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Te piękne 
wieńce…!!!
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Strach się bać
Jesteśmy po kolejnych 

Dożynkach. Tym razem odbyły się 
one we wrześniu, kiedy  
zboże zostało już zebrane  
z pól, i w centrum gminy 
czyli w Wiązownie, a nie – jak 
praktykowano przez kilka lat  
– w Gliniance. Nie wiem,  
czy to dobrze, czy źle, bo może 
Święto Plonów powinno mieć 
miejsce w różnych częściach 

rozległej gminy między Mienią a Świdrem, a może jednak 
zawsze konsekwentnie na tym samym terenie.  
Wiem natomiast, że pomimo pewnego sceptycyzmu,  
czy imprezę tej miary pomieści parafialny obszar przy kościele 
św. Wojciecha (z przyzwyczajenia omal nie napisałem  
św. Wawrzyńca), byłem mile zaskoczony. Nie tyle terenem, 
ile programową różnorodnością tegorocznej oferty 
dożynkowej (piszę o tym szczegółowo w obszernym reportażu 
zatytułowanym „Imponujący powrót nad Mienię”), a także 
łaskawą aurą, bo dni poprzedzające, a również następujące 
po dożynkach były zimne i deszczowe. Publiczność wzruszył 
integracyjny zespół „Mazowiacy” i mocno zaktywizowała 
gwiazda wieczoru czyli „Lombard”. Przybycie tego ostatniego 
zaowocowało konkursem dla Czytelników naszej gazety, 
którego zasady prezentujemy na stronie 10. 

Dożynki dożynkami, a problem „śmieciowy” ciągle 
wzbudza emocje. Odpowiednie służby gminne biorą się  
za tych, którzy są na bakier z obowiązkiem złożenia  
deklaracji, a być może również są nie „halo” w stosunku  
do swoich współmieszkańców, bo to przecież nie kosmici  
– jak zauważyła kiedyś pani wójt - podrzucają swoje  
prywatne odpady do koszy na przystankach autobusowych 
lub wywożą do lasu.

A uprawnienia inspektorów ochrony środowiska są pod 
pewnymi względami bliskie tym jakie ma Policja. Mają oni  
na przykład prawo wkroczyć na posesję prywatną  
w godzinach 6.00-22.00. A na teren, gdzie prowadzona jest 
działalność gospodarcza, także w nocy. Tak mówi Ustawa 
na którą powołuje się Referat Ochrony Środowiska UG, 
który piórem swojej kierowniczki zapowiedział konkretne 
posunięcia przeciwko tym, co mają za nic przepisy. Cóż,  
„Dura lex, sed lex”. Niech drżą ci co śmiecą i zanieczyszczają, 
wszak inspektorzy czuwają i do akcji ruszają! Strach się bać!

W numerze przeczytacie o udziale przedstawicieli 
instytucji gminnych w ogólnopolskiej akcji czytelniczej, której 
podmiotem w tym roku była twórczość naszego wielkiego 
komediopisarza Aleksandra Fredry. Zorganizowana na terenie 
naszej gminy akcja odbyła się w domu opieki „Iwona”  
oraz w Gminnym Ośrodku Kultury. Wziął w niej udział również 
piszący te słowa Wasz ulubiony redaktor, który w otoczeniu 
miłych pań przeczytał kwestie Papkina i Cześnika. Gmina 
miała również swoje stoisko podczas I Forum Gospodarczego 
Powiatu Otwockiego, a na scenie na terenie Powiatowego 
Młodzieżowego Domu Kultury wystąpił wiązowski zespół 
RH Blues. Odbyła się kolejna sesja Rady Gminy – szczególnie 
ważna, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę rozwojową,  
bo przynosząca efekt w postaci uchwalenia Strategii Gminy 
Wiązowna. Po tej uchwale najważniejsze, kto będzie wójtem, 
radnym czy sołtysem strategia ta będzie obowiązywać  
do roku 2021, i basta.

                Wasz redaktor naczelny
  Piotr Kitrasiewicz

Drodzy Czytelnicy!Sztuka w klimacie jesieni 

Prace o tematyce jesiennej, związane z darami ziemi, wy-
konywały zespoły reprezentujące  klasy Szkoły Podsta-
wowej im. Bohaterskich Lotników Polskich oraz Publicz-

nego Gimnazjum im. Polskiego Państwa Podziemnego. Jury  
w składzie: Wójt Gminy Wiązowna  Anna Bętkowska, Proboszcz  
Parafii Św. Wojciecha w Wiązownie ks. prałat Tadeusz Łako-
miec, Sekretarz  ZSG Zofia Dąbrowska, wyłoniło trzy prace, 
którym przyznano nagrody  równorzędne. Były to: „Jarzębina” 
klasy III b SP (wychowawczyni Małgorzata Jęczmieniowska), 
„Złota jesień” klasy Vc SP (wychowawczyni Maria Kobierecka), 
„Wianek” klasy IVc SP (wychowawczyni Edyta Czajka). 

Wystawa wszystkich prac, które wzięły udział w konkursie 
odbywa się obecnie w budynku ZSG i potrwa do końca wrze-
śnia br. PK

Podczas dożynek gminnych w Wiązownie w dniu  
15 września odbyła się ekspozycja prac plastycznych 
będących pokłosiem konkursu „Dary ziemi", 
przeprowadzonego tuż przed Świętem Plonów  
w wiązowskim Zespole Szkolno-Gimnazjalnym. 
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Stwórzmy razem 
dętą

Powstała inicjatywa  
stworzenia orkiestry dętej  

w Gminie Wiązowna.  
Osoby zainteresowane  

– amatorzy i profesjonaliści 
grający na instrumentach 

dętych – mile widziani. 
Zapraszamy! 

Kontakt tel. 602 242 548 
R. Sadowski.

Dzieje się dużo!
Prace termomodernizacyjne trwają  
w przedszkolu w Pęclinie, koszt  
ok. 497 373,70 zł. Dzieci będą miały 
przedszkole niemal jak nowe,  
i to już lada dzień, bo planowany termin 
zakończenia prac wewnątrz budynku  
to 11 października. Wprawdzie w budynku 
zastępczym w Malcanowie niczego  
im nie brakuje, a niektóre panie dowożące 
swoje pociechy z kierunku Rzakta  
– Glinianka wolą nawet Malcanów,  
bo nie muszą skręcać do Pęclina,  
a wygodniej im po drodze, ale jednak,  
co odnowione lokum, to zysk  
dla wszystkich. 
Ulica Pęclińska o szerokości 6 metrów 
i długości 1,2 km – koszt ok. 1,2 mln zł. 
Termin wykonania 15 października br.  
Do pełni szczęścia pozostaje 400 mb,  
aby połączyć drogą asfaltową  
Wiązownę i Pęclin.
Dom Kultury nad Świdrem w Woli 
Karczewskiej nabiera coraz bardziej 
wyrazistego kształtu. Wkrótce będą 
układane posadzki ceramiczne.  
Długo oczekiwany przez mieszkańców 
obiekt stanie się faktem. Jaką treścią  
go wypełnimy? Zachęcam do dyskusji.  
Mój mail to: a.betkowska@wiazowna.pl
Ulica Parkowa w Wiązownie, do niedawna 
pełną dziur i wybojów, a od kilku dni jest 
nowa. Przy udziale około 27% środków  
z inicjatywy społecznej powstała 
tam nowa nakładka czyli nastąpił 
faktyczny remont tej ważnej ulicy, którą 
dojeżdżają do swoich domów nie tylko 
jej mieszkańcy, jak również osiedla 
Parkowego, ale także rodzice dowożący 
dzieci do przedszkola im. Misia Uszatka. 
Proszę zatem o wolną  
i ostrożną jazdę, niech nowa nawierzchnia 
służy nam wszystkim jak najdłużej i niech 
będzie tam bezpiecznie.
 ANNA BĘTKOWSKA 

Zbiórka „elektrośmieci”* !!!
W dniu 26 października 2013 r.  

odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Wiązowna.

Ustalone zostają następujące zasady odbioru  
odpadów wielkogabarytowych:

1. Osoby zainteresowane odbiorem elektrośmieci zgłaszają swoją posesję 
najpóźniej do 25.10.2013 r. do godz. 12.00

2. Elektrośmieci należy wystawić przed posesję do godz. 8.00 rano w dniu odbioru.

Zgłoszenia należy kierować drogą elektroniczną na adres  
odpady@wiazowna.pl lub telefonicznie: 22 789 01 20 wew. 216 i 218

* Elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) to urządzenia zasilane 
prądem lub bateriami, z których już nie korzystamy, chcemy się ich pozbyć lub zastąpić 
nowymi. Zaliczamy do nich: pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki 
energooszczędne, telewizory, radia, odtwarzacze mp3, żelazka, wiertarki, telefony komórkowe  
i inne podobne sprzęty.       inf. UG

Okiem wójta
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2 x 2 = 4 ???Pierwszy kwartał obowiązywania usta-
wy „śmieciowej”. 

W bazie Urzędu Gminy zareje-
strowanych jest 3830 deklara-
cji „śmieciowych”, co świad-

czy o tym, że nie wszyscy zobowiązani 
spełnili obowiązek złożenia deklaracji.  
Odpady komunalne podrzucane są do 
śmietników na przystankach autobu-
sowych i wywożone do lasu. W toku 
egzekucji ustalani zostaną właściciele 
nieruchomości, którzy powinni złożyć 
deklaracje i rozliczać się Gminą za od-
biór odpadów. Ustalona w tym trybie 
opłata za gospodarowanie odpadami bę-
dzie jednak wyższa, niż w przypadku wy-
boru przez mieszkańca opcji oddawania 
posegregowanych odpadów.  

Od 10 października 2013 r. pracow-
nicy Referatu Nieruchomości, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska sukcesywnie prze-
prowadzą kontrole posesji pod kątem 
spełnienia obowiązków wynikających  
z ustawy z dnia  13 września 1996 roku  
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi- 
nach (tj. Dz. U. z 2012 roku, poz. 391  
ze zm.). Zgodnie z art. 379 i art. 380 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. 
Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) mają oni 
prawo do wejścia na teren posesji w go-
dzinach 6.00–22.00 w celu dokonania 
kontroli.

Informacji szczegółowych udzielają 
pracownicy Referatu Nieruchomości 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod  
nr 22 789 01 20  wew. 216, 218 lub  
w drodze korespondencji elektronicznej 
pod adresem: odpady@wiazowna.pl

IWONA MARCZYK

KIEROWNIK REFERATU NIERUCHOMOŚCI, 

ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs muzyczny dla naszych Czytelników
Gwiazdą tegorocznych Dożynek Parafialno-Gminnych był zespół „Lombard”. Grupa przekazała dla Czytelników „Powiązań”  

dwa egzemplarze swojej najnowszej płyty z autografami wokalistów: Marty Cugier i Grzegorza Stróżniaka. Rozlosujemy je  
wśród Czytelników, którzy nadeślą prawidłowe odpowiedzi na poniższe pytania na adres redakcji „Powiązań”:  
mailem powiazania@wiazowna.pl lub pocztą tradycyjną – „Powiązania”, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.
1) Konferansjerem tegorocznych Dożynek Gminnych był Andrzej Frajndt, od wielu lat lider pewnej grupy wokalnej. Jak nazywa się 

ta grupa? 
2) Jaki zespół wokalny był gościem Dożynek Gminnych w roku 2012?
3) „Sama pracowitość bez talentu jest tylko rzemiosłem, a nie sztuką. Człowiek nie jest artystą, lecz rzemieślnikiem. Artystą  

bywa się wówczas, kiedy człowiek unosi się nad ziemią”. Są to słowa z wywiadu udzielonego redaktorowi „Powiązań”  
w 2011 roku przez znaną piosenkarkę, która była przewodniczącą jury w IV Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej,  
który odbył się w Wiązownie. Jak nazywa się ta wokalistka?

4) Kto zajął I miejsce w wymienionej powyżej edycji konkursu w kategorii „Szkoły średnie i dorośli – soliści”?
5) Jaki tytuł nosi musical, którego wystawienie zainaugurowało działalność Wiązowskiego Teatru Amatorskiego?

Metamorfoza
We wrześniu w Bibliotece Publicznej w Gliniance  

w ramach realizacji dotacji celowej Urzędu Gminy 
Wiązowna, nastąpiła wymiana okien i drzwi wejścio- 

wych. Dzięki temu biblioteka zyskała nowoczesny wygląd,  
co wpłynęło na ogólną estetykę budynku. Nowe okna zapew- 
niły bibliotece więcej światła i sprawiły, że w pomieszczeniu  
biblioteki jest ciszej, co zapewnia większy komfort użytkowni- 
kom czytelni. 

W imieniu Czytelników i własnym dziękujemy wszystkim za-
angażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. 
 DOROTA MILEWSKA , KIEROWNIK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLINIANCE 
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Strategia przyjęta!

W dniu 16 września zebrali 
się radni w ramach ko-
lejnej sesji Rady Gminy. 
Obrady toczyły się przy 

udziale 10 samorządowców – pod nie-
obecność Barbary Bratko, Marzeny 
Dach, Piotra Izdebskiego, Doroty Plisz-
czyńskiej, Józefa Romana Witana.

Pierwszym, najważniejszym punktem 
spotkania była uchwała o przyjęciu Stra-
tegii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 
2014-2021. Dyskusję w tej sprawie po-
przedziło wystąpienie Mariusza Sienkie-
wicza, przedstawiciela Fundacji Centrum 
Rozwoju Lokalnego w Lublinie, która 
opracowała dokument. Dokonała tego 
na podstawie konsultacji i wspólnej pracy 
z władzami Gminy oraz przedstawiciela-
mi lokalnej społeczności, a także analizy 
informacji zebranych od mieszkańców  
w wyniku przeprowadzonych badań 
ankietowych. Przy pracach nad tym do-
kumentem uczestniczyło „społeczne cia-
ło konsultacyjne – Konwent do spraw 
Strategii rozwoju Gminy Wiązowna  
na lata 2014-2021” w dziewięciooso-
bowym składzie: przewodnicząca kon-
wentu Anna Bętkowska (wójt Gminy 
Wiązowna), sekretarz konwentu Małgo-
rzata Peters (kierownik Referatu Plano-

podkreślił priorytety rozwojowe Gminy, 
wynikające m.in. z jej położenia w aglo-
meracji warszawskiej oraz na obszarach 
chronionych Natura 2000.

– Te priorytety stanowiły podstawę 
Strategii, która jest dla Gminy szczegól-
nie ważna, bo władza gminna może się 
zmieniać, ale wizje i cele zawarte w tym 
dokumencie pozostają i mają moc obo-
wiązującą aż do roku 2021 – podsumo-
wał gość z Lublina, a kiedy skończył wójt 
Anna Bętkowska i przewodnicząca Rady 
Gminy Monika Sokołowska w podzię-
kowaniu wręczyły mu prezent w postaci  
souvenirów promujących Gminę Wią-
zowna – kto wie, czy nie mającej przed 
sobą świetlanej przyszłości w świetle 
przedstawionej Strategii? 

Radni nie mieli wątpliwości, że doku-
ment ten należy przyjąć, bo wszyscy jak 
byli w dziesiątkę, oddali głosy akceptujące.

W dalszej części spotkania wyrażono 
zgodę na ustanowienie służebności prze-
syłu na działce w Emowie na rzecz firmy 
Faldruk S.C; na zmianę uchwały z 27 mar- 
ca br. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie na realizację zadania pod 
nazwą „Kompleksowa kanalizacja G.W.  
etap V Stefanówka-Boryszew”; na zmia-
nę innej, tegorocznej uchwały dotyczącej 
pożyczki z tego samego źródła, tym ra-
zem na rzecz termomodernizacji Gmin-
nego Przedszkola w Pęclinie. Zaakcepto-
wano także udzielenie pomocy rzeczowej 
dla Województwa Mazowieckiego w for- 
mie projektu budowy chodnika przy  
ul. Boryszewskiej – drodze wojewódzkiej 
– od Wiązowny do Stefanówki.

– To dla nas bardzo ważna sprawa, 
niemal kwestia życia i śmierci, bo brak 
chodnika sprawia, że od dawna docho-
dzi do wypadków, w tym śmiertelnych,  
poprzez potrącenia przez samochody 
osób pieszych i rowerzystów – zabrał 
głos sołtys Stefanówki Henryk Sędek,  
a skarbnik Wiesław Miłkowski zapew-
nił go, że sprawa ma już tylko charakter  
czysto formalny, bo środki na rzecz „po-
mocy rzeczowej” zostały zarezerwowane 
w budżecie gminy.

O podobnym problemie, tym razem  
w Żanęcinie, mówił radny Jan Markowski.

– Tylko dzięki przytomności umysłu 
kierowcy autobusu nie doszło tam do tra-
gedii, kiedy kobieta z dzieckiem w wóz-
ku nie zachowała ostrożności i weszła  
na jezdnię. Chodzi o to, że tam, na łuku 
zakrętu, rosną gęste krzaki, które zasła-
niają widoczność. Należy je wyciąć – po-
wiedział radny.

Radni jednogłośnie przyjęli Strategię Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 
2014-2021. Przygotowanie i uchwalenie tego ważnego dokumentu 
jest niewątpliwym sukcesem tej kadencji.

wania Przestrzennego i Urbanistyki UG), 
członkowie konwentu – Barbara Bratko 
(przewodnicząca Komisji Planowania 
i Strategii Rozwoju Rady Gminy Wią-
zowna), Wiesław Miłkowski (skarbnik 
Gminy), Jolanta Koczorowska (radna 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego), 
Urszula Skolasińska (naczelnik Wydzia-
łu Administracji i Spraw Obywatelskich 
UG), Marek Werstak, naczelnik Wydziału 
Inwestycji UG, Maria Dorota Kanabus-
-Prokop (kierownik Oświaty Gminnej), 
Janusz Chaber (dyrektor Zakładu Wo- 
dociągów i Kanalizacji).

– Strategia ta daje możliwość tworze-
nia warunków do rozwijania aktywności 
i świadomości społecznej poprzez różne 
formy współdziałania. Jest ona podsta-
wowym dokumentem długofalowej po-
lityki, także lokalnej, a jej opracowanie 
jest niezbędne do stworzenia platfor- 
my współdziałania wszystkich zaintere-
sowanych, w szczególności samorządu, 
przedsiębiorców, organizacji społecz-
nych i mieszkańców gminy. Strategia 
została opracowana z uwzględnieniem 
istniejących zasobów, badań ankieto-
wych oraz istniejących opracowań doty-
czących Gminy Wiązowna – powiedział 
prelegent, który w swoim wystąpieniu 

Wieści z sesji
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Wieści z sesji

– Gospodarzem tej drogi jest Powiat 
Otwocki. Niezwłocznie zgłosimy ten 
problem Zarządowi Dróg Powiatowych 
– powiedziała pani wójt.

Rozpatrzono również dwa dodatkowe 
projekty uchwał. W jednym z nich cho-
dziło o wprowadzenie zmian w Uchwa-
le Budżetowej Gminy Wiązowna na rok 
2013 (przyjęto go bez zastrzeżeń), a drugi 
dotyczył zgody na przedłużenie umo-
wy najmu gabinetowi weterynaryjnemu  
– lokalowi użytkowemu stanowiącemu 
część nieruchomości będącej własnością 
Gminy w Wiązownie. Nikt nie negował, 
że gabinet ten jest niezbędny mieszkań-
com, a raczej ich zwierzętom na terenie 
całej gminy, bo świadczy usługi całodo-
bowe od Mieni po Świder, składa się  
z fachowego personelu, usługi świadczy 
od wielu lat, a co najważniejsze miesz-
kańcy są z nich zadowoleni. Jednak kiedy 

miało już dojść do głosowania, Andrzej 
Cholewa wyraził sprzeciw wobec ter- 
minu najmu – do dnia 30 września  
2022 roku.

– Termin powinien być trzyletni,  
bo umowy na taki czas najmu zawarliś- 
my z ośrodkami medycyny rodzinnej  
w Wiązownie i Gliniance – powiedział 
Cholewa.

– Nie można porównywać przychodni 
dla ludzi z lecznicą dla zwierząt, bo mają 
one inne zasady działania i odmienny 
charakter – wyraziła swoje zdanie Moni-
ka Sokołowska.

– Ogłoszono przetarg, który wygrał 
ten właśnie gabinet weterynaryjny. Spe-
cyfika działalności weterynarzy jest inna: 
jeżdżą w teren, zainwestowali w budowę 
sali operacyjnej, wymianę okien, zakup 
kojców dla psów. Świadczą usługi nie tyl-
ko na rzecz mieszkańców, ale i gminy po-

przez przechowywanie bezpańskich psów 
i innych zwierząt. Są pożyteczni, powin-
ni mieć dłuższy okres niż trzyletni, żeby 
mogli poczuć się bezpiecznie. Przecież  
w budynku tym są również inne instytu-
cje: Wydział Techniczny Urzędu Gminy 
oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji   
– powiedziała pani wójt. 

Radny jednak upierał się, że 10-letni 
okres jest zbyt długi.

– W ten sposób zablokujemy nieru-
chomość aż na 10 lat. Nie jestem zwolen-
nikiem takich odległych okresów, bo kto 
wie, co się w międzyczasie wydarzy. Cho-
dzi mi o zasadę – kontynuował Cholewa.

Zgłoszony przez niego wniosek o za-
mianę terminu 10-letniego na 3-letni zo-
stał przyjęty i w takim kształcie uchwała 
została zaakceptowana: 9 głosami na tak, 
przy jednym wstrzymującym się.  

 PIOTR KITRASIEWICZ 

W lipcu rada nie obradowała, za to w kolejnych dwóch miesiącach była potrzeba zwołania w sumie czterech sesji: 6 i 30 sierpnia 
oraz 16 i 30 września.

Poza zmianami uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej, rada przekazała dotacje na rzecz OSP  
w Malcanowie, na rzecz Powiatu Otwockiego – na modernizację drogi w Woli Duckiej i budowę chodnika w Gliniance  
oraz na rzecz Województwa Mazowieckiego – na projekt dokończenia chodnika w Duchnowie. Radni dokonali zmiany w planie 
odnowy Radiówka, wyrazili równocześnie zgodę na użyczenie terenu w tej miejscowości na rzecz GOPS, dla urządzenia  
tam boiska. Nadane zostały nazwy kolejnym ulicom w gminie, podtrzymane w części stanowisko dot. przebiegu drogi 721  
w ramach trwających konsultacji projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.  
Radni brali też udział w pracy nad Strategią Rozwoju Gminy Wiązowna, którą uchwalono na pierwszej z sesji wrześniowych. 
Termin ostatniej z wymienionych sesji spowodowany był przede wszystkim koniecznością dokonania korekt w budżecie.

W sierpniu i wrześniu radni pracowali także w komisjach merytorycznych i na wspólnym posiedzeniu, brali udział  
w szkoleniach dot. m.in. funduszu sołeckiego, w spotkaniach konsultacyjnych, zebraniach sołeckich i związanych z bieżącymi 
sprawami gminy. Rada była także  reprezentowana na wielu uroczystościach na terenie gminy i powiatu, najliczniej w obchodach 
Święta Wojska Polskiego i w Dożynkach Gminnych w Wiązownie.

Monika Sokołowska, Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

Z prac Rady Gminy Wiązowna
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Imponujący powrót nad Mienię

Dożynki poprzedziły staranne 
przygotowania, omawiane pod- 
czas posiedzeń komitetu orga-
nizacyjnego z udziałem wielu 

osób pod czujnym okiem wójt Anny Bęt-
kowskiej oraz ks. proboszcza Tadeusza  
Łakomca. W pracach Komitetu uczestni-
czyli aktywnie przedstawiciele UG, Zespo-
łu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie, 
Gminnego Ośrodka Kultury, stowarzyszeń 
i organizacji lokalnych, sołtysów, rolników 
i przedsiębiorców z terenu Gminy oraz 
OSP. Współpraca ta przyniosła imponują-
cy efekt.

Różnokolorowa, pomysłowo skompo- 
nowana ekspozycja płodów rolnych 
umieszczona między dwiema wieżycz-
kami: jednej z sympatycznym obliczem 
„baby”, i drugiej z twarzą „dziada”. Za-
prezentowano sprzęt rolniczy, wydawnic-
twa agroturystyczne i etnograficzne, ręko-
dzieło artystyczne oraz artykuły użytkowe 
i ozdobne. Miejscowy artysta Waldemar 
Rogala przedstawił ekspozycję swoich 
prac. Były nimi obrazy olejne o tematyce 
narodowo-patriotycznej, a także pejzaże, 
oraz grafiki i rzeźby (jedna z tych ostat-
nich, wykonana w kalifornijskim drzewie, 

Tegoroczne Święto Plonów Gminy Wiązowna odbyło się w niedzielę 15 września 
przy kościele św. Wojciecha w Wiązownie. Dożynki wypadły okazale. Urozmaicony 
program artystyczny sprawiał, że publiczność przez cały czas dopisywała.

ukazywała oblicze Kazimierza Wielkiego 
w oryginalnej koronie). Dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się książki dla dzieci  
i dorosłych dostępne na stoisku Gmin- 
nej Biblioteki Publicznej oraz prace pla-
styczne podopiecznych Stowarzyszenia 
„Jesteśmy!”. Chętni do spróbowania swo-
ich sił w królewskiej grze szachowej mogli 
za sprawą klubu e-szach rozegrać bitwy 
z udziałem hetmanów, gońców i wież na 
polu naziemnym lub tradycyjnych sza-
chownicach na stolikach. 

Mszę św. Sumę Odpustową celebrował  
proboszcz parafii św. Wojciecha w Wią-
zownie ks. prałat Tadeusz Łakomiec. Na-
stąpiła ceremonia złożenia przed ołtarz 
darów: chlebów, wieńców dożynkowych 
i koszów z kwiatami. Składały je delega-
cje sołectw i osiedli Gminy Wiązowna. 
Starostowie dożynek, Jadwiga Sierpińska 
z Wiązowny oraz Janusz Góras z Rzak-
ty, wręczyli pani Wójt, Proboszczowi  
i Przewodniczącej Rady Gminy tradycyjny  
bochen chleba mówiąc: 

– Przekazujemy ten bochen chleba 
upieczony z tegorocznego ziarna i dzielcie 
go tak aby nikomu go nie zabrakło. 

W odpowiedzi padło przyrzeczenie: 
– Dziękujemy za chleb przyrzekamy, 

że będziemy go sprawiedliwie dzielić, aby 
wszystkim starczyło. 

W swoim wystąpieniu pani Wójt wska- 
zała jak ważne i podstawowe dla egzysten-
cji narodu jest bezpieczeństwo żywnościo-
we, które daje praca rolników. Podkreśliła, 
że stan chłopski dochował w ciężkich chwi-
lach wartości religijnych, patriotycznych  
i wierności ziemi. 

– Wielu z nas nie docenia pracy rolni-
ka – podstawy życia narodu i państwa. 
Dziś na dożynkach prezentujemy godność 
chłopów, kulturę i dorobek wsi. Czeka nas fo
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też dożynkowa zabawa! Bądźmy solidarni, 
zauważmy drugiego człowieka, zaangażuj-
my się w sprawy naszej społeczności lo-
kalnej. Dajmy coś z siebie, a nie wyłącznie 
żądajmy i wysuwajmy roszczenia. Sytuacja 
samorządów w Polsce jest bardzo trud-
na ponieważ państwo deleguje zadania,  
a nie daje środków na ich realizacje. Gmi-
ny są bardzo obciążone bieżącymi wydat-
kami. Wiele inwestycji jest realizowanych 
w naszej gminie, ale jeszcze bardzo wiele 
jest potrzeb do spełnienia – powiedziała 
wójt Bętkowska.

Przewodnicząca Rady Gminy Monika 
Sokołowska odczytała list od wicepremie-
ra Janusza Piechocińskiego oraz dodała 
kilka słów od siebie.

Zaczęto od dzielenia się chlebem z oso-
bami zgromadzonymi na scenie, a zebrały 
się tam przygotowujące się do występu pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich w Glinian-
ce, które jak zwykle zaprezentowały się  
w barwnych ludowych strojach w progra-
mie składającym się z regionalnych tańców 
i pieśni. Również panowie z obsługi tech-
nicznej otrzymali z rąk Anny Bętkowskiej 
chlebowy poczęstunek. Wszyscy obecni  
na dożynkach spożyli chleb z tegoroczne-
go ziarna, wyrażając wdzięczność pracy 
rolnika polskiego. 

NajpiękNiejsze wieńce
Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożyn-
kowy zainicjował sołtys Rzakty Stanisław 
Smolak. 11 pięknych wieńców przygoto- 
wały poszczególne sołectwa. Ostatecz-
nie palmę pierwszeństwa uzyskało dzieło 
mieszkańców Malcanowa. II miejsce zajął 
wieniec z Rzakty, a III miejsce przypadło 
Wiązownie Kościelnej. Wszystkie wieńce 
otrzymały wyróżnienia. Komisja miała 
trudne zadanie, bo wartość artystyczne, 

za sprawą polskiego oddziału międzyna-
rodowego klubu zabytkowych automobili 
CAAR. Mogliśmy podziwiać samocho-
dy przedwojenne – w tym chryslera 70  
z 1924 roku oraz dodge`a z roku 1928 
– jak również auta powojenne, między 
innymi oldsmobile rocketa z 1951 r.  
i 3 citroeny BL z lat 50. Pojazdy miały 
również oryginalne dodatki nawiązujące 
do okresów w jakich powstały, na przy-
kład na tylnym siedzeniu amerykańskiego 
dodge`a znajdowała się replika karabinu 
maszynowego, broni, którą posługiwali 
się gangsterzy w Chicago w latach wielkiej 
prohibicji.

Mazowiacy kolorowi i roztańczeNi 
Część artystyczną Święta Plonów po-
prowadził z werwą i humorem Andrzej 
Frajndt, lider działającej od lat 70. grupy 
wokalnej „Partita”.

– Jako konferansjer jestem po raz 
pierwszy w Wiązownie. Nie wykluczam, 
że byłem tutaj także przed laty razem  

przesłanie, wykonanie wieńców było im-
ponujące.

Rozstrzygnięto również konkurs na 
najbezpieczniejsze gospodarstwo w Gmi-
nie, zorganizowany przez Kasę Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego i wójta.  
I miejsce przypadło gospodarstwu sadowni-
czemu Barbary, Michała i Macieja Szwedo  
z Wiązowny; na II pozycji znalazło się go-
spodarstwo produkujące zboża i sadzon-
ki róż Anny i Wojciecha Ruszkowskich  
z Duchnowa, a na III miejscu znalazło się 
gospodarstwo hodowlane Anny i Janusza 
Górasów z Rzakty. Wójt Bętkowska wrę-
czała laureatom dyplomy, a przedstawiciel 
KRUS nagrody rzeczowe, którymi były 
m.in.: piła spalinowa , siekiera „doskona-
ła”, sekator.

saMochód ala capoNe
Inną nowością dożynek była wystawa 
dawnych fotografii map wojskowych i pla-
nów fortyfikacyjnych „Wiązowna 1920”,  
a także prezentacja starych samochodów 
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z „Partitą”, bo występowaliśmy chyba  
we wszystkich miastach, miasteczkach 
oraz gminach wiejskich w całym kraju. 
Dożynki wiązowskie zachwyciły mnie 
swoją różnorodnością, bogactwem oferty 
artystycznej oraz zapałem licznej publicz-
ności, jak również organizatorów. Mam 
nadzieję, że przyjedziemy tutaj razem  
z „Partitą” – powiedział pan Andrzej.

W artystycznych programach zapre-
zentowały się grupy ze szkół i przedszkoli 
gminy Wiązowna, a także sekcje Gminne-
go Ośrodka Kultury. Jak co roku wystąpiła 
grupa CMB z Glinianki. Gościem Święta 
Plonów był Integracyjny Zespół Pieśni  
i Tańca „Mazowiacy”, prezentujący tańce 
ludowe.

Na pamiątkę Goście przywieźli ze sobą 
140 egzemplarzy albumu o swoim zespo-
le, który wręczali uczestnikom dożynek. 
Książka rozeszła się błyskawicznie, a nie-
którzy mieszkańcy brali ją do ręki ze wzru-
szeniem, spowodowanym poruszającym 
występem artystów.

Pomysłodawcą zaproszenia „Mazowia-
ków” był Roman Sadowski z GOK.

– Uznałem, że warto pokazać wiązow-
skiej społeczności zespół nietypowy, a jed-
nocześnie ludowy w zakresie repertuaru  
i konwencji. Wiem, że była to trafna decy-
zja, bo widzom bardzo podobały się tańce 
w wykonaniu naszych gości, co na pewno 
świadczy o dużej wrażliwości mieszkań-
ców – powiedział Sadowski. Innym go-
ściem dożynek był śpiewak barytonowy 
Zbigniew Macias, który wykonał piosenki 
z operetek i musicali (m.in. „Gdybym był 
bogaty” ze „Skrzypka na dachu”).

aplauz dla „loMbardu”
Natomiast rola gwiazdy wieczoru przy-
padła w tym roku zespołowi „Lombard” 
w składzie: Grzegorz Stróżniak – śpiew, 

instrumenty klawiszowe, Marta Cugier 
– śpiew, Daniel Patalas – gitara, Michał 
Kwapisz – gitara basowa, Mirosław Ka-
miński – perkusja.

– Nasz zespół jest obecny na polskich 
estradach i scenach od 32 lat. W ciągu 
tego okresu nagraliśmy kilkanaście płyt. 
Gramy i śpiewamy dla fanów w wieku od 
lat 16 do 70, a może nawet i 100. Słuchają 
nas więc różne pokolenia. Mam nadzieję,  
że nie zawiedziemy wiązowskiej publicz-
ności – wyznała nam przed koncertem 
wokalistka Marta Cugier i nie pomyliła 
się. W wiązowską przestrzeń popłynę-
ły rytmy oraz słowa takich utworów jak 
m.in. „Przeżyj to sam” czy „Szklana pogo-
da”, a entuzjazm widzów był bardzo go-
rący. Muzycy bisowali i długo kłaniali się 
publiczności, która dziękowała potężnymi 
oklaskami.

– Jestem szczęśliwa, bo dożynki wypa-
dły wspaniale. To efekt pracy wielu osób, 
a szczególnie pracowników Urzędu Gmi-

ny. Przybyło mnóstwo ludzi, mieszkańców 
Gminy i przyjezdnych. Ludzie znakomicie 
się bawili, pokazując, że do tego nie jest 
wcale potrzebny alkohol. Przeprowadzkę 
lokalizacji Święta Plonów znad Świdra  
nad Mienię oceniam jako pomysł dobry  
i w pełni udany powiedziała wójt Bęt- 
kowska.

– Wszelako, nie wyobrażam sobie, żeby 
dożynki mogły odbywać się w innej scene-
rii niż ta. Nasza parafia jest gotowa do dal-
szej, jakże owocnej i miłej współpracy przy 
kolejnych edycjach dożynek nad Mienią  
– dodał ks. prałat Tadeusz Łakomiec. 
Zabawa taneczna, do której przygrywał 
zespół „Maxer” rozpoczęła się solowym 
występem ks. Łakomca, który przy akom-
paniamencie „Maxera” wykonał pełną 
humoru piosenkę o pewnym kleryku, któ-
ry marzył o osiągnięciu wysokich szczebli 
w hierarchii kościelnej…

 
 PIOTR KITRASIEWICZ
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DOŻYNKI 2013
Komitet organizacyjny:
Proboszcz ks. prałat Tadeusz Łakomiec; Wójt Gminy Anna Bętkowska; 
Kierownik Oświaty Gminnej Dorota Maria Kanabus-Prokop; Starościna  
Jadwiga Sierpińska; Starosta Janusz Góras; Pedagog Maria Kobierecka; 
Z-ca dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Małgorzata Budzyńska; 
Roman Sadowski – muzyk; Tadeusz Kruszewski – rolnik; Andrzej Izdebski 
– rolnik, sołtys wsi Wiązowna Kościelna; Piotr Kloch – rolnik, sołtys wsi 
Żanęcin; Agnieszka Łątka –  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego; 
Stanisław Smolak – rolnik, sołtys wsi  Rzakta; Maria Kostrzyńska – Koło 
Gospodyń Wiejskich Wiązowna; Henryk Sędek – sołtys wsi Stefanówka.

Współpracowali:
Olga Nowak – stażystka w UG; Stanisław  Bogucki – prezes OSP w Malcanowie; 
Henryk Bieńkowski – prezes  OSP w Gliniance; Grzegorz Pyzik – prezes OSP  
w Wiązownie; Krzysztof Kałowski – kierownik Posterunku Policji w Wią-
zownie; Agencja Ochrony Juventus; Linia Otwocka; Dorota Czermińska 
– pracownik Gminnego Ośrodka Kultury; Jan Markowski – radny Gminy 
Wiązowna; Pracownicy Wydziału Technicznego i UG; Centrum wolontariatu 
GOPS; Pracownicy porządkowi GOPS; Stowarzyszenie na rzecz ochrony 
zabytków PRO FORTALICIUM

Sponsorzy:
Godlewski Andrzej – KOTWICA Duchnów, Zakład Gastronomiczny; Dom 
Weselny „Raj” w Dziechcińcu; Hotel BRANT w Majdanie; PPHU Lekaro 
Wola Ducka; Polskie pieczywo regionalne – Piekarnia Radzikowski Paweł, 
Wiązowna; Ogrodnictwo Junior Wiśniewski Jacek; Forum Przedsiębior-
czości Gminy Wiązowna; Piekarnie Oskroba; Super Drób S.A. z Karczewa; 
WILGA fruit – Grupa Producentów Owoców i Warzyw.

Dziękuję wszystkim za pomoc, pracę i zaangażowanie w zorganizowaniu 
wspaniałej uroczystości tegorocznego Święta Plonów.  

Anna Bętkowska wójt gminy Wiązowna

Odznaka dla pani wójt

– Wyrażam ogromną radość z tego wiel-
kiego wydarzenia jakim jest Turniej Pił-
ki Nożnej, jako II część XVI Spartakiady 
Środowiskowych Ognisk Wychowaw-
czych Otwockiego Oddziału Powiato-
wego TPD. III część Spartakiady czyli 
turniej tenisa stołowego, odbędzie się  
w październiku tego roku. Witam re-
prezentacje poszczególnych ognisk i ży-
czę sportowych zmagań oraz sukcesów  
po przeprowadzonych treningach i eli-
minacjach w waszych placówkach – po-
wiedział prezes Otwockiego Oddziału 
Powiatowego TPD, Czesław Ziemiński, 
który część swojej wypowiedzi poświę-
cił również jednemu z ważnych punk-
tów programowych w pracy wycho-
wawczej ognisk, który brzmi: „Ognisko 
czyta dzieciom”.

– W 2013 roku jesteśmy zaintereso-
wani szczególnie literaturą stworzoną 

przez tak wspaniałych pisarzy, jak Kor-
nel Makuszyński i Julian Tuwim, którzy 
napisali wiele pięknych utworów dla 
dzieci i młodzieży. Każde ognisko w for-
mie haseł akcentuje swój bliski kontakt 
z tą twórczością – dodał prezes.

Ziemiński poinformował również  
o uhonorowaniu wójta Anny Bętkow-
skiej odznaką „Przyjaciel Dziecka”.

– Odznaczenie to przyznała kapitu-
ła mazowieckiego zarządu wojewódz-
kiego TPD, na wniosek oddziału TPD 
powiatu otwockiego. Panią Bętkowską 
znamy od wielu lat i wiemy jak dużo 
zrobiła dla dzieci będąc sekretarzem 
gminy Wiązowna, następnie kierowni-
kiem referatu promocji, kultury i spor-
tu starostwa powiatowego w Otwocku,  
a obecnie pełniąc funkcję najważniejszą: 
wójta – usłyszeli zebrani z ust prezesa, 
który własnoręcznie przypiął pani wójt 

Wójt Anna Bętkowska otrzymała odznakę honorową „Przyjaciel Dziecka”. 
Ceremonia odbyła się na boisku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie 
w ramach Turnieju Piłki Nożnej Środowiskowych Ognisk Wychowawczych 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Powiatu Otwockiego. 

odznakę oraz wręczył legitymację o nu-
merze 6969/13 „za pracę społeczną dla 
dobra dzieci”. Kwiaty otrzymała z rąk 
młodych zawodników.

– Jestem szczęśliwa i wzruszona. Jest 
to dla mnie wyjątkowo miłe wyróżnie-
nie – powiedziała pani wójt.

Zawody rozegrano według systemu 
każdy z każdym. Czas gry jednego me-
czu wynosił 8 minut.  W sumie rozegra-
no 9 meczów. Pierwsze miejsce wywal-
czyła reprezentacja ogniska z Wiązowny. 
Na drugiej pozycji znaleźli się młodzi 
piłkarze z Malcanowa, a na trzeciej  
– z Zakrętu. PK

Podziękowania dla 
producentów rolnych!!!

Teresy i Tadeusza Kruszewskich, Lucyny i Dariusza Sęk, Re-
giny i Stanisława Sieradzan ze wsi Boryszew, Anny i Wojcie-
cha Ruszkowskich, Grażyny i Antoniego Woźnica, Małgorzaty  
i Włodzimierza Wojewódzkich, Huberta Wojewódzkiego, Tade-
usza Wojewódzkiego, Anny i Wojciecha Smolak, Marii i Romana 
Woźnica, Zofii i Tadeusza Boguszewskich ze wsi Duchnów, Elż-
biety i Eugeniusza Papis ze wsi Glinianka, Anny i Piotra Wieczo-
rek ze wsi Kąck, Małgorzaty i Jana Wieickich ze wsi Malcanów, 
Jadwigi i Jana Rokickich, Wiesławy i Bonifacego Boguckich,  
ze wsi Rzakta, Barbary, Michała i Macieja Szwedo, Hanny  
i Stanisława Marek, Dariusza Antoniak, Joanny i Mieczysława 
Gardyńskich, Alicji Feczko ze wsi Wiązowna, Zofii i Pawła Kos 
z Majdanu za przekazanie pięknych płodów rolnych na zor-
ganizowanie Wystawy, która uatrakcyjniła Dożynki Gminne  
w Wiązownie. Ponadto bardzo chcę podziękować Państwu Urszuli  
i Paweł Radzikowscy – Piekarnia Wiązowna za przekazanie kosza 
z wyrobami piekarni. Wszystkim, którzy przyczynili się do po-
wstania Wystawy podczas tegorocznych Dożynek bardzo dzię-
kuję za współpracę, a w szczególności pragnę podziękować Panu 
Wojciechowi Ruszkowskiemu, Antoniemu Woźnica z Duchnowa 
oraz Panu Dariuszowi Witan z Pęclina za osobiste zaangażowa- 
nie się, pomoc i wsparcie przy przygotowaniu Wystawy. 

AGNIESZKA ŁĄTKA, 
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Składam serdeczne podziękowania dla Państwa:
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Moje dziecko idzie do przedszkola!

Rodzic przeżywa wiele obaw, le-
ków związanych z tym, że od-
daje swoje dziecko pod opiekę 
obcych osób, nie jest pewny 

czy nowi opiekunowie dobrze zrozu-
mieją potrzeby jego dziecka. Koniecz-
ność podzielenia się opieką nad dziec-
kiem z kimś innym, zazwyczaj wzbudza, 
wyzwala w rodzicu żal. W różny spo-
sób rodzice próbują sobie poradzić  
z tą nową dla nich sytuacją: zaprzecza-
ją, że scedowanie opieki na inną osobę 
nie ma większego znaczenia dla nich  
ani dla dziecka, utrzymują, że jedy-
nie nowi opiekunowie dobrze wypeł-
niają rolę wychowawczą (mogą mieć  
z tego powodu poczucie winy) lub wręcz  
przeciwnie obciążają opiekuna wyłącz-
ną odpowiedzialnością za niepowo-
dzenia, trudności, jakie pojawiły się  
w zachowaniu dziecka. Niektórzy ro-
dzice dystansują się emocjonalnie  
od dziecka, ponieważ troszczenie się  
o nie w tej nowej sytuacji jest dla niego 
zbyt bolesne. 

Wymienione mechanizmy są uniwer-
salne i do pewnego stopnia potrzeb-
ne, by poradzić sobie z bólem rozłąki,  
poczuciem straty. Ważne jest jednak,  
by nie przekroczyć pewnej granicy,  
nie zburzyć niezbędnego zaufania mię-
dzy rodzicem a wychowawcą. W prze-
ciwnym wypadku istnieje ryzyko po-
jawienia się uczucia niechęci wobec 
osoby, która zajmuje się dzieckiem.  
W rezultacie mogą powstać relacje peł-
ne napięcia i rywalizacji.  

Drugą, równie trudną dla rodzica sy-
tuacją, co opisana powyżej, jest reakcja 
dziecka w momencie rozłąki – „przypo-
mina bieg z przeszkodami”. Wiele dzie-
ci płacze, część histeryzuje. Płacz dziec-
ka jest naturalną reakcją na rozstanie  
z rodzicem, reakcją na nową sytuację.  
Na krótki czas zostaje zaburzone jego 
poczucie bezpieczeństwa (nowe miej-
sce, nowy rytm dnia, nowe osoby, trud-
ności ze zrozumieniem tego, czego się  
od niego oczekuje, wymagania samo-
dzielności, skupienie uwagi na innych 
dzieciach). Dlatego ważna jest akcep-
tacja płaczu dziecka przez rodziców, 
wspieranie go w tej trudnej sytuacji, 
okazanie zrozumienia dla jego emocji. 

Protest dziecka jest dla niego zdro-
wy, lecz niełatwy do zniesienia dla ro-
dziców. Jedynym wyjściem z tej sytuacji 
jest zdecydowane pożegnanie swojej 
pociechy. Na ogół dziecko po pewnym 
czasie się uspokaja, nawiązuje relacje  
z innymi dziećmi, co rekompensuje mu 
brak mamy czy taty.

Ważne jest, by nie zabierać dziecka 
do domu, kiedy płacze przy rozstaniu, 
jeśli zrobi się to choć raz, dziecko bę-
dzie wiedziało, że łzami może wszystko 
wymusić.

Kolejna nowa  i jednocześnie trudna 
sytuacja dla rodzica to reakcja dziec-
ka na przebywanie przez dłuższy czas  
z dala od rodziców. Dziecko podejmu-
je ogromny wysiłek, by odnaleźć się  
w nowej sytuacji i pokonać związany  
z nią lęk, stres. Stąd też nowe, czasami 
regresywne zachowania dziecka. Za-
zwyczaj zachowania charakterystyczne 
dla danego dziecka stają się bardziej in-
tensywne, np. dziecko ruchliwe staje się 
jeszcze bardziej ruchliwe, dziecko wy-
ciszone staje się jeszcze spokojniejsze,  
i mniej skłonne do aktywności fizycz-
nej. W momencie przystosowania się 
dziecka do przedszkola, zaadoptowa- 
nia się jego zachowanie powinno wrócić  
do równowagi. 

Dziecko przekraczając po raz pierw-
szy drzwi przedszkola, podobnie jak 
jego rodzice, jest pełne obaw, lęków.  
Na pewien czas zostanie zaburzone jego 
poczucie bezpieczeństwa. Musi przeżyć 
rozłąkę z rodzicem, pozostać w nowym 
miejscu z obcymi osobami, dostosować 
się do nowego rytmu dnia, nowych za-
sad, reguł, być samodzielnym. Ponad to 
uwaga osoby dorosłej nie jest skupiona 
już tylko na nim – w najbliższym otocze-
niu znajduje się wiele dzieci, które się jej 
domagają.  Rodzic powinien przygoto-
wać swoja pociechę do przedszkola.  

w jaki sposób ułatwić dziecku 
start w przedszkolu?

• przyzwyczajać do przebywania 
pod opieką osób trzecich, 

• dbać o kontakt pociechy z rówie-
śnikami, np. na placu zabaw

• informować dziecko o tym, że czas 
w przedszkolu będzie spędzało  

Przekroczenie przez dziecko po raz pierwszy progu przedszkola jest trudnym 
przeżyciem zarówno dla dziecka, jak i dla jego rodziców. Od tego momentu  
będą funkcjonować w nowym środowisku, nowych sytuacjach, warunkach. 

w towarzystwie innych dzieci, bez 
rodziców

• bawić się z dzieckiem w „przed-
szkole”, przedstawiać jego realne 
zalety, m.in. obecność rówieśni-
ków 

• zapoznać malucha z  przedszko-
lem, do którego będzie uczęszczać 
– chodzić na spacery w kierunku 
placówki,  przebywać na przed-
szkolnym placu zabaw, brać udział 
w dniach adaptacyjnych

• uczyć dziecko czynności związa-
nych z samoobsługą tj. ubiera- 
niem się, rozbieraniem, jedzeniem, 
korzystaniem z toalety – oczywi-
ste jest, że dziecko w tych czyn-
nościach wymaga pomocy, ale  
nie wyręczania we wszystkim

• kształtować w dziecku nawyków:  
dbałości o to, by rzeczy były na 
swoim miejscu (sprzątania po so-
bie), poszanowania czyjegoś wy-
siłku, właściwego zachowania się 
przy stole

• omawiać z dzieckiem nowy rytm 
dnia

• kompletować wyprawkę do przed- 
szkola wspólnie z dzieckiem (wspól- 
ne zakupy, wspólne pakowanie)  

Proces adaptacji może trwać od kil-
kunastu dni do kilku miesięcy. Należy 
dać dziecku tyle czasu, ile będzie po-
trzebowało, by przystosować się do no-
wych warunków. Jeżeli jednak adapta-
cja (szczególnie u najmłodszych dzieci) 
przedłuża się, pojawiają się zachowa-
nia takie jak: jąkanie, moczenie nocne,  
wymioty, biegunka, objawy te nasilają 
się i trwają dłuższy czas należy rozwa-
żyć, czy dziecko osiągnęło gotowość 
przedszkolną. W niektórych przypad-
kach wskazane jest „zabranie dziecka  
z przedszkola” i podjęcie kolejnej próby 
adaptacji po kilku miesiącach. Dziecko 
w przedszkolu musi poddać się opiece 
obcej osoby, nawiązać z nimi pozytyw-
ne relacje, uniezależnić się od rodziców, 
zdobyć umiejętność funkcjonowania  
w grupie dzieci, przekonać się, jak wie-
le radości można czerpać z obcowania 
z rówieśnikami. Są to bardzo ważne 
osiągnięcia rozwojowe, na które warto 
czekać.  

  ANNA KULMIŃSKA 
PSYCHOLOG GMINNEGO PRZEDSZKOLA 

IM. MISIA USZATKA W WIĄZOWNIE 
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Ludzie wychodzili  
na ulice także  
w Otwocku,  
tym bardziej,  
że miasto nad Świdrem 
już 1 września 
doświadczyło  
na sobie bombardowań 
z niemieckich 
samolotów.

Gra na zwłokę

Premier oznajmił słuchającemu  
w napięciu narodowi angiel-
skiemu o wygaśnięciu terminu 
ultimatum postawionego przed 

dwiema godzinami Hitlerowi. Wódz 
Trzeciej Rzeszy nie zawiadomił Londy-
nu o gotowości powstrzymania agresji 
przeciwko Polsce i wycofaniu wojska  
z zajętych obszarów. „W skutek braku 
odpowiedzi na naszą notę, między An-
glią a Niemcami istnieje stan wojny” 
oświadczył Chamberlain i zapowiedział 
natychmiastowe udzielenie pomocy „na-
rodowi polskiemu, który tak dzielnie 
stawia opór tej nikczemnej napaści”.

Obywatele Wielkiej Brytanii nie byli 
zaskoczeni. Przed dwoma dniami na Pol-
skę związaną paktem obronnym z Anglią 
i Francją napadły hitlerowskie wojska. 
Armia polska przeciwstawiła się najaz-
dowi całością swoich słabych sił zbroj-
nych. Już 1 września w godzinach popo-
łudniowych Francja ogłosiła mobilizację 
powszechną. Stanowiła ona jednak tyl-
ko demonstrację siły ze strony rządu 
Eduarda Daladiera. Francja nie chciała 
angażować się w wojnę, pomimo jedno-
znacznych zobowiązań sojuszniczych,  
i decyzję uzależniała od stanowiska  
rządu brytyjskiego. Anglia ogłosiła 
wprawdzie dzień później swoją mobi-
lizację (2 września), ale ciągle jeszcze 
członkowie gabinetu debatowali między 
sobą jakie kroki podjąć. Premier Cham-
berlain od kilku lat prowadził wobec  
Hitlera politykę ustępstw. Kiedy poniosła 
ona fiasko, znalazł się w zupełnie nowej 
dla siebie sytuacji politycznej. Próbował 
grać na zwłokę. Chwiejna postawa była 
jednak nie do przyjęcia przez posłów 
Izby Gmin domagających się zdecydowa-
nej postawy Anglii. W obawie przed oba-
leniem swojego gabinetu, Chamberlain 
złożył wniosek w parlamencie o wysto-
sowanie ultimatum z krótkim, bo dwu-
godzinnym terminem. Taki krótki termin 
wynikał z obawy brytyjskich sztabowców 
przed możliwością dokonania nagłego 
ataku niemieckiego w czasie oczekiwania 
na wygaśnięcie ultimatum.

3 września o godz. 11.00 Anglia zna-
lazła się w stanie wojny z Niemcami.  

Drugi sprzymierzeniec, Francja, ciągle się  
wahał. Ale wystąpienie Anglii sprawiło, 
że klamka zapadła. Francja postawiła 
Niemcom ultimatum, którego termin 
wygasł o godz. 17.00. W przemówie-
niu radiowym  Daladier zapowiedział 
przystąpienie do wypełniania zobowią-
zań sojuszniczych wobec Polski. Jeszcze 
tego samego dnia trzy dominia brytyj-
skie przystąpiły do wojny: Australia, 
Nowa Zelandia oraz Indie. 6 września 
wojnę Trzeciej Rzeszy wypowiedziała 
Unia Południowej Afryki (obecna RPA),  
a 9 września deklarację wojenną złożyła 
Kanada. 

Na wieść o wystąpieniu sojuszników,  
3 września euforia ogarnęła naród polski.  
W Warszawie przez kilka godzin trwała 
spontaniczna manifestacja przed amba-
sadami Anglii i Francji. Ludzie wycho-
dzili na ulice także w Otwocku, tym 
bardziej, że miasto nad Świdrem już  
1 września doświadczyło na sobie bom-
bardowań z niemieckich samolotów. Po-
lacy liczyli na rychłe uderzenie sił sprzy-
mierzonych na Niemcy, ale zawiedli się 
srodze. Początek był jednak obiecujący, 
bo już następnego dnia czyli 4 wrze-
śnia, naczelny wódz armii francuskiej, 
gen. Maurice Gamelin, wydał rozkaz  
o podjęciu działań zaczepnych prze-
ciwko Niemcom. Tego dnia doszło do 
otwarcia sporadycznego ognia artyle-
ryjskiego, a 8 września granicę przekro-
czyło kilka oddziałów, które zajęły kilka 
ewakuowanych przez Niemców wiosek. 

„Mówię do was z gabinetu na Downing Street” – takimi słowami rozpoczął swoją 
słynną mowę na falach BBC premier brytyjski Neville Chamberlain. Było kilka 
minut po godz. 11.00  3 września 1939 roku, a tocząca się od dwóch dni lokalna 
wojna w dalekiej od Anglii części Europy przekształcała się w wojnę światową.

Obie strony obserwowały się z daleka 
(Niemcy zza Linii Zygfryda, a Francuzi 
zza Linii Maginota) i wysyłały patrole 
rozpoznawcze. We Francji rozpętano 
potężną kampanię propagandową, ra-
diową i prasową, która miała stworzyć 
wrażenie, że sojuszniczka udziela Polsce 
pomocy. Na przykład, w jednej z kronik 
filmowych spiker w pełen werwy i bojo-
wego zapału sposób zapowiadał rychłe 
przybycie armii francuskiej z pomocą 
napadniętej sojuszniczce. „Tym razem 
Polska nie będzie mogła uskarżać się,  
że Bóg jest za wysoko, a Francja za da-
leko!” grzmiał lektor. Ale deklaracjami, 
nawet tak mocnymi jak ta, wojny wygrać 
nie można.

Nieco inaczej prowadzili wojnę Angli-
cy. Od 4 września podejmowali działania 
przeciwko flocie niemieckiej na morzach 
i oceanach, odnosząc sporadyczne suk-
cesy, jak okrążenie i zmuszenie do samo-
zatopienia pancernika „Graf von Spee”  
u wybrzeży Urugwaju 17 grudnia 1939 
roku. Ponosili również straty, a najwięk-
szą z nich było zatopienie przez niemiec-
ki okręt podwodny lotniskowca „HMS 
Courageous” w dniu 17 września. Bry-
tyjczycy dokonali kilku bombardowań 
baz morskich wroga (np. Wilhelmsha-
ven), ale bez wyrządzenia większych 
szkód. Wspomnieć należy również o za-
topieniu przez U-Boot angielskiego, pły-
nącego do Kanady statku pasażerskie-
go „Athenia”, na którym zginęło 118 
pasażerów, w tym około 30 obywateli 
amerykańskich. Przez moment aliantom 
wydawało się, że Ameryka przystąpi do 
wojny przeciwko Niemcom, jak to mia-
ło miejsce podczas I wojny światowej po 
zatopieniu „Lusitanii”, kiedy śmierć po-
niosło 128 Amerykanów. Ale Biały Dom 
szybko rozwiał te nadzieje.

Brytyjskie bombowce zrzucały  ulotki  
nad Niemcami, w których nawoływali do 
obalenia reżimu nazistowskiego. Jedno-
cześnie radio BBC rozpoczęło nadawa-
nie audycji w języku niemieckim o treści 
podobnej do zawartej w ulotkach. Efekt 
takiego prowadzenia wojny ze strony 
aliantów ośmielił Hitlera do zmasowa-
nego, zwycięskiego ataku na Zachód 
wiosną 1940 roku. A mogło być inaczej. 
Zdecydowany atak silnej armii francu-
skiej, do tego wspieranej przez brytyjski 
korpus ekspedycyjny, który wylądował 
we Francji 12 września, mógłby zmie-
nić losy wojny. Tym bardziej, że Niemcy 
rzucili większość swoich sił zbrojnych  
na Polskę, a na froncie zachodnim trzy-
mali szczupłe siły.

   PIOTR KITRASIEWICZ
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Dobra passa podtrzymana

Do obecnego rankingu międzynarodowego dodał kolejne  
18 punktów, ocierając się równocześnie o drugą normę na krajo-
wą I kategorię (RU 1988). 

– Jestem oczywiście dumny ze swojego kolejnego sukcesu, 
ale niezależnie od nich oraz szachowych treningów, są  dla mnie 
ważne także sprawy związane z nauką w szkole, a zwłaszcza jak 
najlepsze zakończenie szkoły podstawowej i przygotowanie się  
do sprawdzianu szóstoklasisty oraz podtrzymywanie dobrych  re-
lacji z kolegami – powiedział Przemek. PK 

Przemysław Laszczak, uczeń kl. 6 b Szkoły Podstawowej 
im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie zdobył 
Mistrzostwo Mazowsza w szachach klasycznych,  
w kategorii chłopców do lat 13 (C13) z wynikiem 5,5 pkt. 

Start Czwartków w Gliniance

Na starcie stanęli uczniowie z 12 szkół podstawowych  
z powiatu otwockiego oraz zawodnicy z RKS „Orzeł” 
Warszawa. Wśród gości naszą znaleźli się przedstawiciele 

– Ministerstwa Sportu, Stowarzyszenia Sport Dzieci i Młodzieży,  
Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego, Starostwa Otwockie-
go. Była oczywiście wójt gminy Wiązowna Anna Bętkowska oraz 
Roman Zdunik dyrektor Gimnazjum w Gliniance, współzałoży-
ciel UKS „Smoki”. 

Imprezę otworzył najważniejszy z gości, pomysłodawca  
i twórca „Czwartków lekkoatletycznych”, przyjaciel naszej szko-
ły, Marian Woronin. Odśpiewano Hymn Narodowy. Na stadion 
wbiegła absolwentka naszej szkoły Gabrysia Przysowa z zapalo-
ną pochodnią, którą w połowie dystansu przekazała Zuzi Kopik,  
ona zaś poniosła ją dalej i zapaliła znicz olimpijski. Gabrysia przed 
trzema laty zdobyła złoty medal Grand Prix Polski Czwartków  
z drugim wynikiem w historii w tej kategorii wiekowej 157 cm, 
zaś Zuzia Kopik była czwarta w skoku wzwyż na GP w Łodzi br., 
a jej rekord  to 136 cm. Była to symboliczna zmiana roczników 
z nadzieją na kolejne „złoto” w tej konkurencji dla UKS Smoki. 
Wszyscy zawodnicy ze swoimi nauczycielami w-f w kolorowej de-
filadzie przemaszerowali wokół stadionu. 

Prawdziwa sportowa walka o jak najlepsze wyniki dziewcząt  
i chłopców trwała na bieżni, skoczniach i rzutni piłeczką palanto-
wą. W zawodach swe siły i możliwości sprawdziło 267 dziewcząt 
i chłopców z klas IV-VI. Od godziny 13.00 na podium wcho-
dzili zwycięzcy pierwszych konkurencji, a dekoracji dokonywali  
goście. Wielką frajdą i wyróżnieniem było otrzymanie dyplomu 
z rąk medalisty olimpijskiego, Mariana Woronina. Na trybunie 
dzieci i dorośli kibice głośno dopingowali młodych sportowców 
i gromkimi brawami dziękowali zwycięzcom za sportową walkę  
i wspaniałe wyniki. Około godziny 16.00 rozdano ostatnie  
dyplomy. ZENON KWIATKOWSKI

Tegoroczne Mistrzostwa Mazowsza Juniorów odbyły się 
w Zielonce, a do szachowych zmagań  w kategorii do lat 
13 stanęło 25 szachistów, w tym 3 szachistki. Z uwagi  

na małą liczbę zgłoszonych zawodniczek, w kojarzeniach uwzględ-
niono zarówno chłopców, jak  i dziewczęta, klasyfikowanych  
na koniec turnieju odrębnie w kategoriach dziewcząt do lat 13 
(D13) i chłopców do lat 13 (C13). 

– Pierwszego dnia nic nie zapowiadało sukcesu. Przemek zre-
misował pierwszą partię z bardzo dobrze przygotowanym prze-
ciwnikiem, Hubertem Mamińskim z UKS Szachylice Chylice, 
który w klasyfikacji końcowej C13 uplasował się nieoczekiwanie  
na wysokiej 4 pozycji. Następnie uczeń z Wiązowny wygrał  
z Janem Kosiorem,  reprezentantem gospodarzy UKS TSz Zieloni 
Zielonka.  W partii z Janem Mrozowskim (KS Polonia Warsza-
wa) popełnił jednak taktyczny błąd w końcówce, który stał się 
przyczyną jedynej podczas tegorocznych mistrzostw porażki.  
Na szczęście później wygrał wszystkie kolejne partie. Decydu-
jąca o prymacie w kategorii C13 była jednak wygrana Przemka  
w ostatniej rundzie w partii królewsko – indyjskiej   z Antonim 
Szustakowskim – powiedział Leszek Laszczak, ojciec Przemka  
i jego pierwszy trener.  

Zdobywając puchar dla najlepszego zawodnika i złoty medal 
na tegorocznych Mistrzostwach Mazowsza Juniorów, młody za-
wodnik z Wiązowny  powtórzył swój wyczyn z ubiegłego roku, 
co w starciu ze starszymi rywalami było znacznie trudniejsze.  

Na boisku Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa  
w Gliniance odbyła się 19 września Ogólnopolska 
Inauguracja XX Edycji Czwartków Lekkoatletycznych. 
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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
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Piknik w Wiązownie Gminnej
Komitet organizacyjny serdecznie zapra-
sza wszystkich mieszkańców sołectwa 
Wiązowna Gminna na pierwsze spotkanie 
aktywizująco-integracyjne „Nasza Wieś”, 
które odbędzie się 19 października w 
godz. 11.00 – 16.00. 

Przewidziano liczne atrakcje, między in-
nymi – bezpłatny poczęstunek, tańce, We-
sołe Miasteczko, karaoke, mikrofon dla 
wszystkich, malowanie twarzy, przeciąga-
nie liny i inne konkursy sportowe, kierma-
sze handlowe. 

Wśród wszystkich obecnych zostaną  
rozlosowane trzy nagrody. Podstawą 
udziału w losowaniu jest zaproszenie, 
które zostanie dostarczone do poszcze-
gólnych domów lub będzie dostępne  
na imprezie.
 SOŁTYS, RADA SOŁECKA, 

RADNA, MIESZKAŃCY 
– DO ZOBACZENIA!
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Czytamy Fredrę

Ogodz. 11.00 do domu opieki 
„Iwona” w Wiązownie przy-
byli przedstawiciele Urzędu 
Gminy, Gminnej Biblioteki 

Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, 
a także mieszkańcy. Na zewnątrz budyn-
ku, przy pięknej słonecznej pogodzie,  
na zaimprowizowanej widowni zasiedli 
pensjonariusze i ich opiekunowie, a go-
ście zajęli miejsca vis a vis nich, na sym-
bolicznej scenie.

Przybyłych powitali gospodarze pla- 
cówki, Iwona i Dariusz Jaroń, a w imie-
niu władz gminy krótkie wprowadzenie 
do spotkania z twórczością Fredry wy-
głosił redaktor naczelny „Powiązań”, 
Piotr Kitrasiewicz. W pierwszej części 
czytania zaprezentowano wiersze, bajki 
oraz fraszki autora „Ślubów panieńskich” 
oraz „Pana Jowialskiego”. Instruktorka 
sekcji tanecznej w GOK, Anna Chwal-
czuk, przeczytała bajkę „Koguty” oraz 
„Małpę w kąpieli”. Po niej wystąpiła 
10-letnia Ania Łysik z Malcanowa, któ-
ra przedstawiła mało znany, patriotyczny 
wiersz Fredry zatytułowany „Ojczyzno 
nasza”. Mieszkanka Wiązowny, Maria 
Kostrzyńska, przeczytała bajki „Sowa” 
oraz „Czyżyk”, a kustosz Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Wiązownie Teresa 
Naperty zaprezentowała wiersze „Cygan 
i baba” oraz „Trzeba by”. Z kolei szefowa 
biblioteki, Hanna Kobza, rozbawiła ze-
branych trzema fraszkami: „Kartoflem”, 
„Co to będzie” i „Kłamcą”.

Papkina do Klary – rolę tej ostatniej ode-
grała Aneta Urban z GOK, a w drugiej  
– scenie pisania listu ze słynnym „Mo-
cium Panie” – męską postać Dyndalskie-
go zagrała z wdziękiem Anna Chwal-
czuk. Na zakończenie do wykonawców 
przyłączyła się terapeutka zajęciowa  
z domu „Iwona”, Katarzyna Szymań-
ska, która przeczytała dwie znane bajki 
z repertuaru Pana Jowialskiego – „Pawła  
i Gawła” oraz „Osiołka”.

Na ręce dyrektorki biblioteki, Hanny 
Kobzy, złożono prezent dla „fredrowej” 
delegacji Gminy: wykonany przez pen-
sjonariuszy kosz sztucznych kwiatów. 
Dziękując za przybycie i zaprezentowa-
nie wybranych utworów Aleksandra Fre-
dry, państwo Jaroń wyrazili przekonanie, 
że spotkanie to sprawiło radość wielu 
słuchaczom, ludziom wiekowym i scho-
rowanym. Nadmienili również, iż jedną 
z osób, która z wigorem oklaskiwała 
wykonawców była najstarsza, licząca już 
102 lata, podopieczna domu opieki.

W tym samym dniu, o godz. 16.00,  
w Gminnym Ośrodku Kultury członko-
wie Wiązowskiego Teatru Amatorskiego 
odczytali z podziałem na role kome-
dię Fredry „Damy i huzary”. Dodajmy,  
że jest to jedyna sztuka hrabiego Aleksan-
dra, która – jeszcze w XIX wieku – do-
czekała się wielu inscenizacji zagranicz-
nych, między innymi w Niemczech oraz 
w krajach skandynawskich.  PK

Po odczytaniu krótkich utworów, 
przyszedł czas na najbardziej popular-
ne dzieło dramatyczne Fredry – kome-
dię „Zemsta”. Przeczytano dwie sceny:  
w obu wystąpił Piotr Kitrasiewicz wcie-
lając się kolejno w postaci Papkina oraz 
Cześnika. W pierwszej scenie – zalotów 

W sobotę 7 września w Gminie Wiązowna odbyła się akcja w ramach 
„Narodowego Czytania – Aleksander Fredro: Dzieła”, przygotowana  
przez Wójta Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury. 


