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Relacja

Ekologiczni, modni i oryginalni 
Odbył się festiwal „Eko-mody”,  podczas którego dzieci i nastolatkowie zaprezentowali się w strojach iście ekologicznych, 
bo wykonanych ze starych gazet, kapsli, nakrętek butelkowych czy krążków CD. Niewiarygodne, jak pomysłowe okazały 
się niektóre kreacje ! Rozstrzygający ten konkurs jurorzy mieli nie lada orzech do zgryzienia.
W kolejnych numerach zaprezentujemy laureatów ze wszystkich kategorii wiekowych festiwalu, a teraz – zwycięzców 
najmłodszych, przedszkolaków.

I m. Adrian Mucha 
(rycerz z tektury falistej) 
– Gminne Przedszkole  
im. Misia Uszatka 
w Wiązownie III m. Zosia Tulin 

(suknia z pogniecionego 
białego papieru i kapelusz)  
– Gminne Przedszkole  
im. Misia Uszatka w Wiązownie

II m. Amelka Nowicka 
(ubranie z wykorzystaniem 
korków) – Gminne Przedszkole 
„Pod Stumilowym Lasem”  
w Pęclinie

Wyróżnienie – Maja 
Kraśniewska (długa suknia  
z płyt CD) – Gminne 
Przedszkole „Pod Stumilowym 
Lasem” w Pęclinie
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Metoda Kserksesa
Niby to numer letni, niby wakacje 
na półmetku, a my grzebiemy się  
w śmieciach. Cóż jednak zrobić, 
skoro właśnie na okres letniej 
kanikuły ustawodawca przewidział 
rozpoczęcie wdrażania w życie 
obowiązujących w całym  
kraju nowych zasad odbioru  
i zagospodarowywania  

odpadów. Musimy więc, aż do znudzenia, przypominać  
o tych zasadach, relacjonować co już zrobiono i co jeszcze  
do zrobienia pozostało. Będziemy tak robić dopóty dopóki nowy 
system nie wdroży się w codziennej praktyce, zarówno wśród 
mieszkańców, jak i osób go nadzorujących. Lepiej jednak pisać 
dużo o śmiechach, kiedy jest na to pora, niż zaśmiecać potem 
ulice, pola, lasy, nadrzeczne brzegi czy przystanki autobusowe. 
O ile, rzecz jasna, publikacje te trafią nie tyle do serc (metafora 
ta nie brzmi najlepiej w tym kontekście), ile do rozumu.  
Bo rozumu właśnie trzeba – nie tylko zresztą w tym temacie. 

Na szczęście nie samym „cyklem śmieciowym” Gmina żyje. 
O obywatelskiej żywotności i końcu cierpliwości mieszkańców 
Zakrętu świadczył ich protest przeciwko powtórce z zalań  
i podtopień. Nie protestowali oczywiście przeciwko deszczom  
i ulewom, bo to mogłoby przypominać chłostanie wzburzonego 
morza łańcuchami na rozkaz starożytnego króla perskiego  
(tzw. metoda Kserksesa), ale przeciwko nieprawidłowym 
przepustom zainstalowanym w drodze krajowej Warszawa 
– Terespol. Odkąd przed kilkoma laty Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad zmodernizowała tę drogę czyli 
„ulepszyła ją”, ludzi zaczęło zalewać, no i mają się z pyszna. 
Protest odbywał się na przejściu dla pieszych pod okiem 
panów w policyjnych mundurach, i jak dotąd okazał się równie 
skuteczny, co metoda króla Kserksesa, bo ani z GDDKiA,  
ani z władz wojewódzkich (jak również powiatowych) nikt  
nie przybył, żeby popatrzeć i porozmawiać. Zainteresowanych 
szczegółami odsyłam do reportażu na ten temat.

Serca natomiast raduje – zwłaszcza mieszkańców Emowa, 
ale nie tylko – wyremontowana ul. Mlądzka i nowy chodnik 
przy niej. Podobno władza gminna stawia właśnie na tego 
rodzaju inwestycje jako priorytetowe. Rozradowani byli również 
uczestnicy i organizatorzy pikniku rodzinnego w Majdanie: 
udał się, udał, i to nie tylko dzięki pięknej, słonecznej pogodzie. 
Powody do radości mieli uczniowie gminnych szkół, którzy 
dzięki ambicji i wytężonej pracy uzyskali najlepsze średnie 
ocen za ostatni rok szkolny. Zapewne radość tę podzielali 
także ich najbliżsi. Publikujemy nazwiska tych uczniów szkół 
podstawowych oraz gimnazjalnych, wraz z wyrażonymi  
w liczbach ich osiągnięciami. 

I jeszcze jedno. Począwszy od tego numeru każdy mój 
„wstępniak” będzie zaopatrywany w osobny tytuł, dla lepszej 
przejrzystości prezentowanego tekstu. Dotychczasowe 
powitanie, „Drodzy Czytelnicy !”, staje się w ten sposób 
nadtytułem całego cyklu redaktorskich wprowadzeń  
do poszczególnych numerów.

 Wasz redaktor naczelny
 Piotr Kitrasiewicz

Drodzy Czytelnicy!

Wakacje z motylkiem 

W świetlicach wiejskich Gminy Wiązowna odbywają 
się bowiem bezpłatne zajęcia letnie dla dzieci reali-
zowane przez Gminny Ośrodek Kultury. Mają one 

charakter warsztatów artystycznych, a realizowane są w ramach 
projektu „Wyspa skarbów”, dofinansowanego ze środków Na-
rodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego 
Centrum Kultury – Kultura – Interwencje.

W zajęciach wzięło udział 22 dzieciaków, uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Witosa oraz podopiecznych lokalnego przed-
szkola. Ich plastyczne zadanie polegało na wybraniu tematu 
związanego z wakacyjnym wypoczynkiem, a następnie nama-
lowaniu go za pomocą farb konturowych. Treść i forma prac 
musiała zostać starannie przemyślana, bo obrazki nie mogły za-
wierać zbyt wielu szczegółów, żeby łatwo można było dobrać 
kolor. Niektóre dzieci namalowały scenki nadmorskie, górskie, 
wiejskie, a inne kwiaty, ptaki lub motyle.  Pracowały ambitnie 
i z zapałem, a wykreowane przez nie prace będą nie tylko mi-
łym wspomnieniem z wakacyjnych zajęć plastycznych, ale i być 
może również u niektórych wyznacznikiem rozwijającego się 
talentu i przyszłej drogi twórczej. 

– Dzieci są w wieku od 4 do 11 lat, głównie z Glinianki  
i okolicznych sołectw, ale nie tylko, bo niektóre przebywają  
w tych stronach na wakacjach u dziadków czy innych krewnych, 
i te również przyjmujemy. Zajęcia w świetlicach nie mają więc 
wyznaczonych granic sołeckich, szkoda natomiast, że sama ak-
cja została słabo rozpropagowana, zwłaszcza na terenie małych 
sołectw. Mało wywieszono plakatów, które w dodatku zostały 
umieszczone w miejscach mało widocznych, a powinny znajdo-
wać się tam, gdzie ludzie chodzą najczęściej, na przykład przy 
sklepach. Sołtysi za słabo zaangażowali się w tę akcję – powie-
działa Anna Halladin, którą wspierały w opiece nad dzieciakami 
panie nauczycielki z przedszkola. 

Po zajęciach w Gliniance pani Halladin pojechała do Rzakty, 
żeby analogiczne warsztaty poprowadzić w tamtejszej świetlicy. 
Wśród uczestników znalazła się również dziewczynka, która do-
piero co pracowała pod okiem instruktorki w Izbie Regionalnej. 
A ponieważ zajęcia bardzo jej się spodobały, postanowiła wziąć 
udział w kolejnych – właśnie w Rzakcie.

Szczegółowe informacje na stronie: www.gok-wiazowna.pl,  
a także na profilu www.facebook.com/wiazowna.gok. PK

W dniu 16 lipca odwiedziliśmy Izbę Regionalną  
w Gliniance, w której w godz. 11.00-13.00 artystka plastyk  
z naszej Gminy Anna Halladin uczyła dzieci szkolne  
i przedszkolne trudnej sztuki malunku na szkle.
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Śmieciowe wyzwanie

Wprowadzająca liczne, wręcz  
rewolucyjne zmiany do co- 
dziennej praktyki „śmiecio-
wej”, Ustawa narzuca wie-

le obowiązków nie tylko mieszkańcom, 
ale i urzędnikom, którzy muszą dostoso-
wać się – tak samo jak ich współobywatele  
– do ujętych w przepisy wymogów. Wej- 
ście w życie postanowień Ustawy jest prze- 
de wszystkim niemałą harówką dla pra-
cowników odnośnych wydziałów i refera- 
tów urzędów miast i gmin, bo muszą oni 
– kiedy temat jest jeszcze „świeży” – do-
kładnie, niekiedy pozostając w pracy „po 
godzinach” – wypełniać odgórne nakazy.

W naszej Gminie zapracowani pracow- 
nicy Referatu Nieruchomości, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska mówią, że ogar-
niają temat, aczkolwiek nie jest łatwo.

– Na tę chwilę (stan na 15 lipca br.) 
przyjęliśmy 3854 deklaracje dotyczące 
odbioru śmieci, ale mieszkańcy ciągle 

lającym na prowadzenie kompleksowego 
sytemu gospodarowania odpadami, w tym  
na odbiór odpadów komunalnych, segre-
gowanych, nieczystości płynnych, odpa-
dów niebezpiecznych, odpadów budow-
lanych i wielkogabarytowych, a także  
na odzysk surowców wtórnych oraz 
odzysk energetyczny odpadów. Przed-
siębiorstwo dysponuje zakładem me-
chaniczno-biologicznego przetwarzania 
(MBP) składającym się z sortowni i kom-
postowni odpadów, które łącznie uzyska-
ły status regionalnej instalacji.

– Co wprowadzone z dniem 1 lipca 
2013 roku zmiany oznaczają dla przecięt-
nego mieszkańca Gminy? – z tym pyta-
niem zwracam się do współwłaściciela 
firmy Leszka Zagórskiego.

– Mieszkaniec będzie musiał sam przy- 
gotowywać odpady do odbioru, a więc 
umieszczać je w pojemniku oraz odpo- 
wiednich workach. Harmonogram odbio-
ru odpadów można podzielić na cztery 
grupy. Są to: odpady zmieszane, surowce, 
odpady zielone oraz gabaryty. W przypad-
ku pierwszej z tych kategorii, a więc od-
padów zmieszanych mieszkaniec będzie 
musiał sam nabyć odpowiedni pojemnik. 
Będzie mógł zakupić go na wolnym rynku 

przynoszą nowe, można więc powiedzieć, 
że odbiór deklaracji ciągle się odbywa. 
Podobnie przebiega proces odbioru indy-
widualnych numerów kont bankowych, 
które przekazujemy mieszkańcom na 
miejscu, w Urzędzie Gminy. Na obecną 
chwilę rozdaliśmy 2603 numery kont. 
Obecnie pracujemy nad ogarnięciem bazy 
z deklaracjami, która ulega ciągłym zmia-
nom, najważniejsze jednak, że zadziałała 
w wymaganym terminie – powiedziała 
pełniąca obowiązki kierownika Referatu 
Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska UG Iwona Marczyk.

Przetarg na odbiór, transport i zago-
spodarowanie odpadów wygrała firma 
Lekaro z Woli Duckiej i ona właśnie reali-
zuje cały proces wymagany przez zapisy 
Ustawy, a więc odbiór, przetwarzanie oraz 
edukację dotyczącą śmieci i odpadów. Le-
karo dysponuje nowoczesnym sprzętem  
i  wykwalifikowanym personelem pozwa-

Mieszkańcy Gminy Wiązowna, podobnie jak mieszkańcy całej Polski, 
przystosowują się do nowych warunków odbioru śmieci i odpadów. 
Ani dla nich, ani dla władz Gminy, rzecz nie jest przyjemna. 

ABC RECYKLINGU
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Sektor I
1. i 3. środa 
miesiąca

Sektor II
2. i 4. środa 
miesiąca

Sektor III
1. i 3. czwartek 

miesiąca

Sektor IV
2. i 4. czwartek 

miesiąca
lipiec 2013 3.07, 17.07 10.07, 24.07 4.07, 18.07 11.07, 25.07

sierpień 2013 7.08, 21.08 14.08, 28.08 1.08, 13.08 8.08, 22.08

wrzesień 2013 4.09, 18.09 11.09, 25.09 5.09, 19.09 12.09, 26.09

październik 2013 2.10, 16.10 9.10, 23.10 3.10, 17.10 10.10, 24.10

listopad 2013 6.11, 20.11 13.11, 27.11 7.11, 21.11 7.11, 21.11

grudzień 2013 4.12, 18.12 11.12, 23.12 5.12, 19.12 12.12, 28.12

styczeń 2014 2.01, 15.01 8.01, 22.01 2.01, 16.01 9.01, 23.01

Sektor I
1. piątek 
miesiąca

Sektor II
2. piątek 
miesiąca

Sektor III
3. piątek 
miesiąca

Sektor IV
4. piątek 
miesiąca

lipiec 2013 5.07 12.07 19.07 26.07

sierpień 2013 2.08 9.08 16.08 23.08

wrzesień 2013 6.09 13.09 20.09 27.09

październik 2013 4.10 11.10 18.10 25.10

listopad 2013 8.11 8.11 15.11 22.11

grudzień 2013 6.12 13.12 20.12 21.12

styczeń 2014 3.01 10.01 17.01 24.01

Sektor I
1. wtorek 
miesiąca

Sektor II
2. wtorek 
miesiąca

Sektor III
3. wtorek 
miesiąca

Sektor IV
4. wtorek 
miesiąca

lipiec 2013 2.07 9.07 16.07 23.07

sierpień 2013 6.08 13.08 20.08 27.08

wrzesień 2013 3.09 10.09 17.09 24.09

październik 2013 1.10 8.10 15.10 22.10

lub w naszej firmie, jak również wydzier-
żawić go. Surowce oraz odpady zielone 
ludzie będą zbierać do worków dostar-
czonych przez nas nieodpłatnie. Gabaryty 
będziemy zbierać w formie luźnej. Odpa-
dy zmieszane będziemy odbierać z posesji 
dwa razy w miesiącu. Surowce oraz odpa-
dy zielone raz w miesiącu, przy w czym  
w przypadku odpadów zielonych odbiór 
będzie następować w miesiącach letnich, 
kiedy trwają prace ogrodnicze i dział-
kowe, a więc od maja do października. 
Gabaryty zbierzemy dwa razy w roku:  
w kwietniu i we wrześniu – powiedział Le-
szek Zagórski.

Zarówno Urząd Gminy, jak i Lekaro 
przypominają o różnokolorowych wor-
kach, w których należy umieszczać odpa-
dy. Worki są w kolorach: niebieskim, zie-
lonym, żółtym i brązowym. Niebieski jest 
przeznaczony na papier, gazety, tekturę, 
kolorowe czasopisma, jak również opa-
kowania wielomateriałowe. W worku  
w kolorze zielonym należy umieszczać 
szkło i opakowania szklane. Worek żół-
ty służy do tworzyw sztucznych i metali 
takich jak plastikowe butelki i pojem-
niki, torebki foliowe, metalowe puszki  
i foremki. Natomiast worek brązowy jest 
przeznaczony na odpady ulegające bio-
degradacji czyli skoszoną trawę, obierki 
ziemniaków, warzyw, liście. Odpady za-
warte w workach firma będzie odbierać 
zgodnie z harmonogramem, a więc raz  
w miesiącu, z tym, że worki brązowe tyl-
ko w okresie od maja do października. 
Dokładne zasady odbioru Gmina kolpor-
tuje w formie ulotek, plakatów oraz na 
stronie internetowej www.wiazowna.pl

Moi rozmówcy dodają, że spora-
dycznie mogą zdarzać się sytuacje, gdzie  
nie dowieziono worków i nie odebrano 
odpadów, ale nie wynika to z zaniedba-
nia urzędu lub firmy, a jedynie z powodu 
wdrożenia nowego systemu, logistyki, 
zwiększonej ilości odpadów oraz mor-
fologii terenu (pracownicy Lekaro nie 
do końca zdążyli poznać rozległy teren 
Gminy Wiązowna i nie zawsze wiedzą jak 
dojechać pod konkretny adres).

– W Gminie Wiązowna i tak jest bar-
dzo dobrze, jak na kilka dni po wdro-
żeniu systemu i z każdym dniem będzie 
lepiej – deklaruje pani Marczyk.

Z kolei wszelkie reklamacje należy 
zgłaszać w terminie 24 godz. od nieode-
brania odpadów do firmy Lekaro, dzwo-
niąc na numer (22) 795 10 75 lub wysyła-
jąc maila na adres: wiazowna@lekaro.pl 
W reklamacji należy podać adres nieru-
chomości, rodzaj nieodebranego odpadu 
oraz telefon kontaktowy.  PK

Wystaw śmieci przed posesję w dniu odbioru
Urząd Gminy Wiązowna przypomina, że firma P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska odbierająca odpady 
komunalne z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, ma obowiązek odebrać śmieci w 
dniach wyznaczonych pod warunkiem, że właściciel nieruchomości wystawił je przed posesję lub 
umożliwił dostęp do altanki śmietnikowej zlokalizowanej bezpośrednio przy ulicy.
W dniu wywozu określonych odpadów wystaw pojemnik/worki do godz. 6.00  
przed posesję. Altanka śmietnikowa w dniu odbioru odpadów musi być otwarta.  
(Kierowca nie będzie dzwonić domofonem, aby właściciel nieruchomości otworzył  
altankę śmietnikową). Odbiór odpadów odbywać się będzie w godz. od 6.00 do 22.00.
Infolinia odpadowa: 22 789 02 79 / 22 795 10 75 UG

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE – dwa razy w miesiącu – środy i czwartki

ODPADY SEGREGOWANE (worek żółty, worek niebieski, worek zielony) – raz w miesiącu – piątki

ODPADY ZIELONE (worek brązowy) – raz w miesiącu – wtorki

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
Z TERENU GMINY WIĄZOWNA

Sektor I Bolesławów, Czarnówka, Glinianka, Kopki, Kruszówiec, Lipowo, 
Poręby, Rzakta, Wola Ducka, Wola Karczewska

Sektor II Duchnów, Izabela, Majdan, Michałówek, Zagórze, Zakręt

Sektor III Dziechciniec, Emów, Radiówek, Rudka, Kąck, Malcanów, Pęclin, 
Żanęcin

Sektor IV Boryszew, Góraszka, Stefanówka, Wiązowna Gminna, 
Wiązowna Kościelna
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Drogi to priorytet

Władzom Gminy, a szczegól-
nie wójt Annie Bętkow-
skiej oraz nieobecnemu  
z powodu choroby zastęp-

cy wójta Tomaszowi Kostyrze, podzięko-
wała przewodnicząca Zarządu Osiedla 
Maria Jedynak, która wręczyła pani wójt 
bukiet kwiatów.

– Podziękowanie za wkład w wyre-
montowanie tej pięknej drogi oraz budo-
wę chodnika składam także pod adresem 
panów naczelników Wydziału Inwesty-
cji oraz Wydziału Technicznego Urzędu 
Gminy – powiedziała przewodnicząca. 
Swoją wdzięczność wyraziła ona rów-
nież radnym oraz mieszkańcom osiedla, 
a tym ostatnim za cierpliwość, bo przez 
okres wielu miesięcy przejezdność drogi 
łączącej Gminę Wiązowna z Otwockiem 
– która uległa uszkodzeniu w marcu ubie-
głego roku w wyniku podmycia przez 
Mienię – była mocno ograniczona.

– Droga rzeczywiście jest piękna. Ni-
gdy nie była brzydka, ale teraz – po mo-
dernizacji i budowie chodnika – wypięk-
niała w sposób szczególny. Mam nadzieję,  
że będzie dobrze służyć mieszkańcom 
– nie tylko Emowa, ale również tym 
wszystkim obywatelom naszej Gminy, 
którzy jeżdżą ul. Mlądzką do stolicy na-
szego powiatu, do Otwocka. Chcemy 
jak najwięcej takich dróg i chodników 
na terenie Gminy, bezpieczeństwo życia 
jest najważniejsze - powiedziała w swoim 
wystąpieniu pani wójt, która była jedną 
z osób przecinających wstęgę nad nową, 

wiołowych. Z kolei koszt budowy chod-
nika (o długości ok. 1400 m) wyniósł  
439 tys. 317 zł Także przy tej inwesty-
cji Gmina uzyskała dotację, tym razem 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich – Odnowy i Rozwoju Wsi Mazo-
wieckiego Urzędu Marszałkowskiego. 
Kwota dotacji to 203 tys. 853 zł. Inwe-
stycję wykonała wyłoniona w przetargu 
dwuczęściowym firma Skanska. Remont 
i modernizację pasa jezdni zakończo-
no w grudniu ub.r., a budowę chodnika  
w czerwcu 2013 r.

– Cieszę się z tej inwestycji. Jest bardzo 
solidnie wykonana, zapięta na ostatni gu-
zik – powiedział radny Rafał Nejman.

Uroczystość przecięcia wstęgi mu-
siała odbywać się w pośpiechu, bo na  
ul. Mlądzkiej panował normalny, czyli 
jak zwykle ożywiony, ruch samochodo-
wy. Dzięki nowemu chodnikowi, któ-
rym swobodnie mogą poruszać się piesi,  
w tym matki z dziećmi w wózkach, wzrósł 
poziom bezpieczeństwa na osiedlu.

Umiejętność pozyskiwania środków 
zewnętrznych to ważna cecha współcze-
snych gmin wiejskich. Dzięki nim bo-
wiem oraz przy zaangażowaniu środków 
własnych można podnosić jakość infra-
struktury, a co za tym idzie jakość życia 
mieszkańców.

– Umiejętność pozyskiwania tych środ-
ków jest szczególnie istotna. Wysokie 
zadłużenie z  poprzedniej kadencji spra-
wiły, że musieliśmy zrezygnować z kilku 
inwestycji nie będących priorytetowymi, 
takimi jak chociażby kosztowna budowa 
WCK. Dzięki temu możemy służyć na-
szym mieszkańcom innymi, bardziej nie-
zbędnymi inwestycjami: chociażby takimi 
jak remont i modernizacja jakże potrzeb-
nej ul. Mlądzkiej oraz budowa nowego 
chodnika. Drogi to priorytet i długo tak 
jeszcze będzie w naszej gminie. – powie-
działa wójt Bętkowska.  

 PK

W dniu 10 lipca w Emowie odbyło się uroczyste oddanie do użytku 
wyremontowanej i zmodernizowanej drogi – ul. Mlądzkiej  
wraz z nowym chodnikiem. W ceremonii wzięli udział przedstawiciele  
Urzędu oraz Rady Gminy, jak również Zarządu Osiedla Emów.

tryskającą świeżością nawierzchnią ulicy. 
Obok Anny Bętkowskiej, wstęgę przecię-
li: skarbnik Wiesław Miłkowski, naczel-
nik Wydziału Inwestycji Marek Werstak, 
naczelnik Wydziału Technicznego Bogu-
sław Markowski, przewodniczący Ko-
misji Gospodarczej Rady Gminy Robert 
Duczek, przewodniczący Komisji Inwe-
stycyjnej RG Rafał Nejman, pracownik 
Wydziału Inwestycji Jan Wierzbicki, prze-
wodnicząca zarządu osiedla Emów Ma-
ria Jedynak oraz jego członek Wojciech  
Cacko.

Pas jezdni ulicy Mlądzkiej liczy 1119 
metrów długości. Koszt jego przebudowy 
oraz remontu wyniósł 881 tys. 342 zł,  
z czego ponad połowę – kwotę 500 tys. zł  
– władze Gminy pozyskały ze środków 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
przeznaczonych na usuwanie klęsk ży-
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W okresie od dnia 20 czerwca 2013 r. do dnia 1 września 2013 r. zmieniony został  rozkład jazdy 
autobusów komunikacji publicznej:
• linia 720 Warszawa Wiatraczna – Rzakta. Kilku bądź kilkunastominutowe zmiany godzin odjazdów 

niektórych kursów w dni powszednie oraz brak podjazdów do Zagórza w dni świąteczne,
• linia 722 Warszawa Wiatraczna – Radiówek – Wola Karczewska. Brak kursów: o godz. 14:05 z Warszawy 

do Woli Karczewskiej, o godz. 20:05 i 21:35 z Warszawy do Radiówka oraz niektórych podjazdów do Zagórza 
w dni powszednie,

• linia 730 – Warszawa Wiatraczna – Duchnów. Kilku bądź kilkunastominutowe zmiany godzin odjazdów 
niektórych kursów w dni powszednie oraz brak kursu o godz. 22:15 z Warszawy do Duchnowa.
Szczegółowy rozkład autobusowej komunikacji publicznej: www.ztm.waw.pl MB

Wakacyjny rozkład jazdy

Wybory w Stefanówce

Wybory odbyły się w obecności 
wójt Anny Bętkowskiej, za-
stępcy Wydziału Administracji 

i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Li-
dii Piotrowskiej oraz mieszkańców Stefa-
nówki, w tym ustępującej sołtys Emilii Sę-
dek. Ponieważ w pierwszym terminie nie 
przybyła wymagana statutowymi przepi-
sami liczba mieszkańców, odczekano pół 
godziny, żeby móc rozpocząć wybory.  
Nie tracono jednak czasu, bo wójt Bętkow-
ska wykorzystała go na omówienie bieżą-
cych spraw związanych z życiem w Gmi-
nie, a szczególnie w sołectwie Stefanówka. 

Zebranie sołeckie otworzyła Emilia Sę-
dek. Po przyjęciu podziękowań za dotych-
czasową pracę od pani wójt oraz bukietu 
kwiatów od mieszkańców, przystąpiono 
do wyboru przewodniczącego spotka-
nia oraz powołania komisji skrutacyjnej,  
po czym rozpoczęto procedurę wyborczą.  

Jedynym kandydatem na sołtysa został 
dotychczasowy przewodniczący rady so-
łeckiej Henryk Krzysztof Sędek. Opowie-
działo się za nim 22 z 25 głosujących.

– Dziękuję za zaufanie. Postaram 
się godnie reprezentować Stefanówkę.  
Szkoda, że tak mało osób przyszło dzisiaj  
z rady sołeckiej, bo chciałbym, żeby rada 
ze mną ściśle współpracowała – powie-
dział sołtys, który żeby objąć tę funkcję 
musiał zrezygnować z funkcji przewodni-
czącego rady. Ma on 70 lat i jest rodowi-
tym mieszkańcem Stefanówki.

Przeprowadzono również wybory uzu-
pełniające do rady sołeckiej w związku  
z rezygnacją H.K. Sędka oraz wcześniej-

szą – Waldemara Sędka. Do nowego skła-
du rady sołeckiej zgłoszono trzy osoby: 
Monikę Filipek, Justynę Uriatko, Annę 
Woźnicę. W wyniku głosowania do rady 
sołeckiej weszły: Monika Filipek i Justyna 
Uriatko. Następnie członkowie rady do-
konali wyboru przewodniczącego. Zosta-
ła nim Monika Filipek. 

Na zakończenie spotkania kontynu-
owano rozmowy z wójt Anną Bętkowską 
dotyczące aktualnych problemów sołec-
twa.  PK

Nowym sołtysem Stefanówki został 
Henryk Krzysztof Sędek. Nastąpiło to 
podczas wyborów sołeckich  
w dniu 17 lipca w lokalnej świetlicy.

fo
t. 

P
K



Relacja

8 Powiązania lipiec 2013

Protest w Zakręcie

Dramatyczna sytuacja sprzed 
dwóch lat powtórzyła się: pod 
koniec czerwca Zakręt znowu 
został zalany. Przyczyną były 

obfite opady deszczu, z którymi nie po-
radziły sobie rowy melioracyjne o zmniej-
szonej przepustowości przy drodze krajo-
wej Warszawa – Terespol. Zlecona kilka 
lat temu przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad przebudowa tej 
drogi okazała się nieszczęściem dla miesz-
kańców Zakrętu, którzy wreszcie zamani-
festowali swój sprzeciw. 

Pod koniec czerwca na skutek inten-
sywnych opadów deszczu w Zakręcie wy-
stąpiły podtopienia i zalania terenów. Po-
wtórzył się dramat z lipca i sierpnia 2011 
roku. Tym razem stan alarmowy ogło-
szono 25 czerwca br.  Do Zakrętu, gdzie 
podtopieniu uległo kilka posesji i działek, 
przybyła z pomocą jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Malcanowa, która roz-
poczęła wypompowywanie wody i skie-
rowanie jej za pomocą pomp o wysokiej 
wydajności do koryta kanału wawerskie-
go. Wkrótce kolegów wsparli druhowie 
z OSP Glinianka, zabezpieczający miejsca 
działań oraz sukcesywnie wypompowują-
cy wodę z zalanych posesji. Po prowadzo-
nej przez całą noc akcji, przed południem 
dnia następnego do pomocy przyłączyła 
się Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 
Państwowej Straży Pożarnej z Warszawy  
z dodatkową pompą wysokiej wydajności. 
Sytuacja ustabilizowała się 27 czerwca,  

a poziom wody powoli opadał. W związ-
ku z zalaniem wielu posesji władze gmi-
ny rozkolportowały wśród mieszkańców 
ulotkę dotyczącą postępowania z żywno-
ścią i wodą pitną w warunkach podtopień 
i zalań. 

W dniu 28 czerwca Gminny Zespół 
Zarządzania Kryzysowego w porozumie-
niu z jednostkami OSP działającymi na 
miejscu akcji ratowniczej oraz Powiatową 
Państwową Strażą Pożarną w Otwocku 
zarządził zakończenie akcji ratowniczej  
w Zakręcie. 

– Sytuacja kryzysowa trwająca niespeł-
na 60 godzin została opanowana, dzięki 
wspólnym działaniom GZZK, OSP Mal-
canów, OSP Glinianka, PSP Otwock, JRG 
Nr 2 z Warszawy oraz wsparcia ze strony 
OSP Wiązowna. Dziękujemy członkom 
Ochotniczych Straży Pożarnych, Pań-
stwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej za zaangażowanie 
w czasie prowadzenia akcji ratowniczej. 
Podziękowania kierujemy również dla 
mieszkańców, którzy mimo sytuacji kryzy-
sowej wspierali strażaków, częstując ich m. 
in. herbatą i kawą, czy po prostu dobrym 
słowem dziękowali za ich zaangażowa-
nie – powiedziała wójt Anna Bętkowska, 
która była na miejscu zalań i z ożywieniem 
rozmawiała z mieszkańcami wyjaśniając 
przyczyny podtopień. 

Są nimi przepusty o nieprawidłowych 
średnicach w drodze krajowej nr 2, zain-
stalowane kilka lat temu podczas podjętej 

Kilkadziesiąt osób, niektóre z wypisanymi na transparentach hasłami  
typu „GDDKiA zalewa nas” lub „Żądamy wymiany przepustów” przechodziło  
przez przejście dla pieszych demonstrując swój sprzeciw. Do manifestujących 
mieszkańców sołectwa przyłączyła się wójt Anna Bętkowska.

przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajo-
wych i Autostrad modernizacji „krajów-
ki”. Projektanci zaplanowali na miejsce 
przepustów odpływowych o średnicy  
1000 mm, przepusty o średnicy 600 mm. 
Z powodu niewłaściwej średnicy przepu-
stów powstaje cofka i woda nie może wpły-
nąć do Kanału Wawerskiego, co wywołuje 
podtopienia. Z kolei rów miał spełniać 
podwójną funkcję: odpływową oraz me-
lioracyjną. Zadania tego nie spełnił, bo nie 
mógł – ilość wody którą miał do przyjęcia 
była nazbyt duża jak na jego możliwości, 
poza tym nieprawidłowe z punktu widze-
nia zasad bezpieczeństwa było połączenie 
obu funkcji. Inwestor czyli GDDKiA, za-
twierdził ten projekt nie uwzględniając 
sprzeciwów władz Wiązowny. Tym razem 
sytuacji kryzysowej towarzyszył spon-
taniczny protest mieszkańców Zakrętu.  
Już 2011 roku zdesperowani ludzie ostrze-
gali, że jeśli inwestor nie usunie wadliwych 
przepustów, to posuną się do działań rady-
kalnych, z zablokowaniem drogi krajowej 
włącznie. Wtedy skończyło się na prote-
stach słownych, a w tym roku…

Kilkadziesiąt osób, niektóre z wypisany-
mi na transparentach hasłami typu „Stop 
zalewaniu przez GDDKiA”, przechodziło 
przez przejście dla pieszych demonstru-
jąc swój sprzeciw. Na kilka godzin przed 
rozpoczęciem demonstracji informację  
o zamiarze jej zorganizowania przekazano 
władzom wojewódzkim, powiatowym, 
policji, Urzędowi Gminy Wiązowna, a tak-
że mass mediom, i rzecz jasna GDDKiA.  
Nikt nie przybył z Urzędu Województwa 
Mazowieckiego, jak również ze Starostwa 
Powiatowego w Otwocku, ani z  GDDKiA.  
Przyjechała natomiast wójt Anna Bętkow-
ska, razem ze swoim zastępcą Tomaszem 
Kostyrą oraz inspektorem ds. sytuacji kry- 
zysowych w UG Michałem Białkiem. Poli-
cjanci z otwockiej KPP próbowali wyper-
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W czerwcu odbyły się dwie sesje: absolutoryjna 20-go w Wiązownie i wyjazdowa 24-go w Czarnej. Po sesji w Wiązownie  
odbyło się także wspólne posiedzenie komisji rady, na którym poruszano tematy: komunikacji publicznej, służby zdrowia,  
dróg gminnych. Ostatecznie też na posiedzeniu radni zgodnie (choć z różnym uzasadnieniem) odrzucili możliwość posadowienia 
pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego na działce gminnej.

Ocena sprawozdania finansowego i absolutorium dla Wójta Gminy Wiązowna za ub. rok nie była jednomyślna, wywiązała się 
dyskusja, której zapis zawarty jest w protokole, jaki będzie głosowany na kolejnej sesji (planowa ma się odbyć 30.08).  
Ostatecznie za przyjęciem sprawozdania głosowało 7, przeciw 6, a wstrzymało się 2 radnych, a głosowanie absolutorium  
różniło się tylko tym, że jeden z głosów wstrzymujących tym razem był „za” (8/6/1). Ponadto w czasie tej sesji m.in. nadano  
nazwy kolejnym ulicom w Zakręcie, Majdanie, Wiązownie i Duchnowie, a także uchwalono program opieki nad zwierzętami.

Sesja w Czarnej, połączona była z sesją absolutoryjną tamtejszej rady gminy. Nasza sesja odbyła się w przerwie sesji 
gospodarzy. Uchwalono zmiany budżetowe i wpf, zmiany przebiegu niektórych dróg gminnych, ustanowiono dotację dla OSP  
w Malcanowie oraz zgodę na kredyt w WFOŚiGW na termomodernizację przedszkola w Pęclinie.

W czerwcu radni byli obecni m.in. na Powiatowym Festiwalu Kultury, Dniach Gminy, piknikach organizowanych w wielu 
sołectwach, zakończeniach roku w placówkach oświatowych, zebraniach w sprawie zmian w przepisach dot. śmieci.

Życzę wszystkim spokojnych i bezpiecznych wakacji.

Monika Sokołowska, Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

Z prac Rady Gminy Wiązowna (czerwiec 2013)

Z ostatniej chwili.
W dniu 25 lipca odbyło się w War-
szawie spotkanie władz Gminy 
Wiązowna oraz przedstawicieli 
mieszkańców Zakrętu z nowym 
dyrektorem Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad, 
na którym ustalono, że do końca 
sierpnia br. zostaną rozpoznane 
możliwości poprawy sytuacji. 

swadować mieszkańcom Zakrętu podej-
mowanie protestu.

– To będzie utrudnienie dla ruchu pu-
blicznego. Przecież kierowcy w niczym 
wam nie zawinili – argumentowali mun-
durowi.

– Tak nie może być ! Co roku nas za-
lewa, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad nic z tym nie robi ! Nie 
będziemy dłużej patrzeć na to, jak marnieje 
nasz dobytek ! – padały kontrargumenty.

– Wychodzimy na drogę i będzie-
my protestować tak długo, aż GDDKiA  
zechce z nami rozmawiać ! – krzyczano  
z oburzeniem.

Pod nadzorem policjantów demon-
stranci przechodzili przez przejście dla 
pieszych w obie strony zmuszając jadące 
pojazdy do zatrzymywania się. Niektó-
rzy z protestujących nieśli transparenty, 
inni szli pojedynczo lub w grupkach, były 
także matki z dziećmi na rękach. Dużą ak-
tywnością wykazywał się sołtys Zakrętu 
Jacek Buczyński. Udział w demonstracji 
wzięli także radni: Piotr Łapiński (Zakręt) 

parentami niewybrednymi komentarzami 
typu „Weźcie się za robotę, a nie róbcie za-
dym!, a nawet wulgarnymi określeniami. 
Przejście dla pieszych nie było jednak blo-
kowane przez cały czas. Policjanci pozwa-
lali na parokrotne przejście zatrzymując na 
ten czas pojazdy, a potem dawali znak do 
wznowienia ruchu kołowego. Manifestan-
ci oczekiwali wówczas na zgodę na kolej-
ny przemarsz. 

Protest potrwał około trzech godzin. 
Przewidując jego niewielką skuteczność, 
lub zupełny jej brak wobec nie przybycia 
nikogo z GDDKiA, organizatorzy mani-
festacji w rozmowie z Anną Bętkowską 
wysunęli pomysł pojechania kilkunasto-
osobowej delegacji z Zakrętu do siedziby 
GDDKiA Rejon w Mińsku Mazowieckim 
i tam zorganizowania manifestacji. 

– Nie zaprzestaniemy walki o nasz do- 
bytek i nasze prawa. Naszym podsta-
wowym prawem jest bezpieczne życie  
i ochrona naszych domów oraz gruntów  
– powiedział sołtys Buczyński.

Padały również znane sprzed dwóch lat 
postulaty, żeby w ogóle zablokować drogę 
krajową nr 2, jeśli bardziej ugodowe środ-
ki nie odniosą rezultatu.

 PIOTR KITRASIEWICZ

i Andrzej Cholewa (Izabela). Do demon-
strujących przyłączyła się wójt Bętkowska, 
wyraźnie poruszona ludzkim dramatem,  
a zwłaszcza bezsilnością swoich współo-
bywateli wobec potężnej instytucji jaką 
jest GDDKiA. Dużo rozmawiała z miesz-
kańcami charakteryzując działania Urzędu 
Gminy na rzecz poprawienia sytuacji. 

– Myślicie państwo, że nic nie robimy?! 
Zapytajcie obecnych tu przedstawicieli 
samorządu, którzy wiedzą, jak wiele pism 
w tej sprawie wysłaliśmy do odpowied-
nich instytucji ! Ale to niemal jak rzucać 
grochem o ścianę ! Mój dom też zalewa 
woda, chociaż nie mieszkam w Zakrę-
cie, ale w Wiązownie Gminnej, chociaż  
w moim przypadku przyczyną jest niewła-
ściwy spadek drogi i brak odwodnienia,  
co też kiedyś pominięto, a ludzie cierpią. 
Nie dziwię się wam, że zdecydowaliście 
się na ten protest, bo wiem, jak bardzo je-
steście zdeterminowani! Jestem po waszej 
stronie nie tylko duchem! – zadeklarowała 
pani wójt, która przyłączyła się do prote-
stu. Razem z demonstrującymi przecho-
dziła przez przejście dla pieszych, a także 
interweniowała, kiedy panowie w mun-
durach spisywali niektórych uczestników 
manifestacji. 

Ja również wzbudzałem zainteresowa-
nie stróżów porządku.

– Pan jest dziennikarzem?! Proszę nie 
robić zdjęć z pasa jezdni ! – mówił pod-
niesionym głosem jeden z funkcjonariuszy,  
a kiedy ustawiłem się na wysepce pomię-
dzy dwoma pasami, również i stamtąd 
mnie przepędził. W sumie jednak poli-
cjanci zachowywali się poprawnie, po-
dobnie jak demonstrujący. Nie można 
tego powiedzieć o niektórych kierowcach, 
podenerwowanych długim oczekiwaniem 
na przejazd, którzy obrzucali ludzi z trans-fo
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Integracja z kucykami

Oficjalnego otwarcia pikniku 
dokonały trzy panie: sołtyska 
Alicja Czekajewska, przewod-
nicząca Rady Gminy Monika 

Sokołowska oraz radna Marzena Dach. 
Oprócz tradycyjnego powitania i życzenia 
dobrej zabawy przy pięknej, słonecznej 
pogodzie, padły słowa z podziękowaniem 
dla mieszkańców sołectwa, dzięki którym 
impreza doszła do skutku.

Rozegrano zawody w piłce nożnej 
pomiędzy trzema drużynami chłopców. 
Wygrał AC Majdan. Były piłkarskie roz-
grywki dorosłych czyli oldboyów, mecz 
dziewczęta kontra chłopcy, rozegrano 
też konkursy polegające na oddawaniu 
piłkarskich strzałów do bramki, zabawie  
z krzesłami (wygrywali ci, którzy chodząc 
w rytm muzyki wokół kręgu krzeseł zdążyli 
usiąść na wolnym krześle, a liczba zawod-
ników i krzeseł stopniowo się zmniejsza-
ła, aż do wyłonienia jednego zwycięzcy), 
biegach, a raczej podskokach w workach, 
biegach slalomem z piłką. Równolegle do 
rywalizacji na boisku, przed budynkiem 
świetlicy odbywał się konkurs plastycz-
ny pod hasłem „Wymarzone wakacje”, 
pod kierunkiem Karoliny Smolińskiej. 
Komisja, w składzie: Alicja Czekajewska, 
Monika Gleba, Natalia Murach, Piotr Ki-
trasiewicz, nagrodziła I nagrodą rysunek  

Oli Sucheckiej. Drugie miejsce przypadło 
Oli Dach, a trzecie czterem dziewczyn-
kom, autorkom wspólnego dzieła – Kin-
dze, Klaudii, Martynce i Gabrysi. Laureat-
ki otrzymały nagrody, a wszyscy uczestnicy 
konkursu upominki.

Dzieciaki mogły bawić się na dmu-
chanej zjeżdżalni oraz karuzeli z kucyka-
mi. Były także – po raz pierwszy w Maj-
danie – żywe kucyki, służące dzieciom 
swoimi grzbietami i krótką przejażdżką. 
Przyjechały z Cyganki koło Mińska Ma-
zowieckiego wraz z personelem Ośrodka 
Rekreacji Konnej „Kucykowa Zagroda”. 
Dzieciaki mogły także przejechać się w kil-
kuosobowych grupach strażackim wozem 
z OSP Malcanów, jadącym na sygnale.

Podczas pikniku każdy mógł napić się 
kawy i herbaty, zjeść kiełbaskę, kaszankę 
i pierożki z grilla, jak również cukrową 
watę. Pod dostatkiem było słodkości, w po- 
staci różnego rodzaju ciast, pączków i cu-

kierków. Każde dziecko otrzymało lody 
ufundowane przez firmę Grycan. Z ko-
lei nagrody we wszystkich konkursach 
ufundowała inna lokalna firma, Ireneusza  
Malinowskiego. Wyjątkiem były nagrody 
dla chłopca i dziewczynki, którzy najbar-
dziej zaangażowali się w pomoc w przy-
gotowaniach pikniku. Sfinansowała je 
Marzena Dach i wręczyła Martynce Król  
i Bartkowi Kublikowi. Dziewczynka otrzy-
mała koszulkę sportową, a chłopiec piłkę. 
Zaznaczmy, że poczęstunek oraz wszystkie 
atrakcje były dla uczestników pikniku cał-
kowicie bezpłatne, co nie jest wcale regułą 
na tego rodzaju imprezach, zarówno w tej, 
jak i w innych gminach.

– Dzięki naszym mieszkańcom, ich 
pomocy i wysiłkowi, a także wsparciu ze 
strony sponsorów nasza impreza udała się 
na medal. To była wspaniała integracja. 
Wszystkim bardzo dziękuję, osobne po-
dziękowania składam sponsorom – pod-
sumowała imprezę Marzena Dach.

– Liczę na podobny piknik za rok. 
Mam również nadzieję, że Urząd Gminy 
wspomoże finansowo naszą lokalną im-
prezę, tak jak to zrobił w ubiegłym roku. 
Obecny piknik kosztował nas 4 tys. zł,  
z czego 2,5 tys. wyasygnowaliśmy ze środ-
ków sołeckich, a 1,5 tys. zebraliśmy wśród 
naszych mieszkańców – dodała Alicja Cze-
kajewska. 

Na koniec dodam, że licząca ok. 700 
osób społeczność majdańska jest ze sobą 
bardzo zżyta i większość dzieciaków zwra-
ca się do dorosłych per „ciociu” i „wujku”. 
No i „ciocie” oraz „wujkowie” zafundo-
wali im, a także mamusiom i tatusiom,  
fajną zabawę w ciepłą, słoneczną sobotę, 
na samym progu wakacji. 

 PIOTR KITRASIEWICZ

Radosne i pełne rekreacyjnego zapału 
było sobotnie popołudnie 29 czerwca 
na terenie świetlicy „Słoneczko”  
i boiska w Majdanie. Kolejny, czwarty 
już, piknik rodzinny w tym sołectwie 
był chyba najbardziej udany z 
dotychczasowych, między innymi 
dzięki ofiarności mieszkańców, którzy 
sięgnęli do własnych portfeli, żeby 
impreza mogła się odbyć.
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Julian Tuwim – w 60. rocznicę śmierci

Julian Tuwim urodził się  w Łodzi 
przy ul. Widzewskiej 44, w 1894 r.,  
w inteligenckiej rodzinie o żydow- 

   skich korzeniach. Jego ojciec Izydor 
Tuwim (1858-1935) był starannie wy-
kształconym ekonomistą władający kil-
koma językami obcymi. Obraz rodzin-
nego miasta odnajdziemy w twórczości 
poety. 

W 1916 roku, młody Tuwim prze-
niósł się do stolicy na studia prawnicze, 
których nigdy nie ukończył. Po prze-
prowadzce do Warszawy bardziej inte-
resowało go życie kulturalne stolicy niż 
nudna nauka kodeksów prawa. Tuwim 
w latach międzywojennych zasłynął jako 
jeden z najpopularniejszych poetów, 
pisarz, autor  wodewili, skeczy, librett 
operetkowych i tekstów piosenek. Był  
współzałożycielem kabaretu literackie-
go „Pod Picadorem” i grupy poetyckiej 
„Skamander”. Przez wiele lat  był sta-
łym współpracownikiem popularnego 
tygodnika „Wiadomości Literackie”. 
Unikając podatków, posługiwał się po-
nad czterdziestoma pseudonimami m.in. 
Oldlen, Tuvim, Schyzio Frenik, Wim, 
Roch Pekiński.  Poczesne miejsce w jego 
twórczości zajmowały wiersze dla naj-
młodszych. Całe pokolenia wychowały 
się na jego znakomitych, ponadczaso-
wych wierszach takich jak: Lokomoty-
wa, Ptasie radio, Okulary, Słoń Trąbal-
ski, Bambo, Kotek, Abecadło, Rzepka. 
Ponadto, dał się poznać jako tłumacz 
poezji rosyjskiej, francuskiej, niemieckiej 
oraz łaciny. Do dziś bogata i różnorodna 
twórczość autora „Kwiatów polskich” 

stanowi żywotną i atrakcyjną propo- 
zycję dla odbiorców poezji w każdym 
wieku. 

Wybuch II wojny światowej zastał 
rodzinę Tuwimów w pensjonacie „Sło-
neczny” w Świdrze u pani Szuchowej, 
gdzie mieszkali po sąsiedzku wraz ze 
swoim kolegą, także literatem, Janem 
Parandowskim i jego małżonką. Spędzali 
tam ostatnie dni lata. Wybór tej miejsco-
wości, nie był przypadkowy, ponieważ  
matka Tuwima, Adela z Krukowskich 
(1872-1942), po załamaniu nerwowym 
i próbie samobójczej przebywała na ku-
racji w pobliskim Otwocku w zakładzie 
„Zofijówka”. Tam też Julian bywał czę-
sto w odwiedzinach u chorej. 

Druga wojna światowa, to dramat 
milionów Żydów, w tym i rodziny  
Tuwimów. W pierwszych dniach wrze-
śnia małżonkowie Tuwimowie wyjechali  
z Polski – przez Rumunię i Włochy – do 
Francji. W 1940 r. przed wkroczeniem 
Niemców do Paryża, uciekli przez Hisz-
panię, Portugalię do Brazylii. Z Brazy-
lii do Stanów Zjednoczonych Ameryki  
i w latach 1942-46 mieszkali w Nowym 
Jorku.  Natomiast matka poety nadal po-
zostawała w Otwocku. Tam też w dniach 
likwidacji getta została 19 sierpnia 1942 r.  
zamordowana przez jednego z gestapow-
ców strzałem z rewolweru. Za sprawą 
katolickich sąsiadów, jej zwłoki zostały 
prowizorycznie pogrzebane opodal miej-
sca zabójstwa, w willowym ogrodzie.

Drugie miejsce związane z Tuwimami 
odnajdziemy na terenie dzielnicy Wawer. 
Do dziś  przy  ul. Zorzy 19 w Aninie stoi 

dom – dawna willa Lotha. Po powrocie 
zza oceanu we wrześniu 1946 r. w owej 
willi zamieszkał Tuwim wraz z małżonką 
i adoptowaną córką Ewą. Władze PRL 
hołubiły go – otrzymał nie tylko wygod-
ne mieszkanie, ale i posadę kierownika li-
terackiego Teatru Nowego w Warszawie. 
W tym czasie też Tuwim dokonał ekshu-
macji zwłok swojej matki w Otwocku  
i następnie pochował ją godnie w Łodzi 
na tamtejszym kirkucie. Poeta zmarł na 
zawał serca 27 grudnia 1953 r. w pensjo-
nacie ZAiKS-u „Halama” w Zakopanem.

Za sprawą ówczesnego ministra kul-
tury i sztuki Włodzimierza Sokorskiego, 
zwłoki Tuwima przewieziono do War-
szawy i z honorami  złożono na Wojsko-
wych Powązkach w Warszawie. 

Na marginesie dodam, iż  w 39 lat po 
śmierci poety, w tej samej willi w której 
mieszkał kiedyś poeta zamordowano jego 
nowego właściciela, wieloletniego pre-
miera PRL gen. Piotra Jaroszewicza wraz 
z małżonką.  KRZYSZTOF OKTABIŃSKI

W związku z przypadającą w 2013 roku 60. rocznicą śmierci poety i 100. rocznicą 
jego debiutu poetyckiego na łamach „Kuriera Warszawskiego”, warto poświęcić 
mu kilka słów, zwłaszcza, że  wiele lat swojego pracowitego życia spędził  
w letniskach naszych okolic.

Szanowni Mieszkańcy, Radni Gminy, Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli.
Zapraszam Państwa do udziału w szkoleniach otwartych dotyczących zasad realizacji środków w ramach funduszu sołeckiego. 
W 2014 roku w budżecie Gminy Wiązowna po raz pierwszy zostaną wydzielone środki funduszu sołeckiego. Realizacja przedsięwzięć w sołectwach ma się przyczynić  
do rozwoju Państwa miejscowości, poprawy życia mieszkańców oraz wsparcia Państwa inicjatywy i zaangażowania na rzecz wspólnego dobra mieszkańców. 
Przyjęcie do realizacji przedsięwzięć wymaga spełnienia ustawowych rygorów, a zatem zachęcam Państwa do udziału w otwartych szkoleniach organizowanych  
w Urzędzie Gminy Wiązowna w terminach: 

5.09.2013 r. (czwartek) w godz. 16.00-20.00
oraz 

26.09.2013 r. (czwartek) w godz. 16.00-20.00       
Uczestnicy szkoleń będą mogli zdobyć wiedzę potrzebną do prawidłowego sformułowania wniosku oraz skorzystać z pomocy eksperta w zakresie funduszu sołeckiego. Tematy 
główne, które zostaną omówione podczas dwóch dni szkoleń, to: „Fundusz sołecki a wieloletnie plany rozwoju miejscowości”, „Tworzenie wniosków do funduszu sołeckiego”, 
„Tworzenie myślenie projektowe – od potrzeby do projektu” (w dniu 05.09.2013) oraz „Tworzenie i omówienie wniosków do funduszu sołeckiego w Gminie Wiązowna”, „Omó-
wienie głównych założeń Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna” (w dniu 26.09.2013). 

Serdecznie zapraszam
 Anna Bętkowska, Wójt Gminy Wiązowna
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Stypendyści ZSG Zakręt.

Najlepsi uczniowie

Zespół sZkolno-GimnaZjalny w wią- 
Zownie. sZkoła podstawowa im. Bo-
haterskich lotników polskich 

Klasa IV a: Ząberg Karolina – 5,08; Mierz-
wa Julia – 5,25; Bocheńska Maria – 5,0;  
Wasilko Klaudia – 5,0; Bieleń Kacper – 4,83;  
Skrocka Milena – 4,75

Klasa IV b: Rulka Bartosz – 5,5; Sawińska 
Olga – 5,08; Łysik Anna – 5,08; Karolak 
Cezary – 5,0; Zwolińska Julia – 5,0; No-
wacki Wojciech – 5,0; Niemońska Wero-
nika – 4,92; Osiak Julia – 4,92; Drubkow-
ski Ignacy – 4,83; Godlewska Julia – 4,83; 
Kaczmarek Filip – 4,83; Zawada Karolina 
– 4,83; Rogala Dominika – 4,75; Jarząbek 
Maksymilian – 4,75

Klasa IV c: Gawryś Julia – 5,33; Dziewul-
ska Wiktoria – 5,25; Filimonow Domi-
nika – 5,25; Jeż Magda – 5,17; Szerszeń 
Joanna – 5,17; Woźnica Paulina – 5,17; 
Krypiak Urszula – 5,08; Rożniak Mariusz 
– 5,0; Wąsowska Zofia – 5,0; Żołądek 
Agata – 4,92; Pogorzelski Piotr – 4,83; 
Voss Emil – 4,8; Szarecka Gabriela – 4,75

Klasa Va: Dziedzic Antoni – 5,45; Długosz 
Wiktoria – 5,36; Lech Barbara – 5,36; Do-
mańska Paulina – 5,0; Śliz Kacepr – 5,0; 
Rogulska Julia – 4,91; Karwowska Natalia 
– 4,82

Klasa V b: Jarszak Wilhelm – 5,45; Karo-
lak Olgierd – 5,27; Laszczak Przemysław 
– 5,27; Smolak Adam – 5,27; Hozyasz 
Julia – 5,09; Pląsek Adam – 5,09; Kutyba 
Oliwia – 4,9; Jędrzejczyk Maria – 4,81

Klasa V c: Wróblewski Mateusz – 5,64; 
Sasal Julia – 5,64; Dorosz Jakub – 5,64; 
Marczyk Barbara – 5,55; Szczepańska  
Julia – 5,55; Ostrysz Tomasz – 5,0; Kub- 
lik Klaudia – 4,91; Sobota Anna – 4,91; Sy-
ryło Tomasz – 4,91; Skwara Kamila – 4,82;  
Roszkowska Julia – 4,82

Klasa VI a: Bieńko Justyna – 5,76; Dery-
bowska Julia – 5,58; Wójcicka Aleksandra 

– 5,58; Suchecka Aleksandra – 5,5; Filimo-
now Daniel – 5,45; Owsianko Małgorzata 
– 5,42; Ganowski Jakub – 5,36; Mierzwa 
Weronika – 5,33; Rak Aleksandra – 5,33; 
Falińska Justyna – 5,25; Gańko Bartosz  
– 5,17; Kalińska Patrycja – 5,08; Wasilko 
Karolina – 5,0; Jarzębska Alicja – 4,75

Klasa VI b: Jeż Joanna – 5,1; Zawada 
Aleksandra – 5,2; Klepczyńska Natalia  
– 4,75; Witan Patrycja – 4,75

Klasa VI c: Osuch Julia – 5,58; Wieczo-
rek Wiktoria – 5,58; Czajka Aleksandra  
– 5,33; Frelik Mateusz- 5,17; Szlędak 
Sandra – 5,17; Szulik Karolina – 5,17; 
Szulik Kornelia – 5,08; Konowrocka 
Karolina – 4,92; Ciąćka Natalia – 4,83; 
Maszczyk Weronika – 4,75; Zalewska 
Aleksandra –  4,75

puBlicZne GimnaZjum im. polskieGo 
państwa podZiemneGo

Klasa I b: Karol Suchecki – 5,25; Weroni-
ka Smolak – 4,94; Anna Kijowska – 4,81; 
Natalia Witan – 4,81

Klasa I b: Borys Piszczatowski – 5,07; 
Justyna Lis – 5,06; Mariusz Sawiński  
– 4,88 

Klasa I c: Kinga Kaniewska – 5,56; Mate-
usz Szywała – 5,00; Martyna Cizio – 4,87; 

Katarzyna Kos – 4,81; Karolina Czajka  
– 4,75 

Klasa II b: Mateusz Łysik – 5,20 

Klasa III a: Aleksandra Budzińska – 5,77; 
Aleksandra Staniczewska – 5,66; Maria 
Jeż – 5,05 

Klasa III b: Katarzyna Witan – 5,72; Ad-
rian Woźniak – 5,72; Klaudia Kieliszczyk 
– 5,11; Aleksandra Smolak – 4,88; Artur 
Piwek – 4,77 

Klasa III c: Łukasz Leszczyński – 5,55; 
Zuzanna Gawryś – 5,05; Katarzyna Ru-
cińska – 4,83; Bartosz Kloch – 4,76 

Zespół sZkolno-GimnaZjalny w Za-
kręcie. sZkoła podstawowa im. c.k. 
norwida

Klasa IV: Marta Cholewa – 5,33; Krzysztof 
Barcicki – 5,17; Kamil Jackiewicz – 5,17

Klasa V: Joanna Bojarska – 5,08; Nikola 
Pazio – 4,92; Piotr Twardowski – 4,92; 
Katarzyna Świerzy – 4,91; Patrycja Cabaj 
– 4,75

Klasa VI: Angelika Jackiewicz – 5,58; 
Marta Kotecka – 5,25; Aleksandra Raw-
ska – 5,09; Malwina Dembek – 4,83; Hu-
bert Buczyński – 4,75

Rok szkolny 2012/2013 za nami.  
Dla wielu uczniów był bardzo 
pracowity, co przyniosło owoce  
w postaci wysokich ocen  
na świadectwach szkolnych,  
a także stypendiów. Prezentujemy 
najlepszych uczniów ze szkół 
podstawowych i gimnazjalnych  
z terenu naszej Gminy czyli takich, 
którzy uzyskali średnią ocen w nauce 
powyżej 4,75.
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Podziękowania dla Pani  
za podarowanie gry  

do świetlicy w Majdanie. 
Mieszkańcy 

sołectwa Majdan

puBlicZne GimnaZjum
Klasa II g: Dominika Sulich – 5,13; Klau-
dia Majszczyk – 4,81

Klasa III g: Aleksandra Filipek – 5,00; 
Aleksandra Kuszewska – 4,78

Stypendia szkolne za wyniki w nauce 
otrzymali: 
Marta Cholewa, Krzysztof Barcicki, 
Kamil Jackiewicz, Joanna Bojarska, An-
gelika Jackiewicz, Marta Kotecka, Alek-
sandra Rawska (SP im. C.K. Norwida), 
Dominika Sulich, Aleksandra Filipek 
(Publiczne Gimnazjum).

sZkoła podstawowa im. wincenteGo 
witosa w Gliniance

Klasa IV a: Bartłomiej Góras – 5,18;  
Paweł Krawczyk – 5,18; Amelia Hajdacka 
– 4,91; Zuzanna Kopik – 4,82

Klasa IV b: Klaudia Maczyńska – 5,45; 
Paulina Woźnica – 5,40; Hubert Bartnicki 
– 5,20; Oliwia Cacko – 5,18; Jakub Woź-
nica – 5,00

Klasa V a: Julia Ziółek – 5,20; Kinga 
Wawro – 5,10; Julia Mazurek – 5,10; 
Klaudia Rafał – 4,90

Klasa V b: Marta Dziewulska – 5,20; Sara 
Brewczyńska – 4,80; Katarzyna Szopa  
– 4,80; Krystian Tkacz – 4,80

Klasa VI a: Izabela Twardowska – 5,22; 
Oliwia Grodzicka – 5,22; Aleksandra 
Grzelak – 5,11; Weronika Przysowa  
– 5,11; Oliwia Senda – 5,00; Agniesz-
ka Kos – 4,89; Zuzanna Żurawska  
– 4,78

Klasa VI b: Julia Bartnicka – 5,12; Julia 
Wardzyńska – 4,89

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance
Klasa II a: Ewa Sokolik – 5,06; Gabriela 
Przysowa – 5,00; Wiktoria Lech – 4,82; 
Szymon Garnecki – 4,94

Klasa III a: Marta Łuczyńska – 4,78; We-
ronika Mucha – 4,78; Beata Konowrocka 
– 4,78

Klasa III b: Karolina Kwiatkowska – 5,44;
Patryk Michalik – 4,94  
 OPR. OŚW. GM.

Coś za coś
Z okazji Święta Policji gościliśmy w Urzędzie Gminy 
funkcjonariuszy z miejscowego posterunku, na czele  
z komendantem, a raczej – gwoli formalnej poprawności  
– kierownikiem, bo komendant szefuje jednostkom  
od komisariatu wzwyż, czyli aspirantem sztabowym 
Krzysztofem Kałowskim. Towarzyszyły mu dwie panie  
w mundurach, z groźnie sterczącymi z kabur rękojeściami 
pistoletów oraz dwóch panów, podobnie wyekwipowanych. 
Towarzyszyli nam radni: Barbara Bratko, Robert Duczek, 
Renata Falińska, Rafał Nejman, Monika Sokołowska  
i Roman Witan. W imieniu własnym oraz mieszkańców 
podziękowałam policjantom, naszym drogim, za pełną 
poświęceń służbę i życzyłam im samych sukcesów  
oraz szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym  
i osobistym. Pracę lokalnej Policji oceniam wysoko,  
ale wszyscy chcielibyśmy więcej, bo przecież doskonale  
jeszcze nie jest.
O mankamentach mówili nasi radni, skupiając się  
na bezpieczeństwie - a raczej na niebezpieczeństwach  
– w ruchu drogowym. Niebezpieczeństw tych są dwa rodzaje, 
a właściwie dwa gatunki durniów (to nie radnych określenie, 
lecz moje) za kierownicą. Pierwszy dureń to taki, którzy grzeje, 
ile maszyna dała, i za nic ma znaki drogowe z ograniczeniem 
prędkości, jak również pieszych i rowerzystów. Z drogi frajerzy, 
bo ja jadę ! – zdaje się głosić ów kierowca, a takich jak on 
dobrze znają mieszkańcy Stefanówki, Boryszewa i Duchnowa, 
czyli miejscowości położonych przy drodze wojewódzkiej. 
Radni proponowali, żeby nasi policjanci częściej tam bywali, 
a najlepiej stawali na poboczu i zatrzymywali takich piratów, 
ale okazało się, że nie mogą, bo wolno im kontrolować 
tylko z pozycji „dynamicznej”, a więc podczas poruszania 
się w ramach patrolu. Od przeprowadzania stałych kontroli 
„statycznych” są koledzy z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy 
nawet czasem pojawiają się na odcinku Duchnów-Halinów.
W innych miejscowościach też do doskonałości daleko, 
a zwłaszcza w Gliniance. Przewodnicząca Sokołowska 

opowiedziała nawet mrożącą krew w żyłach historię,  
jak to jej córka jadąc na rowerze o mało nie zginęła pod kołami 
samochodu prowadzonego przez pewnego pijanego.  
To właśnie drugi gatunek durnia. Napruje się taki i siada  
za kółkiem, a potem jedzie „wężykiem”, jak w Gliniance,  
od krawężnika do krawężnika, i biada śmiertelnikom bez 
względu na wiek i płeć, którzy znajdą się w zasięgu jego 
czterech kół. Ten na szczęście wylądował w rowie, zanim  
zdążył kogoś zabić. Zgrozy dodaje fakt, że kiedyś zabrano 
mu już prawo jazdy, właśnie za jazdę po pijanemu, co jak się 
okazuje nie poskutkowało. 
Wszyscy doszliśmy do zgodnego wniosku, że obsada naszego 
posterunku powinna być większa. W tym miejscu komendant 
złożył pewną propozycję. Na posterunku pracuje aktualnie  
12 funkcjonariuszy –  jeśli liczbę etatów zwiększyć o 3,  
to będzie komisariat, pełniący służbę całą dobę.  
I co najważniejsze, można by tego dokonać w ramach  
tych samych warunków lokalowych czyli budynku  
przy ul. Kościelnej.
Zaczęliśmy liczyć, ile by to kosztowało. Wyszło nam, że około  
4 tys. zł. miesięcznie (brutto) na jednego policjanta.  
Komendant zapytał, w jaki sposób władze oraz rada gminy 
mogliby pomóc? Radnych zainteresował ten pomysł, 
pomyśleliśmy więc, że moglibyśmy dofinansować,  
ale na zasadzie „coś za coś”. Gminy nie stać bowiem  
na sfinansowanie trzech etatów. Cztery tysiące razy dwanaście 
miesięcy, razy trzy osoby to… nie, takiej kwoty budżet gminy 
nie zdzierży. Gmina może np. pokryć koszty jednego etatu, 
o ile dwa pozostałe sfinansuje Komenda Stołeczna Policji. 
Ostatecznie to nie gmina utrzymuje Policję jako taką,  
ale potężne ministerstwo, my możemy co najwyżej wspomóc, 
wychodząc z założenia, że bezpieczeństwo jest najważniejsze.  
I tego „coś za coś” trzymajmy się! 
A tymczasem powinniśmy powrócić do patroli prewencyjnych  
tzw. służb ponadnormatywnych, które powinny odbywać się 
zwłaszcza w Wiązownie, Gliniance i w Zakręcie. Będę zwracać 
się ponownie do RG o zgodę na przeznaczenie środków 
budżetowych na ten cel. To także coś za coś – za gminne 
pieniądze poczujemy się bezpieczniej.
 ANNA BĘTKOWSKA 

Okiem wójta
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Podsumowanie działalności sekcji 
tanecznej i muzycznej GOK

Wysiłek dziewcząt, pasja i ta- 
lent zaprocentowały bar-
dzo dobrymi wynikami. 
Dobra organizacja i zami-

łowanie do tego co się lubi sprzyjały po-
godzeniu obowiązków szkolnych z częsty-
mi weekendowymi wyjazdami, próbami  
i treningami tancerek.

Na uroczystości obecni byli: dyrektor  
GOK Arkadiusz Głogowski, rodzice, zwo-
lennicy i sympatycy tańca. Dziewczęta 
zaprezentowały 12 pokazów oklaskiwa-
nych przez przybyłą widownię. Wśród 
wykonawców obejrzeliśmy: malutkie pod-
opieczne grupy początkującej,  formacje  
TAKCIK i TAKT, solistki: Anastazję Fre-
lek, Zuzannę Miklińską, Kamilę Skwarę, 
duety Natalię Ciąćkę i Justynę Jedlak, 
Anię Kopczyńską i Helenę Voss, Julię Cza-
baj i Patrycję Łojewską,Julię Grunwald  
i Julię Przywoźną, Natalię Woźnicę i Alek-
sandrę Witan oraz Sylwię Kowalczyk  
i Aleksandrę Stańczuk.

Po zakończeniu pokazów dyr. Arka-
diusz Głogowski podziękował dziewczę-
tom i ich instruktorce Annie Chwalczuk 
za liczne osiągnięcia i  udany rok.

Wyróżnione tancerki  GOK  otrzyma-
ły dyplomy uznania za aktywny udział  
w pracy zespołów RYTM, TAKCIK  
i TAKT oraz bardzo dobre wyniki osią-
gnięte na imprezach tanecznych o ran-

dze ogólnopolskiej i międzynarodo- 
wej w sezonie 2012/13. Obecnie dziew-
częta posiadają już 612 medali i pucha-
rów wytańczonych przez solistki i duety 
w  różnych kategoriach tanecznych i wie- 
kowych oraz 92 puchary zespołowe.

Po występach tanecznych przyszedł 
czas na podsumowanie działalności sek-
cji muzycznej. Publiczność zgromadzoną  
w sali przywitał instruktor Roman Sadow-
ski, który krótko opowiedział o prowa-
dzonej przez siebie sekcji.  Wieczór instru-
mentalno-muzyczny poprowadziła Anna 
Chwalczuk.

Na program  sekcji muzycznej złoży- 
ło się 14  prezentacji młodziutkich gita-
rzystów oraz duetów i zespołów muzycz-
nych, którym często towarzyszył  Roman 
Sadowski.

Wśród wykonawców wysłuchaliśmy:
Konstantego Kutka (lat 8) – „Pojedzie-

my na łów”
Adriana Szczęsnego (lat 10) – melodia 

francuska „Surle Pont d'Avignon”
Agnieszki Młynarczyk (lat 8) – melodia 

rosyjska „Wieczernyj dzwon”
Antka Szymaniaka (lat 9) - utwór pt. 

„Boogie”.
Duetu: Kuby Kowalika (gitara rytmicz-

na) i Marcina Góreckiego (gitara solowa) 
– utwór z repertuaru Grupy The Ventures 
– „Wipe Out”.

Łukasza Zawady (lat 10) – melodia  
z filmu „Piraci z Karaibów”

Maksymiliana Jarząbek – melodia 
oparta na motywach arabskich.

Karola Sucheckiego (lat 13) – 2 utwo-
ry na gitarze solowej: „Perfidia” i „Blues  
w tonacji A dur”.

Jakuba Plejznerowskiego (gitara) – kom- 
pozycja „Albatros” z repertuaru grupy 
Fletwood Mac, instruktora Romana Sa-
dowskiego (gitara basowa) kompozycji BB 
Kinga – „The Thrill is Gone – Paweł Izdeb-
ski (vocal)  i Kamil Suchecki (instrumenty 
perkusyjne), R. Sadowski (gitara basowa),

Nicoli Hariasz (gitara i vocal) – „I am 
ready for love” z rep. India  Arie i kompo-
zycji własnej pt. „For every day of a year”,

Tomka Szczepańskiego (gitara aku-
styczna) i Katarzyny Budzińskiej (flet po-
przeczny) – kompozycja JC Jobina – „The 
Girl From Ipanama”.

Katarzyny Budzińskiej (gitara i śpiew)  
– kompozycja własna

Duetu Marty Rybka (fortepian) i Kata-
rzyny Budzińskiej (śpiew)

Duetu Marty Majek (vocal) i Pawła  
Izdebskiego (gitara akustyczna)

Duetu „Sturm Und Drang” - Magda-
leny Sobkowicz (gitara i vocal) i Mikołaja 
Piechockiego (gitara i vocal) w 3 własnych 
utworach.

Na zakończenie prezentacji odbyło się 
uroczyste wręczenie pamiątkowych dy-
plomów przez dyr. GOK Arkadiusza Gło-
gowskiego.

Do pamiątkowego zdjęcia pozowali 
wszyscy gitarzyści sekcji muzycznej w to-
warzystwie dyrektora GOK i instrukto-
rów. 

 ANNA CHWALCZUK

W dniu 25 czerwca 2013 r. w sali tanecznej Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wiązownie odbyło się uroczyste podsumowanie działalności Sekcji Tańca 
Nowoczesnego RYTM połączone z występami młodych tancerek.  
Całość poprowadziła instruktor Anna Chwalczuk, która opowiedziała  
o sukcesach swoich młodych podopiecznych nagrodzonych licznymi trofeami  
w minionym sezonie 2012/13 .
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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 telefony

Wydawca: Urząd Gminy Wiązowna
Adres redakcji:
UG Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna
e-mail: powiazania@wiazowna.pl
Wersja elektroniczna gazety: www.wiazowna.pl
Nakład: 1500 egz.

Redaguje zespół: 
Piotr Kitrasiewicz (redaktor naczelny)
Anna Bętkowska
Małgorzata Paduch
Urszula Skolasińska
Skład i druk: GrafKor Media Mariusz Florek
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niewykorzystanych.
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Snajper obiektywu

Jak narodziła się Pańska pasja foto-
graficzna? Skąd pomysł na fotografie 
ptaków?

– Fotografia była w kręgu moich zain-
teresowań praktycznie od zawsze, ale ta 
„właściwa”, przyrodnicza, narodziła się 
wraz z zakupem pierwszej lustrzanki Mi-
nolty. Był to rok bodajże 1998. Wraz z apa-
ratem zakupiłem pierwszy dłuższy obiek-
tyw zmiennoogniskowy 70-300 mm,  
co umożliwiło mi fotografowanie przy-
rody z nieco dalszej odległości. W 2008 
roku zakupiłem półprofesjonalną lu-
strzankę Canon 40D wraz ze stałoogni-
skowym obiektywem 400 mm. Wtedy 

szybki i ruchliwy diabełek…, dudek  
w swoim dostojnym niczym wódz  
Indian pióropuszu…. i chyba kukułka, 
którą słyszało wielu, widziało niewielu, 
a sfotografowali bardzo nieliczni.

Jak w praktyce fotografuje się ptaki?  
Wymaga to chyba wielkich pokładów 
cierpliwości i znajomości odpowiednich 
miejsc?

– Aby uwiecznić je w sposób właści-
wy, w charakterystycznej pozie i środo-
wisku trzeba się nieco pogimnastyko-
wać. Po pierwsze, niezbędna jest wiedza 
ornitologiczna. Bez wiedzy, gdzie szukać 
danego gatunku, specyfiki wydawanych 
odgłosów i znajomości pewnych cha-
rakterystycznych zachowań nie da się  
odszukać, a potem sfotografować tych 
drobinek. Po drugie, trzeba mieć odpo-
wiedni sprzęt i ekwipunek. Wiadomo, 
aparat sam zdjęcia nie zrobi, ale bez 
dobrej jakości zestawu jakość uzyskiwa-
nych zdjęć pozwoli nam na wykonanie 
co najwyżej tapety na pulpit komputera.  
Kolejną rzeczą niezbędną na wyposaże-
niu fotoptasiarza to szeroko rozumia-
ny kamuflaż. Mam tu na myśli namiot 
maskujący, siatki i płachty, pływającą 
fototratwę oraz Ghillie suit – czyli strój 
maskujący – prawie taki jakim posługują 
się snajperzy czyli strzelcy wyborowi.

Co w tym zajęciu daje Panu najwięk-
szą frajdę? 

– Całkowite wyłączenie się z co-
dziennego życia, wtopienie się w śro-
dowisko i takie ukrycie, aby zobaczyć  
w wizjerze ptaka zanim on zorientu- 
je się o mojej obecności. Także wykona-
na przeze mnie fototratwa i możliwość 
podejścia do ptaków na kilka metrów 
sprawiły mi radość chyba większą niż 
worek lizaków małemu brzdącowi.

ROZMAWIAŁA: ANETA NOWAK

to właśnie rozpoczęła się dla mnie przy-
goda z fotografią zwierząt, a konkretnie 
ptaków. Wiedziałem, że fotografowanie 
ptaków to wyższa szkoła jazdy i robie-
nie zdjęć dobrych nie przyjdzie łatwo,  
ale chciałem spróbować…

Czy ma Pan swoje ukochane „obiekty”? 
– Fotografuję wszystkie ptaki, bez 

wyjątku, zarówno te kolorowe i pięk-
nie napuszone jak i te szare, niepozor-
ne, ledwie widoczne na tle zeschniętych 
łanów trawy. Nie mam ulubionych pta-
ków, albo raczej ulubionych jest zbyt 
wiele, by można było mówić o jakimś 
szczególnym faworycie. Jeśli jednak 
miałbym wskazać kilka to na pewno 
byłby to rudzik i jego subtelny śpiew, 
czasami ponad godzinę przed świtem…, 
perkozek – mały pierzasty, piekielnie 

Rozmowa z TOMASZEM 
CHMIELEWSKIM, fotografikiem 
ptaków i przyrody, mieszkańcem 
Kącka
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