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Relacja

Wolontariusze zawsze potrzebni. 
Spotkanie z okazji Dnia Wolontariusza 

W swoim wystąpieniu wójt Anna Bętkowska podkreśliła 
znaczenie pomocy jaką jeden człowiek niesie drugiemu. 

– Jedna z wolontariuszek, 18-letnia Daria Leleń, zaśpiewała 
przejmującą piosenkę „Tolerancja” Stanisława Sojki. Odbyła się  
ceremonia wręczania przez Krystynę Motykę, Małgorzatę Ły-
sik i Annę Bętkowską dyplomów wolontariuszom. Najpierw 
podziękowaniami uhonorowano „kombatantów” czyli wolon-
tariuszy działających najdłużej, od roku 2010. Potem przyszła 
kolej na tych z krótszym stażem. Wójt i dyrektor GOPS prze-
kazały również dyplomy Krystynie Motyce oraz jej koleżance 
Edycie Borkowskiej w dowód uznania dla ich pracy.

– Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Wiem, że wielu z was 
bierze również udział w rozmaitych działaniach artystycznych, 
na przykład Daria Leleń i Wiktoria Lech nie tylko śpiewają,  
ale również występują w przedstawieniach Wiązowskiego Te-
atru Amatorskiego, a Ewa Sokolik zwycięża w konkursach kra-
somówczych. Działanie w sztuce to również forma wolontaria-
tu, bo dajemy część swego talentu innym, dzielimy się z innymi 
naszą pasją. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok w tym sa-
mym miejscu w jeszcze większym gronie – powiedziały zgodnie  
na zakończenie wójt Bętkowska i Małgorzata Łysik. PK

– Nie ma nic wspanialszego jak szlachetność działania  
dla innych ludzi, zwłaszcza tych będących w potrzebie, 
którym pomoc jest niezbędna w codziennym życiu.  
Proszę was o wytrwałość w waszej bezcennej pracy,  
niech prowadzi was przez życie szlachetność  
kształtowana przez rodziny, szkołę, najbliższe środowisko. 
Wolontariusze to ludzie działający nie tylko na rzecz innych, 
pomagający niepełnosprawnym i chorym, ale również 
dzielący się bezinteresownie swoim talentem artystycznym  
– powiedziała wójt Anna Bętkowska na spotkaniu  
z członkami działającego w strukturach GOPS – Centrum 
Wolontariatu w Urzędzie Wiązowna.  

Sala konferencyjna UG zapełniła się wolontariuszami,  
w większości ludźmi młodymi, uczniami szkół śred-
nich i studentami, mieszkańcami gminy Wiązowna oraz 
Warszawy. Obok nich zasiedli rodzice, dyrektorzy szkół  

i nauczyciele. Powitała ich Krystyna Motyka, koordynator 
Centrum Wolontariatu, która omówiła podjęte w roku 2013 
działania wolontariuszy. Oprócz zajęć artystycznych, rucho-
wych i relaksacyjnych z osobami niepełnosprawnymi podej-
mowanymi cyklicznie w świetlicy w Rzakcie, wolontariusze 
pomagali przy organizacji Półmaratonu Wiązowskiego, akcji 
„Żyj zdrowo”, piknikach rodzinnych, Dożynkach parafialno-
-gminnych, Dniu Wszystkich Świętych, Dniach Seniora w Gli-
niance, Zakręcie i Wiązownie. Przeprowadzili akcję zbierania 
nakrętek od butelek na rzecz zakupu pompy insulinowej dla 
chorej na cukrzycę koleżanki. Brali i biorą udział w pomaga-
niu w odrabianiu lekcji uczniom mniej zdolnym z gminnych 
szkół. Pomoc ta odbywa się w szkolnych świetlicach w wyzna-
czonych terminach i bardzo dobrze sprawdza się, zwłaszcza  
w Zakręcie i Wiązownie.

– To wszystko odbywa się właśnie dzięki wam – powiedziała 
Krystyna Motyka.
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Nagrody, 
wyróżnienia i…

Dużo jest ruchu w Gminie 
w okresie przedświątecznym. 
Oprócz typowych  
dla każdego innego miesiąca  
standardowych prac  
urzędowo-administracyjnych  
i samorządowych (posiedzenia 
komisji, sesja Rady), dochodzą 
miłe skądinąd, lecz absorbujące 

czasowo spotkania o charakterze opłatkowym, z których 
największe – IV Samorządowe Spotkanie Opłatkowe  
– odbyło się w Dziechcińcu. Przybyło blisko 100 osób,  
a większość z nich odebrała wyróżnienia za działalność na 
rzecz lokalnej społeczności. Byli to uczniowie, nauczyciele, 
działacze, a także radni i sołtysi. Po długiej ceremonii 
honorowania i wyróżniania nastąpiły chwile wytchnienia 
za sprawą nowego pokazu ubiegłorocznej „Pastorałki”,  
w formie nieco zmienionej, ale robiącej nadal wrażenie. 

W ogóle jak przystało na okres przedświąteczny,  
sporo osób nagradzano i wyróżniano w Gminie.  
Doceniono – między innymi – członków działającego  
w strukturach GOPS Centrum Wolontariatu oraz członków 
i wolontariuszy Stowarzyszenia „Krokus”. Święty Mikołaj 
bawił dzieciaki i rozdawał im prezenty (np. w Gminnym 
Ośrodku Kultury i bibliotece w Duchnowie), a Gmina 
Wiązowna miała mocną ekipę reprezentującą ją podczas 
powiatowej konferencji turystycznej w Otwocku. Wszędzie 
było radośnie i wesoło: u Misia Uszatka w Wiązownie  
oraz u Kubusia Puchatka w Pęclinie. Opłatkowo i kolędowo 
było również w Izbie Regionalnej w Gliniance podczas 
spotkania z przedstawicielami NGO działających  
w Gminie Wiązowna, gdzie dokonano wstępnych  
założeń finansowych dla tych podmiotów na rok 2014.  
Było wiele innych spotkań i życzeń, których z braku 
miejsca nie przedstawiamy w tym numerze „Powiązań”.

Na sesji Rady Gminy, która odbyła się 29 listopada, 
radni nie mogli porozumieć się w kilku kwestiach i trzeba 
było ogłaszać przerwy w obradach, żeby samorządowcy, 
którzy przybyli na tę sesję w 15-osobowym komplecie 
(brawo!) mogli uzgodnić swoje stanowiska. Na przykład, 
już na początku przy głosowaniu zmian budżetowych 
głosy na „tak” i na „nie” rozłożyły się po równo i procedurę 
powtórzono po przerwie. Propozycja powtórzenia 
głosowania padła także przy ustalaniu stawek  
za selektywny odbiór odpadów.

Należy wspomnieć o nowym wydarzeniu teatralnym 
w Wiązownie, jakim był przedpremierowy pokaz pierwszej 
części musicalu „Mistrz i Małgorzata” według powieści 
Bułhakowa, ze specjalnie skomponowaną dla tego 
spektaklu muzyką Radosława Laddy`ego. Przedstawienie 
objawiło się na ciasnej scence GOK licznie przybyłym 
widzom w andrzejkowy wieczór i wzbudziło ogromny 
aplauz. Nie będę zachwalać, bo nie wypada, wszak sam  
w tym występowałem, ale proponuję zaczekać na premierę 
całości, zapowiedzianą na wiosnę.

Życzę wszystkim Mieszkańcom Gminy zdrowia  
i wszelkiej pomyślności z okazji nadchodzącego Bożego 
Narodzenia oraz Nowego Roku. Oby Anno Domini  
2014 okazał się dla nas wszystkich łaskawy.

                 Wasz redaktor naczelny
  Piotr Kitrasiewicz

Drodzy Czytelnicy!Brawo 
Stowarzyszenie 
„Krokus”
W czwartek 28 listopada, w świetlicy środowiskowej  
w Rzakcie odbyło się uroczyste zakończenie 
adresowanego do dzieci i młodzieży Projektu  
„Wspólnie osiągniemy więcej”, zrealizowanego  
przez Stowarzyszenie „Krokus”, we współpracy  
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Przybyła Wójt Gminy Anna Bętkowska, Dyrektor Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Łysik, Prezes 
Stowarzyszenia „Krokus” prof. Elżbieta Wiśniewska-Dryll, 

radna Barbara Bratko, sołtys Rzakty Stanisław Smolak, współ-
pracujący ze stowarzyszeniem psycholodzy, wolontariusze oraz 
instruktorzy i opiekunowie zajęć, które odbywały się w świetlicy  
w Rzakcie od czerwca do listopada br.

Były to warsztaty i zabawy artystyczne oraz edukacyjne, wy-
cieczki do kina, na farmę iluzji, zwiedzanie Warszawy, warsztaty 
z dekorowania pierniczków w pijalni czekolady w Warszawie. 
Wiele ciekawych wydarzeń , w których każdy uczestnik mógł wy-
kazać się kreatywnością i pomysłowością, współpracą koleżeńską 
i życzliwością dla innych.

Witając zgromadzonych Edyta Borkowska z GOPS zazna-
czyła, że Projekt mógł zostać zrealizowany dzięki sfinansowaniu 
go w kwocie 24 720 złotych z Województwa Mazowieckiego.  
Zaprezentowano na ekranie fotorelację z poszczególnych etapów 
wspólnego spędzania czasu, którą relacjonowali uczestnicy pro-
jektu w wieku od 7 do 15 lat. Uczestnikom wręczono dyplomy, 
każdy z indywidualnym uzasadnieniem zaznaczającym mocną ce-
chę danej osoby. Prezes Stowarzyszenia  prof. Elżbieta Wiśniew-
ska - Dryll, dyrektor GOPS Małgorzata Łysik oraz współprowa-
dzące zajęcia, Karolina Łysik i Ewa Dryll, wręczyły więc dyplomy 
za – m. in. -„uśmiech”, „pomocną dłoń”, „życzliwość”, „pogodę 
ducha”. Dyplomy otrzymali także wolontariusze, prowadzący za-
jęcia oraz współorganizatorzy. Specjalne wyróżnienie w postaci 
portretu autorstwa uczestników zajęć otrzymała Karolina Łysik. 
Odbył się krótki pokaz tańca: najpierw cztery dziewczyny zatań-
czyły w stylu country, a następnie cztery pary wykonały „belgij-
kę”. Uroczystość zakończył słodki poczęstunek. PK
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To był dobry rok. Sukcesy NGO

W poniedziałek 9 grudnia w Izbie  
Regionalnej w Gliniance od-
było się świąteczne spotkanie 

opłatkowe Wójt Gminy z przedstawicie-
lami organizacji pozarządowych (NGO) 
działających na terenie Gminy Wiązow-
na. Spotkanie przygotowała Urszula 
Skolasińska, Naczelnik WAiSO Urzędu 
Gminy.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. 
przedstawiciele Stowarzyszenia Forum 
Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna, 
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie „Je-
steśmy”, Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Związ-
ku Harcerstwa Polskiego, Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Smoki”, 
Ludowo-Integracyjnego Klubu Sporto-
wego Rzakta, Klubu Sportowego „Ad-
vit”, Gminnej Akademii Piłkarskiej, 
Gminnego Klubu Tenisa Stołowego, 
Stowarzyszenia Eszach, Stowarzyszenia 
„Wawrzynioki” i Leadera+.

Podsumowano tegoroczną współ-
pracę, którą określono jako pozytywną  
i satysfakcjonującą obie strony. Omówio-
no m.in. zasady rozliczania zadań pu-
blicznych realizowanych przy wsparciu 
finansowym Gminy, możliwość uczest-

– Życzę nam wszystkim dalszej 
owocnej współpracy w przyszłym  
2014 roku. Ten rok był dobry, ale kolejny 
może być jeszcze lepszy – powiedziała 
wójt Anna Bętkowska.

niczenia przedstawicieli NGO w szko-
leniach np. z finansów, czy w wyjazdach 
mających na celu poznanie „dobrych 
praktyk” współpracy ngo z samorządem. 
Dyskutowano nad współpracą w roku 
2014, w tym o. zorganizowaniu zajęć 
rekreacyjno-integrujących dla seniorów 
w Domu Kultury nad Świdrem czy akcji 
prozdrowotnych (np. „Idziemy po zdro-
wie do Mazowieckiego Parku Krajobra-
zowego”). Uczestnicy spotkania zgłasza-
li swoje oczekiwania finansowe na rok 
przyszły uzasadniając kwoty konkretny-
mi planami organizacyjnymi. 

Janusz Iwaszkiewicz z Eszacha poru-
szył temat nowej „fascynacji” jaką jest 
żeglarstwo, a konkretnie kursy i rejsy że-
glarskie organizowane przez nauczyciela 
z Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Gliniance, Daniela Kaczyńskiego, 
prowadzącego Szkolną Sekcję Żeglar-
ską. Warto wiedzieć jakie zadania można 
realizować w ramach sportów wodnych.

Spotkanie zakończone zostało świą-
tecznie. Czerwony barszcz, opłatek, 
życzenia i glinieckie sójki, uświetniły  
to tradycyjne spotkanie. 

 PK
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Przepisy, przepisy
Szanowni Mieszkańcy, 

przepisy ustawy Prawo wodne nakładają obowiązki na właścicieli 
gruntów. Spółki wodne ułatwiają nam realizowanie części 
obowiązków. Ponawiam apel do mieszkańców o przystępowanie  
do spółek wodnych, celem uniknięcia odpowiedzialności i szkód  
na własnym mieniu z powodu zaniedbań m.in. w oczyszczaniu rowów.
Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145)
Art. 29.
1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej,  
 nie może:
 1) zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku  
  odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej,  
  ani kierunku odpływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów  
  sąsiednich;
 2) odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.
2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz  
 zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek 
przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów 
sąsiednich.

Art. 37.
Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające 
poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w szczególności, między 
innymi:
1) pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych  
 lub podziemnych;
2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
Na szczególne korzystanie z wód wymagane jest pozwolenie 
wodnoprawne, które wydaje starosta.
Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest również na każdą 
budowę/przebudowę urządzeń wodnych, każdą ingerencję  
w rów, drenowanie, itp., np.: przebudowa drenowania, budowa 
przepustu na rowie, zmiana parametrów rowu, wylot na rowie.

Art. 77.
1. Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych  
 należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli  
 urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej – do tej  
 spółki. 
2. Jeżeli obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie jest wykonywany,  
 organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ustala,  
 w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści  
 przez właścicieli gruntu, szczegółowe zakresy i terminy jego  
 wykonywania. 

 ANNA BĘTKOWSKA 

Okiem wójta



AktuAlności

5Powiązaniagrudzień 2013

Przedmiot opodatkowania
Ustawowe

stawki
max.

Gmina
Wiązowna

Gmina 
Halinów

Gmina 
Sulejówek

Gmina 
Kołbiel

Gmina 
Józefów

Gmina 
Otwock

Grunty

Związane z działalnością gospodarczą 0,89 0,73 0,75 0,82 0,80 0,83 0,88

Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,56 4,37 4,16 4,39 4,51 4,31 4,51

Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,46 0,31 0,37 0,34 0,35 0,37 0,42

Budynki

Mieszkalne 0,74 0,61 0,67 0,69 0,66 0,69 0,73

Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 23,03 19,12 18,78 20,20 19,00 21,89 22,00

Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  
materiałem siewnym 10,75 8,78 8,22 10,43 10,75 10,21 10,65

Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,68 4,04 4,26 4,35 4,68 4,44 4,63

Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego 7,73 3,83 od 4,75 

do 7,07
od 5,71 
do 7,05 6,44 7,34 7,66

Taryfowa grupa 
odbiorców Wyszczególnienie Cena

stawka netto
Cena

stawka brutto

Gospodarstwa 
domowe Cena za 1 m3 dostarczonej wody  2,75 zł/m3 2,79 zł/m3

Pozostali 
odbiorcy Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,84 zł/m3 4,15 zł/m3

Dla ww. 
odbiorców Stawka opłaty abonamentowej

4,74 zł/ 
na odbiorcę/ 

m-c

5,12 zł/ 
na odbiorcę/ 

m-c

Taryfowa grupa 
odbiorców Wyszczególnienie Cena

stawka netto
Cena

stawka brutto

Gospodarstwa 
domowe Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 9,43 zł/m3 10,18 zł/m3

Pozostali 
odbiorcy Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 11,57 zł/m3 12,50 zł/m3

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena
stawka netto

Cena
stawka brutto

Gospodarstwa domowe w którym 
jest co najmniej czworo dzieci  

do 18. roku życia lub do 26. roku 
życia gdy kontynuują one naukę 

Cena za 1 m3 
dostarczonej 

wody
2,45 zł/m3 2,65 zł/m3

Zestawienie porównawcze stawek podatku od nieruchomości obowiązujących  
w gm. Wiązowna i w wybranych gminach sąsiednich, w 2014 r.

TARYFY I CENNIKI 
za wodę i ścieki – 2014 rok 

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

Na kanalizację 
dla Gminy 
Wiązowna 
– 4 miliony złotych 
Na podstawie umowy podpisanej w dniu 9 grudnia br, 

miedzy Gminą Wiązowna a Zarządem Województwa 
Mazowieckiego, Gmina może otrzymać do 4 milio-

nów złotych na dofinansowanie operacji pn.: „Podniesienie 
jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowo-
ściach Wiązowna Gminna, Stefanówka, Boryszew i Duchnów,  
gmina Wiązowna – poprzez budowę kanalizacji sanitar-
nej”. Planowany koszt całkowity budowy sieci kanalizacyjnej  
w tych miejscowościach wynosi 6 736 924,18 pln. Pieniądze  
z dotacji pokryją ok. 73 % kosztów kwalifikowanych przed-
sięwzięcia, które będzie realizowane w ramach w działania 
321” Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”  
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.

Zgodnie z podpisaną umowa budowa kanalizacji realizowana 
będzie w latach 2014-2015.

Roboty budowlane ruszą z początkiem 2014 r. po uprzednim 
przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie 
publiczne.

JAN WIERZBICKI  
GŁÓWNY SPECJALISTA WYDZIAŁ INWESTYCJI UG

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  
ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z póź. zm.), w dniu 
30 października 2013 roku Rada Gminy Wiązowna podjęła uchwałę  
Nr 133.XLVII.2013 w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na tere-
nie gminy Wiązowna. 

Taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 r.  
do dnia 31 grudnia 2014 r. i wynoszą:

Taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 r.  
do dnia 31 grudnia 2014 r. i wynoszą:

Równocześnie Rada Gminy Wiązowna  uchwałą Nr 134.XLVII.2013 
z dnia 30 października wprowadziła dopłatę do 1 m3 dostarczonej 
wody dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Wiązowna  
w wysokości 0,30 zł/m3 (netto). Po uwzględnieniu powyższej dopłaty 
cena 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych wyniesie:

JANUSZ CHABER, DYREKTOR ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WIĄZOWNIE



6 Powiązania grudzień 2013

fo
t. 

 P
io

tr
 K

itr
as

ie
w

ic
z

Trudne decyzje – dobre działania 

Rozpoczęto jak zwykle od zmian 
w budżecie Gminy, które przed-
stawił Skarbnik Wiesław Mił-
kowski. I od razu zrobiło się go-

rąco. Niektórym radnym nie spodobało 
się, że nadwyżki budżetowe mają zostać 
przeznaczone na częściową spłatę zadłu-
żenia Gminy. Jako pierwsza zabrała głos 
w tej sprawie Renata Falińska, negatyw-
nie oceniając propozycję lokowania wol-
nych środków na spłatę rat kapitałowych 
i pożyczek oraz pokrycia deficytu budże-
towego.

– Mamy tak wiele do zrobienia w na-
szej gminie, że w pierwszej kolejności 
powinniśmy realizować zaplanowane 
inwestycje i skupić się na wykonaniu in-
westycji mających wpływ na polepszenie 

Równie gorąca atmosfera towarzy-
szyła wyborowi metody ustalenia opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustaleniu stawki tej opłaty na 
terenie gminy Wiązowna. W przedstawio-
nym projekcie uchwały obniżono stawkę 
z 7 do 5 zł za odbiór odpadów zbieranych 
w sposób selektywny dla rodzin posia-
dających czworo i więcej dzieci. Zdania 
członków rady okazały się podzielone.

– Jestem przeciwny, bo w ten sposób 
promujemy rodziny, które otrzymały 
już zniżkę w postaci dopłat do 1 metra 
sześciennego wody. Komisja jest zdania,  
że należy obniżyć opłatę za odbiór od-
padów komunalnych osobom w wieku 
starszym oraz emerytom – wyraził zdanie 
swoje oraz kolegów z Komisji Gospodar-
czej jej przewodniczący Robert Duczek. 
Innego zdania była Marzena Dach, która 
uznała, że osobami starszymi i niedołęż-
nymi opiekuje się przecież Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej. 

– Ulgi prorodzinne są słuszne, ale dla 
budżetu Gminy oznaczają one niewielkie 
wpływy przy jednoczesnych kosztach ob-
sługi administracyjnej. Jestem za stworze-
niem programu wspólnej ulgi dla rodzi-
ny, obejmującej wszystkie opłaty – zabrał 
głos Andrzej Cholewa.

Za przyjęciem uchwały w propono-
wanej formie padło 9 głosów. Oddali je: 
Marzena Dach, Renata Falińska, Piotr 
Izdebski, Anna Lech, Piotr Łapiński, 
Rafał Nejman, Irena Nowak, Monika 
Sokołowska, Waldemar Suchecki. Prze-
ciwni jej przyjęciu byli: Andrzej Cholewa, 
Robert Duczek, Jan Markowski, Dorota 
Pliszczyńska. Natomiast Barbara Brat-
ko i Józef Roman Witan wstrzymali się  
od głosu.

W toku kolejnych prac, jednogłośnie 
przyjęto uchwałę dotyczącą ustalenia ter-
minu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, zgodnie z którą od 1 stycz-
nia 2014 roku obowiązywać będzie mie-
sięczny, a nie kwartalny, tryb wnoszenia  
(do 15 dnia każdego miesiąca) opłat  
za wymienioną w uchwale usługę. Rów-
nież jednogłośnie zaakceptowano pod-
wyższenie wysokości „diet oraz zwrotów 
kosztów podróży służbowej sołtysom  
i przewodniczącym rad osiedli. Będą oni 
otrzymywać miesięczną dietę zryczałtowa-
ną za wykonywane czynności i pełnioną 
funkcję w wysokości 40 zł, a także 150 zł 
za udział w naradzie zwołanej przez wójta 

Sesję Rady Gminy Wiązowna w dniu 29 listopada, która odbyła się przy pełnym 
quorum – zdominowały trudne decyzje dotyczące wydatków na inwestycje  
w gminie. Na dworze było zimno, ale na sali momentami gorąco. 

bytu naszych mieszkańców – powiedziała 
radna Falińska. 

Niektórzy z radnych podzielili ten 
punkt widzenia. Po przeprowadzonym 
głosowaniu okazało się, że 6 osób jest 
za przyjęciem uchwały w sprawie zmian 
w budżecie Gminy i taka sama liczba  
za jej odrzuceniem. Troje samorządow-
ców wstrzymało się od głosu.

– Jest dla mnie szokiem, to co pań-
stwo wyraziliście wynikiem głosowa-
nia. To wstrzyma działania inwestycyjne  
dla naszych mieszkańców. Robimy szko-
dę ludziom – gorzko skomentowała wy-
nik wójt Anna Bętkowska.

W tej sytuacji, zgodnie z art. 17 usta-
wy samorządzie gminnym, przewodni-
cząca rady Monika Sokołowska ogłosiła 
przerwę w obradach i radni oraz radca 
prawny udali się na naradę. Po powrocie 
na salę, przewodnicząca zapowiedziała 
ponowne głosowanie, stosownie do od-
powiedniego paragrafu Statutu Gminy. 
Zanim do niego doszło, Dorota Plisz-
czyńska oświadczyła, że zmieniła swoje 
stanowisko. 

– Ze względu na zaistniałą sytuację 
zmieniam swoją decyzję, nie dlatego,  
że zmieniłam poglądy, ale uznałam,  
iż odrzucenie tej uchwały będzie szko-
dliwe dla gminy, że będzie jeszcze gorzej, 
chociażby dlatego, iż nie odbędzie się 
przetarg na ulicę Szkolną w Wiązownie  
– wyjaśniła radna.

Tym razem wynik głosowania oka-
zał się inny, bo oprócz radnej Pliszczyń-
skiej głos na „tak” oddał Rafał Nejman,  
który poprzednio wstrzymał się od głosu. 
Liczbą głosów: 8 pozytywnych do 6 nega-
tywnych, przy 1 wstrzymującym się, zmia-
ny budżetowe zostały przyjęte. 

Wieści z sesji

KONDOLENCJE
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Wieści z sesji

WIEŚCI Z USC 
Powoli, ale systematycznie rośnie 
liczba mieszkańców gminy Wiązow-
na. Dziś jest nas 11 066. Coraz więcej 
osób nie tylko tutaj mieszka ale i mel-
duje się.
Przypominam wszystkim miesz-
kańcom naszej gminy, że cały czas 
trwa  konkurs na 11.111 mieszkańca,  
na którego , po zameldowaniu się cze-
ka nagroda niespodzianka. 
Przypominam też o sprawdzeniu 
ważności swojego dowodu osobiste-
go. Dokumenty wydane w roku 2004,  
w przyszłym roku utracą ważność  
(dla osób małoletnich – wydane  
w roku 2009).
W 2013 roku wydano w tut. USC około 
1 300 dowodów osobistych. W związ-
ku z nadaniem nazw ulic w miejsco-
wościach: Pęclin, Majdan, Góraszka, 
Rzakta, Bolesławów, osoby tam za-
mieszkałe winny w celu uniknięcia 
kłopotów z załatwianiem spraw urzę-
dowych, wymienić swoje dowody 
osobiste. 

Alina Dębska
z-ca kierownika USC

W listopadzie radni pracowali w komisjach merytorycznych, wspólnym posiedzeniu 
25-go i sesji 29 listopada. Na wspólnym posiedzeniu wysłuchano bieżących informacji 
inwestora centrum handlowego w Góraszce, a także negatywnie oceniono propozycję 
zmian w komunikacji, przedstawioną na sesji październikowej. Podczas sesji  
dwukrotnie głosowano zmiany WPF i budżetu, ponieważ pierwsze głosowania 
zakończyły się równą liczbą głosów „za” i „przeciw” (6:6 i 3 wstrzymujące).  
Podczas powtórnych głosowań (zgodnie ze statutem) dwoje radnych spośród 
wstrzymujących zagłosowało „za”.

Dokonano zmian w uchwałach śmieciowych, ustalając comiesięczny okres 
płatności za śmieci oraz obniżoną do 5 zł opłatę za śmieci segregowane dla rodzin  
od czworga dzieci wzwyż. Podwyższono diety sołtysów, za to stawki podatkowe  
od nieruchomości na 2014 rok uległy jedynie korekcie o wskaźnik inflacyjny.  
Rada wyraziła zgodę na projekt związany z gospodarką niskoemisyjną i przystąpienie 
do programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – z myślą o budowie ciągów 
pieszo-rowerowych. Nie wyrażono za to zgody na służebność przesyłu dla PGE – radni 
mieli zastrzeżenia do proponowanych rozwiązań. Rada zleciła Komisji Rewizyjnej 
przeprowadzenie kontroli Wydziału Inwestycji UG, dotyczącej kilku przetargów,  
a powodem zlecenia były np. opóźnienia terminów realizacji.

Radni brali udział w premierze „Mistrza i Małgorzaty” w GOK 30 listopada, opłatku 
samorządowym 12 grudnia oraz innych spotkaniach przedświątecznych, na które 
napływają zaproszenia wraz z życzeniami. Za wszystkie dziękujemy i życzymy również 
pełnych pokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz Dobrego Roku 2014.

Smutek wywołała wiadomość o tragicznej śmierci Patryka w Czarnówce, 
zwłaszcza, że zaledwie kilka dni wcześniej podczas prac nad projektem budżetu 
Komisja Budżetowa zaproponowała, a wójt przyjęła propozycję pilnego zrealizowania 
oświetlenia na tym odcinku drogi powiatowej. Radni łączą się w żałobie z najbliższymi 
zmarłego chłopca.

Monika Sokołowska, Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

Z prac Rady Gminy Wiązowna

i 80 zł za udział w sesji. Oznacza wzrost  
o 10 zł stawki zryczałtowanej i za udział  
w sesji oraz o 50 zł za uczestniczenie w na-
radzie zwołanej przez wójta.

Przy 11 głosach oddanych na tak,  
1 przeciwnym (R. Duczek) i 3 wstrzymu-
jących się (J. Markowski, M. Sokołowska, 
J.R. Witan), przyjęto określenie wysoko-
ści stawek podatku od nieruchomości  
na rok 2014. Regulacja wyniesie 0,9%, 
czyli jest to stopień inflacji w stosunku  
do stawek tegorocznych. 

Kolejna sprawa to niemal jednogłośnie 
przegłosowana zgoda na przystąpienie  
do realizacji projektu pod nazwą „Plan go-
spodarki niskoemisyjnej Gminy Wiązow-
na” (jedyną osobą, która się wstrzymała 
była Irena Nowak) oraz na przystąpienie 
Gminy do współpracy w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
(ZIT) w Warszawskim Obszarze Funk-
cjonalnym i zawarcie porozumienia po-
między Gminą Wiązowna i pozostałymi 
gminami WOF, Tę ostatnią uchwałę przy-

jęto przy 4 głosach wstrzymujących się  
(I. Nowak, M. Sokołowska, W. Suchec-
ki, J. R. Witan). Bez sprzeciwów przyjęto 
nowe nazwy ulic: dla Dziechcińca (Za-
ciszna oraz Źródlana) oraz dla Duchno-
wa (Zamkowa). Wszystkie trzy nazwy 
ulic istnieją w obrębie geodezyjnym Pęc-
lin i zostały przedłużone na tereny dwóch 
sąsiednich sołectw. 

Jednogłośnie zlecono Komisji Rewi-
zyjnej przeprowadzenie kontroli w Wy-
dziale Inwestycji Urzędu Gminy. Zakres 
kontroli dotyczył będzie przetargu i re-
alizacji – Termomodernizacji Gminnego 
Przedszkola w Pęclinie wraz z moder-
nizacją pomieszczeń i instalacji z roku 
2013; modernizacji i rozbudowy budyn-
ku komunalnego w Malcanowie na cele 
oświatowe; wykonania dokumentacji 
modernizacji i rozbudowy Szkoły Podsta-
wowej w Gliniance; przebudowy budynku  
w Woli Karczewskiej na Wiejski Dom 
Kultury „Nad Świdrem”. W wyniku 
dyskusji rozszerzono zakres kontroli  
o przetarg na budowę ul. Szkolnej w Wią-
zownie na osiedlu XXX-lecia wraz z od-
wodnieniem chodnika.

 PIOTR KITRASIEWICZ 
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IV Samorządowe Spotkanie Opłatkowe. 

„Najlepsi są wśród nas” 

W  czwartek 12 grudnia w Sali Bankietowej restau-
racji „Raj” w Dziechcińcu odbyło się IV Samo-
rządowe Spotkanie Opłatkowe z mottem prze-
wodnim „Najlepsi są wśród nas”. Na spotkanie 

przybyło ponad 100 osób, nie tylko radnych, sołtysów, dyrek-
torów szkół, nauczycieli, przedstawicieli NGO działających 
na terenie Gminy, instytucji, jednostek organizacyjnych gminy  
i wiele osób którym nie są obojętne sprawy partycypacji spo-
łecznej w gminie.

Gości powitała przewodnicząca rady Gminy Wiązowna 
Monika Sokołowska, która poprosiła o uczczenie minutą ci-

Każdy z nas pragnie być zauważany, doceniany i chwalony, 
czujemy się wtedy lepiej, uważamy, że to co robimy jest 
pożyteczne i cenne. Wśród mieszkańców gminy Wiązowna, 
uczniów, społeczników, nauczycieli i zwykłych ludzi jest wiele 
osób niezwykłych. Tych, którzy są zbyt skromni, żeby mówić 
o swoich osiągnięciach. I tym właśnie osobom poświęcone  
zostało to spotkanie.

szy pamięć 13-letniego ucznia Patryka Nasiłowskiego, ucznia 
gimnazjum w Gliniance, który zginął tragicznie na drodze  
w Czarnówce, potrącony przez „pirata” za kierownicą.  
Następnie glos zabrała Wójt Gminy Anna Bętkowska kładąc 
nacisk na rolę oświaty i edukacji w procesie rozwojowym  
młodego człowieka oraz trud nauczycieli i wychowawców  
w jego ukształtowanie. Powiedziała również, że wiele można 
zdziałać pracując razem, że „gwiazda” nic sama nie zrobi, wo-
kół niej powstanie spopielona i pusta ziemia. 

Pierwszą część spotkania zdominowała ceremonia wręcza-
nia nagród i podziękowań wszystkim, którzy zasłużyli na mia-
no „najlepszego z najlepszych”. Dyrektorzy placówek oświa-
towo-wychowawczych wskazywali uczniów szkół, rodziców, 
społeczników i nauczycieli wyróżniających się w pozalekcyjnej 
działalności na rzecz młodzieży.

Tym wszystkim, którzy dają temu co robią całe serce – swój 
czas, zaangażowanie, inwencję i pomysły. Lista obdarowanych 
i docenionych była imponująca. Uczestnicy spotkania gorą-
cymi oklaskami docenili ich pracę, jej efekty i zaangażowanie  
w to co robią. 

– To cieszy, gdy wśród nagrodzonych są osoby z różnych 
grup zawodowych i społecznych – powiedziała Dorota Kana-
bus-Prokop, kierownik Oświaty Gminnej.

Każda placówka oświatowo-wychowawcza wytypowała 
swoich kandydatów, a wójt, przewodnicząca Rady Gminy, 
kierownik Oświaty Gminnej Dorota Maria Kanabus-Prokop 
oraz dyrektorki danej placówki wręczały dyplomy i upomin-
ki. Przedszkola zgłaszały rodziców, natomiast szkoły rodzi- 
ców oraz uczniów, a większość również swoich pracowni-
ków wyróżniających się w pozalekcyjnej działalności na rzecz  
młodzieży.

Nagrody honorowe przypadły również pięciu osobom  
działającym na rzecz dzieci i młodzieży. Byli to: Czesław 
Ziemiński (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci), Krystyna Mo-
tyka (Centrum Wolontariatu), ks. prałat Tadeusz Łakomiec 
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(proboszcz parafii św. Wojciecha w Wiązownie), ks. Tadeusz 
Firysiuk (proboszcz parafii św. Pawła Apostoła w Zakręcie), 
ks. Krzysztof Krzesiński (proboszcz parafii św. Wawrzyńca  
w Gliniance). 

Wręczono stypendia wójta uczniom wyróżniającym się  
w działalności pozalekcyjnej (np. za wysoką lokatę w konkur-
sie krasomówczym w Legnicy lub za zwycięstwo w między-
narodowym konkursie tanecznym). Dokonała tego Marzena 
Dach, przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy Wiązow-
na. Nagrodzono radnych oraz sołtysów, służby mundurowe 
(Policję i OSP), członków komitetu organizującego tegoroczne 
dożynki parafialno-gminne.

Po odczytaniu fragmentu Ewangelii św. Łukasza przez  
ks. Łakomca, złożono zebranym najlepsze życzenia, a następ-
nie wszyscy dzielili się opłatkiem.

Spotkanie zakończył pokaz „Pastorałki” Leona Schillera 
(tekst) i Jana Maklakiewicza (muzyka), wystawionej po raz 
pierwszy w 1922 roku w Teatrze Polskim w Warszawie. Uro-
czysta premiera tego spektaklu na wiązowskim gruncie od-
była się w grudniu 2012 roku. Po spektaklu przedstawiciel 
Wiązowskiego Teatru Amatorskiego podziękował Powiatowi 
Otwockiemu za dotację, jak również Stowarzyszeniu Ruch 
Aktywności Społeczno-Gospodarczej „Wola” z Woli Duckiej 
za wypożyczenie strojów i rekwizytów do spektaklu oraz Kole 
Gospodyń Wiejskich z Glinianki za współudział i wypożycze-
nie strojów.

IV Samorządowemu Spotkaniu Opłatkowemu towarzyszyła 
wystawa prac członków sekcji plastycznej GOK. Uczestniczył  
w nim także artysta rzadkiej w Polsce sztuki areografu, Dariusz 
Pogorzelski z Zakrętu, który zaprezentował kilka swoich obra-
zów wykonanych tą techniką. 

– Zajmuję się sztuką areografii od 8 lat, a nauczyłem się 
jej od Piotra Parczewskiego, który w swoim studio w Elblągu  
zaszczepił ją na polskim gruncie. Polega ona na malowaniu 
kompresorem przy pomocy sprężonego powietrza, co na- 
daje dziełu charakter hiperrealistyczny. Wymyślono ją jesz-
cze w 1760 roku, ale potem w ciągu kolejnych stuleci ule-
gała udoskonalaniu i unowocześnianiu – powiedział Dariusz  
Pogorzelski.

Trzy ze swoich obrazów podarował autor Gminie. Najwięk-
szy z podarowanych obrazów przedstawia choinkę na tle lasu 
i zasp śnieżnych, a bombki na choince domalował autor przy 
pomocy uczestników opłatkowego spotkania w „Raju”.  

 US, PK
FOT.: OLGA NOWAK, PIOTR KITRASIEWICZ

Na spotkania przedświąteczne zaprosili nas:
 1.	 Stowarzyszenie	Rodzin	i	Przyjaciół	Osób	Niepełnosprawnych	Intelektualnie	 
	 	 „Jesteśmy!”	z	siedzibą	w	Duchnowie

	 2.	 Towarzystwo	Przyjaciół	Dzieci	do	wszystkich	świetlic	środowiskowych	 
	 	 prowadzonych	w	gminie	Wiązowna

	 3.	 Przedszkole	„Pod	Stumilowym	Lasem”	w	Pęclinie

	 4.	 Gminne	Przedszkole	im.	Misia	Uszatka	w	Wiązownie

	 5.	 Gminne	Przedszkole	w	Zakręcie

	 6.	 Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Radiówku

	 7.	 Gminny	Zespół	Szkolno-Gimnazjalny	w	Zakręcie

	 8.	 Komenda	Powiatowa	Policji	w	Otwocku

	 9.	 Zespół	Szkolno-Gimnazjalny	w	Zakręcie

	 10.	 Gminny	Ośrodek	Kultury	w	Wiązownie

	 11.	 Dom	Opieki	„Iwona”	w	Wiązownie

	 12.	 Sekcja	fotograficzno-filmowa	z	Rzakty	i	Wiązowny	/GOK/

	 13.	 Bractwo	Kurkowe	„Lechity”

	 14.	 LGD	„Natura	i	Kultura”	z	Wiązowny

	 15.	 Związek	Nauczycielstwa	Polskiego,	Oddz.	Wiązowna	i	Zarząd	Otwocki

Dziękuję	bardzo	za	wszystkie	zaproszenia,	przepraszając	jeśli,	z	powodu	nawału	
obowiązków	na	niektóre	z	nich	nie	udało	się	dotrzeć.	Życzę	Państwu	wszystkiego	
najlepszego,	szczęścia,	zdrowia,	pomyślności	na	nadchodzące	Święta	Bożego	
Narodzenia	i	na	nowy	rok	2014.	 ANNA BĘTKOWSKA

Gratulacje za taniec
Organizator XXXV Międzynarodowego Festiwalu Tańca 
Młodzieżowego złożył Pani Wójt gratulacje za bardzo udane 
występy grup tanecznych z Wiązowny.

Białystok, dn. 15 listopada 2013 r.

          Wójt Gminy Wiązowna
          mgr inż. Anna Bętkowska

Szanowna Pani
Gratuluję Pani występów znakomitych zespołów ta-

necznych RYTM, TAKT, TAKT-Bis i TAKCIK, działającego  
w Pani mieście przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wią-
zownie. Okazale zaprezentowały się na XXXV Międzyna-
rodowego Festiwalu Tańca Młodzieżowego, który odbył się 
8-10 listopada 2013 r. w Wasilkowie k. Białegostoku. Nad-
mieniam, iż zespoły zdobyły łącznie 12 medali, 2 puchary  
i 8 miejsc finałowych. 

Jestem pełna podziwu również dla doskonałych instruk-
torów tańca, m.in. P. Anny Chwalczuk, opiekunów i zaan-
gażowania rodziców. 

Wysokie umiejętności, świetna choreografia tancerzy 
klasyfikują zespół bardzo wysoko w rankingach zespołów 
tanecznych z kraju i zagranicy. 

Uczestnicy festiwalu z wielu miast Polski oraz Rosji i Ło-
twy prezentowali swoje umiejętności w kategoriach tanecz-
nych: DISCO, HIP HOP, DISCO SHOW, INNE FORMY 
TAŃCA oraz w trzech kategoriach wiekowych: do 11 lat, 
do lat 15 i powyżej 15 lat. 

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w następnym 
XXXVI Międzynarodowym Festiwalu Tańca Młodzieżo-
wego, który odbędzie się w czerwcu 2014 br.

Z poważaniem
Organizator festiwalu

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JARD
inż. Radosław Dzieman

Iwona Zajączkowska
z-ca dyr. ds. marketingu P.W. Jard
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Szkoła w Gliniance ma już 75 lat!

Uroczystości rozpoczęły się w Ko-
ściele Parafialnym pw. Świętego 
Wawrzyńca w Gliniance. W uro- 
czystej Mszy św. koncelebrowa- 

nej, której przewodniczył ks. Krzysztof 
Krzesiński wzięli udział licznie zgroma-
dzeni goście i poczty sztandarowe: Szkoły 
Podstawowej w Górkach, Szkoły Podsta-
wowej w Zakręcie, Gimnazjum z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II  
w Gliniance, Powiatowego Zarządu PSL  
w Otwocku i OSP w Gliniance. W wygło-
szonej homilii proboszcz przypomniał wy-
darzenia sprzed 25 lat związane z nadaniem 
szkole imienia i przekazaniem sztandaru.

Główne uroczystości odbyły się na sali 
gimnastycznej SP, gdzie zebranych powita-
ła dyrektor szkoły pani Alicja Wieczorek. 
Wśród zaproszonych gości byli m.in. wła-
dze samorządowe Gminy: Wójt Gminy 
Wiązowna – Anna Bętkowska, skarbnik 
Gminy – Wiesław Miłkowski, przewodni-
cząca Rady Gminy – Monika Sokołowska, 
Radni naszej Gminy, dyrektorzy zaprzy-
jaźnionych szkół podstawowych i gimna-
zjów, przedstawiciele Rady Gminy, prze-
wodniczący Rady Rodziców m.in. pani 
Elżbieta Majek, która 25 lat temu przeka-
zywała ówczesnej pani dyrektor Zofii Fic-
-Karwińskiej sztandar, a także absolwenci. 
Liczną grupę stanowili absolwenci rocznik 
1949, którzy 50 lat temu ukończyli naszą 
szkołę. Inicjatorem i współorganizatorem 
ich spotkania był pan Kazimierz Nowak. 
Szczególnymi gośćmi, których wystąpie-
nia uświetniły przebieg uroczystości, byli: 
pan Janusz Czyż – syn pierwszego kie-
rownika i absolwent Szkoły Podstawowej 

w Gliniance oraz pan Ryszard Ochwat  
– Prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum 
Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. 

Kończąc część oficjalną dyrektor szko-
ły podkreśliła, że słowa patrona „Prawdę 
mówić. Prawdą się kierować.” są do dziś 
aktualne i są dla nas drogowskazem w wy-
chowywaniu młodego pokolenia. Po po-
witaniu nastąpiła część artystyczna w wy-
konaniu uczniów szkoły. Całość występów 
uczniów zwieńczyły popisy akrobatyczne 
uczniów klas V-VI. Potem głos zabrali go-
ście. Wójt pani Anna Bętkowska, Przewod-
nicząca Rady Gminy pani Monika Soko-
łowska, życzyły uczniom wielu sukcesów 
w nauce, podkreślając by czerpali wzorce  
z życia swojego patrona, „a być może któ-
ryś z absolwentów zostanie premierem”. 
Pan Ryszard Ochwat – Prezes Towarzystwa 

23 listopada 2013 roku był w Szkole Podstawowej w Gliniance dniem 
rocznicowych obchodów: 25-lecia nadania imienia Wincentego Witosa  
oraz 75-lecia istnienia szkoły.

Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa  
w Wierzchosławicach powiedział o dzia-
łalności muzeum i wzbogacił wiedzę o pa-
tronie o dodatkowe informacje. Natomiast 
absolwent naszej szkoły i syn jej pierwsze-
go kierownika pan Janusz Czyż wspomi-
nał lata spędzone w Gliniance – ówczesne 
dziecięce zabawy i psoty. Wszyscy z ogrom-
nym zainteresowaniem słuchali jego opo-
wieści. Niejednej z zebranych na sali osób 
przywołały one obrazy i wspomnienia z ich 
dzieciństwa i szkolnych lat – niekiedy bar-
dzo osobiste od których w oku zakręciła 
się łza. Dodał, że choć: „dziś zamieniliśmy 
drewniane ławki i kałamarze z atramentem 
na nowoczesne sale z komputerami i tabli-
cami multimedialnymi, lecz misja szkoły 
pozostała taka sama. I taki sam jest mały 
człowiek – uczeń, przed którym szkoła ma 
otwierać nowe horyzonty”. 

Życzenia wielu sukcesów z przesła-
niem „wyłącznie łagodnych zakrętów, 
zza których wyłaniają się drogi do dalszej 
wędrówki” przekazali dyrektorzy placó-
wek oświatowych. Podziękowania złożyła 
również była dyrektor pani Wanda Wit-
kowska, za to, „że mogłam przez ponad  
43 lata doświadczać radości i wszystkiego 
co najlepsze pracując właśnie w tej szkole”. 

Po wystąpieniach gości i podziękowa-
niach na salę wjechał tort ufundowany 
przez Radę Rodziców w postaci szkolnej 
tarczy. Wszyscy zebrani odśpiewali szko-
le 100 lat, a potem przy szwedzkim stole 
mogli delektować się glinianeckimi „sój-
kami’ z czerwonym barszczykiem i innymi 
przygotowanymi na tę okazję specjałami, 
wspominając minione szkolne czasy.  
 ANNA PNIEWSKA, KRYSTYNA WYGLĄDAŁA
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OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie unieważnia,  

od dnia 20 listopada 2013 roku, pieczątkę o następującej 

treści: „DYREKTOR Gminnego Ośrodka Kultury  

w Wiązownie Arkadiusz Głogowski”.

220 tys. złotych – przeznaczono w roku 2013 na wsparcie  
realizacji zadań przez organizacje pozarządowe z zakresu  
upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Łącznie zrealizowano 17 zadań we współ-
pracy z podmiotami trzeciego sektora z zakresu organizacji 
imprez sportowo rekreacyjnych, o zasięgu gminnym, powia-
towym, a nawet ogólnopolskim. Organizacje pozarządowe, 
będące najbliżej mieszkańców, ich potrzeb i oczekiwań coraz 
chętniej same proponują jakie zadania, przy niewielkim wspar-
ciu finansowym Gminy, chcą realizować. I znakomicie im się 
to udaje. 

115 tys. złotych – taka jest wartość zrealizowanych projek-
tów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i wspar-
cia rodzin dysfunkcyjnych. Gmina Wiązowna pomogła również 
zrealizować zadania w obszarze zajęć integracyjnych dla osób 
niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
W tym w zakresie we współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi i GOPS-em prowadzono działania na rzecz aktywizacji  
i integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

Odbyło się kilka gier terenowych pozwalających na poznanie 
tożsamości i historii nie tylko lokalnej ale i narodowej, zorga-
nizowano wyjazdy kulturalne i sportowe dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, zorganizowano uroczystości patriotyczne, a także 
szereg imprez kulturalnych.

W ramach współpracy z NGO prowadzone były szkolenia 
dot. współfinansowania przez samorząd działań skierowanych 
do społeczności lokalnej, rozliczania tych zadań.

W grudniu Rada Sportu działająca w gminie Wiązowna za-
proponowała rodzaj zadań do realizacji w roku 2014 opiniując 
również wysokość środków przeznaczonych na ich wykonanie.

Wójt Gminy posiłkując się tą opinią ogłosił konkursy ofert 
na realizacje zadań publicznych przy wsparciu środków z dota-
cji Gminy dla organizacji pozarządowych działających na rzecz 
mieszkańców gminy Wiązowna.

Gmina Wiązowna wraz z SALVE MEDICA z Łodzi przy 
współpracy z Ośrodkiem Zdrowia w Wiązownie i Ośrodkiem 
Zdrowia w Gliniance, zorganizował w roku 2013 kilka akcji 
nieodpłatnych badań mammograficznych dla mieszkanek gminy 
Wiązowna. Najbliższe badania mammograficzne odbędą się przy 
Ośrodku Zdrowia w Wiązownie odbędą w dniu 28 lutego 2014 r.

 URSZULA SKOLASIŃSKA
 NACZELNIK WAISO UG

Gmina Wiązowna w mijającym roku intensywnie 
współpracowała z organizacjami pozarządowymi.  
Czas na podsumowanie. 

Działania gminy 
na rzecz NGO 

Wójt Gminy zaprasza do zapoznania się ze sporządzanymi  
zmianami obowiązującego studium Gminy Wiązowna

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY WIĄZOWNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna 

Zgodnie z art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że projekt zmiany Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Wiązowna sporządzony zgodnie z Uchwa-
łą nr 58.XXVI.2012, Uchwałą nr 59.XXVI.2012, Uchwałą 
nr 69.XXIX.2012 – w sprawie przystąpienia do sporządzania 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gm. Wiązowna zatwierdzonego Uchwałą 
Nr 85.XVI.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 października 
2011 r., będzie wyłożony wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko do publicznego wglądu w dniach od 2.01.2014 r. do 
3.02.2014 r. na I piętrze w Urzędzie Gminy Wiązowna w godzi-
nach pracy Urzędu: pon. 8-17, wt.-czw. 8-16, pt. 8-15.
Dyskusja publiczna odbędzie się dnia 20.01.2014 r. (ponie-
działek) w Urzędzie Gminy o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości praw-
nej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi 
należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wiązowna z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.02.2014 roku, (ad-
res korespondencyjny: Wójt Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59,  
05-462 Wiązowna).

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, 
poz. 1227 z 2008 r.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się 
z dokumentacją prognozy oddziaływania na środowisko pro-
jektu ww. zmiany studium oraz projektu ww. zmiany studium, 
zamieszczonymi w publicznie dostępnym wykazie danych za-
wierających informacje o środowisku i jego ochronie, w termi-
nie i miejscu podanym powyżej.

Wnioski i uwagi w trybie art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 40 ustawy  
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. nr 199, poz. 1227 z 2008 r.) do wyżej wymienionej do-
kumentacji należy składać w formie pisemnej, ustnie do pro-
tokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym 
na adres e-mail: urzad@wiazowna.pl, z podaniem imienia  
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 24 lutego 2014 r. w Urzędzie Gminy 
Wiązowna lub na jego adres. Zgodnie z art. 41 w/w Ustawy 
uwagi lub wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez 
rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest 
Wójt Gminy Wiązowna.

 Wójt Gminy Wiązowna
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Mocna ekipa z Wiązowny

W konferencji wzięli udział przed- 
stawiciele samorządów admi-
nistracyjnych oraz placówek 

muzealnych, bibliotek i stowarzyszeń  
z terenu regionu otwockiego. Byli wśród 
nich m.in. Paweł Ajdacki, prezes PTTK 
oddział Otwock; Mirosław Budzyński, 
kurator Muzeum Wnętrz w Otwocku 
Wielkim; Robert Beller, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Otwocku. 
Celem konferencji było zaprezentowa-
nie aktualnej kondycji bazy oraz atrak-
cyjności turystycznej powiatu otwoc-
kiego, sposobów budowania potencjału 
turystycznego, jak również jego uwarun-
kowań prawnych, finansowych i eduka-
cyjnych.

Jedną z prelekcji, zatytułowaną „Jak 
budować potencjał turystyczny? – Forty-
fikacje „Przedmoście Warszawa”, wygło-

Gmina Wiązowna wzięła udział w II Powiatowej Konferencji Turystycznej 
„Budowa potencjału turystycznego”, która odbyła się 20 listopada w Powiatowym 
Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku. 

sił Hubert Trzepałka ze Stowarzyszenia 
Na Rzecz Zabytków i Fortyfikacji „Pro 
Fortalicium”, od dawna współpracujący 

z Urzędem Gminy Wiązowna w zakresie 
odtwarzania na terenie gminy Wiązow-
na pozostałości fortyfikacyjnych z okre-
su I i II wojny światowej. Omawiając 
zabytki militarne w regionie otwockim 
Trzepałka podkreślił swoją działalność 
na terenie Gminy Wiązowna, a słucha-
czy dokładniej wprowadziły w temat 
towarzyszące mu przedstawicielki UG 
Wiązowna: Olga Nowak i Ewelina Ko-
walska. W dowód wdzięczności za ak-
tywność prelegenta na obszarach nad 
Mienią oraz propagowanie wiązowskich 
pozostałości historyczno-militarnych,  
w imieniu wójta Anny Bętkowskiej, po-
dziękowanie panu Hubertowi złożyła 
oraz kwiaty wręczyła Urszula Skolasiń-
ska, naczelnik WAiSO w UG. 

Podsumowania wystąpień dokonał 
wiceprezes PTTK Andrzej Gordon, a po 
krótkiej przerwie nastąpił panel dysku-
syjny, z udziałem przedstawicielek Wią-
zowny, które w ożywionej, a momentami 
również polemicznej dyskusji wyrażały 
swoje poglądy dotyczące słabych i moc-
nych stron budowy potencjału turystycz-
nego w powiecie otwockim. PK

Dotacje gminne dla spółek wodnych

Piątego grudnia w Urzędzie Gminy 
Wiązowna wójt Anna Bętkowska  
i Skarbnik Wiesław Miłkowski 

przekazali na ręce radnej Marzeny Dach, 
reprezentującej Spółkę Wodną Majdan, 
podpisaną umowę o przyznaniu dotacji 
celowej na utrzymanie urządzeń meliora-
cyjnych na terenie wsi Majdan.

– Jest to dotacja dla najlepiej działa-
jącej spółki wodnej z terenu gminy Wią-
zowna – powiedziała wręczając umowę 
pani wójt i składając serdeczne gratulacje.

Spółkę Wodną Majdan mieszkańcy 
tego sołectwa powołali 7 grudnia 2011 r.  
po powodzi, która nawiedziła miejsco-
wość Majdan w lipcu 2011 r. Była to druga  
spółka wodna w gminie Wiązowna. Każ-
dego roku do spółki przystępuje coraz 
więcej mieszkańców.

W bieżącym roku Spółka Wodna 
Majdan, z wykorzystaniem środków 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkie-
go w Warszawie oraz Starostwa Powiatu 
Otwockiego, przeprowadziła konserwa-
cję odcinków rowu M-5 i M-7 na łącznej 
długości 2 km.

Trwa konserwacja dotowanego przez 
Gminę Wiązowna działu drenarskiego 11  
– bardzo ważnego obiektu, którego  
awarie powodowały dotkliwe rozlewiska  
i zawyżony poziom wód gruntowych  
w zachodniej części wsi Majdan.

Dotacje przekazane zostały w tym 
roku wszystkim spółkom wodnym, które 
o nie wnioskowały: S. W. Majdan, S.W. 
Góraszka i S.W. Wiązowna Północna.

Dotacje wykorzystywane są na bie-
żącą konserwację rowów i drenowania. 
Warunkiem uzyskania dotacji ze strony 
Gminy jest złożenie przez spółkę pra-
widłowego wniosku oraz zapewnienie 
udziału własnego w dotowanym zadaniu 
w wysokości co najmniej 30%.

W 2013 roku łączna kwota dotacji 
gminnych dla spółek wodnych wyniosła 
aż 45 tys. 770 zł i jest prawdopodobnie 
najwyższą w naszym powiecie. Zosta-
ła ona rozdzielona proporcjonalnie do 
wkładu własnego danej spółki.

Dzięki prawidłowemu rozeznaniu 
potrzebnych robót, dotacje wykorzy-
stywane są prawidłowo pod względem 
technicznym, co powoduje widoczne  
efekty przywrócenia prawidłowych sto-
sunków wodnych w rejonie wykonywa-
nych robót.

Niech powyższe efekty będą zachętą dla 
mieszkańców innych wsi borykających się 
z zawyżonym poziomem wód do założenia 
własnej spółki wodnej. Co ważne i z czego 
wielu mieszkańców gminy nie zdaje sobie 
sprawy: Obowiązek konserwacji urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych należy 
do poszczególnych właścicieli gruntów. 
Do każdego z osobna, lub zrzeszonych  
w spółkę wodną. Korzyść założenia spół-
ki polega między innymi na tym, iż gmi-
na może wydatkować środki budżetowe 
na wsparcie takiej organizacji. Nie ma 
natomiast podstaw, za wyjątkiem sytuacji 
wyjątkowych, do zlecania wykonywania 
robót utrzymaniowych urządzeń wodnych 
leżących na nieruchomościach prywatnych 
(urządzenia melioracji wodnych szczegóło-
wych znajdują się w 90% właśnie na nieru-
chomościach prywatnych). Poprzez dota-
cje dla spółek wodnych pomoc finansowa 
ze strony gminy jest możliwa i pożyteczna. 
 PRZEMYSŁAW KAŹMIERCZAK 

Możesz pomóc sobie i sąsiadom 
pozbyć się problemu podtopień twojej 
nieruchomości. Dobrym sposobem  
jest utworzenie spółki wodnej,  
która będzie zajmować się 
utrzymywaniem urządzeń 
melioracyjnych i przystąpienie do niej 
w charakterze członka. Założenie spółki 
wodnej umożliwia otrzymanie przez nią 
dotacji z funduszy publicznych.
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W Mikołajkowy piątek 6 grudnia w gościnnych pro-
gach Domu Kultury ŚWIT w Warszawie odbyła się  
VI edycja Beatlemania Festival – imprezy organizowa-

nej przez pasjonatów – dla pasjonatów i przyciągającej co roku 
miłośników nieśmiertelnych kompozycji legendarnej „czwórki  
z Liverpoolu”. Festiwal składa się tradycyjnie z części konkur- 
sowej oraz koncertowej. W tym roku przesłuchania konkur-
sowe rozpoczęły się już od 9 rano i trwały przez cały dzień.  

Ok. 19 przyszedł natomiast czas na koncert laureatów oraz 
występ gości specjalnych: znakomitego skrzypka i kompozy-
tora Filipa Siejki oraz „skażonego beatlesowskim pierwiast-
kiem”, słynącego z niesamowitej radości i energii grania zespołu  
The Rookles.

Zarówno podczas eliminacji, jak i w koncercie finałowym 
Agnieszka zaśpiewała dwie piosenki z repertuaru The Beatles: 
„Oh! Darling” oraz „Eleanor Rigby”. Wokalistce  akompanio-
wał na gitarze instruktor GOK, autor oryginalnych aranżacji  
– p. Roman Sadowski.

Talent oraz szczególne walory głosowe 16-letniej wokalist-
ki zostały docenione przez profesjonalne jury, które przyznało 
Agnieszce II nagrodą Festiwalu.

Już następnego dnia rozpoczęły się natomiast eliminacje  
do kolejnej imprezy – X Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki 
Europejskiej, w którym udział wzięło ponad 170 wykonawców 
reprezentujących placówki kulturalno-artystyczne z całej Polski 
(m.in. z Gdyni, Nowego Sącza, Poznania, Warszawy, Tarnobrze-
gu). Podczas koncertu finałowego, który odbył się w urokli-
wych wnętrzach Starego Młyna Hotelu Boss w Miedzeszynie, 
Agnieszka Bieńkowska została uhonorowana I miejscem w ka-
tegorii wiekowej 16-19 lat. W nagrodę młoda wokalistka otrzy-
mała m.in. nominację i zaproszenie do udziału w Światowym 
Festiwalu Młodzieży we włoskim Lido di Jesolo.

Uczestnictwo w tym wydarzeniu byłoby dla licealistki  
z Otwocka z pewnością niezwykle cennym doświadczeniem 
artystycznym i nagrodą za dotychczasową pracę i osiągnięcia.  
Dla naszego miasta i regionu natomiast – okazją do międzynaro-
dowej promocji i nawiązania nowych kulturalno-artystycznych 
kontaktów. ROMAN SADOWSKI

Podopieczna Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie, 
występująca na co dzień z zespołem Rh Blues, Agnieszka 
Bieńkowska, odniosła ogromny sukces zostając laureatką 
dwóch ogólnopolskich festiwali wokalnych.

Sukces z Beatlesami

Drużyna ze Szkoły Podstawowej z Glinianki  w składzie: 
Maciej Pindara, Michał Kaczyński, Filip Manaj, Klau-
dia Maczyńska, wystartowała z 40 miejsca i wywalczyła  

na 60 drużyn startujących miejsce 30.
Na wyróżnienie zasługuje dobry wynik Klaudii, na 8 zdobyła 

6 pkt., co na IV szachownicy dało jej 12 miejsce, trochę lepiej 
wypadł Filip z 6 pkt., bo na III szachownicy zajął 10 miejsce.

Cieszy nas widoczny postęp tych zawodników i stały ich roz-
wój. Na szkolne zajęcia we wtorki nieustannie przychodzi kilku-
nastu uczestników szlifować swoje umiejętności.

Spora grupka uczestników dopiero rozpoczyna przygodę  
z szachami, co spowalnia rozwój pozostałych, dlatego planuje-
my od przyszłego roku stworzyć dwie grupy”.

Drużyna ze Szkoły Podstawowej z Zakrętu w składzie: Mi-
kołaj Salamon, Jakub Łęgowski, Szymon Łęgowski, Natalia 
Pogorzelska wystartowała już nie pierwszy raz, zajmując w ze-
szłym roku 42 miejsce, a w tym roku 34 miejsce na startujących  
60 drużyn.

Na wyróżnienie zasługuje dobry wynik Natalki, na 8 zdobyła 
5 pkt., co na IV szachownicy dało jej 20 miejsce.

Cieszy nas widoczny postęp tych zawodników i stały ich roz-
wój. Na szkolne zajęcia w piątki nieustannie kilkunastu uczestni-
ków szlifuje swoje umiejętności. Dla nowych chętnych, którym 

W Drużynowych Mistrzostwach Mazowsza Szkół 
Podstawowych w szachach szybkich w dniu 7 grudnia 2013 r.,  
które już tradycyjnie odbywają się w Wesołej, uczestniczyły 
zespoły ze szkół podstawowych Gminy Wiązowna.

Dobre wyniki szachistów 

obecny plan lekcji uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach sza-
chowych, postaramy się o dodatkową godzinę zajęć od przy-
szłego roku”.

Drużyna ze Szkoły Podstawowej z Wiązowny w składzie: 
Przemysław Laszczak, Mateusz Wróblewski, Janek Śliwiński, 
Karolina Zawada wystartowała już nie pierwszy raz zajmując  
w zeszłym roku 24 miejsce, a w tym roku 7 miejsce na startują-
cych 60 drużyn.

Na wyróżnienie zasługuje Świetny wynik Przemka w ogólnej 
klasyfikacji na ponad 250 zawodników zajął miejsce 2., na 8 partii 
zdobył 8 pkt., co na I szachownicy dało mu 1 miejsce.

Cieszy nas widoczny postęp tych zawodników i stały ich roz-
wój. Zapraszamy  wszystkich chętnych do gry w szachy we wtorki  
od 17.00 do 19.00, na ul. Kościelną 20 w Wiązownie.

 STEFAN GROCHOWSKI
 INSTRUKTOR SZACHOWY
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Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 
zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt:
...Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy prze-
ciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia  
przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej  
niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia... 

25 stycznia
Żanęcin  godz.  9.00
Rudka  godz. 10.30
Dziechciniec   godz. 11.30
Pęclin                 godz. 13.00
Malcanów           godz. 14.30

15 lutego
Michałówek godz. 9.00

Izabela  godz. 10.00
Zakręt  godz. 12.00

1 marca
Stefanówka      godz. 9.00
Majdan             godz. 10.00
Zagórze  godz. 13.30

29 marca
Boryszew         godz. 9.00
Duchnów         godz. 11.00
Kąck                  godz. 13.00

Szczegóły dotyczące szczepień na plakatach.
Gabinet Weterynaryjny POLI-VET S.C.

05-462 Wiązowna, ul. Boryszewska 2, Tel. 22 789 01 23

Przekaż 1% podatku organizacjom lokalnym
Czas, gdy wypełniamy rozliczenie podatku dochodowego (PIT), to również  

czas, gdy organizacje posiadające status pożytku publicznego, przyznawany  
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zabiegają o przekazanie im 1%  
z podatku. Proszę i zachęcam mieszkańców gminy Wiązowna do włączenia się  
w tę formę wsparcia działalności non-profit.

Spis organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Wiązowna  
na rzecz społeczności lokalnej znaleźć można na stronie www.wiazowna.pl  
w zakładce „NGO organizacje pozarządowe w Gminie Wiązowna.  
Możemy im przekazać w rozliczeniu rocznym PIT – 1% Zachęcam gorąco  
do zapoznania się z działalnością tych organizacji i ich wsparcia.  
Nawet niewielka kwota ma ogromne znaczenie dla tych, którzy jej potrzebują. 

 Urszula Skolasińska 

1% podatku

Od 1 stycznia 
2014 r. – nowa 
taryfa biletowa

Co nowego?
Bilet jednorazowy staje się także bi-

letem przesiadkowym ważnym przez  
75 minut (tylko w strefie 1) lub 90 minut 
(w strefach 1 i 2).

Dotychczasowe bilety jednorazowe  
zachowują ważność jako bilety przesiad-
kowei można je wykorzystać do końca 
2014 roku.

• Nie trzeba zwracać biletów jedno-
razowych, a także 20-minutowych 
oraz ważnych w strefie 1 biletów  
dobowych.

• Bilet weekendowy i bilet weeken-
dowy grupowy – ważny od piątku  
(od godziny 19.00) do poniedział-
ku (do godziny 8.00) – idealne roz-
wiązanie dla turystów i studentów  
zaocznych.

Bilety 30 i 90 dniowe aktywowane 
przed 1 stycznia 2014 roku obowiązują 
do końca terminu ich ważności.

Szczegółowe informacje dotyczące 
zmian oraz cen biletów w nowej taryfie 
dostępne są na stronach www.ztm.waw.pl 
oraz www.wiazowna.pl

MICHAŁ BIAŁEK
 INSPEKTOR WAISO 

Po przejściu przez gminę Wiązowna huraganu Ksawery w godzinach nocnych,  
w dniach 6 i 7 grudnia br. zostały przewrócone trzy wiaty. 
Drogi gminne oraz urządzenia zlokalizowane w pasie dróg tych dróg ubezpieczone 

są  Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych,  do którego szkodę zgłoszono  przesyłając 
również ubezpieczycielowi dokumentację fotograficzną. 

Z uwagi na bardzo dużą ilość zgłoszeń, oględziny rzeczoznawcy z TUW odbyły 
się w dniu 17 grudnia br. Wydział Techniczny Urzędu natychmiast po oględzinach  
przystąpił do likwidacji szkód i naprawy wiat. Wykonane zostały fundamenty beto-
-nowe na trzech przystankach, a następnie niezwłocznie nastąpi montaż wiat przystan-
kowych.

BOGUSŁAW MARKOWSKI
 NACZELNIK WYDZ. TECHNICZNEGO UG 

Przystąpiono do likwidacji szkód i naprawy trzech wiat na przystankach linii ZTM: 
w Malcanowie przy ul. Kotliny, w Dziechcińcu – Sklep Jeżyk i w Gliniance  
– przy Ośrodku Zdrowia. 

Naprawa uszkodzonych 
wiat przystankowych

Szczepienia przeciwko wściekliźnie 
– plan szczepień na I kwartał 2014 roku



Rozmaitości

15Powiązaniagrudzień 2013

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

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Redakcja zastrzega sobie prawo  
redagowania nadesłanych tekstów  
oraz nie zwraca materiałów
niewykorzystanych.
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przedszkola zaproponowała dzieciakom degustację miodu ze sło-
ika przy pomocy specjalnych pałeczek. Niektóre dzieci chętnie 
skorzystały z zaproszenia, były jednak i takie, które nie chciały 
próbować miodu i trzeba było odwoływać się do pośrednictwa 
rodziców. Zresztą niektóre z mam skosztowały odrobinę złociste-
go nektaru zamiast swoich pociech. 

Nastąpiła ceremonia złożenia ślubowania. Pani dyrektor czyta-
ła poszczególne punkty tej jakże ważnej deklaracji, a po każdym 
punkcie dzieci powtarzały słowo: „Przyrzekamy”. A co przyrze-
kły? Na przykład – „zabawki szanować i dookoła wszystko po-
rządkować”. Potem pani dyrektor pasowała każdego z trzylatków 
na przedszkolaka poprzez dotknięcie jego ramienia dużą czerwo-
ną kredką.

Na koniec dzieci zostały zaproszone wraz z rodzicami na słod-
ką ucztę, składającą się z ciastek będących wypiekiem własnym 
rodziców. W tym pamiętnym dniu „namaszczenie” na przedszko-
laka uzyskało 21 trzylatków.  PK

Witając dzieci oraz ich rodziców, dyrektor przedszkola 
Anna Cichecka, powiedziała: – Miś Uszatek zamiesz-
kał z nami od 2000 roku i pokochał wszystkie dzieci. 

Dzisiaj będzie przyglądać się jakie piękne występy dla niego przy-
gotowaliście.

Trzylatki zaprezentowały program artystyczny przygoto-
wany pod kierunkiem Agnieszki Gawryś przy pomocy Anny 
Kloch. Akompaniament muzyczny zapewnili Barbara i Sławomir  
Winniccy. Dzieciaki mówiły wierszyki, śpiewały piosenki, grały 
na bębenkach i wystukiwały proste melodyjki pałeczkami. 

„Kap kap pada deszcz za oknem
Kap kap wszystko z deszczu moknie
Kap kap lecą krople z nieba
Kap kap a ja sobie śpiewam”

– wyśpiewywały maluchy przy pomocy dorosłych. Dla tych ostat-
nich było osobne zadanie. 

– Teraz poproszę mamy i tatusiów o powiedzenie wierszyka  
o przedszkolaku, w przeciwnym razie nie zostaną przyjaciółmi 
Misia Uszatka – zachęcała dyrektor Cichecka osiągając zamie-
rzony efekt, bo dorośli dzielnie stanęli na wysokości zadania,  
za co zostali nagrodzeni brawami przez swoje pociechy, a następ-
nie wszyscy, bez względu na wiek, wykonali – oczywiście na proś-
bę Misia Uszatka - hymn przedszkola o znanych słowach refrenu: 

„Przyszedł do nas mały miś, śmieszny miś
Jest już z nami nie od dziś”.
– Co jest największym przysmakiem Misia? – zapytała Anna 

Cichecka, a kiedy dzieci odpowiedziały, że „miodek”, szefowa 

Z pomocą Misia Uszatka
W Gminnym Przedszkolu im. Misia Uszatka w Wiązownie 
odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka trzylatków, 
które we wrześniu rozpoczęły uczęszczanie do tej placówki.
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Pokaz „Mistrza i Małgorzaty”

Pierwsza część musicalu wg tej 
powieści odbyła się w ostatnią 
sobotę listopada w Ośrodku 
Kultury w Wiązownie. Spektakl  

w reżyserii Artura Niedziółki wystawiony 
został przez Wiązowski Teatr Amatorski. 
Adaptacji scenicznej powieści Bułhako-
wa dokonał Rafał Wejner. Muzykę do 
przedstawienia skomponował Radosław 
Laddy, który również współreżyserował 
partie śpiewane. O sceny choralne za-
dbała dyrygentka wiązowskiego chóru 
Mienia River Gospel Choir Malwina 

łac Poncjusza Piłata w Jerozolimie, salę 
restauracyjną „U Gribojedowa” i wiele 
innych. Sceny dramaturgiczne, czysto ak-
torskie zręcznie przeplatały się ze śpiewa-
nymi oraz tańczonymi.  Przedstawienie 
wyposażono w fachowe tricki sceniczne; 
nieoczekiwane pojawienie się Wolanda, 
ucięta a żywa głowa Bengalskiego, prze-
niesienie Lichojedjewa do Jałty.

Widzowie przyjęli ten przedpremiero-
wy pokaz długimi oklaskami. Dziękując 
im oraz Gminie i sponsorom Artur Nie-
dziółka zapowiedział premierę dwuakto-
wej całości za kilka miesięcy. W formie 
przedsmaku części drugiej cały zespół 
wykonał nastrojową pieśń o tęsknocie  
za sobą dwojga rozdzielonych ze sobą 
przez los a raczej przez władzę polityczną, 
ludzi; tytułowego Mistrza, czyli zamknię-
tego w szpitalu psychiatrycznym pisarza  
i jego ukochanej Małgorzaty.

Artyści WTA przyjęli podziękowa-
nie za wspaniały spektakl od pani Wójt  
i od Skarbnika Gminy, jak również 
ogromny tort ufundowany przez Gminę 
z napisem: „Wiązowski Teatr Amatorski” 
i datą „30 listopada”.

„To fakt. A fakty to najbardziej uparta 
rzecz pod słońcem.” Spektakl ten był bar-
dzo udanym przedsięwzięciem. US

Borkowicz. Nad organizacją całości czu-
wała Dorota Czermińska. Scenografia, 
kostiumy i rekwizyty były dziełem Doro-
ty Czermińskiej, Joanny Czubak, Małgo-
rzaty Koczyk, Tomasza Gołębiowskiego  
i Tomasza Wiśniewskiego.  

Na prezentację spektaklu w andrze-
jowy wieczór przybyli do GOK liczni 
widzowie, rodzice aktorów, współmał-
żonkowie, przyjaciele. Spektakl obejrzała 
Anna Bętkowska Wójt Gminy Wiązowna 
i Skarbnik Gminy  Wiesław Miłkowski, 
radna Anna Lech i przewodnicząca Rady 
Gminy Monika Sokołowska. Rada Re-
nata Falińska uczestniczyła w akcji sce-
nicznej jako aktorka i wokalistka. Wśród 
wykonawców znaleźli się, poza miesz-
kańcami gminy Wiązowna, mieszkańcy 
Otwocka, Józefowa i Warszawy. Na ma-
łej scenie GOK odtworzono w umowny 
sposób poszczególne miejsca akcji, w tym  
Patriasze-Prudy – skwer w Moskwie, pa-

„Tak, człowiek jest śmiertelny,  
ale to jeszcze pół biedy. Najgorsze, 
że to, iż jest śmiertelny, okazuje się 
niespodziewanie, w tym właśnie sęk”  
– to jeden z cytatów powieści „Mistrz  
i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa, 
który może warto zapamiętać.  


