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Konsultacje społeczne w sprawie WCK
W dniach 20, 24 i 26 stycznia br. na terenie gminy 
Wiązowna odbyły się spotkania konsultacyjne w spra-
wie budowy Wiązowskiego Centrum Kultury (WCK), 
kolejno w największych miejscowościach gminy: Wią-
zownie, Zakręcie i Gliniance.

W spotkaniach uczestniczyła wójt Anna Bętkow-
ska, zastępca wójta Tomasz Kostyra, radni  Rady Gmi-
ny Wiązowna, pracownicy Urzędu Gminy oraz człon-
kowie Komisji Konsultacyjnej. Dokonano prezentacji 
budynku WCK i amfiteatru w wersji multimedialnej 
omawiając zakres dokumentacji projektowej, wiel-
kość obiektów i ich przeznaczenie. Zapoznano rów-
nież mieszkańców Gminy z zagadnieniem finanso-
wania budowy Wiązowskiego Centrum Kultury oraz 
z kosztami jego utrzymania.

Mieszkańcy trzech miejscowości licznie uczestniczy-
li w spotkaniach, biorąc udział w ożywionej dyskusji 
dotyczącej zasadności budowy Wiązowskiego Cen-
trum, wypowiadając się za jego budową, jak i przeciw 
realizacji tej inwestycji.

Na spotkaniach można było otrzymać ankietę kon-
sultacyjną, w której mieszkańcy mogli opowiedzieć 
się, czy są za  czy przeciw budowie WCK, uzasadnia-
jąc swoje stanowisko. Ankietę można było wypełnić 
i do 31 stycznia złożyć ją u sołtysa, w Gminnym Cen-
trum Informacji, u członka Komisji Konsultacyjnej, 
czy wprost w Urzędzie Gminy. 

Komisja konsultacyjna dokonała analizy ankiet, 
która posłuży jako materiał opiniotwórczy dla Rady 
Gminy Wiązowna w celu podjęcia decyzji o realizacji 
przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „budowa 
Wiązowskiego Centrum Kultury”, bądź odstąpienia 
od realizacji tego zadania.  UG

Wyniki konsultacji
Mieszkańcy Gminy Wiązowna wypowiedzieli się 

w sprawie budowy Wiązowskiego Centrum Kultury 
(WCK) w Wiązownie, poprzez ankiety, których celem 
było uzyskanie opinii mieszkańców naszej gminy na 
temat budowy Wiązowskiego Centrum Kultury w miej-
scowości Wiązowna.

Jak podała Komisja Konsultacyjna, w konsul-
tacjach oddano łącznie 1 111 Ankiet Konsulta-
cyjnych (właściwie 1 112 głosów, lecz na jednej 
ankiecie oddały głos 2 osoby) co stanowi 13,23 % 
frekwencji. 

 Pełna treść Protokołu Komisji Konsultacyjnej dostęp-
na jest na stronie www.wiazowna.pl

Głosów ważnych oddano 1 023 
z czego: 

1. głosów na „TAK”: 471 
2. głosów na „NIE”: 542 
3.  głosów 

„NIE MAM ZDANIA”: 10

fo
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Emocje i racje
Radni określili swoje stanowisko doty-
czące budowy Wiązowskiego Centrum 
Kultury, które było odbiciem konsultacji 
społecznych na ten temat. Nieznaczna 
większość powiedziała „nie”.

Podczas sesji Rady Gminy, która od-
była się 7 lutego, przyjęto 7 projektów 
uchwał oraz 1 stanowisko. O ile deba-
ta nad uchwałami przebiegła w miarę 
sprawnie i spokojnie, to właśnie dys-
kusja nad stanowiskiem wzbudziła 
największe emocje. Dotyczyła bowiem 
sprawy budowy Wiązowskiego Cen-
trum Kultury czyli inwestycji, która po-
dzieliła wiązowską społeczność na jej 
zwolenników oraz przeciwników.

Radni jednogłośnie zaakceptowali wy-
najęcie lokalu użytkowego firmie Opti-
mus Zofia Zaręba w budynku ośrodka 
zdrowia przy ul. Lubelskiej 36 na okres 
trzech lat czyli do 31 grudnia 2013 roku, 
z przeznaczeniem go na świadczenie 
usług medycznych w zakresie stomato-
logii ogólnej i protetyki. Również bez 
sprzeciwów samorządowcy wyrazili 
zgodę na wynajem do końca roku 2013 
lokalu w tym samym budynku na pro-
wadzenie praktyki zdrowotnej lekarzowi 
diabetologowi, Bolesławowi Stelmaskie-
mu. Ustalono składy osobowe Komisji 
Planowania i Strategii Rozwoju oraz Ko-
misji Rewizyjnej, co stało się niezbędną 
formalnością po złożeniu mandatu rad-
nej przez Magdalenę Łukomską. Skład 
tej ostatniej komisji nie uległ zmianie, 
natomiast w Komisji Planowania i Stra-
tegii Rozwoju miejsce byłej radnej zajął 
Piotr Izdebski. Zaakceptowano na dro-
dze uchwały plany pracy komisji stałych 
na rok 2011 oraz przyjęto dwa projekty 
uchwał wprowadzone na prośbę wójta 
Anny Bętkowskiej do porządku obrad 
już po rozpoczęciu sesji. Jeden dotyczył 
wprowadzenia na terenie gminy kursu 
języka angielskiego finansowanego z fun-
duszy unijnych, a drugi – w ramach tego 
samego programu – języka 
hiszpańskiego. Gmina nie 
poniesie z tego tytułu żad-
nych kosztów, oprócz na-
turalnej obsługi logistycz-
nej obu projektów.

DWA WARIANTY
Po zaakceptowaniu pro- 

jektów uchwał przystą-
piono do pracy nad przy-
jęciem stanowiska w spra-
wie WCK. Przewodnicząca 
Rady Gminy Monika So-

kołowska przedstawiła dwa warianty 
stanowisk, z których jeden stwierdzał, 
że RG uznaje kontynuowanie budowy 
Wiązowskiego Centrum Kultury za za-
sadne, a drugi – że za niezasadne. Radni 
w wyniku głosowania mieli opowie-
dzieć się za jednym z dwóch wariantów. 
Zanim jednak doszło do wyrażenia zda-
nia przez każdego z samorządowców, 
wyniki konsultacji społecznych zrefero-
wała zgromadzonym naczelnik Wydzia-
łu Administracji i Spraw Obywatelskich 
Urszula Skolasińska, która pełniła funk-
cję przewodniczącej Komisji Konsulta-
cyjnej (o wynikach konsultacji: czytaj 
obok). Głos zabrała także wójt Anna 
Bętkowska informująca zebranych mię-
dzy innymi o tym, że Zarząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego nie wyraził zgody na 
przedłożoną przez władze gminy prośbę 
dotyczącą przesunięcia terminu budowy 
WCK. Budowa ta musiałaby zakończyć 
się do końca czerwca przyszłego roku czy-
li obiekt należałoby zbudować w całości, 
co w obecnych warunkach finansowych 
gminy wydaje się mało prawdopodobne 
w ciągu jednego sezonu budowlanego. 
Wśród wielu palących problemów przed 
jakimi stoi gmina w obecnej chwili, wójt 
wskazała na długo oczekiwaną budowę 
przedszkola w Zakręcie, konieczność 
zakupu samochodu specjalistycznego 
na dowóz dzieci niepełnosprawnych do 
szkół, a także drugiego pojazdu – dowo-
żącego podopiecznych Środowiskowego 
Domu Pomocy Społecznej w Radiówku 
na warsztaty terapii zajęciowej w tej pla-
cówce. Niemałe koszty pochłonie budo-
wa świetlicy w Woli Karczewskiej, jak 
również wiele innych pozycji widnieją-
cych w budżecie na 2010 rok.

GŁOSOWANIE BEZ NIESPODZIANEK
Niektórzy radni wyrażali bardzo ak-

tywne poparcie dla inwestycji, próbu-
jąc podważyć w ogóle sens poddawa-
nia tego tematu pod głosowanie. Na 

przykład, Irena Nowak uznała, że bu-
dowa Wiązowskiego Centrum Kultury 
powinna stanowić kontynuację pracy 
poprzedniej Rady Gminy i należałoby 
traktować ją jako fakt dokonany. Także 
Renata Falińska i Marzena Dach zgła-
szały krytyczne uwagi pod adresem 
zasadności mającego nastąpić głosowa-
nia.

– Jesteśmy związani umową z Mar-
szałkiem Województwa Mazowieckie-
go – powiedziała wójt, a poproszony 
o zabranie głosu mecenas wyjaśnił, że 
nie było osobnej uchwały dotyczącej 
budowy WCK, a pozycja ta tylko zna-
lazła się budżecie gminnym. 

– Stanowisko Rady będzie ułatwie-
niem dla pani wójt, żeby wiedziała co 
wprowadzić w autopoprawce do pro-
jektu budżetu gminy na ten rok. Każdy 
radny zapewne już wie, jakie stanowi-
sko zająć, a dalsza dyskusja na ten te-
mat jest niepotrzebna, bo od tego były 
przecież konsultacje – zabrał głos wice-
przewodniczący Piotr Łapiński. 

Uwaga na temat zakończenia dysku-
sji była konieczna i wynikała z faktu 
niezwykłego ożywienia panującego na 
sali. Niektórzy z siedzących na widowni 
mieszkańców próbowali zabierać głos 
bez zgody przewodniczącej przedsta-
wiając głośno swoje punkty widzenia, 
co napotykało na sprzeciw prowadzą-
cej sesję Moniki Sokołowskiej. 

– Zakończmy dyskusję, ona już nicze-
go nie wniesie. Wszystko co było na ten 
temat do powiedzenia już zostało wy-
powiedziane, zarówno za budową, jak 
i przeciwko niej – zaapelowała przewod-
nicząca. Wreszcie, po wielu burzliwych 
polemikach z udziałem radnych, jak 
i części publiczności, gdzie dobrze znane 
argumenty padały po raz kolejny, doszło 
do głosowania. 6 radnych opowiedziało 
się za zasadnością kontynuowania budo-
wy WCK, a 8 uznało ją za niezasadną. 
Wynik głosowania pokrywał się (w %) 
z materiałem zebranym z ankiet, który 
wykazał nieznaczną przewagę przeciw-
ników inwestycji nad jej zwolennikami. 

Analogiczna przewaga 
przeciwników (różnica 2 
głosów) zaistniała także 
na forum Rady Gminy. 

W przerwie sesji, w koś-
ciele św. Wojciecha w Wią-
zownie odbyła się msza 
w intencji pomyślności 
wspólnoty samorządo-
wej kadencji 2010-2014, 
na którą przybyły władze 
Gminy Wiązowna, radni 
oraz mieszkańcy.

Piotr Kitrasiewiczfo
t.
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Harmonogram pracy Rady Gminy 
Wiązowna na 2011 rok.

Planowane w 2011 roku sesje Rady Gminy Wiązowna odbywać 
się będą w ostatnią środę  miesiąca według zamieszczonego poniżej 
harmonogramu.

Lp. Termin sesji Główny temat sesji

1. 28 lutego 1.  uchwalenie budżetu na rok 2011
2.  przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy na lata 2011-2024
2. 30 marca 1.  sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy 

Wiązowna z organizacjami pozarządowymi za rok 2010 
2.  zapoznanie się ze stanem majątkowym Gminy 

pod kątem lokowania przyszłych inwestycji, analiza 
planów zakupu/sprzedaży majątku gminnego 

3.  podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia 
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wiązowna

3. 27 kwietnia 1.  sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok

2.  zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostek 
organizacyjnych Gminy Wiązowna

4. 25 maja 1.  problemy młodzieży – bezrobocie, patologie społeczne
2.  pomoc dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej (dożywianie, funkcjonowanie stołówek, 
stypendia szkolne, świadczenia rodzinne, zasiłki losowe)

3.  projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania i wypłacania 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

5. 29 czerwca 1.  sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
2.  podjęcie uchwały w/s absolutorium
3.  sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wiązowna

6. 31 sierpnia 1.  zapoznanie Rady z informacją Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Spraw Społecznych o sytuacji placówek 
oświatowych, kulturalnych i sportowych na terenie gminy

7. 28 września sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2011 roku
8. 26 

października
1.  podjęcie uchwały w/s podatków i opłat lokalnych 

oraz podatku rolnego na 2012 rok
2. sprawozdania z analizy oświadczeń majątkowych
3.  podsumowanie pracy placówek oświatowo-wychowawczych 

na terenie gminy za rok szkolny 2010/2011 
4. wybory ławników sądowych

9. 30 listopada 1.  uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok 

2.  uchwalenie Gminnego Programu Współpracy z 
organizacjami pozarządowymi  na 2012 rok

10. 28 grudnia 1.  uchwalenie budżetu na 2012  rok
2.  prace nad zmianą Statutu Gminy i statutów 

jednostek pomocniczych gminy

1.  Sesje Rady Gminy Wiązowna odbywają się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna 
ul. Lubelska nr 59, o godz. 16.00.

2.  W przypadku konieczności zwołania sesji w innym terminie niż określone w harmonogramie, 
o innej godzinie i w innym miejscu, Przewodnicząca Rady po uzgodnieniu z Wójtem Gminy 
ustali dzień, godzinę i miejsce sesji oraz porządek obrad.

3.  W przypadku konieczności zwołania sesji nadzwyczajnej, będą miały zastosowanie przepisy 
art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 24 Regulaminu Rady Gminy Wiązowna – 
załącznik nr 3 do uchwały nr 112/XIV/07 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30.10.2007 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Wiązowna (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 45 poz. 1592).

4.  W I kwartale 2011 r. przeprowadzone zostanie szkolenie Radnych w zakresie obowiązujących 
od 1 stycznia 2010 r. przepisów nowej ustawy o finansach publicznych oraz szkolenie z zakresu 
funkcjonowania samorządów.

5.  W kwietniu 2011 r. odbędzie się objazd Gminy Wiązowna z udziałem wójta, radnych, 
przedstawicieli sołectw i osiedli, a także zaproszonych przedstawicieli samorządu powiatu 
otwockiego i samorządu województwa mazowieckiego.

Moim zdaniem...
Szanowni Państwo, 
Rada Gminy Wiązowna stanowiskiem z dn. 7 lutego 
2011 r. uznała za niezasadne kontynuowanie budowy 
Wiązowskiego Centrum Kultury. 

Przeciwni budowie byli radni: B. Bratko, A. Cholewa, 
R. Duczek, A. Lech, P. Łapiński, R. Nejman, D. Pliszczyń-
ska i ja. Kontynuacji inwestycji chcieli: M. Dach, R. Faliń-
ska, P. Izdebski, I. Nowak, W. Suchecki i J. R. Witan.

Burzliwa i powszechna dyskusja na temat tej inwe-
stycji toczyła się od początku kadencji. W poprzed-
nim numerze ukazał się materiał z argumentami 
przygotowanymi przez Dyrekcję i pracowników GOK 
i Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna. Z drugiej 
strony, jako przewodnicząca rady, podjęłam się zebra-
nia i przytoczenia argumentów strony przeciwnej. 

W sprawie WCK wójt zarządziła konsultacje z miesz-
kańcami, w wyniku których większość opowiedziała się 
podobnie, jak rada w stanowisku. Doceniam wolę Anny 
Bętkowskiej komunikowania z ludźmi oraz liczenia się 
z ich zdaniem. Zwłaszcza, że wyrażali żal, iż nie byli in-
formowani o tym zamierzeniu, ani pytani o jego celowość 
od momentu zaistnienia pomysłu, czyli 4 lata temu.

Sprawa tak wszystkich poruszyła, że na ostatniej sesji 
oprócz sporej i zaangażowanej publiczności, pojawiła 
się także ekipa telewizyjna. Bardzo cieszy mnie zain-
teresowanie mediów problemami naszej gminy, bo im 
więcej osób będzie miało okazję zapoznawać się z nimi 
(pod oczywistym warunkiem rzetelnego przedstawie-
nia), tym większe szanse na to, że wspólnie będziemy 
znajdować właściwe dla nich rozwiązania. W poprzed-
niej kadencji sesje rady gminy były nagrywane na DVD 
(po 800 zł każda), ale nie spełniły swojej informacyjnej 
funkcji, gdyż nie udało się ich umieścić w Internecie.

Nie jest komfortowe występowanie w roli stróża po-
rządku w sytuacji, gdy wśród gości i obradujących panuje 
wysoki poziom różnych emocji, ale taka moja rola. Poja-
wiają się wokół nieprawdziwe informacje, niektóre nader 
fantastyczne. Prawda jest bardziej banalna – w kwietniu 
odbędą się wybory uzupełniające do rady gminy.

Zapraszam do osobistej weryfikacji różnych donie-
sień. Jestem do Państwa dyspozycji w Biurze Rady 
w poniedziałki w godz. 16.15-17.15. Chętnie poroz-
mawiam z każdym, posłucham pomysłów, a jeśli bę-
dzie potrzeba – spróbuję pomóc. Zastrzegam jednak, że 
moja moc kierowania działaniami radnych i wójta jest 
ograniczona do kompetencji wynikających z przepisów 
ustawy o samorządzie gminnym oraz Regulaminu Rady 
Gminy Wiązowna. Każdy „radny obowiązany jest kie-
rować się dobrem wspólnoty samorządowej”, choć nie 
zawsze owo „dobro” czy owa „wspólnota samorządo-
wa” są jednakowo przez wszystkich pojmowane.

Swoich wyborców z Czarnówki, Glinianki, Kruszów-
ca, Lipowa i Porąb zapraszam dodatkowo na dyżury, 
które w 2011 r. będą się odbywać w filii Biblioteki 
Gminnej w Gliniance, przy ul. Napoleońskiej 46 
w następujące piątki: 25 marca, 20 maja, 23 wrześ-
nia i 25 listopada 2011 r. w godz. 17-18. Zgodnie 
z zapowiedziami przedwyborczymi liczę, że ujawnią 
się kolejne osoby, które będą chciały wspólnie zrobić 
coś dla swojego najbliższego otoczenia.

Monika Sokołowska, Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna
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Szanowni Państwo!
W związku z organizacją 
XXXI Półmaratonu Wią-
zowskiego, podajemy in-
formacje nt. zmian w ko-
munikacji i w organizacji 
ruchu w niedzielę 27 lute-
go 2010 r.

  ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU 
W GODZ. 8.30-14.30 

1. Wyłączenie w godzinach 8.30-
12.00 ulicy Kościelnej na odcinku od 
Szkoły do ul. Pęclińskiej.

2. Wyłączenie w godzinach 12.00-
14.30 ul. Kościelnej na odcinku od re-
stauracji „Mazowsze” do ul. Pęclińskiej, 
ul. Projektowanej oraz na odcinku od 
Żanęcina do Rzakty.

   ZMIANY W KURSOWANIU 
AUTOBUSÓW LINII 720 
W GODZ. 9.30-16.30:

1. Skrócenie trasy: Kurs autobusowy tam 
i z powrotem na trasie Wiązowna – Gli-
nianka wyjazd z Wiązowny 12.25 wyjazd 
z Rzakty 12.58) kończy i zaczyna swój 
przejazd na pętli autobusowej w Wiązow-
nie – autobus nie pojedzie do Rzakty. 

 2. Skierowanie objazdem przez Wią-
zowna – Radiówek – Żanęcin – Rzakta 
dwóch  kursów autobusowych tam i z po-
wrotem na trasie Wiązowna – Rzakta wy-
jazd z Wiązowny 9.45  i 14.55, wyjazd 
z Rzakty 10.21  i 15.28 – autobusy pojadą 
przez Radiówek.

Półmaraton odbędzie się na trasie: start 
ul. Kościelna przy szkole w Wiązownie, na-
stępnie ulicami Pęclińską i  Projektowaną 
do Żanęcina, a potem przez Dziechciniec, 
Malcanów, Lipowo do centrum Glinianki 
i z powrotem tą samą trasą do mety przy 
szkole w Wiązownie. Podczas trwania Pół-
maratonu zamknięte będą dojazdy do tra-
sy biegu na całej długości. Na skrzyżowa-
niach dróg publicznych ustawione będą 
posterunki policji, na bocznych drogach 
dojazdowych patrole ochotniczych straży 
pożarnych.

Zwracamy się do Państwa z gorącym 
apelem o ograniczenie do niezbędnego mi-
nimum poruszania się pojazdami mecha-
nicznymi po trasie Półmaratonu, a w razie 
konieczności o zmniejszenie prędkości, 
zachowanie szczególnej ostrożności wo-
bec zawodników i zastosowanie się do 
poleceń policji i służb porządkowych.

info. UG

W dniu 4 lutego br., 
w Urzędzie Gminy 
Wiązowna odbyło 
się spotkanie po-
między Wójtem 
Gminy Wiązowna 
panią Anną Bętkow-
ską a Naczelnikiem 
Urzędu Pocztowego 

w Wiązownie panią Leokadią Kępińską, 
dotyczące zmian w funkcjonowaniu Pocz-
ty Polskiej na terenie Gminy Wiązowna. W 
spotkaniu uczestniczył również Zastępca 
Wójta Tomasz Kostyra, Naczelnik WAiSO 
Urszula Skolasińska oraz Kierownik Refe-
ratu Podatków i Opłat Elżbieta Cieślak.

 Od dnia 1 stycznia br., nastąpiła 
zmiana w funkcjonowaniu placówek 
pocztowych na terenie naszej gminy 
a podstawowym problemem jest prze-
de wszystkim scentralizowany system 
doręczeń. Jednak jak poinformowała 
pani Leokadia Kępińska, system dzia-
łania Urzędu Pocztowego w Wiązownie 
jak i filii w Gliniance nie uległ zmianie 
– w obydwu placówkach można do-
konać płatności, nadać przesyłkę czy 
odebrać korespondencję. W przypadku 
nie zastania adresata w domu listonosz 
pozostawia awizo, które upoważnia do 
odbioru korespondencji w Urzędzie 
Pocztowym w Wiązownie lub Glinian-
ce. Zmiana w funkcjonowaniu oddzia-
łu polega na zmianie miejsca, z którego 
przesyłki są dostarczane a listonosze 
przypisani do danego rejonu obsługują 
go codziennie.

Wójt Anna Bętkowska wskazała 
na sygnały, jakie docierają do Urzę-
du Gminy w związku ze zmianami 
przeprowadzonymi przez Pocztę Pol-
ską. Sygnały te dotyczyły w głównej 
mierze opóźnień w dostarczaniu ko-
respondencji i pomyłek adresowych. 
Mieszkańcy wykazywali również za-
niepokojenie opóźnieniami wypłat 
rent i emerytur.

Z informacji uzyskanych przez Na-
czelnik UP wynika, iż zostały podjęte 
kroki, aby uporządkować rejonizację 
na terenie naszej gminy, zmniejszyć 
wielkość poszczególnych rejonów ze 
względu na przypisanie ich do jednego 
konkretnego listonosza.

Pani Leokadia Kępińska zaapelowała 
do mieszkańców gminy o cierpliwość 
i wyrozumiałość. Obecne utrudnienia 

są utrudnieniami przejściowymi i wy-
magają od wszystkich mieszkańców 
przede wszystkim dostosowania się 
do nowych warunków funkcjonowa-
nia Poczty Polskiej, która działa dalej 
a jej pracownicy starają się zapewnić 
jak najsprawniejszą obsługę wszystkich 
klientów. Oczywiście nie stanie się to 
z dnia na dzień, wymaga to cierpliwo-
ści. Zwróciła również uwagę na sytua-
cję mieszkańców Malcanowa i Dziech-
cińca, gdzie w ostatnim czasie zostały 
nadane nazwy ulic. Zdarza się, że ko-
respondencja kierowana jest na adres 
nieaktualny a niestety listonosz, który 
nie zna terenu może mieć trudności 
z dostarczeniem go na czas i pod wska-
zany adres. Pani naczelnik zapewniła, 
iż wszelkie adresy znajdujące się przy 
nowopowstałych ulicach są porówny-
wane z adresami nieaktualnym a w tym 
zakresie ściśle współpracuje z Urzędem 
Gminy.

W trakcie spotkania została po-
ruszona kwestia dotycząca sytuacji 
w Zakręcie. Głównym problemem tej 
miejscowości jest brak Urzędu Pocz-
towego. Zakręt znajduje się w grani-
cach administracyjnych naszej gminy, 
jednak pod względem rejonizacji ob-
sługiwany jest przez 147 warszawski 
Urząd Pocztowy. Tego typu rozwiąza-
nie może skutkować częstymi pomył-
kami i opóźnieniami w dostarczaniu 
przesyłek a w konsekwencji przekła-
dać się na prawdopodobne niedo-
godności z tego wynikające, ogólne 
niezadowolenie mieszkańców oraz 
właścicieli firm, którzy mogą wziąć 
pod uwagę możliwość wyrejestrowa-
nia działalności gospodarczej.

Na zakończenie spotkania pani Wójt 
podziękowała Naczelnik Leokadii Kę-
pińskiej za udzielenie informacji oraz 
życzyła dalszej owocnej współpracy. 
Zapewniła także, iż w najbliższym 
czasie Urząd Gminy wystosuje pismo 
do Dyrektora Centrum Poczty Od-
dział Rejonowy Warszawa – Wschód 
w sprawie propozycji zmian w funk-
cjonowaniu placówek pocztowych 
znajdujących się na terenie gminy 
i zwiększenia rezerw kadrowych. 
W piśmie poruszona zostanie również 
kwestia zmiany kodu pocztowego re-
jonu Zakręt tak, aby mieszkańcy tej 
miejscowości, zgodnie z podziałem 
administracyjnym obsługiwani byli 
przez Centrum Służby Doręczeń w 
Otwocku. M. Kąkol, UG

Co dalej z Pocztą w Wiązownie i Gliniance? 27 lutego – zmiany 
w organizacji ruchu 

fo
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W dniu 27.01.2011 r. w o godz. 19.00 
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Wią-
zownie odbyło się spotkanie, którego te-
matem był planowany w 2 wariantach na 
terenie Wiązowny, Góraszki i Boryszewa 
nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 721. 

W spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy 
Wiązowna Anna Bętkowska; radni Dorota 
Pliszczyńska i Piotr Izdebski; przedstawi-
ciel Mazowieckiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich K. Zdanowicz; przedstawicielka 
pracowni urbanistycznej opracowującej 
projekt planu „Polna-Bis” – firmy „Bud-
plan”; pracownicy Referatu Planowania 
Przestrzennego Urzędu Gminy Wiązowna; 
przedstawicielka Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego Jolanta Koczorowska oraz 
liczne grono mieszkańców. 

Planowana droga została ujęta w opra-
cowywanym projekcie zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Wią-
zowna. Z projektem zmiany Studium 
można się zapoznać na stronie interne-
towej Gminy: http://bip.wiazowna.pl/

public/?id=96176 oraz w znajdującym 
się obecnie na etapie uzgodnień projek-
cie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego „Polna-Bis”. 
Na spotkaniu przedstawiono 2 warian-
ty przebiegu drogi: 
   wariant 1 – od projektowanego wę-
zła drogi S-17 „Wiązowna – 1” na 
terenie Wiązowny, wzdłuż Kanału 
Boryszewskiego, następnie do drogi 
powiatowej w Góraszce i dalej przez 
niezabudowane tereny w Boryszewie 
w kierunku Michałówka
   wariant 2 – od projektowanego węzła 
drogi S-17 „Wiązowna – 1” na tere-
nie Wiązowny pomiędzy Kanałem 
Boryszewskim i ul. Polną, następnie, 
podobnie jak w wariancie 1, do drogi 
powiatowej w Góraszce i dalej przez 
niezabudowane tereny w Boryszewie 
w kierunku Michałówka
Po krótkiej prezentacji założeń plano-

wanego nowego przebiegu drogi w nawią-
zaniu do ustaleń planu zagospodarowania 
przestrzennego Województwa Mazowie-
ckiego oraz dokumentów planistycznych 
sąsiednich gmin otwarto dyskusję. Zain-

teresowani zadawali pytania przedstawi-
cielowi MZDW dotyczące realnej możli-
wości realizacji tego rodzaju inwestycji po 
nowym śladzie na działkach prywatnych, 
wobec dynamicznie postępującej zabudo-
wy, i zgodnie zgłaszali wnioski o rezygna-
cję z planowanego przebiegu. Na zakoń-
czenie spotkania mieszkańcy sformułowali 
następujące ustalenia:

Zebrani wnioskują o zajęcie stanowi-
ska przez Radę Gminy Wiązowna i Pa-
nią Wójt wobec Zarządu Województwa 
Mazowieckiego oraz Mazowieckiego 
Zarzadu Dróg Wojewódzkich wyrażają-
cego sprzeciw wobec obu planowanych 
wariantów przebiegu drogi tzn. pierw-
szego – wzdłuż Kanału Boryszewskiego 
i drugiego – pomiędzy Kanałem Bory-
szewskim i ul. Polną.

Zebrani proponują, aby droga nr 721 po 
połączeniu z drogą nr S-17 na węźle „Wią-
zowna II” dalej biegła po śladzie drogi 
S-17 do węzła „Lubelska” i dalej po śladzie 
autostrady A-2 do węzła z drogą nr 2.

Zebrani obligują Wójta i Radę Gminy 
do przedstawienia informacji o podjętych 
działaniach w terminie 30 dni na stronie 
internetowej Urzędu Gminy oraz osobie 
sporządzającej protokół ustaleń.

Małgorzata Peters, UG

Trzeci wariant

W Urzędzie Gminy Wiązowna odbyło się 
spotkanie poświęcone metodyce rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Wiązowna.
W spotkaniu wzięli udział: wójt Anna Bęt-
kowska, zastępca wójta Tomasz Kostyra, 
przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna 
Monika Sokołowska, przewodnicząca 
Komisji Planowania i Strategii Rozwoju 
RG Barbara Bratko, przewodnicząca Ko-
misji Budżetowej RG Dorota Pliszczyńska, 
przewodniczący Komisji Gospodarczej RG 
Robert Duczek, radna Renata Falińska, ur-
baniści – członkowie Komisji Urbanistycz-
no-Architektonicznej, pracownicy Refe-

ratu Planowania Przestrzennego Urzędu 
Gminy Wiązowna i projektanci Studium. 

Wyłożenie projektu zmiany Studium do 
publicznego wglądu odbyło się w dniach 
od 08.10.2010 r. do 08.11.2010 r. Z pro-
jektem można było się zapoznać w Refe-
racie Planowania Przestrzennego Urzędu 
Gminy oraz na stronie internetowej gmi-
ny. Zgodnie z komunikatem Wójta termin 
zgłaszania uwag do projektu upływał 
w dniu 29.11.2010 r. (decydowała data 
stempla pocztowego). W sumie otrzyma-
no 515 uwag, które dotyczyły następują-
cych zagadnień: 
   ok. 60% (307 + 2) uwag dotyczyło do-
datkowego wprowadzenia zabudowy 
mieszkaniowej na terenach rolnych 

(głównie Glinianka i Rzak-
ta) 
   ok. 15% (76) uwag do-

tyczyło sprzeciwu wobec 
planowanego nowego 
przebiegu drogi 721 
   ok. 11% (54) uwag do-

tyczyło sprzeciwu wobec 
planowanej oczyszczalni 
ścieków w Lipowie 
   ok. 6% (29) uwag do-

tyczyło wprowadzenia 

  dodatkowych terenów pod zabudowę 
usługową, produkcyjną i handlową 
   ok. 2% (10) uwag dotyczyło wprowa-
dzenia zabudowy mieszkaniowej na 
terenie Mazowieckiego Parku Krajobra-
zowego 
   ok. 5% (25) uwag dotyczyło pojedyn-
czych zagadnień, takich jak dodatkowa 
zabudowa letniskowa, siedliskowa, za-
budowa na terenach leśnych, itp. 
Rozstrzygnięcie uwag zostanie udoku-

mentowane podpisanym przez Panią Wójt 
wykazem z podaniem sposobu rozstrzyg-
nięcia (uwagi uwzględnione, nieuwzględ-
nione, ew. komentarz) i nie podlega 
zaskarżeniu. W zależności od sposobu roz-
patrzenia uwag możliwe będzie ewentual-
ne ponowne wyłożenie do publicznego 
wglądu z procedurą analogiczną, jak przy 
dotychczas przeprowadzonych konsul-
tacjach. Listę ewentualnych nieuwzględ-
nionych uwag Wójt dołączy do projektu 
Studium przekazywanego Radzie Gminy 
do uchwalenia. Na etapie uchwalania 
Studium Rada Gminy może zdecydować 
o pozytywnym rozpatrzeniu dotychczas 
nie uwzględnionych uwag. Po uchwale-
niu przez Radę Gminy Studium stanie 
się podstawą do sporządzania kolejnych 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.  Małgorzata Peters, UG

Uwagi do studium
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Uruchomiony kolejny odcinek 
sieci kanalizacyjnej
W dniu 01.02.2011 r. uruchomiono 4 przepompownie 
ścieków w Wiązownie Gminnej na nowym odcinku 
sieci kanalizacyjnej. 

W związku z powyższym możliwe jest wykonywa-
nie przyłączy do posesji położonych przy ul. Brzozo-
wej, ul. Bażantowej, ul. Boryszewskiej, ul. Polnej, ul. 
Lubelskiej, ul. Dworkowej. Będzie to ok. 100 nowych 
przyłączy, w związku z tym ilość działających przyłą-
czy kanalizacyjnych w Wiązownie wzrośnie z ok. 400 
szt. do ok. 500 szt.

 Wszystkich mieszkańców mających posesje przy 
w/w ulicach i którzy złożyli wnioski o przyłączenie 
do sieci prosimy o zgłaszanie się do ZWiK w Wią-
zownie, ul. Boryszewska 2, tel. (22) 789 01 33 wew. 
106 w celu podpisania umowy na realizację przyłą-
cza kanalizacyjnego. Janusz Chaber, Dyrektor ZWiK

Ruszają wybory do Izb Rolniczych
Głównym celem i podstawowym zadaniem samorządu 
rolniczego jest działanie na rzecz rozwiązywania proble-
mów rolnictwa i reprezentowanie interesów zrzeszonych 
w nim członków. Izby rolnicze wpływają na kształtowanie 
polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji.

Krajowa Rada Izb Rolniczych Uchwałą nr 9/2010 z dnia 
1 grudnia 2010 r. zarządziła wybory do izb rolniczych, w 
tym do Mazowieckiej Izby Rolniczej. Dzień wyborów zo-
stał wyznaczony na 3 kwietnia 2011 roku (niedziela).
  W naszej Gminie będziemy wybierać dwóch człon-
ków.
   Prawo uczestnictwa w wyborach (zarówno kandydo-
wania, jak i wybierania) przysługuje osobom fizycz-
nym i prawnym będącym podatnikami podatku rol-
nego, podatku dochodowego z działów specjalnych 
produkcji rolnej oraz członkom RSP posiadającym 
w nich wkłady gruntowe.
  Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powia-
towej MIR musi wypełnić i złożyć następujące doku-
menty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie 
na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co 
najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzy-
mać w Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej 
lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl. Termin 
zgłaszanie kandydatów upływa 14.03.2011 r., do godz. 
15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej. 
  Spis uprawnionych do głosowania udostępniony zosta-
nie do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna ul. 
Lubelska 59 od dnia 18.03.2011 r. do dnia 1.04.2011 r. 
w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do 
Mazowieckiej Izby Rolniczej można uzyskać w Od-
dziale Biura MIR- ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 War-
szawa - Wesoła Tel.  22 773 53 95 Tel./fax  22 773 55 
29 wars@mir.pl.  Info. UG

ZŁÓŻ ZEZNANIE 
PODATKOWE W OTWOCKU

Chcesz jeździć po lepszych drogach, 
chodzić po nowych chodnikach, 
zapewnić naukę swojemu dziecku  
w nowoczesnej szkole? 
Chcesz rozwoju nowoczesnej infra-
struktury w Wiązownie, nowoczes-
nej kanalizacji i wodociągów? 
To wszystko jest możliwe, tyle że…

Wójt Gminy Wiązowna, Anna 
Bętkowska, oraz przewodnicząca 
Rady Gminy, Monika Sokołowska, 
zwracają się z prośbą do mieszkań-
ców, którzy nie są zameldowani 
na terenie Gminy Wiązowna, o 
rozliczanie swoich dochodów za 
rok 2010 według miejsca zamiesz-
kania, a nie zameldowania.

Jest to szczególnie ważne, bo 
Z KAŻDEGO 100 ZŁ zapłaco-
nego podatku dochodowego, 
37 ZŁ TRAFIA DO GMINNEJ 

KASY. Im więcej mieszkańców 
ma gmina, tym więcej podatków 
wpływa do jej budżetu, co wiąże 
się z możliwością zrealizowania 
nowych inwestycji, budową dróg 
czy szkół.

Jednak, żeby Gmina uzyskała 
dochody z udziałów w podatku 
dochodowym od osób fizycznych 
od swoich mieszkańców – rów-
nież od osób nie zameldowanych 
na pobyt stały – podatnik wi-
nien wypełnić formularz NIP-3, 
w którym wskaże Gminę Wią-
zowna jako miejsce swojego za-
mieszkania, a następnie złożyć 
go wraz z rocznym zeznaniem 
podatkowym w Urzędzie Skar-
bowym w Otwocku.

Formularz NIP-3 można otrzy-
mać w Biurze Obsługi Mieszkań-
ców Urzędu Gminy Wiązowna.
 Info. UG

Urząd Gminy Wia-
zowna ma nowego 
naczelnika Wydziału 
Administracji i Spraw 
Obywatelskich. 

Nowa naczelnik, Urszula Sko-
lasińska, od 17 lat pełniła funkcję 
sekretarza różnych gmin. Absol-
wentka UW wydziału prawa i ad-
ministracji oraz studiów podyplo-
mowych PR na UW. Jest mężatką, 
ma dwoje dzieci. Od niedawna 
mieszka w Warszawie, ale na stałe 
jest zameldowana w gminie Pusz-
cza Mariańska koło Żyrardowa. 

– Jak czuję się na nowym sta-
nowisku? Pod względem mery-

torycznym całkiem nieźle, bo do-
brze znam tematykę zagadnień, 
którymi się zajmuję. Stopnio-
wo wchodzę w nowe dla siebie 
środowisko gminy Wiązowna, 
i chciałabym jak najszybciej je 
poznać, aby jak najlepiej wyko-
nywać swoją funkcję – powie-
działa Urszula Skolasińska.

Pani naczelnik jest zodiakalną 
Bliźniaczką. Lubi szybką jazdę sa-
mochodem i muzykę zespołu Elec-
tric Light Orchestra. 

Na stanowisko to nie był wyma-
gany konkurs, ponieważ zostało 
objęte w ramach zastępstwa za 
p. Janusza Budnego, który w wy-
niku ostatnich wyborów do samo-
rządu powiatowego został radnym 
oraz etatowym członkiem zarządu 
powiatu otwockiego. PK

fo
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URZĄD SKARBOWY W OTWOCKU
UL. MATEJKI 4, OTWOCK

Formularz NIP-3 można otrzymać w Biurze Obsługi 
Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna.

Zmiana godzin pracy Urzędu
od 1 marca 2011 r. 

Urząd Gminy Wiązowna będzie pracował w następujących godzinach:
poniedziałek 8.00-17.00

wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-15.00

Nowa naczelnik
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Zagadki wokół budowy
Wokół budowy przedszkola w Zakręcie na-
rosły spekulacje i domysły, a ich podłożem 
była zwłoka oraz dziwne decyzje poprzednich 
władz gminnych dotyczące tej inwestycji.

Przedszkole w Zakręcie od lat mieści 
się w starej willi wynajmowanej przez 
gminę od prywatnego właściciela. Pla-
cówkę trudno nazwać nowoczesną 
i luksusową. Jest nadszarpnięta zębem 
czasu, a jej stan wymaga doraźnych re-
montów oraz modernizacji. Dysponuje 
30 miejscami dla podopiecznych, co 
jest liczbą niewielką jak na przedszkole, 
a i tak jest ciasno. Dyrektor Joanna Wa-
siak martwi się o miejsca. 

– Jestem otwarta na jak największą 
liczbę dzieci, ale niestety ograniczają 
mnie warunki lokalowe – martwi się 
dyrektorka.

Dzieciom i ich rodzicom z Zakrętu oraz 
sąsiednich sołectw, takich jak Majdan, 
Izabela, Michałówek, marzy się prze-
stronny, nowy budynek przedszkolny. 
Walczyli o to od lat radny z Zakrętu ka-
dencji 2006-2010, Zdzisław Kąkol, oraz 
sołtys a zarazem radny obecnej kadencji 
Piotr Łapiński, i po wielu zmaganiach 
z tzw. oporem materii udało im się na-
kłonić władze gminy do wprowadzenia 
w ruch odpowiednich procedur, ale…

WYKONAWCA ALARMUJE
Według pierwotnych zamierzeń, 

nowe przedszkole miało stanąć na 
jednej z dwóch przewidzianych na ten 
cel działek. Pierwsza znajduje się przy 
ul. Świerkowej i pochodzi z darowizn 
członków dawnego kółka rolniczego, 
którzy po zmianie ustroju odzyskali 
swoją ziemię, a następnie po namowie 
sołtysa Piotra Łapińskiego podarowali 
ją gminie do wykorzystania na cel bę-
dący społecznym dobrem. 

Na drugiej działce – przy ul. Szkolnej 
– stał blisko 90-letni opuszczony budy-
nek, w którym znajdowała się kapli-
ca rzymskokatolicka w czasach, kiedy 
w Zakręcie nie było jeszcze kościoła 
parafialnego. Budynek ten stał pusty 
i zdaniem poprzedniego wójta mógł 
stanowić siedzibę dla przedszkola po 
tym, jak ksiądz proboszcz zwrócił go 
gminie po wybudowaniu nowego koś-
cioła. Dom był nadszarpnięty zębem 
czasu w znacznie większym stopniu niż 
willa przy ul. Polnej. To w nim właśnie 
po przebudowie i rozbudowie ówczesne 
władze gminne postanowiły umieścić 

przedszkolaków i personel po przepro-
wadzce z ul. Polnej.

Dzieje tego budynku sięgają lat 20. 
ubiegłego stulecia. Jego budowę rozpoczę-
to w 1929, a zakończono w 1934 roku. 
Mieściła się w nim szkoła powszechna 
– potem podstawowa – aż do lat 70, czy-
li do czasu, kiedy obok, także na działce 
gminnej, powstał nowy budynek szkolny. 
Przez lata budynek po dawnej szkole stał 
pusty, a w 1993 roku gmina przekazała 
go w dzierżawę proboszczowi Starej Mi-
łosnej na tymczasową kaplicę w celu za-
pewnienia obsługi duszpasterskiej miesz-
kańcom Zakrętu, gdyż w Zakręcie nie 
było jeszcze wówczas kościoła. 

Proboszcz zainwestował w otrzymane 
do użytkowania pomieszczenie wyposaża-
jąc je między innymi w piec gazowy oraz 
instalacje centralnego ogrzewania. Po wy-
budowaniu i oddaniu do użytku kościoła 
pw. Św. Pawła Apostoła w 2008 roku, ko-
lejny proboszcz zwolnił kaplicę, która po-
wróciła do administracji gminnej. 

Wkrótce po tym fakcie zrodził się 
pomysł, żeby w budynku zlokalizować 
przedszkole, mieszczące się w wynaj-
mowanej, prywatnej willi. Ówczesne 
władze gminy uznały, że należy podjąć 
próbę wykorzystania istniejącego bu-
dynku starej szkoły na potrzeby przed-
szkola. Wprawdzie nie pod jednym 
dachem, ale w bliskim sąsiedztwie Ze-
społu Szkolno-Gimnazjalnego. 

Oczywiście wcielenie w życie pomy-
słu o rozbudowie i nadbudowie starego 
budynku po byłej kaplicy wymagało 
kroku wstępnego jakim było sporzą-
dzenie ekspertyzy. Wykonał ją w 2008 
roku za 9 tys. zł. (brutto) na rzecz gmi-
ny powołany przez nią biegły rzeczo-
znawca, który uznał, że obiekt nadaje 
się do zamierzonego celu. Oczywiście, 
pod pewnymi warunkami, a jednym 
z nich była konieczność przeprowadze-
nia osuszenia murów. 

W oparciu o sporządzoną ekspertyzę 
wójt zlecił w lipcu 2009 roku wykona-
nie projektu rozbudowy i nadbudowy 
istniejącego budynku z przeznaczeniem 
na przedszkole publiczne z wykorzy-
staniem nadających się do dalszego 
użytkowania (według ekspertyzy) ścian 
nośnych. Projekt taki powstał w grud-
niu 2009 roku. 

W tej sytuacji Gmina wystąpiła z wnio-
skiem do starosty powiatowego o wyda-
nie pozwolenia na budowę polegającą 
na nadbudowie i rozbudowie budynku 

starej szkoły z przeznaczeniem na cele 
przedszkola publicznego wraz z szambem 
szczelnym o pojemności 40 m3. Starosta 
wydał decyzję zatwierdzającą projekt 
budowlany i udzielającą pozwolenia na 
budowę w maju ub. r., a gmina w wy-
niku przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego wy-
łoniła wykonawcę robót budowlanych. 

W trakcie wykonywania prac, po 
zdjęciu dachu (którego część zawaliła 
się w zimie pod wpływem ciężaru zale-
gającego śniegu) wykonawca i Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego stwierdzili, 
że zawilgocenie murów jest zbyt duże 
i konieczne jest spotkanie koordynacyj-
ne na placu budowy z udziałem projek-
tantów konstrukcji, autora ekspertyzy, 
inspektora nadzoru, wykonawcy i in-
westora w celu podjęcia decyzji o dal-
szym przebiegu budowy. W tej sytuacji  
inwestor zorganizował takie spotkanie. 

Autor ekspertyzy bronił swoich racji 
podtrzymując wcześniejszy wniosek, 
że budynek nadaje się do przebudowy. 
Zaproponował dwie nowoczesne, a jed-
nocześnie bardzo kosztowne, metody 
odwilgocenia murów. Inwestor po roz-
ważeniu przedstawionych na spotkaniu 
stanowisk podjął decyzję o rozebraniu 
obiektu do fundamentów. Został wyko-
nany projekt rozbiórki, i inwestor do-
konał zgłoszenia do starosty o zamiarze 
dokonania rozbiórki. 

Wobec braku sprzeciwu starosty prace 
rozbiórkowe zostały wykonane. Pozo-
stała ściana od strony ul. Szkolnej wraz 
z przybudówką, która po wzmocnieniu 
zostanie przeznaczona na przyszłą kot-
łownię. Obecnie trwa przerwa w pra-
cach, gdyż gmina przygotowuje projekt 
zamienny, po którego wykonaniu wystą-

fo
t.

 P
K
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pi do starosty o zmianę decyzji o pozwo-
leniu na budowę. Jak można domnie-
mywać, decyzja taka zapadnie w marcu 
tego roku i wówczas firma wykonawcza 
przystąpi do budowy budynku przed-
szkola, którego zakończenie budowy za-
planowano do połowy 2012 roku.

DZIWNA EKSPERTYZA
Radny poprzedniej kadencji, Zdzi-

sław Kąkol, był świadkiem poszcze-
gólnych etapów posunięć mających 
doprowadzić do stworzenia warunków 
na lokalizację przedszkola. Ponieważ 
podejmowane w tym kierunku działa-
nia następowały jego zdaniem nazbyt 
powoli, wielokrotnie monitował ów-
czesną ekipę rządzącą o bardziej zde-
cydowane kroki, a nawet kierował pod 
ich adresem interpelacje. 

– Pomysł zaadaptowania tak starego 
budynku od początku wydawał mi się 
niewłaściwy. Ekspertyza sporządzo-
na przez biegłego wydawała mi się co 
najmniej dziwna, bo z jednej strony 
nie kryła faktycznych wad budyn-
ku, stwarzających realne zagrożenia 
dla mających przebywać w nim osób, 
w większości dzieci, ale z drugiej – jej 
konkluzja była pozytywna: można ad-
aptować, byle osuszyć ściany. Prote-
stowałem jako radny wraz z kolegami 
przeciwko uwzględnienia takiej eks-
pertyzy, ale ówczesny wójt uparł się 
i nadal prowadził działania urzędo-
we w kierunku przebudowy z zmianą 
sposobu użytkowania, a nie rozbiórki 
i budowy od fundamentów. Nie pomo-
gła nawet złożona w Urzędzie Gminy 
ocena autorstwa naszego sąsiada, archi-
tekta, pana Andrzeja Gniadego, który 
wykazywał fatalny stan budynku. Nic 
nie pomogło. Dopiero kiedy alarm pod-
niósł wykonawca, władze gminy sięg-
nęły po rozum do głowy, tyle, że kiedy 
wreszcie to nastąpiło, wydano już mnó-
stwo pieniędzy na wadliwą ekspertyzę 
oraz całkowicie zbędny, bo dzisiaj już 

nieaktualny, projekt przebudowy – po-
wiedział Zdzisław Kąkol.

Zdaniem byłego radnego, ówczesne 
władze gminy poszły po najmniejszej 
linii oporu starając się wydać jak naj-
mniej na nową siedzibę przedszkola. 
Ponieważ przebudowa miała być tańsza 
niż budowa, wójt poszedł w tym właś-
nie kierunku nie bacząc na widoczny 
gołym okiem zły stan budynku i w kon-
sekwencji musiał wrócić do punktu 
wyjścia, po podniesionym przez wyko-
nawcę alarmie i potwierdzeniu go przez 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wy-
dłużyło to niepotrzebnie w czasie rea-
lizację przedsięwzięcia oraz wpędziło 
gminę w zupełnie zbędne koszty. 

STRACH POMYŚLEĆ…
Przywołany w wypowiedzi byłe-

go radnego architekt Andrzej Gniady 
złożył w 2009 roku pismo w Urzędzie 
Gminy polemizujące z twierdzeniami 
zawartymi w ekspertyzie dokonanej 
przez biegłego. Gniady wskazał na ten-
dencyjność sporządzonej ekspertyzy.

– Z jednej strony ów „fachowiec” 
wymieniał w ekspertyzie elementy dys-
kwalifikujące budynek na projektowane 
przedszkole, na przykład „silne zawilgo-
cenia i zabrudzenia, korozję biologiczną”, 
jak również brak izolacji poziomych na 
wierzchu fundamentów i pionowych na 
obwodzie ścian fundamentowych. Z dru-
giej jednak strony – elementy części opi-
sowej nie znalazły odzwierciedlenia we 
wnioskach. W konkluzji autor eksperty-
zy przemilczał niewygodne elementy bu-
dynku zupełnie jakby sporządzał ją pod 
z góry założony wynik. Tym bardziej, że 
nie wykonał niezwykle istotnej rzeczy, 
jaką mógłby być pomiar wewnętrznej 
wilgoci w murze i jej zasięgu penetracji. 
Ocenił stan budynku jako dobry zaleca-
jąc wykonanie szeregu zabiegów typu od-
tworzenie izolacji poziomej np. metodą 
iniekcji ciepłokrystalicznej, wykonanie 
izolacji pionowej czy osuszenie ścian 

z naprawą. A wszystkie te zabiegi są kosz-
towne i zwykle stosuje się je w obiektach 
historycznych, ale nie w budynkach uży-
teczności publicznej i to przeznaczonych 
dla dzieci – mówi architekt.

Aż strach pomyśleć, co mogłoby by 
nastąpić, gdyby nie solidność i poczucie 
odpowiedzialności wykonawcy, który 
dostrzegł zagrożenie i zaalarmował in-
westora czyli gminę.

ZMARNOWANE PIENIĄDZE
Zaplanowane na 100 miejsc przed-

szkole jest niezbędne Zakrętowi i oko-
licznym wioskom. Wszystko jest wresz-
cie na dobrej drodze i cieszy się z tego 
sołtys Zakrętu, radny Piotr Łapiński. 
Cieszy się, ale i trochę żałuje, bo…

– Według pierwotnego planu budy-
nek miał stanąć przy ul. Świerkowej na 
działce przekazanej gminie przez kółko 
rolnicze. Wójt kadencji 2006-2010 zlecił 
zewnętrznej firmie wykonanie projektu 
budowy, który w konsekwencji został od-
rzucony przez Państwową Straż Pożarną, 
gdyż nie uwzględniał drogi dojazdowej 
na wypadek pożaru. A droga taka, będąca 
własnością gminy, jest po prostu za wąska 
dla pojazdu strażackiego, bo liczy tylko 
2 metry szerokości. I fakt ten przesądził 
o niemożności wybudowania przedszko-
la właśnie w tym miejscu. Projekt, za któ-
ry z budżetu gminy zapłacono ponad 70 
tys. zł. poszedł na marne, gdyż praca nad 
nim powinna rozpoczynać się właśnie 
od określenia dojazdu, ale ten kluczowy 
fakt zignorowano – powiedział Łapiński. 
Radny dodał, że pomysł budowy przed-
szkola tuż obok Zespołu Szkolno-Gim-
nazjalnego mniej mu się podobał, gdyż 
małe dzieci będą sąsiadować ze starszy-
mi, a z tymi ostatnimi różnie bywa: mło-
dzież przeklina i pali papierosy, a to nie 
jest najlepszym wzorcem dla maluchów. 
Ale co zrobić – lepsza taka lokalizacja niż 
żadna, a przynajmniej teren przedszkola 
będzie oddzielony od budynku szkoły 
ogrodzeniem i będzie prowadzić do niego 
osobne wejście. Przedszkolaki będą mieć 
własny plac zabaw, niezależny od istnie-
jącego już przy szkole.

Obecnie na placu budowy nic się nie 
dzieje, bo inwestor oraz wykonawca 
oczekują na zatwierdzenie przez starostę 
kolejnego planu budowy – tym razem za-
miennego. Kiedy szef powiatu zaakceptu-
je go, a nastąpi nie wcześniej jak w marcu, 
wówczas prace zostaną wznowione. I być 
może po latach zwłoki i dających do my-
ślenia zaniedbań oraz błędów, dzieciaki 
doczekają się budynku przedszkolnego 
z prawdziwego zdarzenia: przestronnego, 
nowoczesnego, a przede wszystkim bez-
piecznego. Piotr Kitrasiewicz
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Walka z powodzią
Intensywne opady deszczu w dniach 15 i 
16 stycznia br. połączone z szybko topnie-
jącą pokrywą śniegu spowodowały podto-
pienia wielu posesji na terenie całej gminy. 
Działania przeciwpowodziowe prowadzone 
były w miejscowościach: Wiązowna, Gó-
raszka, Malcanów, Majdan i Zakręt.

Większość zgłoszeń kierowanych do 
Państwowej Straży Pożarnej w Otwo-
cku dotyczyła wypompowania wody 
z posesji lub bezpośrednio z budynku 
mieszkalnego. Strażacy z jednostek 
OSP z Wiązowny, Malcanowa i Gli-
nianki wypompowywali wodę m.in. 
z posesji przy ulicach Duchnowskiej 

i Wąskiej w Wiązownie, w Zakręcie 
oraz Majdanie. 

W celu udrożnienia i pogłębienia ro-
wów odprowadzających wodę w miej-
scowościach Góraszka i Malcanów uży-
to ciężkiego sprzętu w postaci koparek. 
Podczas akcji prowadzonej na ulicy 
Duchnowskiej oraz w Zakręcie wyko-
rzystano ok. 2000 worków przeciwpo-
wodziowych z magazynu zarządzania 
kryzysowego gminy oraz środków OSP, 
a także zabezpieczono ok. 20 ton pia-
sku do ich napełniania.

W działaniach udział brali: strażacy 
z OSP Wiązowny, Malcanowa i Glinian-
ki, strażacy z PSP Otwock, pracownicy 
Urzędu Gminy Wiązowna, mieszkańcy.

Głównym powodem weekendowych 
podtopień, oprócz dużych opadów i top-
niejącego śniegu, były niedrożne przepu-
sty i rowy melioracyjne. Duża część ro-
wów została zasypana przez właścicieli 
działek, przy których te rowy się znajdu-
ją. W związku z powyższym APELUJE-
MY do mieszkańców – dbajmy o rowy, 
żeby podobne sytuacje nie powtarzały 
się w przyszłości! info. UG

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań /nsp/ 2011
Narodowy Spis Powszech-

ny Ludności i Mieszkań 
/nsp/ 2011 zostanie prze-
prowadzony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 
2011 r., według stanu na dzień 31 marca 
2011 r., godz. 24.00.  Akty prawne stano-
wiące podstawę prawną do przeprowadze-
nia spisu dostępne są pod adresem www.
stat.gov.pl/gus/7835_PLK_HTML.htm.

Jest to pierwszy spis powszechny lud-
ności i mieszkań realizowany od czasu 
przystąpienia Polski do Unii Europej-
skiej. NSP 2011 obejmie osoby stale 
zamieszkałe i czasowo przebywające 
w mieszkaniach, budynkach i pomiesz-
czeniach nie będących mieszkaniami, 
osoby nie mające miejsca zamieszkania 
i mieszkania, budynki, obiekty zbioro-
wego zakwaterowania i inne zamiesz-
kane pomieszczenia niebędące miesz-
kaniami. 

Dane spisowe zostaną zebrane tylko 
i wyłącznie na formularzach elektronicz-
nych. Metody i terminy spisu:
  samospis internetowy od 1 kwietnia 
do 16 czerwca 2011 roku, 

  ankieterzy statystyczni przeprowadzą 
spis telefonicznie od 8 kwietnia do 30 
czerwca 2011 roku, 
  rachmistrzowie spisowi przeprowadzą 
wywiady w terenie – od 8 kwietnia do 
30 czerwca 2011 roku. 
NSP 2011 zostanie przeprowadzony 

równocześnie, jako badanie pełne (na for-
mularzu z krótszą listą pytań) i badanie 
reprezentacyjne (na formularzu z dłuższą 
listą pytań). Badanie reprezentacyjne bę-
dzie przeprowadzone wśród osób stale 
zamieszkałych i czasowo przebywających 
w wylosowanych mieszkaniach (będzie 
to 25% mieszkańców gminy). W bada-
niu pełnym wezmą udział pozostałe nie 
wylosowane osoby. Po zalogowaniu do 
systemu informatycznego GUS respon-
denci dowiedzą się, czy mieszkanie zosta-
ło wylosowane do badania pełnego czy 
badania reprezentacyjnego. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań w 2011 roku zostanie poprze-
dzony obchodem przedspisowym prze-
prowadzanym przez rachmistrzów spiso-
wych w dniach od 1 do 17 marca 2011 
roku. Rachmistrzowie spisowi w czasie 
obchodu zweryfikują wykaz adresowo-

mieszkaniowy oraz mapę cyfrową pod 
względem kompletności budynków. Toż-
samość rachmistrza spisowego respon-
denci mogą sprawdzić w Gminnym Biu-
rze Spisowym i potwierdzić na podstawie 
legitymacji służbowej. NSP 2011 kończy 
się w dniu 30 czerwca 2011 r. o godz. 
24.00. 

Wszystkie dane zebrane w spisie podle-
gają prawnej ochronie i objęte są absolut-
ną tajemnicą statystyczną. Ustawa o na-
rodowym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2011 r. zobowiązuje wszyst-
kich respondentów do udzielania ścisłych, 
wyczerpujących i zgodnych z prawdą 
odpowiedzi. Na zasadzie dobrowolności 
respondenci będą mogli udzielić odpowie-
dzi na pytania dotyczące: pozostawania 
w związku nieformalnym, wyznania, licz-
by żywo urodzonych dzieci oraz planów 
prokreacyjnych. Również dobrowolnie 
będą dane dotyczące niepełnosprawności.  

Wszystkich informacji dotyczących spi-
su udziela Gminne Biuro Spisowe w Wią-
zownie pod nr tel. 22 7890120 wew. 232 
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Małgorzata Paduch
Lider Gminnego Biura Spisowego w Wiązownie

fo
t.
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1 marca 2011 r. rozpocznie się nabór dzieci 
do gminnych przedszkoli. 

Przyjęcia do wszystkich przedszkoli 
prowadzone będą według jednolitych, 
przejrzystych reguł i w jednym har-
monogramie. W każdym przedszkolu 
będzie obowiązywał taki sam regu-
lamin rekrutacji, zatem każdy rodzic, 
bez względu na to, do której placów-
ki ubiega się o przyjęcie będzie miał 
pewność, że kandydatura jego dziecka 
będzie rozpatrywana w analogiczny 
sposób, jak w każdym innym przed-
szkolu. 

Każde przedszkole będzie gromadzi-
ło takie same dokumenty. Szczegółowe 
informacje na temat kryteriów naboru 
i harmonogramu rekrutacji dostępne 
są na stronie www.wiazowna.pl oraz 
w przedszkolach.

Jednocześnie informuję, że od 
1 września br. zmieni się system nali-
czania opłat za pobyt dzieci w przed-
szkolach.  Renata Mroczkowska, UG

Rusza nabór 
do przedszkoli
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Spotkanie z kierownikami
W Urzędzie Gminy Wiązowna odbyło się 
spotkanie Wójta Gminy z kierownikami 
gminnych jednostek organizacyjnych. 

Anna Bętkowska przekazała informa-
cję o zmianach kadrowych i przedstawiła 
obecnych na spotkaniu: zastępcę wójta 
– Tomasza Kostyrę oraz naczelnika Wy-
działu Administracji i Spraw Obywa-
telskich – Urszulę Skolasińską. Podczas 
spotkania omawiano sprawy dotyczące 
projektu budżetu gminy na 2011 rok i bu-
dowy Wiązowskiego Centrum Kultury. 
Ustalono terminy dyżurów wakacyjnych 
w gminnych przedszkolach, a także za-
sygnalizowano konieczność ustalenia za-
sad naboru do przedszkoli na rok szkolny 
2011/2012.  Renata Mroczkowska, UG

Do dyspozycji mieszkańców Gminy 
Wiązowna są radni powiatu otwockie-
go w kadencji 2010-2014 z terenu naszej 
gminy.

JANUSZ BUDNY pełni dyżur w bu-
dynku Urzędu Gminy  na godzinę przed 
Sesją Rady Gminy Wiązowna. W spra-
wach pilnych prosi o kontakt telefo-
niczny: 603 410 616 lub 22 779 32 95 
wew. 316, także osobiście w Staro-
stwie Powiatu Otwockiego, Otwock, 
ul. Górna 13. Z radnym można rów-
nież kontaktować się drogą mailową: 
jbudny@powiat-otwocki.pl

ROMAN ZDUNIK, dyrektor Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Gliniance, ul. Na-
poleońska 53A, czeka na zgłaszane przez 
Państwa problemy i uwagi pod numerem tel. 
22 789 96 71 lub pod adresem mailowym: 
gimglinianka@wp.pl  Maria Witan, UG

Wysłuchają i pomogą
Urząd Gminy informuje o przyjęciach 

Interesantów przez Wójta i Zastępcę 
Wójta Gminy Wiązowna, po uprzed-
nim telefonicznym uzgodnieniu w se-
kretariacie terminu oraz podaniu tema-
tu rozmowy:

WÓJT GMINY WIĄZOWNA, Anna 
Bętkowska, przyjmuje Interesantów, 
w tym w sprawach skarg i wniosków:

– w poniedziałki w godz. 14.00-16.30,
–  w piątki w godz. 9.00-12.00,
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY WIĄ-

ZOWNA, Tomasz Kostyra przyjmuje 
Interesantów w sprawach skarg i wnio-
sków w godzinach pracy Urzędu.

Tel: 022 789-01-20 wew. 201.
Pytania do Wójta można zadawać rów-

nież za pośrednictwem strony interneto-
wej www.wiazowna.pl w zakładce „Py-
tanie do Wójta”. Info. UG

W Wiązownie rozstrzygnięto dwa otwarte 
konkursy na realizację zadań publicznych 
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym. 

Pierwszy dotyczył prowadzenia pla-
cówek opiekuńczo – wychowawczych 
wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych wraz z dożywianiem w 
ramach Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2011, drugi, w ramach tego samego 

programu, miał za zadanie wyłonienie 
podmiotu mogącego zapewnić wspoma-
ganie osób uzależnionych i ich rodzin.

– W pierwszym z konkursów przyjęli-
śmy ofertę Otwockiego Oddziału Powia-
towego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 
któremu gmina udzieli wsparcia finanso-
wego w wysokości 90 tys. zł. W drugim 
konkursie zadanie wspomagania osób 
uzależnionych i ich rodzin powierzyli-
śmy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół 
Osób Uzależnionych „Krokus”. Gmina 
wesprze ten cel kwotą 33 tys. zł. – powie-
działa Małgorzata Łysik, przewodnicząca 
komisji konkursowej, dyrektorka Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej. PK

Gmina wspiera

Wójt zaprasza Interesantów

www.bp-wiazowna.pl

Beckett S. 
„Szepty zmarłych”  
David Hunter, który wie o śmier-
ci wszystko – w niespełna rok 
po kolejnym śledztwie, które-
go omal nie przypłacił życiem 
- wraca tam, gdzie uczył się 
zawodu. Tam, gdzie „wszędzie 

wokoło leżały ludzkie ciała w różnym stadium 
rozkładu”, a „wielkie czarne litery na bramie 
informowały, że to Ośrodek Badań Antropolo-
gicznych, lepiej znany pod inną, mniej urzędo-
wą nazwą „Trupia Farma”. Tam doktor Hunter 
ma nadzieję odzyskać wiarę w siebie i znowu 
„skłonić zmarłych do zwierzeń”. Na prośbę 
swego mentora rozpoczyna dochodzenie w 
sprawie makabrycznego morderstwa. Docho-
dzenie, w którym będzie musiał wysłuchać 
najbardziej przerażających szeptów zmarłych. 
W miejscu jeszcze straszliwszym i bardziej 
nieludzkim niż Trupia Farma. Doktor Hunter ma 
nadzieję odzyskać wiarę w siebie i…

Berenson A
„Wojna cieni”
Kiedy do CIA dociera dowód na 
to, że Talibowie ponownie coś 
szykują, wspierani przez obce, 
nieznane mocarstwo, Wellsa 
nie trzeba zbyt długo nama-
wiać do misji w celu wybadania 

sytuacji. Ale to, co udaje mu się tam odkryć 
zupełnie nie przystaje do tego, czego się 
spodziewał. Śmiertelnie niebezpieczne roz-
grywki w Chinach, misja w Korei Północnej 
zakończona fiaskiem, Iran zdeterminowany, 
by posiadać własną broń jądrową, akcja nie 
zwalnia ani na moment. Rzeczywiste zagro-
żenia, autentyczne detale, scenariusz równie 
dramatyczny, co wiarygodny Berenson stał 
się mistrzem w swojej sztuce.

BIBLIOTEKA POLECA

Na górze od lewej: Hanna Kobza – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna, Roman Sadowski – Zastępca Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury, Janusz Chaber – Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Anna Bętkowska – Wójt Gminy 
Wiązowna, Renata Mroczkowska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Bożena Bogusz –Główny Księgowy Wy-
działu Edukacji, Kultury i Sportu, Urszula Skolasińska – Naczelnik Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich, Tomasz Ko-
styra – Zastępca Wójta Gminy Wiązowna. Na dole od lewej: Roman Zdunik – Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Glinian-
ce, Elżbieta Olczyk-Szum – Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zakręcie, Joanna Wasiak – Dyrektor Gminnego 
Przedszkola w Zakręcie, Anna Cichecka – Dyrektor Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie, Ewa Kołodziejczyk 
– Dyrektor Gminnego Przedszkola „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie, Alicja Wieczorek – p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Wincentego Witosa w Gliniance, Katarzyna Lacka – Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie.  
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W Domu Społecznym w Radiówku odbyło 
się integracyjne spotkanie jasełkowe przed-
szkolaków z Pęclina oraz uczestników War-
sztatów Terapii Zajęciowej w Radiówku.

Organizator imprezy, Stowarzyszenie 
Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełno-
sprawnych Intelektualnie „Jesteśmy!”, 
postanowiło połączyć możliwości ar-
tystyczne swoich podopiecznych i naj-
młodszego pokolenia mieszkańców gmi-
ny we wspólnym przedstawieniu „Taki 
duży, taki mały mogą razem być”. 

Jasełka w duchu tolerancji, wzajemnej 
sympatii i ogólnej wesołości bacznie ob-
serwowali zaproszeni goście: przedsta-
wiciele Starostwa Powiatowego w Otwo-
cku ze starostą Bogumiłą Więckowską, 
członkami Zarządu: Grzegorzem Mi-
chalczykiem i Januszem Budnym, wła-
dze Gminy Wiązowna z wójtem Anną 
Bętkowską i naczelnikiem WAiSO Ur-
szulą Skolasińską, wójt Gminy Kołbiel 
Adam Budyta, dyrekcja i pracownicy 
GOPS. Jasełka były okazją do zwiedze-

nia nowoczesnej placówki 
w Radiówku przez Panią 
Starostę, która nagrodziła 
występujących artystów 
wielkim koszem słodyczy. 
Przedszkolaki obdarowa-
ły starszych kolegów i ko-
leżanki farbami do malo-
wania na szkle. GCI

Taki duży, taki mały

W zabytkowym wnętrzu kościoła pw. Św. 
Wawrzyńca w Gliniance odbyło się II Ko-
lędowanie Glinieckie, impreza wokalno 
– muzyczna, która już tradycyjnie odbywa 
się w ostatnią niedzielę stycznia, a więc tuż 
przed końcem okresu Bożego Narodzenia. 
Nad przebiegiem uroczystości, odbywającej 
się pod patronatem wójta Wiązowny, Anny 
Bętkowskiej, czuwał ksiądz proboszcz Krzysz-
tof Krzesiński, który zapowiadał i z humorem 
komentował poszczególne prezentacje. 

Wykonawcy przedstawiali po jednej 
piosence, kolędzie lub pastorałce. Wy-
stąpiły grupy: Doman Family Band, 
Wawrzynioki, przedstawiciele Kościoła 
Domowego, Kółka Misyjnego, Koła Go-
spodyń Wiejskich, Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci, Chór Parafialny. Wyrazi-
stymi głosami zaśpiewała 
grupa CMB, prowadzona 
przez wikarego parafii św. 
Wawrzyńca, ks. Dariu-
sza Franczaka. Wokalne 
umiejętności zaprezento-
wały zespoły pedagogicz-
ne z miejscowych szkół, 
czyli Gimnazjum im. 
Jana Pawła II oraz Szkoły 
Podstawowej im. Win-

centego Witosa. Wystąpiło także grono 
nauczycielskie ze SP im. Szarych Szere-
gów w Górkach, placówki należącej do 
gminy Dębe Wielkie, ale wchodzącej w 
skład glinieckiej parafii. XVI-wieczną 
kolędę wykonała Monika Sokołowska.

Finałowy koncert dał gość specjalny, 
czyli zespół Maxer, złożony z absolwen-
tów glinieckiego gimnazjum. Liderka 
grupy, Ewa Trzaskowska, zaśpiewała 
dwie piosenki związane tematycznie 
z Bożym Narodzeniem: „Jest taki dzień” 
i „Światło z Betlejem”, a tło muzyczne 
wygrywali na instrumentach jej koledzy: 
Kamil Stec, Artur Ignaciuk, Karol Piętka, 
Krzysztof Ciecierski. Występ tego zespo-
łu ks. Krzesiński zapowiedział z typo-
wym dla siebie poczuciem humoru.

– Na koniec gość specjalny – zespół 
Maxer. Oni, na co dzień do kotleta – o, 

pardon – do wesela grywają, a dzisiaj 
wspinają się na wyżyny duchowe – po-
wiedział proboszcz, który zaprosił do 
kolejnego, III Kolędowania za rok.

Po zakończeniu części artystycznej, wy-
konawcy i słuchacze integrowali się ze 
sobą na mroźnym, kościelnym dziedziń-
cu racząc się gorącą grochówką. PK

Kolędowanie u św. Wawrzyńca
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18 stycznia 2011 r. uczniowie klas gimna-
zjalnych z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
w Zakręcie, pod opieką nauczycielek Wio-
letty Śledziewskiej i Sylwii Wojciechow-
skiej, spacerując sejmowymi korytarzami 
mieli okazję z bliska obserwować pracę 
posłów oraz poznać procedury powstawa-
nia ustaw.

Uczniowie z uwagą słuchali prze-
wodnika, który w skrócie przedstawił 
historię polskiego parlamentaryzmu, 
a następnie oprowadził wszystkich po 
gmachu Sejmu RP. Zatrzymaliśmy się 
na chwilę przed tablicą upamiętniają-
cą posłów, którzy stracili życie w czasie 
drugiej wojny światowej oraz tych po-
słów i senatorów, którzy zginęli w kata-
strofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r. 
Duże wrażenie zrobiła na 
nas sala posiedzeń, cho-
ciaż szkoda, że mogliśmy 
popatrzeć na nią tylko 
z galerii dla widzów. Co 
niektórzy żartowali, że 
w przyszłości będzie to 
miejsce ich pracy. Z sali 
obrad przeszliśmy do sali 
kolumnowej, mieliśmy 
też okazję obejrzeć laski 
marszałkowskie Sejmu RP 
oraz makietę przedstawia-
jącą budynki kompleksu 
sejmowego.

Kolejnym punktem wycieczki był Te-
atr Buffo, gdzie obejrzeliśmy spektakl pt: 
„Romeo i Julia”, który wywarł na wszyst-
kich oszałamiające wrażenie. Współczes-
na wersja dramatu Szekspira mocno 
pobudziła wyobraźnię młodego widza, 
a doskonale wyreżyserowany taniec 
i śpiew sprawiły, że niejeden z naszych 
podopiecznych chętnie wskoczyłby na 
scenę i zatańczył z Rozalindą, damą serca 
Romea, zanim poznał on Julię.

Jednak wszystko ma swój początek 
i kres, nasza wizyta w Warszawie rów-
nież dobiegła końca. Miejmy nadzieję, 
że może któryś z obecnych gimnazjali-
stów za parę lat zasiądzie w ławach po-
selskich lub zaprezentuje się jako aktor 
na deskach teatru.

Wioletta Śledziewska, 
wicedyrektor ZSG w Zakręcie

Spacer po Sejmie
Gminny Ośrodek Kultury składa serdecz-
ne podziękowania dla grupy wolontariu-
szy, którzy przez cały dzień kwestowali 
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

Byli wśród nich: Monika Chwalczuk, 
Iwona Szyperska, Anna Boguszewska, 
Beata Leszczyńska, Piotr Konowrocki, 
Magdalena Sobol, Bartłomiej Ostrowski, 
Patryk Ostrowski, Luiza Długosz, Piotr Ko-
strzewa, Anna Daria Piwek, Anna Piwek, 
Aleksandra Smolak, Patrycja Kowalska, 
Paweł Łomża, Mateusz Sadowski, Kry-
stian Szymański. 

Podziękowania kierujemy również do 
Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimna-
zjalnego  Katarzyny Lackiej za udostęp-
nienie sali gimnastycznej i pomieszczeń 
oraz sprzętu nagłaśniającego na potrze-
by przeprowadzenia koncertu „Z Czer-
wonym Serduszkiem”, pracownikom 
szkoły za pomoc przy organizacji, Panu 
Janowi Sójce za wkład pracy i pomoc 
techniczną przy niedzielnej imprezie. 
Panu Grzegorzowi Pyzikowi, Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Wiązowny i Mal-
canowa za ochronę wolontariuszy, Panu 
Sylwestrowi Redkowi za przekazanie 
dużej ilości pączków dla wolontariuszy 
i osób zaangażowanych przy WOŚP, 
Pani Krystynie Woźniak za wspaniałe 
wypieki przekazane na licytację, Pani 
Patrycji Dorosz i Panu Dariuszowi Os-
trowskiemu z Gminnej Akademii Piłkar-
skiej za pomoc i przekazanie cennych 
fantów na licytację, przedstawicielkom 
Firmy Oriflame za przekazanie cennych 
przedmiotów na potrzeby licytacji, Pani 
Wandzie i Monice Chwalczuk za przy-
gotowanie i prowadzenie loterii fanto-
wej, Pani Grażynie Sadowskiej i Pani 
Lilii Miłosz za przekazanie obrazów 
na licytację, Przemysławowi Pieniako-
wi za dokumentację fotograficzną XIX 
Finału, zespołom tanecznym: TAKCIK, 
TAKT-BIS, RYTM i TAKT oraz wszyst-
kim solistkom i duetom, które wzięły 
udział w programie artystycznym przy-
gotowanym przez GOK, wokalistom 
sekcji muzycznej naszego ośrodka kul-
tury, zespołowi BUNGLERS z Warszawy 
za udział w programie, Panu Romanowi 
Sadowskiemu za pomoc przy organiza-
cji koncertu i nagłośnienie całej impre-
zy, także dla Restauracji „Mazowsze” za 
ugoszczenia naszych wolontariuszy.

Anna Chwalczuk, 
Koordynator i wolontariusz WOŚP w Wiązownie.

Orkiestrowe 
podziękowania
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Szczere wyrazy współczucia
Panu Zbyszkowi Gocowi 
z powodu śmierci siostry 

Joli Płatek 
składają koleżanki i koledzy 

ze Stowarzyszenia 
Forum Przedsiębiorczości 

Gminy Wiązowna. 

Wybory uzupełniające w okręgu wybor-
czym nr 9 obejmującym swym zasięgiem 
miejscowości Radiówek, Rudka, Żanęcin.

Wojewoda Mazowiecki zarządził wybo-
ry uzupełniające do Rady Gminy Wiązow-
na w jednomandatowym okręgu wybor-
czym nr 9 obejmującym swym zasięgiem 
miejscowości Radiówek, Rudka, Żanęcin. 

Głosowanie zostanie przeprowadzo-
ne 17 kwietnia 2011 roku w obwodzie 
głosowania nr 3 w szkole w Wiązownie 
w godzinach od 8.00 do godz.22.00. 

Szczegółowe terminy wykonywania 
czynności wyborczych określa kalen-
darz wyborczy. Zarządzenie Wojewody 
i  kalendarz wyborczy dostępne na stro-
nie bip.wiazowna.pl

  Lidia Piotrowska, Urzędnik Wyborczy

DAM PRACĘ

 Zatrudnię osoby 
do pakowania towaru. 

Miejsce pracy Wiązowna. 

tel. 22 780 46 11

Wybory 
uzupełniające
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Przedszkolaki ze „Stumilowego Lasu” z Pęclina biorą liczny 
udział w wielu konkursach, które odbywają się w naszej 
gminie, powiecie, czy na forum kraju.

W pierwszym półroczu roku szkolnego cieszymy 
2010/2011 się nowymi, wielkimi sukcesami naszych 
podopiecznych.
  Listopad 2010 r. – w Międzyprzedszkolnym Przeglą-
dzie Twórczości Plastycznej „Mój Przyjaciel Miś”, 
dla dzieci z przedszkoli działających w powiecie Ot-
wockim  wyróżnienia otrzymali: Zuzanna Janiszek, 
Amelka Nowicka, Julka Jóźwicka, Wojtuś Wielgór-
ski, Magda Kąkol, Julka Poręba.
  Listopad 2010 r. – Amelka Nowicka zdobyła I miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Namaluj 
Swojego Misia”. Konkurs zorganizowało Przedszko-
le Słoneczna Szóstka z Oddziałami Zamiejscowymi 
w Śremie. Na konkurs wpłynęły 924 prace z 523 pla-
cówek z całego kraju.
  Grudzień 2010 r. – Dawid Baran otrzymał wyróż-
nienie w IV Międzyprzedszkolnym Konkursie Recy-
tatorskim „Nasz Mikołaj” przeprowadzonym przez 
Samorządowe Przedszkole w Starej Wsi.
 Grudzień 2010 r. – Sandra Paduch i Maja Kraś-
niewska zdobyły dwa II miejsca w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „Moje ulubione zwierząt-
ko z darów jesieni”. Konkurs zorganizowało Nie-
publiczne Przedszkole Integracyjne „Słyszę Serce” 
z Łodzi. W konkursie wzięły udział 152 prace z 53 
placówek.
  Grudzień 2010 r. – Otylka Żelazko zajęła III miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Najpięk-
niejsza kartka świąteczna”; zorganizowanym przez 
Przedszkole Miejskie nr 12 w Legionowie. W kon-
kursie wzięły udział 132 prace z 44 placówek z całej 
Polski.
  Grudzień 2010 r. – Maja Kraśniewska i Amelka 
Nowicka wywalczyły I miejsce w Rodzinnym Kon-
kursie Ogólnopolskim „Ozdoby Świąteczne Bożo-
narodzeniowe”; zorganizowanym przez Gminne 
Przedszkole w Zembrowie. W konkursie wzięło 
udział 270 prac z całej Polski.
  Grudzień 2010 r. – Ala Urlich zdobyła II miejsce 
w konkursie plastycznym „Zmiany w mojej miej-
scowości”; zorganizowanym przez Mazowiecką Jed-
nostkę Wdrażania Programów Unijnych. W konkur-
sie wzięło udział 400 prac.
  Styczeń 2011 r. – Weronika Romak zajęła I miejsce 
w Ogólnopolskim  Konkursie Plastycznym „Hu, Hu, 
Ha, Nasza Zima Zła”- z wykorzystaniem techniki or-
giami. Konkurs zorganizowało Przedszkole Miejskie 
nr 10 w Chełmie. Na konkurs wpłynęło 107 prac z 53 
placówek z całego kraju.
  Styczeń 2011 r. – w konkursie artystycznym zorga-
nizowanym przez firmę Dakoma z Wiązowny Maja 
Kraśniewska, Amelka Nowicka, Kubuś Łapiak zajęli 
I miejsca, Oliwia i Mateusz Lech – II miejsce, a Oli-
wia Oboza – III miejsce.
Serdecznie GRATULUJEMY wszystkim dzieciom 

i życzymy dalszych sukcesów.
Zespół przedszkola w Pęclinie

Mocnym akcentem rozpoczęli rok 
2011 podopieczni trenera Piotra 
Kobiereckiego z Gminnej Akademii 
Piłkarskiej. Chłopcy z rocznika 1999 
wzięli udział w styczniu w dwóch 
turniejach oraz rozegrali zwycięski 
sparing z zespołem KS Wesoła, 
wygrywając w stosunku 5:3. 

Trzykrotnie pokonał bramkę 
przeciwnika Dawid Michalik, 
a po jednym golu zdobyli Ad-

rian Skrocki i Dawid Kuźma. 
Zespół orlików zwyciężył w me-
czach towarzyskich z Nadstalem 
Krzaki Czeplinkowskie (13:3) 
oraz z Klubem Sportowym We-
soła (33:3). Z kolei w rozegra-
nym w Karczewie mini turnieju 
chłopcy z Akademii zajęli I miej-
sce, pokonując Mazura Karczew 
i Józefovię Józefów. 

– Jesteśmy dumni z naszych za-
wodników, ale największe powo-
dy do zadowolenia dają jednak 

ich stałe postępy, prze-
kładające się na wyniki 
drużyny. Piłkarze również 
dzielnie wspierali Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Po-
mocy. Za nami pierwszy 
miesiąc 2011 roku, i cho-
ciaż jest to okres zimowy 
to w naszym klubie wiele 
się dzieje. Z każdym ko-
lejnym miesiącem będzie 
nas czekało coraz więcej 
emocji sportowych o któ-
rych będziemy na bieżąco 
informować a wszystkich 
kibiców zapraszamy na 
mecze i turnieje – powie-
dział Piotr Kobierecki. GCI

Zajkowski najlepszy!
Rafał Zajkowski zajął I miejsce 
w rozgrywkach III Wojewódzkiego 
Turnieju Kwalifikacyjnego Kadetek 
i kadetów w Nadarzynie. Jest on 
pierwszym zawodnikiem GKTS Wią-
zowna, który wygrał te prestiżowe 
zawody. Sukces jest tym większy, 
bo Rafał pokonał w półfinale i fi-
nale swoich odwiecznych rywali z 
ośrodka tenisowego w Piasecznie 
odpowiednio 3:1 i 3:0!!!

Zwycięstwo w Nadarzynie 
dało naszemu zawodnikowi 
przepustkę do Ogólnopolskiego 
Turnieju Kwalifikacyjnego Ka-
detów w Brzegu Dolnym, który 
zostanie rozegrany 25-27 lutego 
2011 r.

Zwycięstwo w tych prestiżo-
wych zawodach to pierwszy do-
wód na to, że granie młodymi 

zawodnikami w II lidze, pomimo 
porażek, to właściwe posunięcie 
trenerów z Wiązowny. Doświad-
czenie i ogranie z zawodowcami 
w II lidze będzie przynosiło ko-
lejne sukcesy młodych tenisi-
stów z GKTS Wiązowna.

Po kolejnym sukcesie wiązow-
skich tenisistów powraca pyta-
nie o salę do tenisa stołowego, 
gdzie zajęcia mogłyby się od-
bywać przez cały tydzień, a nie 
jak teraz 3 razy w tygodniu. 
Czy wybudowanie hali wido-
wiskowo sportowej w Gminie 
Wiązowna, gdzie znaleźliby dla 
siebie miejsce tenisiści, tancer-
ki, młodzi piłkarze oraz wieczo-
rami wszyscy chętni amatorzy 
piłki siatkowej i nożnej, ma 
sens i czy jest potrzebna naszej 
gminie?

Tomasz Grzybowski, GKTS Wiązowna.

Wiązowscy piłkarze 
w natarciu
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Sukcesy przedszkolaków z Pęclina
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W dniu 7 lutego 2011r. o godz. 20.00 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązow-
nie odbył się koncert  zespołu Green Ma-
nalishi Band. Występ został poprzedzony 
supportem zespołu Rh blues w składzie 
Marcin Urbanek – perkusja, Piotr Kowalski 
– gitara basowa, Mariusz Trzciński – har-
monijka, Roman Sadowski – gitara. 

Wokalnie zespół wspierały podopiecz-
ne GOK-u. Występ rozpoczęła Iza Suche-
cka piosenkami „Need your love so Bad” 
zespołu Fleetwood Mac oraz „Blues o zu-
żytych butach i szczęśliwym końcu drogi” 
Martyny Jakubowicz. Następnie na scenie 

swoje umiejętności wokalne zaprezento-
wała Marta Majek wykonując piosenki z 
repertuaru Alison Krauss – „Let your loss 
be your lesson”, Led Zeppelin – „Ram-
ble on” oraz Norah Jones – „Sunrise”. 
Po wspaniałym występie Mary mieliśmy 
okazję posłuchać Agnieszki Bieńkow-
skiej, której repertuar składał się przede 
wszystkim z piosenki Elvisa Presley’a „Ja-
ilhouse Rock” znanej przede wszystkim 
z filmu „Blues Brothers”. Występ zespołu 
Rh blues został zakończony występem 
Magdy Sobkowicz, która wykonała pio-
senkę Janis Joplin „Me&Bobby Mc Gee” 
oraz piosenkę Melanie „Brand new key”. 
Po prawie 40 minutowym wspaniałym 

występie zespołu Rh blues zakończo-
nym ogromnymi brawami na stojąco, 
na scenę została zaproszona gwiazda 
wieczoru, zespół Green Manalishi Band 
w składzie Eliasz Bakir – wokal, Krzysz-
tof Klejnowski – harmonijka i wokal, 
Przemysław Kociszewski – Hammond 
i piano, Tomasz Sobkiewicz – perkusja 
oraz Sławomir Żarek – gitara. Przez po-
nad godzinę mieliśmy okazję posłuchać 
porządnej dawki dobrego bluesa. Cieka-
wostką może okazać się fakt, iż dwóch 
członków zespołu na co dzień zajmuje 
się chirurgią. Wokalistki i zespół Rh blues 
tak się widzom podobał, że po koncer-
cie długo trwały ożywione dyskusje na 
jego temat. Przeważała opinia, że dzięki 
gościnnemu występowi w sali GOK-u 
słuchacze otrzymali sporą dawkę dobrej 
muzyki bluesowej. Magdalena Grzegrzółka

życzą
Tomasz Kostyra – zastępca Wójta,

Wiesław Miłkowski – skarbnik Gminy
oraz wszyscy Panowie 

dbający o to, żeby Paniom 
w naszej gminie żyło się jak najlepiej.

Wójt Gminy Wiązowna, Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna 
i Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance 

serdecznie zapraszają na koncert

PIEŚNI ROSYJSKICH 
BARDÓW

w autorskich przekładach
Wystąpi zespół 

„Piąty dzień”
w składzie: Katarzyna Kucharzewska – śpiew, Monika Sokołowska – śpiew, 
Dominika Świątek – instrumenty klawiszowe, śpiew, René Koelblen – gitara, 

śpiew, Stanisław Waszak – gitara, bas akustyczny, śpiew

Scenariusz i prowadzenie - Piotr M. Cieński

8 marca 2011 r., godz. 20.00
Gimnazjum w Gliniance

Dawka bluesa
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Drogie Babcie i Dziadkowie!
Od swych małych łobuziaków
I od bardzo grzecznych wnucząt
Dziś przyjmijcie moc buziaków!!!
Niech się do Was świat uśmiecha
Długie, długie, długie lata!
Żyjcie długo i szczęśliwie,
Aż do zakończenia świata!

Dzień babci i dziadka 
w przedszkolach i szkołach


