocy. Nazwę „Jesteśmy!” 
zaproponował nasz członek-założyciel, 
ksiądz Krzysztof Pietrzak, ówczesny pro-
boszcz parafi i św. Wojciecha w Wiązow-
nie. Dwupokojową siedzibę mieliśmy 
w budynku parafi alnym. Użyczył ją nam, 
a przede wszystkim naszym podopiecz-
nym, ks. Pietrzak całkowicie bezpłatnie. 
Również bezpłatnie podopieczni otrzy-
mywali od księdza obiad.

Ilu mieliście wówczas podopiecz-
nych?

– Mieliśmy wówczas 8 podopiecznych 
z terenu Gminy Wiązowna. Finanso-
wany przez Gminę terapeuta prowadził 
dwa razy w tygodniu terapię zajęciową. 
Dowóz podopiecznych fi nansowany 
był z własnych środków pochodzących 
ze składek i darowizn oraz z wiązow-
skiego GOPS pod kierownictwem pani 
Małgorzaty Łysik. Wkrótce uzyskaliśmy 
uprawnienia Organizacji Pożytku Pu-
blicznego i mogliśmy liczyć na wpływy 
z odpisu podatkowego w wysokości 1 pro-
centa. Po dwóch latach liczba podopiecz-
nych wzrosła do 15 i stale rosła, a obec-
nie jest ich 25 w Warsztatach oraz kilka 
osób odwiedzających placówkę i korzy-
stających z naszej pomocy. 

Tylko z terenu Gminy Wiązowna, 
czy z całego Powiatu Otwockiego?

– 18 jest z różnych terenów naszej gmi-
ny, a pozostałe 7 osób spoza niej: dwie 
osoby z Otwocka, jedna z Cisia w Po-
wiecie Mińsk Mazowiecki, trzy z Gminy 
Kołbiel i jedna z Gminy Celestynów.

Upłynęło sporo wody w Mieni 
i w Świdrze zanim znaleźliście się tu-
taj gdzie jesteście czyli w nowoczesnym 
budynku wyremontowanym przez spon-
sorkę.

– Tak, przez panią Małgorzatę Żak, 
prezesa Fundacji „Polsat Dzieciom” i jej 
męża pana Zygmunta Solorz-Żak. Teraz 
mamy wreszcie satysfakcjonujące wa-
runki, chociaż w pomieszczeniach para-
fi alnych nie było wcale źle. Miejsca było 

oczywiście niewiele, no i nie byliśmy 
„na swoim”, ale wspólnie z księdzem pro-
boszczem tworzyliśmy przyjazny, gorący 
klimat, dzięki któremu stopniowo, krok 
po kroku, rozwijaliśmy naszą działalność. 
Borykaliśmy się przy tym z oporem mate-
rii i przekonaliśmy, co to znaczy nie być 
na wspomnianym „swoim”. Było bowiem 
dobrze dopóki proboszczem wiązowskiej 
parafi i był ks. Pietrzak. Kiedy kuria prze-
niosła go do Falenicy na nową placówkę, 
nowy proboszcz wymówił nam lokum, 
dając półroczny termin na wyprowadze-
nie się. Nową siedzibę znaleźliśmy dzięki 
ówczesnemu wójtowi, panu Markowi Ję-
drzejczakowi, w budynku po starej szkole 
w Malcanowie, gdzie na piętrze mieściło 
się Biuro Obsługi Oświaty, a my zajęliśmy 
dwa pomieszczenia na dole. Była to sala 
po dawnej klasie oraz pokój po admini-
stracji szkolnej, który przeznaczyliśmy 
na rehabilitację. Było tam więcej miejsca 
niż w Wiązownie, ale za to w zimie mar-
zliśmy, ze względu na problemy z ogrze-
waniem.

W salach było zimno?
– W sali i w pokoju rehabilitacyjnym 

było w miarę ciepło, bo znajdowały się 
w nich piece kafl owe, jednak ogrzewa-
nia nie było ani na korytarzu, ani w to-
aletach i dochodził stamtąd do naszych 
pomieszczeń dotkliwy ziąb. Tym bardziej, 
że drzwi do pomieszczeń często były 
otwarte, z tego powodu, że część z na-
szych podopiecznych wykazywała nad-
pobudliwość i chodziła raz tu raz tam nie 
zamykając drzwi. Dobrym wspomnie-
niem po pobycie w Malcanowie był nato-
miast nasz I Piknik Integracyjny „Wspól-

ne Więzi”, który zorganizowała nam 
Grupa Aktywności Społecznej w 2008 
roku. Dzisiaj kontynuujemy je w Radiów-
ku, a tegoroczna edycja pikniku nastąpi 
w Dniu Matki czyli 26 maja. Serdecznie 
wszystkich zapraszamy!

Do nowego budynku w Radiówku 
przeprowadziliście się w 2010 roku?

– Nie, w ostatnim dniu roku 2009 
rozpoczęliśmy działalność, jako pierwsi 
z instytucji mieszczących się w nim. 
Bo w budynku, oprócz Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej przy naszym Stowarzysze-
niu, a kierowanych przez mojego męża, 
Waldemara Burtkiewicza mieści się tak-
że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
oraz Środowiskowy Dom Samopomocy 
dla osób z problemami psychicznymi. 
Pozostałe instytucje wprowadziły się 
w marcu 2010 roku. Oczywiście było 
jeszcze sporo do zrobienia. Musieliśmy 
zdobyć i ułożyć 300 m2 terakoty i w pełni 
wyposażyć sanitariaty dla osób niepełno-
sprawnych, 5 pracowni terapeutycznych, 
salę rehabilitacyjną i pomieszczenia admi-
nistracyjne.

Skąd dostaliście na to pieniądze? Za-
pewne z Powiatu Otwockiego, bo dom 
w Radiówku jest pod kuratelą Staro-
stwa?

– Niestety, z powiatu dostaliśmy tylko 
30 000 zł. Część wyposażenia przekazali 
nam sponsorzy, na przykład Wytwórnia 
Płytek Ceramicznych w Tubądzinie czy 
fi rma Candy, która przekazała nam sprzęt 
kuchenny. Zakup sprzętu i urządzeń do 
pracowni dofi nansowała nam Fundacja 
im. Stefana Batorego, ale musieliśmy 
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Świątecznie z „Jesteśmy”
W dniu 27 marca w Środowiskowym 
Domu Samopomocy Społecznej 
w Radiówku odbyło się spotkanie 
wielkanocne pracowników 
i podopiecznych Warsztatów 
Terapii Zajęciowej działających 
przy Stowarzyszeniu Rodzin 
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie „Jesteśmy”.

Przy stole zastawionym świąteczny-
mi potrawami, w tym różnymi ro-
dzajami ciast, zasiedli także człon-

kowie rodzin uczestników zajęć oraz 
przyjaciele WTZ. Przybyła wójt Anna 
Bętkowska oraz naczelnik Wydziału 
Administracji i Spraw Obywatelskich 
Urszula Skolasińska. Był proboszcz 
parafi i św. Wojciecha w Wiązownie, 
ks. prałat Tadeusz Łakomiec.

Przybyłych powitali: Małgorzata Burt-
kiewicz, prezes stowarzyszenia „Jeste-
śmy” oraz Waldemar Burtkiewicz, kie-
rownik WTZ.

– To jest nasza coroczna tradycja 
świąteczna, że witamy Wielki Tydzień 
we wspólnym gronie, kiedy przy jednym 
stole zasiadają podopieczni, ich terapeu-
ci oraz osoby, które nas wspierają, przy 
potrawach przyrządzonych przez pod-
opiecznych WTZ – powiedziała Małgo-
rzata Burtkiewicz.

bolicznym wymiarze Krzyża w życiu 
każdego człowieka, bo każdy dźwiga 
w takiej czy innej formie swój życiowy 
ciężar. Temat ten podjęła w swoim wy-
stąpieniu wójt Bętkowska, życząca ze-
branym, aby pomimo ciężaru codzien-
nego krzyża nie tracili ufności, radości 
i pogody ducha.

Obfi te i różnorodne jedzenie smako-
wało chyba wszystkim, a prezes Burt-
kiewicz zapowiedziała tegoroczny pik-
nik integracyjny na niedzielę 26 maja 
i udział w nim uzdolnionych wokalnie 
podopiecznych WTZ. PK

zaangażować własne środki fi nansowe 
w wysokości 50%. Meble zbieraliśmy 
w upadających fi rmach oraz pozyskiwali-
śmy od instytucji i osób prywatnych.

Kto fi nansuje działalność WTZ?
– Finanse na WTZ otrzymujemy z Pań-

stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz z Powiatu 
Otwockiego, ale starostwo daje zaledwie 
niewielką część – 10% rocznego budżetu. 
Corocznie otrzymujemy na działalność 
WTZ 411 tys. zł. Corocznie stowarzysze-
nie „Jesteśmy!” dokłada około 80 tys. zł 
do działalności WTZ, bo środki z PFRON, 
nie mówiąc o tych ze starostwa, są niewy-
starczające. Gmina również nas wspiera 
poprzez fi nansowanie małych grantów 
oraz drobne dofi nansowywanie coroczne-
go Pikniku.

Co zmieniło się po waszej przepro-
wadzce do Radiówka, oprócz warunków?

– Warunki mamy teraz naprawdę zna-
komite, co sprawiło, że mogliśmy rozwi-
nąć działalność i rozszerzyć ofertę. Obec-
nie dysponujemy pięcioma pracowniami 
terapeutycznymi: stolarską, muzyczno-te-
atralną, multimedialno-społeczną, gospo-
darstwa domowego oraz rękodzielniczą, 
jak również salą rehabilitacyjną, windą, 
podjazdami i łazienką przystosowaną 
do osób poruszających się na wózkach. 
Możemy realizować profesjonalną reha-
bilitację społeczną, zawodową i fi zyczną. 
Możemy zatrudniać specjalistów, a jedno-
cześnie ludzi z wielkim powołaniem, bo 
pieniędzy w Warsztatach się nie zarabia. 
Mamy także sukcesy. Dwóch naszych 
uczestników podjęło pracę na otwartym 
rynku pracy. Dużym zainteresowaniem 
cieszą się zawsze spektakle teatralne przy-
gotowane przez uczestników Warszta-
tów. Wystawiamy je dla przedszkolaków, 
uczniów szkół i społeczności lokalnej. 
Promujemy także rękodzieło osób z nie-

pełnosprawnością na kiermaszach, kon-
kursach, festynach i piknikach.

Jak udaje się funkcjonować w ra-
mach jednej grupy osobom niepełno-
sprawnym intelektualnie z osobami 
niepełnosprawnymi fi zycznie?

– Funkcjonują w pełnej symbiozie, 
jedni drugim pomagają i wspierają się 
nawzajem. Serce ściska się ze wzruszenia, 
kiedy patrzymy jak podopieczny z nie-
pełnosprawnością intelektualną pomaga 
osobie mającej uszkodzony narząd ruchu. 
Podaje jej upuszczony przedmiot, po-
maga zjechać z podjazdu czy przejechać 
przez drzwi. I odwrotnie – pełnospraw-
ni intelektualnie pomagają tym drugim. 
W ten sposób jedni i drudzy tworzą jed-
ną całość, jedną grupę naszych pod-
opiecznych. To jest po prostu wspaniałe!

Dziękuję za rozmowę.
 ROZMAWIAŁ: PIOTR KITRASIEWICZ

Pani wójt nawiązywała rozmowy 
z członkami zajęć, osobami niepełno-
sprawnymi intelektualnie oraz rucho-
wo, pytała o ich samopoczucie i radze-
nie sobie w codziennym życiu. Wraz 
z naczelnik Skolasińską, w towarzystwie 
gospodarzy, obejrzała przepiękne ozdo-
by wielkanocne przygotowane przez 
niepełnosprawnych w ramach zajęć 
rękodzieła, a także wystawę fotografi i 
z wycieczek zorganizowanych przez 
„Jesteśmy”.

Świąteczne potrawy pobłogosławił 
ks. Łakomiec, który opowiedział o sym-
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Mors sola victris

Bardowie Solidarności śp. Prze-
mysław Gintrowski i Jacek Kacz-
marski w pieśni pt. Margrabia 

Wielopolski z sarkazmem wytykali orga-
nizatorom powstania totalną niedojrza-
łość polityczną, na tle realnej postawy 
naczelnika Rządu Cywilnego Królestwa 
Polskiego Aleksandra hr. Wielopolskie-
go (1803-1877), działacza oświatowego 
(założyciela Szkoły Głównej), reforma-
tora administracji państwowej, którego 
zamierzano zgładzić w zamachach.

(Fragment) 
…Pan margrabia wciąż kroczy po linie
Przepaść z lewej i przepaść po prawej
Jeśli z ręki rodaka nie zginie
To z urzędu odejdzie w niesławie 
Tyle pracy, panie hrabio, i na nic.
Nadaremna ta branka w rekruty
Będzie to, co ma być - my zwyczajni
Bój bez broni, katorga i knuty 
Pan narodu, margrabio, nie zmienisz
Tu rozsądku rzadko się używa
A jedno, co naprawdę umiemy
To najpiękniej na świecie przegrywać. 
(Autorzy: słowa Jerzy Czech, muzyka 

Przemysław Gintrowski, wokal Jacek 
Kaczmarski – Wg You Tube – Internet)

Powstanie skończyło się tak, jak przewi-
dział Wielopolski – totalną klęską. Mors 
sola victris (śmierć jedynym zwycięzcą). 
Bilans powstania styczniowego był tra-
giczny. Według oceny wybitnego histo-

ryka, znawcy epoki prof. Stefana Kie-
niewicza, sama branka zabrała kilka ty-
sięcy patriotycznej młodzieży. Powstanie 
kosztowało naród około 30 tysięcy zabi-
tych, z tego wyrokami sądów wojennych 
669 osób stracono na szubienicach lub 
rozstrzelano, 7000 dostało się do nie-
woli, 38 tysięcy zesłano na Syberię, ko-
lejne 10 tysięcy zmuszono do emigracji. 
Na Królestwo Polskie spadły surowe, 
bolesne represje, które dotknęły także 
rodziny mieszkańców naszych okolic 
m.in.: pp. Wojdygów, Pawlaków, Szy-
perskich, Szlenkierów, Chrzanowskich, 
Skibińskich, Wernerów. A to wyłącznie 
straty ludzkie, bo powstanie pociągnęło 
za sobą równie poważne straty kultu-
rowe i polityczne, z likwidacją resztek 
autonomii włącznie. Pozostał po nim 

tylko heroizm odchodzącej w przeszłość 
romantycznej epoki, utrwalonej w kra-
jobrazie Polski mogiłami i na stronach 
utworów literackich, Stefana Żerom-
skiego, Elizy Orzeszkowej, Jarosława 
Iwaszkiewicza i innych, a także na płót-
nach i rysunkach malarzy (m.in. Artura 
Grottgera, Aleksandra i Maksymilia-
na Gierymskich), w myśl hasła Gloria 
Victis.

Wypadało by w tym jubileuszo-
wym roku, żeby społeczność Glinianki 
i okolic na trwale upamiętniła potycz-
kę powstańców z Rosjanami, jaka mia-
ła miejsce na drodze między Porębami 
a Glinianką 3 marca 1863 r. Zwłaszcza, 
że majątek Ruda, do którego należały 
Poręby, był przez pewien czas obozo-
wiskiem 300 partyzantów pułkownika 
Ziemomysława Kuczyka. Warto to zro-
bić jeszcze w tym roku, bo jak mawiał 
Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wy-
szyński; Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej 
mówią kamienie. Co na to samorządo-
we władze Gminy Wiązowna, Gminny 
Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Walk 
i Męczeństwa oraz Rady Sołeckie z Po-
ręb i Glinianki ?

 KRZYSZTOF OKTABIŃSKI

Romano-Lax  A. 
– „Hiszpański smyczek”  
Pod koniec XIX wieku w 
miasteczku Campo Seco 
rodzi się chłopiec. 
Nikt jeszcze nie przeczuwa, 
że wkrótce zostanie 
największym wiolonczelistą 

w historii Hiszpanii. Po dojściu do władzy 
faszystów życie genialnego muzyka staje 
się nieustającym wyborem pomiędzy 
osobistym szczęściem a nienawiścią 

do reżimu. Jego miłość do pięknej 
żydowskiej skrzypaczki jest zagrożona, 
podobnie jak stary ład na kontynencie, 
a ratowanie najbliższych wiąże się 
ze zhańbieniem własnego nazwiska...

Jagielska G. – Miłość 
z kamienia: życie 
z korespondentem 
wojennym
Grażyna leczy się w klinice 
stresu bojowego. Nie była 
na wojnie. Nie jest 
żołnierzem. Jest tylko 

żoną korespondenta wojennego. Książka 
odsłania wszystkie obsesje dręczące 
Grażynę Jagielską. Ta boleśnie prawdziwa 
opowieść, o której trudno zapomnieć, nie ma 
odpowiednika w literaturze. Bez takiego 
reportera, jakim jest Wojciech Jagielski, 
nie zrozumielibyśmy przyczyn wybuchu 
wielu afrykańskich wojen czy antyrosyjskich 
powstań i nie poznalibyśmy wewnętrznych 
mechanizmów uruchamiających 
społeczne przemiany. Jako czytelnicy 
i widzowie programów informacyjnych 
nie zastanawiamy się, jaką cenę za newsa 
płaci rodzina korespondenta wojennego.

Warto przeczytać!!!Warto przeczytać!!!Warto przeczytać!!!

Powstanie styczniowe kosztowało naród około 
30 tysięcy zabitych, z tego wyrokami sądów 
wojennych 669 osób stracono na szubienicach 
lub rozstrzelano, 7000 dostało się do niewoli, 
38 tysięcy zesłano na Syberię,  kolejne 10 tysięcy 
zmuszono do emigracji. Na Królestwo Polskie spadły 
surowe, bolesne represje, które dotknęły także rodziny 
mieszkańców naszych okolic. Powstanie pociągnęło 
za sobą równie poważne straty kulturowe i polityczne, 
z likwidacją resztek autonomii włącznie.

Kończąc cykl publikacji na temat powstania styczniowego ze smutkiem stwierdzić 
muszę, że z perspektywy tych 150. lat nie było chyba w dziejach Polski bardziej 
niepotrzebnego, wyniszczającego społecznie i tragicznego w skutkach czynu 
niepodległościowego niż styczniowy. Nawet krwawo stłumione przez hitlerowców 
powstanie warszawskie latem 1944 roku miało swoje polityczne uzasadnienie. 
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W stronę bezpiecznej szkoły

Przedstawiamy pierwszy z cyklu mater-
iałów o podejmowanych w gmin-
nych placówkach szkolnych działa-

niach dotyczących nieprawidłowego funk-
cjonowania niektórych uczniów w zbioro-
wości szkolnej, zapobieganiu zjawiskom 
patologii i społecznej dysfunkcji. Rozpo-
czynamy od Zespołu Szkolno-Gimnazjal-
nego w Wiązownie. Na poniższy tekst 
złożyły się wypowiedzi pięciu pań: Marii 
Kobiereckiej (pedagog), Sylwii Krawczyk 
(socjoterapeutka), Marii Krauze (peda-
gog), Anny Kulpa-Fryt (psycholog), Celiny 
Wasilewskiej (terapeuta pedagogiczny).

Praca w naszej szkole opiera się mię-
dzy innymi na współpracy z wieloma in-
stytucjami. Należą do nich: 
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
• Policja,
• Kuratorzy zawodowi i społeczni
• GOPS
• Fundacje, stowarzyszenia, TPD, itp.

Oczywiście poza współpracą z ww. 
instytucjami priorytetem jest współpraca 
wewnątrzszkolna.

Konieczność współpracy pedagoga 
z psychologiem, socjoterapeutką, reedu-
katorem czy wychowawcami jest po pro-
stu nieodzowna, bez której niemożliwe 
jest prawidłowe funkcjonowanie szkoły. 

W ramach tej współpracy został po-
wołany Zespół Nauczycieli Specjalistów.
Zespół ten w naszej szkole ma za zadanie:
• ustawiczne wspomaganie właściwego 

rozwoju i efektywności uczenia się 
dzieci i młodzieży.

• wspólne działania przy wdrażaniu pro-
gramu profi laktyki uzależnień i innych 
problemów uczniów,

• wspieranie terapii zaburzeń dysfunk-
cyjnych, 

• pomoc w diagnozowaniu i rozwijaniu 
możliwości oraz mocnych i słabych 
stron uczniów,

• wspomaganie wychowawczej i eduka-
cyjnej funkcji szkoły i rodziny,

• w ramach współpracy z GOPS i ku-
ratorami sądowymi wymiany danych 
dotyczących ucznia i jego środowiska, 
a w szczególności dotyczących warun-
ków wychowawczych, sytuacji byto-
wej rodziny, sposobu spędzania czasu 
wolnego, jego kontaktów środowisko-
wych, stosunku do niego rodziców lub 
opiekunów, podejmowania oddziały-
wań wychowawczych,

• prowadzenie godzin wychowawczych 
z wykorzystaniem scenariuszy zajęć 
profi laktycznych,

• realizację na bieżąco programów edu-
kacyjno-psychologicznych,

• dostosowanie wymagań edukacyjnych 
do potrzeb ucznia z zaburzeniami, ma-
jącymi trudności w nauce,

• wspieranie rodzin potrzebujących po-
mocy,

• współpraca z rodzicami.
Zespół Nauczycieli Specjalistów w ra-

mach współpracy bardzo często organi-
zuje spotkania ze specjalistami ds. nie-
letnich i patologii, spotkania tematyczne 
młodzieży szkolnej z udziałem policjan-
tów m.in. na temat odpowiedzialności 
nieletnich za popełnione czyny karalne 
oraz z młodszymi uczniami, na temat za-
sad bezpieczeństwa, zachowań ryzykow-
nych oraz sposobu unikania zagrożeń. 
W ramach długofalowej pracy profi lak-
tyczno-wychowawczej Zespół Nauczy-
cieli Specjalistów naszej szkoły i policja 
utrzymują stałą, bieżącą współpracę 
w zakresie profi laktyki uzależnień.

Opracowano i wdrożono dokument 
„Procedury interwencji szkolnej”, który 
określa działania specjalistów, wycho-
wawców oraz rodziców w przypadku 
użycia alkoholu przez uczniów, palenia 
papierosów, eksperymentowania z nar-
kotykami, stosowania przemocy zarówno 
psychicznej jak i fi zycznej oraz stworze-
nia zagrożenia zdrowia i życia swojego 
i innych.

Realizujemy programy profi laktycz-
ne w klasach I-III szkoły Podstawowej 
–„Nie pal przy mnie proszę”, w klasach 
IV i w gimnazjum – „Znajdź właściwe 
rozwiązanie”.

Maria Krauze – pedagog szkolny. Staż 
pracy w szkole w Wiązownie 14 lat. 

Wykształcenie wyższe. Uniwersytet 
Warszawski - Wydział Pedagogiki,

Akademia Wychowania Fizycznego 
w Warszawie – Wydział Rehabilitacji:

• Wychowanie seksualne.
Kurs doskonalący zorganizowany przez 

Powrót z „U”
• Profi laktyka uzależnień

Maria Kobierecka – pedagog szkolny. 
Staż pracy w szkole w Wiązownie 15 lat. 
Wykształcenie wyższe. WSSE – Wydział 
Pedagogiki:

• Pedagogika szkolna i korekcyjna.
Studia podyplomowe:
• Oligofrenopedagogika (praca z ucz-

niem upośledzonym),
• Pedagogika opiekuńczo-wychowaw-

cza.
Kurs Kwalifi kacyjny:
• Bibliotekoznawstwo
Współpracuje z Fundacją” Nadzieja”: 

praca z dziećmi z autyzmem.
Wolontariusz Caritas.
Przez 12 lat była ławnikiem Sądu Rejo-

nowego w Otwocku – Wydział Rodzinny.

Anna Kulpa-Fryt – psycholog szkolny. 
Staż pracy w szkole w Wiązownie 20 lat.

Wykształcenie wyższe.

Celina Wasilewska – terapeuta peda-
gogiczny. Staż pracy w szkole w Wiązow-
nie 2 lata.

Wykształcenie wyższe. Uniwersytet War-
szawski – Wydział Pedagogiki

• Pedagogika ogólna.
Studia podyplomowe:
• Edukacja wczesnoszkolna z terapią 

pedagogiczną

Sylwia Krawczyk – socjoterapeutka. 
Staż pracy w szkole w Wiązownie 1 rok.

Wykształcenie wyższe.
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W sobotę 6 kwietnia w Powiatowym 
MDK w Otwocku odbyły się 
Eliminacje Powiatowe 36. Konkursu 
Recytatorskiego „Warszawska 
Syrenka”, którego organizatorem 
jest Mazowieckie Centrum 
Kultury i Sztuki w Warszawie. 

Wielki 
sukces

Występy oceniały panie 
Agnieszka Kowacka z Mazo-
wieckiego Centrum Kultury 

i Sztuki, Anna Kostyra – Dyrektor Bi-
blioteki Miejskiej w Karczewie i Maria 
Wiśnicka – reżyser. Poziom konkursu 
był bardzo wysoki.

Do warszawskiego fi nału, który od-
będzie się w dniach 13 i 14 kwietnia 
w Warszawie zakwalifi kowała się Zu-
zanna Jodłowska uczennica klasy IA 
naszej szkoły, która w kategorii ucz-
niów klas 0-III zdobyła I miejsce. Zuzia 
zachwyciła jurorów recytacja pięknego, 
ale trudnego wiersza Juliana Tuwima 
„Ptasie radio”.

Życzymy Zuzi dalszych sukcesów.
 ANTONINA STEC  WYCHOWAWCA  KL. IA

Drzwi
do krainy 
wyobraźni

Duchnowska fi lia biblioteki w Wią-
zownie powstała w 1961 roku. 
Jej kolejnymi kierowniczkami 

były: Janina Dobrzelecka (28 lutego 1961 
– 1976), Krystyna Kowalczyk (1976 – 30 
kwietnia 1977), Jadwiga Żak (1 maja 
1977 – 8 stycznia 1982), Grażyna Witan 
(15 maja 1982 – 5 listopada 1996).

Pani Daniela Rogala została kierowni-
kiem duchnowskiej fi lii gminnej bibliote-
ki 1 stycznia 1997 roku, po śmierci po-
przedniej szefowej Grażyny Witan, która 
zginęła tragicznie w wypadku na terenie 
Duchnowa w listopadzie 1996 r. Była 
jednoosobowym personelem fi lii jako 
kierownik oraz bibliotekarz, pracując 
w wymiarze półetatowym, bo taki sys-
tem pracy jest przypisany fi lii do dzisiaj.

– Naszymi czytelnikami są głównie 
dzieci oraz młodzież szkolna, ale mamy 
również stałych czytelników wśród ludzi 
dorosłych, zwłaszcza starszych, będących 
już na emeryturze. W ciągu roku korzy-
sta z naszej biblioteki około 250 osób, 
przychodzących z różną częstotliwością, 
ale zapisanych jest ponad dwa razy wię-
cej czytelników. Najprzyjemniejszą rzeczą 
jaką wspominam w czasie mojej pracy, 
było wyposażenie placówki w trzy kom-
putery wraz biurkami i fotelikami, ufun-
dowanymi przez panią Małgorzatę Żak. 
Jeden z komputerów służy pracy biblio-
tekarza, z dwóch pozostałych korzystają 
czytelnicy, zwłaszcza młodzi – mówi pani 
Rogala.

Moja rozmówczyni dodaje, że dzięki 
temu nabytkowi, a raczej prezentowi, na-
uczyła się pracować z komputerem. Sama 
opracowała nawet katalog elektronicz-
ny, ale ciągle praktykuje się w bibliotece 
w Duchnowie kartkowy system wypoży-
czania, dopóki następczyni pani Danieli 
nie naklei na egzemplarz każdej z pozycji 
księgozbioru (liczącego ok. 7 tys. książek) 
kartki z kodem kreskowym. 

– Odchodzę z jak najlepszymi wspo-
mnieniami. Jak Puszkin na łożu śmierci, 

Na emeryturę odeszła 
pani Daniela Rogala, kierownik 
Biblioteki Publicznej Gminy 
Wiązowna – fi lii w Duchnowie. 
Spędziła na tym stanowisku 13 lat.

mówię książkom na półkach: „Żegnajcie, 
przyjaciele”. Ale będę odwiedzać biblio-
tekę, już jako zwykła czytelniczka – mówi 
pani Rogala.

Życzymy więc pani Danieli dobrego 
odpoczynku na emeryturze, a następczy-
ni owocnego rozwoju placówki. A kim 
jest następczyni odchodzącej na emerytu-
rę kierowniczki?

Jest nią pani Marzena Kopka, miesz-
kanka Kącka, która zdobyła tę pracę 
w wyniku naboru.

– Pragnę zachęcić mieszkańców gmi-
ny Wiązowna do biblioteki w Duch-
nowie poprzez podjęcie akcji promują-
cych naszą placówkę. Liczę na współpra-
cę „Powiązań”. Zapraszam wszystkich, 
a szczególnie dzieci. Najmłodszym chcę 
pokazać, że książka to otwarte drzwi 
do krainy wyobraźni i przygody. Najlep-
szym na to sposobem jest głośne czytanie 
dzieciom i rozmowy na temat przeczyta-
nego tekstu. Dlatego chciałabym rozpo-
cząć cykl „Bajkowe środy”. Takie spo-
tkania będą odbywały się w trzecią środę 
każdego miesiąca. W czasie spotkań za-
mierzam zorganizować zajęcia plastycz-
ne, na których wykonamy, na przykład, 
zakładkę do książki, ilustracje do przeczy-
tanych bajek. Mam w planach organizo-
wanie przedstawień dla dzieci, w których 
będą brali udział profesjonalni aktorzy. 
Najbliższe przedstawienie odbędzie się 
już 15 maja br. o godz. 17.00. Wystą-
pią artyści z teatru „Urwis” z Krako-
wa w przedstawieniu pt. „Pippi wędro-
wniczka” , na które serdecznie zapraszam 
– informuje pani Marzena. PK

Poniedziałek 13.00-18.00
Wtorek 10.00-15.00
Środa 15.00-20.00
Czwartek 13.00-18.00

fo
t. 

P
K

Biblioteka zaprasza:Biblioteka zaprasza:Biblioteka zaprasza:
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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
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 telefonyWażne telefonyWażne 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.
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Piotr Kitrasiewicz (redaktor naczelny)
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Piknik wśród fortyfi kacji
Zapraszamy IX Piknik Forteczny na Dąbrowieckiej Górze, 
który odbędzie się 12 maja 2013. 

Atrakcjami imprezy będą między innymi dwa żelbe-
towe schrony – niewysadzone „bliźniaki” obiektów 
z Wiązowny. Regelbau120a to jedyny na Mazowszu 

wyremontowany wojenny schron niemiecki z wyposażonymi 
wnętrzami: odtworzoną elewacja wraz z farbomaskowaniem; 
piecem fortecznym WT80K; pryczami; drewnianą boazerią 
w pomieszczeniach socjalnych załogi; zrekonstruowanym sys-
temem fi ltrowentylacji z fi ltrowentylatorami HES1, 2 fi ltrami 
wstępnymi, właściwymi, oraz systemem rozprowadzania prze-

fi ltrowanego powietrza po obiekcie, a także sprawną, oryginal-
ną optykę do kopuły obserwatora artylerii; oryginalne telefony 
forteczne FS38 oraz działająca sieć telefoniczna zintegrowana 
z siecią łączności polowej. Będzie także wystawa archeologii 
bunkrowej czyli rzeczy wykopanych przy oczyszczaniu fortyfi -
kacji Przedmościa Warszawa, jak również prezentacja nowych, 
wcześniej nie pokazywanych elementów wozów bojowych 
zniszczonych podczas walk w 1944 roku. Zaprosimy również 
na darmową grochówkę z kuchni polowej. 

Finałem Pikniku będzie szturm na schron Regelbau 514 
w wykonaniu historycznych pojazdów i grup rekonstrukcji hi-
storycznej. Nastąpi on o godz. 15.00. HUBERT TRZEPAŁKA
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Płonący tort, śpiew i dyplomy
W dniu 20 marca w Zespole Szkolno--Gimnazjalnym 
w Wiązownie odbyła się Gala Podsumowująca 
XXXIII Półmaraton Wiązowski.  Wzięli w niej udział 
przedstawiciele sponsorów, darczyńców, patronów 
medialnych oraz wolontariusze i osoby, 
które przyczyniły się do zorganizowania imprezy.

Prrzybyłych powitał zastępca wójta, Tomasz Kosty-
ra, który w imieniu pani wójt oraz swoim własnym 
podziękował wszystkim, którzy pomagali przy orga-
nizacji oraz czuwali nad przebiegiem Półmaratonu. 

Odczytał także „słowo od wójta” czyli specjalne podziękowa-
nie od nieobecnej Anny Bętkowskiej wraz życzeniami z okazji 
zbliżającymi świętami Wielkiej Nocy.

– Po raz trzeci pełniłem funkcję dyrektora tej imprezy, 
ale tutaj, wśród nas, są osoby, które pracowały przy niej 
już po raz 33. Dziękuję wszystkim bardzo gorąco, zarów-
no wieloletnim przyjaciołom Półmaratonu, jak i tym, któ-
rzy wspierają nas przy nim od niedawna – powiedział wice 
wójt, który odczytał listę osób, dzięki którym XXXIII Pół-
maraton Wiązowski mógł się odbyć. Dokonał także podsu-
mowania imprezy. Tegoroczny bieg główny ukończyło 675 
zawodników, w tym 24 z Gminy Wiązowna.  Z kolei w Wią-
zowskiej Piątce metę przekroczyło 176 zawodników, z czego 
26 to mieszkańcy Gminy. We wszystkich biegach, łącznie 

z młodzieżowymi oraz Krasnoludkami, udział wzięło 1255 
osób. Bardzo dobrze spisała się obsługa logistyczna oraz tech-
niczna imprezy.

– Miło, że startują u nas goście, żal jednak, że ostatnio cią-
gle zwyciężają – powiedział żartobliwie Kostyra.

Nastąpiła długa ceremonia wręczania dyplomów z podzię-
kowaniem oraz upominków: symbolicznego medalu oraz 
koszulki półmaratonowej. Poprzedziła ją część artystyczna 
spotkania, a był nią krótki recital 15-letniej Agnieszki Bień-
kowskiej, podopiecznej sekcji wokalnej Gminnego Ośrodka 
Kultury, która pięknym głosem i wspaniałym stylem zaśpie-
wała trzy piosenki: „New York State of Mind” z repertuaru 
Billy Joela, „Gdzie to siódme morze?” Maryli Rodowicz 
i „Somebody to Love” grupy Queenn.

Zwieńczeniem spotkania było pokrojenie wspaniałego, 
„płonącego” tortu, korespondującego z płonącym, sporto-
wym zapałem uczestników imprezy, przyozdobionego napi-
sem „XXXIII Półmaraton Wiązowski” oraz oczywiście jego 
degustacja przez zgromadzonych. PK
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