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Rodzina to opoka narodu.
Ostoja rozwoju i osobistego szczęścia.
Wszystkim Rodzinom z naszej gminy,
Matkom, Ojcom i Dzieciom,
Najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności.
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W dniu 6 maja w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Wiązownie odbył się IV Powiatowy Kon-
kurs Piosenki Polskiej. 

W uroczystej inauguracji imprezy 
udział wzięli m.in. wójt Anna Bętkow-
ska, dyrektor Powiatowego Młodzieżo-
wego Domu Kultury w Otwocku Cze-
sław Woszczyk, członek zarządu Powiatu 
Otwockiego Janusz Budny, wiązowska 
radna Marzena Dach, a także Miss Ziemi 
Otwockiej Agnieszka Kobza. Przybyłych 
powitała szefowa GOK-u Anna Prze-
ździecka, a konkurs poprowadził Prze-
mysław Kociszewski. Poziom wykonania 
utworów i ogólną prezencję każdego z za-
wodników oceniało jury pracujące pod 
przewodnictwem piosenkarki Krystyny 
Prońko, w skład którego weszli: Anna 
Joncel i Janusz Tytman.

– Sądzę, że niełatwe zadanie będą mieli 
jurorzy, bo poziom występów uważam za 
wysoki – powiedział prowadzący imprezę, 
kiedy sędziowie udali się na naradę. A kie-
dy powrócili i ogłosili wyniki, dyplomy 
i nagrody rzeczowe wręczyli laureatom: 
zastępca wójta Tomasz Kostyra, dyrektor 
PMDK Czesław Woszczyk oraz dyrektor 
GOK Anna Przeździecka.

– Bardzo się cieszę, że w repertuarze 
młodych wykonawców były same polskie 
piosenki. Niektóre wykonania ujęły mnie 
i moich kolegów – powiedziała Krystyna 

Prońko (wywiad z artystką zamieszczamy 
na str 3), a jej koledzy jurorzy dodali: 

Janusz Tytman: Muzykujcie dalej, bo to 
znacznie ułatwia życie.

Anna Joncel: Życzę wszystkim powo-
dzenia w dalszej drodze życiowej. Pamię-
tajcie, żeby nie załamywać się z powodu 
niepowodzeń, ale skupić wszystkie siły 
w dążeniu do celu.

Zdecydowanym zwycięzcą powiatowe-
go konkursu był mieszkaniec Wiązowny, 
podopieczny Gminnego Ośrodka Kultury, 
Paweł Izdebski, który w najstarszej kate-
gorii bezapelacyjnie zajął I miejsce pozo-
stawiając daleko za sobą konkurentów. 
W kategorii tej bowiem jurorzy nie przy-
znali II i III miejsca, zastępując je wyróż-
nieniami, co podkreśla według członków 
komisji różnicę poziomu między wystę-
pem Pawłem a jego koleżankami-rywal-
kami. Po zakończonym konkursie Paweł 
Izdebski udzielił „Powiązaniom” następu-
jącej wypowiedzi:

– Niedawno zająłem I miejsce w corocz-
nym festiwalu muzycznym „Tulipanada” 
w warszawskim Ursusie, tak więc do ry-
walizacji na forum powiatu otwockiego 
przystąpiłem na luzie. Mam już 21 lat 
i chciałbym osiągnąć coś więcej, pracuję 
nad własnymi utworami muzycznymi, 
coraz częściej próbuję sam komponować 
i pisać teksty. Każdy konkurs pokazuje, 
że nie ma lepszych i gorszych, bo każ-

dy ma swój styl i każdy śpiewa inaczej. 
Przyznane nagrody i wywalczone miejsca 
świadczą tak naprawdę o tym, w jakim 
stopniu dany uczestnik czy uczestniczka 
dorośli do muzyki, bo do muzyki trzeba 
po prostu dojrzeć. Nie wiem, na jakim 
etapie jestem obecnie ja sam, nie mnie to 
oceniać, tylko słuchaczom, ale nie śpie-
wam do podkładu z taśmy, lecz sam sobie 
akompaniuję na gitarze i coraz bardziej 
intensywnie myślę o działaniu w muzyce. 
Mam nadzieję, że skupienie wszystkich sił 
na tej pasji, bo śpiew i muzyka stały się 
już moją pasją w dosłownym znaczeniu 
tego słowa, z czasem będą przynosić coraz 
lepsze efekty.

Cóż dodać do słów Pawła Izdebskiego? 
Po prostu – trzymać kciuki! PK

Każdy śpiewa inaczej

Wyniki IV Powiatowego Konkursu 
Piosenki Polskiej:

kategoria PRZEDSZKOLA – soliści
I miejsce  – Agata Zgutka
II miejsce  – Matylda Grajda
III miejsce  – Julia Kuśmierczuk

kategoria PRZEDSZKOLA – zespoły
I miejsce  – Zespół „Biedronki”
II miejsce  – Zespół „Zuchy”

kategoria Klas I-III – soliści
I miejsce  – Natalia Karwowska
I miejsce  – Julia Szczepańska
II miejsce  – Marta Kaźmierczak

kategoria Klas IV-VI – soliści
I miejsce  – nie przyznano
II miejsce  – Wiktoria Lech
III miejsce  – Alicja Ciecierska

kategoria GIMNAZJA – soliści
I miejsce  – Klaudia Milczarczyk
II miejsce  – Aleksandra Kania
III miejsce  – Agnieszka Bieńkowska
Wyróżnienie  – Tomasz Baracz

kategoria SZKOŁY ŚREDNIE I DOROŚLI 
– soliści

I miejsce  – Paweł Izdebski
II miejsce  – Nie przyznano
III miejsce  – Nie przyznano
Wyróżnienie  – Alicja Bieńkowska
Wyróżnienie  – Klaudia Skwarek
Wyróżnienie  – Iza Suchecka
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Przed Państwem majowy nu-
mer „Powiązań”, a wraz z nim 
nowa porcja informacji o tym 
co piszczy w gminnej trawie. 
Oprócz comiesięcznego spra-
wozdania z kolejnej sesji Rady 
Gminy i kolejnej części wyni-

ków wyborów w sołectwach, przedstawiamy sylwetkę 
i program nowego radnego, Jana Markowskiego, a także 
dyskusję radnych, jaka odbyła się podczas specjalnego 
wspólnego posiedzenia samorządowych komisji mery-
torycznych. A poruszane były tam sprawy i problemy 
ważne i palące, dyskutowano bowiem – między innymi 
– o możliwości powołania straży gminnej, o nowych 
rozwiązaniach komunikacyjnych w gminie oraz o moż-
liwościach zaoszczędzenia publicznego grosza kosztem 
ograniczenia lokalnego aparatu administracyjnego. 
W numerze znajdą Państwo podsumowanie dotychcza-
sowych, podjętych na terenie gminy prac w ramach pro-
jektu unijnego „Decydujmy razem”, które zaowocowały 
już wyjściem w teren ankieterów-ochotników, mających 
za zadanie zebranie informacji od wytypowanych miesz-
kańców, co im pomaga, a co przeszkadza w codzien-
nym życiu. Jest mowa także o rozpoczęciu kontynuacji 
z dawna oczekiwanej budowy przedszkola w Zakręcie, 
jak również o tym, jak to pracownicy Urzędu Gminy 
z własnej woli zakasali rękawy i wyruszyli w teren, żeby 
uprzątnąć ze śmieci centrum gminy. A nastąpiło to jesz-
cze przed majową akcją „Sprzątanie świata”.

Sporo miejsca w tym numerze zajmują sprawy zwią-
zane z kulturą. Oprócz przygotowanych przez młodzież 
oraz dorosłych imprez artystycznych w Gliniance doty-
czących ważnego faktu, jakim dla każdego Polaka była 
beatyfikacja Jana Pawła II, opisujemy również przebieg 
gminnego konkursu recytatorskiego adresowanego do 
przedszkolaków i oczywiście IV Powiatowy Konkurs 
Piosenki Polskiej, którego gospodarzem był wiązow-
ski Gminny Ośrodek Kultury. Wydarzeniem konkursu 
był występ mieszkańca Wiązowny, Pawła Izdebskiego, 
który brawurowym artystycznym popisem wywalczył 
I miejsce w najdojrzalszej z kategorii („młodzież szkół 
średnich i osoby dorosłe”) i którego talent i umiejętno-
ści muzyczne zdają się wróżyć mu karierę na polu wo-
kalno-muzycznym. Paweł podzielił się z „Powiązania-
mi” refleksjami związanymi z występem, a rozmowy 
z naszą redakcją nie odmówiła także przewodnicząca 
jury, znana piosenkarka Krystyna Prońko. Prezentuje-
my również nowe osiągnięcia tancerek z GOK-u – wy-
walczone jak zwykle pod kierunkiem Anny Chwalczuk 
– znanych, nie od dzisiaj, nie tylko w gminie czy po-
wiecie otwockim, ale i na forum krajowym, a nawet 
– coraz częściej – międzynarodowym.

Korzystając z okazji Redakcja i Kolegium życzą 
wszystkim Matkom z terenu gminy i nie tylko – zdrowia 
i wszelkiej pomyślności z okazji przypadającego jak za-
wsze 26 maja Ich Święta. Najmłodsi z kolei niech mają 
jak najwięcej prezentów i radości z okazji swojego świę-
ta – Międzynarodowego Dnia Dziecka. I oby relacje po-
między rodzicami i dziećmi były jak najlepsze, nie tylko 
w tych dwóch, szczególnych dniach.

Piotr Kitrasiewicz, Redaktor naczelny

Szanowni Czytelnicy!
W dniu 4 maja br. w Urzędzie Gminy 
odbyło się kolejne spotkanie Wójta 
Gminy z kierownikami jednostek 
organizacyjnych Gminy Wiązowna. 
W spotkaniu wzięli również udział: 
Tomasz Kostyra – Zastępca Wój-
ta, Wiesław Miłkowski – Skarbnik 
Gminy, Renata Mroczkowska – Na-
czelnik WEKiS oraz Urszula Skola-
sinska – Naczelnik WAiSO.

Spotkanie rozpoczęło się od 
gratulacji Wójta Gminy dla pani 
Alicji Wieczorek, która w drodze 
konkursu wyłoniona została na 
5-letnią kadencję na stanowisko 
dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Wincentego Witosa w Gliniance. 

Pani Wójt omówiła zasady bie-
żącej współpracy z placówkami 
oświatowymi, a Zastępca Wójta 
szczególne podkreślił znaczenie 
terminowości realizacji zadań. 
Na spotkaniu omówiono sze-
reg spraw dotyczących oświaty, 
m.in. dyrektorzy w arkuszach 
organizacyjnych na rok szkol-
ny 2011/2012, zawnioskowali 
o zwiększenie zatrudnienia lo-
gopedów i psychologów, dużo 
uwagi poświęcono również 
naborowi dzieci do przedszko-
li i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, przy 
okazji podnosząc temat funk-
cjonowania świetlic szkolnych 
oraz rozważenie możliwości po-
bierania opłat za pobyt dziecka 
w świetlicy szkolnej. 

Ustalono termin dyżurów 
przedszkoli w okresie wakacyj-
nym i zasady odpłatności za 
uczęszczanie dziecka do przed-

szkola w tym czasie. Dyrektorzy 
zgłosili najpilniejsze bieżące po-
trzeby remontowe przedszkoli 
i szkół, które należy wykonać 
w okresie wakacyjnym. Każda 
placówka oświatowa ma wy-
dzielony rachunek dochodów, 
na którym gromadzi dochody 
i może je wydatkować na potrze-
by placówki. 

Podczas spotkania poruszono 
też inne ważne sprawy: 
 realizacja Programu ze środ-

ków unijnych „Zagrajmy o suk-
ces”, 
 utylizacja sprzętu elektro-

nicznego, 
 współpraca placówek oświa-

towych z GOK – przykładem 
takiej współpracy był spektakl 
słowno-taneczno-muzyczny za-
tytułowany „Droga świętości 
Jana Pawła II”, przygotowany 
przez młodzież z glinieckiego 
Gimnazjum im. Jana Pawła II 
oraz z Gminnego Ośrodka Kul-
tury, 
 ustalenie terminu corocznej 

uroczystości gminnej pn. „Pie-
rzyna” na dzień 21 maja br. 
godz. 10.00 
 sprawa zmniejszenia limi-

tu punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych w gminie Wią-
zowna z liczby 45 do liczby 33 
– propozycja ta zyskała akcepta-
cję uczestników spotkania, 
 współpraca z NGO i sąsied-

nimi gminami: Osieck, Kołbiel 
i Sobienie Jeziory, 
 zagospodarowanie budynku 

po dawnej szkole w Rzakcie na 
potrzeby szkoły podstawowej w 
Gliniance.  Info. UG

Narada robocza
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Jednym z punktów obrad zebrania połą-
czonych komisji merytorycznych Rady 
Gminy, które odbyło się 10 maja, była 
sprawa ewentualnego utworzenia straży 
gminnej. 

Argumenty na rzecz powołania ta-
kiej jednostki przedstawił Rafał Nej-
man, na co dzień policjant komendy 
powiatowej w Otwocku, który przed 
laty pracował w posterunku Policji 
znajdującym się wówczas na parterze 
budynku UG. Radny powiedział, że z 
racji swoich obowiązków służbowych 
dobrze orientuje się w pracach straży 
miejskich działających w Otwocku i 
Józefowie, jedynych tego rodzaju for-
macjach w powiecie otwockim.

– Widzę konieczność powołania 
tego rodzaju straży w Wiązownie. 
Byłaby ona uzupełnieniem pracy Po-
licji na gruncie lokalnym i po części 
posiadałaby takie same uprawnie-
nia jak Policja, włącznie z prawem 
do karania mandatami, kontrolo-
wania i przeszukiwania osobistego 
w uzasadnionych przypadkach. Straż 
gminna powinna spełniać funkcję 

prewencyjnego ramienia wójta do 
pracy w terenie – powiedział radny.

Straż wykonywałaby zadania po-
legające na zapewnieniu spokoju w 
gminie oraz egzekwowania przepisów 
urzędowych dotyczących na przykład 
zakazu śmiecenia, wylewania szamba 
czy spożywania alkoholu w miejscach 
publicznych. Szczegółowe zadania dla 
strażników sprecyzowałaby Rada Gmi-
ny w osobnej uchwale, a wójt pełniła-
by nadzór nad jednostką. Na terenie 
gminy pracowałoby 3 funkcjonariuszy, 
w tym 1 komendant.

– W mojej ocenie trzech strażników 
wystarczy, a na pewno będą oni ko-
nieczni, bo z biegiem lat zanieczysz-
czenie może być coraz większe. Pamię-
tajmy, że w naszej gminie powiększa 
się element napływowy, reprezentu-
jący inną kulturę niż stali mieszkańcy 
– usłyszeli zebrani.

Samorządowcy wyrażali różnego rodza-
ju wątpliwości, związane między inny-
mi z kosztami powołania straży oraz jej 
ewentualną siedzibą. Strażnik gminny za-
rabiałby ok. 2 tys. zł netto, a komendant 
ok. dwukrotności tej kwoty. Siedzibę mo-

głyby stanowić pomieszczenia w Urzędzie 
Gminy, jakie dałoby się wygospodarować 
po przeprowadzonej reorganizacji.

– Na moim terenie ludzie są przeciw-
ni, bo obawiają się, że zaczną dostawać 
mandaty – wypowiedziała się Anna 
Lech. Sala roześmiała się, a ktoś sko-
mentował, że takim razie tym bardziej 
należałoby straż gminną powołać, bo 
skoro boją się, to znaczy, że mogą być 
na bakier z przepisami.

– Uważam, że powinniśmy tę straż 
utworzyć. Pod względem poprawy sta-
nu ekologicznego może okazać się ona 
bardzo przydatna, a pieniądze na ten 
cel na pewno się znajdą – wyraziła opi-
nię Renata Falińska.

– Decyzji nie podejmiemy zapewne 
do końca roku, bo budżet tegorocz-
ny jest zamknięty, ale przez ten czas 
możemy doprecyzować pewne rzeczy, 
zwłaszcza kiedy wzbogacimy naszą wie-
dzę o informacje zawarte w sprawozda-
niu Wydziału Ochrony Środowiska UG 
oraz w ankiecie rozprowadzanej wśród 
mieszkańców w ramach projektu „De-
cydujmy razem” – zakończyła dyskusję 
Monika Sokołowska. Piotr Kitrasiewicz

Straż gminna na horyzoncie

Chciałbym podzielić się z Państwem 
refleksjami na temat niezdrowego echa, 
jakie wywołał felieton pt. „Wesołe ze-
branie” zamieszczony w marcowym 
wydaniu „Powiązań”, echa – zupełnie 
nieadekwatnego do treści tej publi-
kacji. Moim zdaniem był to bowiem 
sympatyczny, nietypowy i zręcznie 
operujący humorem tekst, pokazujący 
w innym, nieoficjalnym świetle gru-
pę ludzi, których na co dzień znamy 
właśnie jak najbardziej urzędowo. 
Ten sam przekaz podany w oficjalno-
produkcyjniackim sosie przeszedłby 
bez echa. A tak – echo było! I to ja-
kie! Afera „łososiowa”, która potem 
wybuchła, odbiła się szerokim echem 
w miejscowym portalu Internetowym, 
była też przedmiotem debaty na sesji 
Rady Gminy i interpelacji jednej z pań 
radnych, która najwyraźniej rozumuje 
właśnie w sposób oficjalno-produkcyj-
niacki, skoro zdobyła się nawet na to, 
że zagroziła wnioskiem o zaprzestanie 
wydawania „Powiązań”, jeśli tego ro-

dzaju publikacje miałyby nadal ukazy-
wać się na tych łamach. Sytuacja stała 
się po prostu – chora!

Co w takim razie spowodowało tak 
silnie neurotyczną reakcję na ten felie-
ton? Moim zdaniem, powodem była 
odmienność, próba wprowadzenia do 
„Powiązań” nie praktykowanej dotąd 
na tych łamach lżejszej formy dzien-
nikarskiej, a wraz z nią nowej jakości. 
Reakcja jaka nastąpiła była zgodna 
z psychologią wyrażaną przez znane 
porzekadło o wdepnięciu między wro-
ny. Wiadomo co robią, kiedy ktoś nie 
kracze tak jak one. Była jeszcze druga 
przyczyna. Każdy pretekst jest dobry 
do ataku na organ władzy – TEJ wła-
dzy. Wybuchający Aferzyści żądali 
głów. Czy chodziło im o łososia, czy 
o chwilę rozluźnienia po wielu już go-
dzinach pracy? Ani o jedno, ani o dru-
gie. Bo ważny był jakikolwiek pretekst, 
jakikolwiek punkt zaczepienia. Najlep-
sza byłaby kaszanka albo śledź, bo to... 
no właśnie, co? Wybór 10 dkg „łosia”, 
jak mówi się u nas w domu, lub 30 dkg 
kaszanki, jest chyba kwestią osobistą, 
i nic komukolwiek do tego, zwłaszcza, 
że w Urzędzie Gminy każdy płaci sam 
za swoje posiłki, nie wyłączając sze-

fowej. Tym bardziej, że cenowo taka 
porcja rybki kosztuje mniej niż paczka 
papierosów. Swoją drogą to ciekawe co 
pojadali w pracy inni wójtowie i ich 
urzędnicy? Każdy śledź czy serek topio-
ny, nie mówiąc o szynce, mogłyby oka-
zać się taaaaakimi aferami…!

Mam 56 lat i dorosłe dzieci. Pomimo 
zaawansowanego wieku jestem wesoły, 
bo jak tu się smucić, skoro nie można 
oprzeć się śmiechowi, kiedy obserwuje 
się takie patologiczne reakcje na dow-
cipny i sympatyczny felieton zamiesz-
czony w gminnym piśmie. A słowo 
„patologia” kieruję specjalnie pod adre-
sem pewnego pana, który na początku 
kwietnia podczas inauguracyjnego spo-
tkania projektu „Decydujmy razem”, 
dorwał się do mikrofonu i wykrzykiwał 
je pod adresem władz i rady gminy. Nie-
trudno doszukać się w tym typowego 
mechanizmu nazywanego w psychologii 
„projekcją”. Pikanterii tej sytuacji doda-
je fakt, że pan ten zajmuje się w naszej 
gminie kulturą. Na szczęście, jak napisa-
łem wcześniej, mam już dorosłe dzieci, 
które nie muszą korzystać z jego „kultu-
ralnych” usług.

Sławomir Bogusz, mieszka-
niec Wiązowny od 1988 roku.

Moim zdaniem...

Wesoło mi… 
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Początek ostatniej sesji Rady Gminy Wiązow-
na upłynął pod znakiem spełnienia formalno-
ści związanych z uzupełnieniem składu grona 
samorządowców o nowego członka. Bowiem 
w wyniku wyborów uzupełniających nowym 
radnym został Jan Markowski, który odebrał 
zaświadczenie o wyborze, a następnie złożył 
ślubowanie i podpisał jego akt. Opowiedział 
w kilku zdaniach o sobie i swojej pasji jaką 
jest myślistwo.

Kiedy przewodnicząca Monika So-
kołowska przedstawiła porządek obrad 
i zapytała czy ktoś chciałby zapropono-
wać zmiany, Dorota Pliszczyńska wniosła 
postulat, aby zdjąć punkt dotyczący pro-
jektu uchwały o ustaleniu zasad realizacji 
zadań publicznych w ramach inicjatywy 
lokalnej. 

– Ten projekt został nam przedstawio-
ny tuż przed Świętami Wielkanocnymi 
i uważam, że powinniśmy mieć więcej 
czasu na przedyskutowanie go w komi-
sjach – powiedziała radna. Jej propozycję 
poddano głosowaniu: za przyjęciem opo-
wiedziało się 6 samorządowców, 7 było 
przeciwnych, a 2 osoby wstrzymały się 
od głosu: wniosek Pliszczyńskiej został 
odrzucony.

Kiedy wójt Anna Bętkowska przedsta-
wiała sprawozdanie z wykonania uchwał 
i zadań w okresie między sesjami, Józef 
Roman Witan poprosił o szczegóły zwią-
zane z wizytą wójta w Sulejówku.

– Spotkanie to, w którym uczestniczy-
li burmistrzowie Sulejówka i Halinowa, 
a także dyrektor Leszek Ruta z Zarządu 
Transportu Miejskiego, dotyczyło dal-
szego przebiegu linii autobusowej 704 
– wyjaśniła wójt. Okazało się, że bory-
kający się z poważnymi kłopotami fi-
nansowymi Sulejówek nie będzie dalej 
dopłacać do kursów 704 i cały ciężar 
finansowania przejmie gmina Halinów. 
Od Wiązowny nie oczekują na razie 
dopłat, ale nie wiadomo jak będzie da-
lej, bo linia 704 obsługuje część nale-
żącego do gminy Zakrętu. Bętkowska 
wyjaśniła, że podczas spotkania dys-
kutowano o różnych rozwiązaniach, 
postulowanych zwłaszcza przez przed-
stawiciela ZTM. Miałyby one polegać 
między innymi na ograniczeniu liczby 
przystanków na trasie, a zwłaszcza na 
odcinkach przebiegających przez daną 
gminę. Gdyby gmina ta odmówiła do-
płacenia do kursów danej linii, wów-
czas autobus nie zatrzymywałby się na 
kolejnych przystankach, jak do tej pory, 

lecz miałby charakter przelotowy. Za-
pewne spotkań negocjacyjnych dyrekcji 
ZTM z władzami Wiązowny i okolicz-
nych gmin będzie jeszcze wiele.

Podczas sesji przyjęto projekt uchwa-
ły związany z komunikacją autobusową. 
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za 
udzieleniem pomocy finansowej w for-
mie dotacji celowej gminie Halinów na 
budowę pętli autobusowej w Brzezinach. 
Z budżetu Wiązowny zostanie przezna-
czonych na ten cel 20 tys. zł, a realizacja 
wspólnego przedsięwzięcia umożliwi 
przedłużenie linii 730 – autobusu ZTM 
łączącego warszawskie rondo Wiatracz-
na z Duchnowem w gminie Wiązowna 
– do leżących na terenie Halinowa Brze-
zin. Również jednogłośnie samorządowcy 
zaakceptowali projekt uchwały dotyczący 
nieodpłatnego użyczenia gruntu gminne-
go klubowi sportowemu „Advit”. Umowa 
użyczenia została zawarta między gminą 
a „Advitem” 1 września 2008 roku i mia-
ła wygasnąć 31 sierpnia 2011 roku. 13 
kwietnia br „Advit” zwrócił się do gminy 
o przedłużenie jej do 31 sierpnia 2016 r. 
i prośbie tej stało się zadość.

14 głosami za, przy 1 wstrzymującym 
się, przyjęto projekt uchwały na temat 
szczegółowych zasad i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty spła-
ty należności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym Gminy Wiązowna 
i jej jednostek podległych oraz wskaza-
nia organów do tego uprawnionych, na-
tomiast 13 radnych powiedziało „tak”, 
a 2 wstrzymało się od głosu, przy wpro-
wadzeniu nowych zmian do uchwały 
budżetowej na obecny rok. W tym ostat-
nim projekcie uchwały, do którego Ko-
misja Budżetowa nie miała zastrzeżeń, 
chodziło między innymi o zmniejszenie 
środków w rozdziale „Drogi publiczne 
gminne” na rzecz rozdziału „Bezpieczeń-
stwo publiczne i ochrona przeciwpoża-
rowa”. A konkretnie, o przeznaczenie 
z pierwszego rozdziału 20 tys. zł. na za-
kup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na 
rzecz gminnych jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Zgromadzeni przyjęli 
projekt uchwały zdecydowaną większo-
ścią głosów.

Po dłuższej dyskusji oraz uwzględnie-
niu poprawek zgłoszonych w imieniu 
Komisji Inwestycyjnej przez Rafała Nej-
mana, przyjęto także – 11 głosami za, 
przy 1 przeciwnym i 3 wstrzymujących 
się – projekt uchwały o ustaleniu zasad 
realizacji zadań publicznych w ramach 
inicjatywy lokalnej.  PK

W pełnym składzie

Przedstawiamy nowe władze jednostek 
pomocniczych gminy Wiązowna wy-
brane do tej pory na 4-letnią kadencję. 
(O kolejnych wynikach wyborów będzie-
my sukcesywnie informować).

 MALCANÓW 15 KWIETNIA
Sołtys: Stanisław Bogucki
Rada sołecka: Sławomir Marcysiak 

(przewodniczący), Radosław Dąbrow-
ski, Elżbieta Piwek (członkowie)

 CZARNÓWKA 29 KWIETNIA 
Ze względu na niską frekwencję nie 

dokonano wyboru Sołtysa i Rady So-
łeckiej. Ponowne zebranie wyborcze 
zaplanowano na 18 maja br. I termin 
godz. 19.00 II termin godz. 19.30.

 KRUSZÓWIEC 30 KWIETNIA
Sołtys: Mieczysław Pindara
Rada sołecka: Jadwiga Zając (prze-

wodniczący), Czesław Komorzycki, 
Andrzej Dyzio (członkowie)

 KĄCK 21 MAJA
Ze względu na niską frekwencję nie 

dokonano wyboru Sołtysa i Rady So-
łeckiej. Ponowne zebranie wyborcze 
zaplanowano na 21 maja br. I termin 
godz. 18.00, II termin godz. 18.30.

 PORĘBY 6 MAJA
Sołtys: Bożena Brewczyńska
Rada sołecka: Jerzy Dróżdż (prze-

wodniczący), Dariusz Łuczyński, Mo-
nika Zelek (członkowie)

 BOLESŁAWÓW 7 MAJA
Sołtys: Waldemar Moniak
Rada sołecka: Zofia Kazimierczyk 

(przewodniczący), Jan Bratko, Elżbie-
ta Jaworska (członkowie) Info. UG

Wybory sołeckie 
i osiedlowe

DAM PRACĘ

MURARZ, CIEŚLA, 
ZBROJARZ 

– praca od zaraz!

Praca w Warszawie i okolicach, 
możliwość zakwaterowania.

KONTAKT: 
Patryk Krystek 600 480 125
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Czym jest Projekt „Decydujmy Razem”? 
Czym jest partycypacja społeczna? Ja-
kie korzyści partycypacja społeczna 
może przynieść nam jako społeczności 
lokalnej i każdemu z nas z osobna?

Na temat partycypacji społecznej 
oraz samego Projektu „Decydujmy 
Razem” powiedziano już wiele. Za 
słowami poszły również czyny, m.in. 
utworzono Zespół Roboczy składa-
jący się z mieszkańców gminy, będą-
cych przedstawicielami społecznosci, 
w których na co dzień funkcjonują. 
Odbyły się trzy spotkania, na któ-
rych przedstawiono cele i zasady pra-
cy Zespołu, przyjęto harmonogram 
a przede wszystkim wspólnie przy-
gotowano ankietę dotyczącą jakości 
życia na terenie gminy Wiązowna. 
Na kolejnym spotkaniu ankiety zo-
staną poddane analizie i posłużą do 
sformułowania założeń dokumentu 
programowego: Strategii Integracji 
Społecznej Gminy Wiązowna, który 
następnie zostanie poddany konsul-
tacjom społecznym. Dokument zo-
stanie przedłożony w formie projek-
tu uchwały pod obrady Rady Gminy. 
Po uchwaleniu Strategii nastąpi jej 
faza wdrożeniowa, przewidziana na 
początek 2012r.

W teorii Projekt „Decydujmy Ra-
zem” dotyczy problematyki szero-
ko rozumianej integracji społecznej 
obejmującej swym zakresem sfery bu-
dowy społeczeństwa obywatelskiego, 
problemów społecznych 
oraz zagadnień zwią-
zanych z włączaniem 
mieszkańców w bieżące 
działania na rzecz roz-
woju gminy. Program 
polega na aktywnym 
udziale organizacji i 
środowisk lokalnych w 
zarządzaniu sprawami 
publicznymi społecz-
ności lokalnej, w tym 
w tworzeniu lokalnych 
strategii rozwoju, okre-

ślaniu kierunków i metod działania 
władz samorządowych i admini-
stracji lokalnej oraz monitorowaniu 
przebiegu wykonywania takich dzia-
łań. Projekt realizowany przez Gminę 
Wiązowna jest działaniem pilotażo-
wym. Nigdy wcześniej działania tego 
typu i na taką skalę nie miały miejsca 
na terenie naszego kraju, możemy je-
dynie korzystać z praktyk partnerów, 
głównie zagranicznych. Partycypacja 
zaczyna się tam,  gdzie władze przed 
podjęciem decyzji konsultują rozwią-
zanie problemów z obywatelami a ich 
działania są przejrzyste. Partycypacja 
społeczna jest inwestowaniem w ka-
pitał ludzki, jest czynnym uczestnic-
twem mieszkańców gminy w okre-
ślaniu i rozwiązywaniu ich własnych 
problemów. Ważne jest stworzenie 
mieszkańcom możliwości różnych 
form współrządzenia i właśnie w tym 
celu realizowany jest projekt.

Partycypacja to działanie zbiorowe 
i stopniowe, którego nauczyć się musi 
i władza i społeczeństwo. Działanie 
długofalowe, którego efekty będą 
widoczne w dłuższej perspektywie. 
Pozwolą na zmiany postrzegania wła-
dzy przez wspólnotę mieszkańców 
i społeczności, a ich skutkiem będzie 
wzrost wzajemnego zaufania i zro-
zumienia, modyfikacja postrzegania 
społeczności i władzy jako dwóch 
odmiennych opcji, a także znaczne 
osłabienie podziału MY – ONI.

Małgorzata Kąkol
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O partycypacji raz jeszcze
W piątek 29 kwietnia pracownicy Urzędu 
Gminy z własnej inicjatywy przystąpili do 
sprzątania centrum Wiązowny. Chociaż 
akcję „Sprzątanie świata” zapowiedzia-
no na dni 13-14 maja, osoby zatrudnione 
w UG postanowiły przetestować swoje 
siły wcześniej, na zasadzie preludium do 
większego, majowego sprawdzianu. 

Uprzątnięto ze śmieci trawniki, po-
bocza i rowy przy ulicach: Lubelskiej, 
Nadwiślańczyków oraz Mlądzkiej 
– przy tej ostatniej ulicy na odcinku 
od szosy 721 do mostu na Świdrze. 
W sprzątaniu wykonywanym z dużym 
zaangażowaniem wzięło udział 45 osób 
pracujących w 3 grupach. Każda otrzy-
mała rękawice jednorazowe oraz worek 
na śmieci. Zawiązane po napełnieniu 
i odstawione na pobocze worki zabie-
rali pracownicy Wydziału Technicznego 
UG i odwozili je do kontenerów. 

– Praca dosłownie paliła się w rękach. 
Sprzątający uzyskali zresztą nieoczekiwa-
ne wsparcie od mieszkańców ul. Nadwi-
ślańczyków, którzy spontanicznie przy-
łączyli się do oczyszczania ich terenu 
– powiedział naczelnik Wydziału Tech-
nicznego UG, Bogusław Markowski. 

Sprzątanie trwało od godz. 12.00 do 
14.00 i w tym czasie urząd pracował 
w zwykłym trybie, bo część urzędników 
pozostała na swoich stanowiskach peł-
niąc normalnie swoje obowiązki. 

– Pomysł zrodził się na schodach urzę-
du. Kiedy rozmawiałam z naczelnikiem 
Markowskim o tym, że centrum gmi-
ny jest zaśmiecone i trzeba coś z tym 
zrobić, do rozmowy przyłączyło się 
kilkoro wchodzących na górę pracowni-
ków, którzy zaproponowali swój udział 
w sprzątaniu. Inicjatywa błyskawicznie 
rozeszła się po budynku urzędu i przy-
niosła rezultat w postaci 80 worków 
śmieci, które zebrano. Bardzo wszyst-
kim dziękuję – powiedziała wójt Anna 
Bętkowska.  GCI 

Sprzątanie 
centrum
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DAM PRACĘ

Zatrudnimy 
do szycia odzieży sportowej 

(głównie z dzianin) 
w Góraszce

tel. 780 42 70 (w godz. 8-14).
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W wyniku przeprowadzonych wy-
borów uzupełniających w okręgu 
wyborczym nr 9, obejmującym 
swoim zasięgiem miejscowości 
Radiówek, Rudka, Żanęcin, rad-
nym został Jan Markowski.

Nowy radny ma 60 lat i jest 
zootechnikiem, absolwentem 
warszawskiej Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego. Jego 
całe życie zawodowe upłynęło 
na pracy w rolnictwie, poprzez 
Państwowe Gospodarstwa Rol-
ne do spółdzielni rolniczych. Był 
między innymi dyrektorem su-
rowcowym Superdrobu w Kar-
czewie. Od 17 lat prowadzi wraz 
z żoną przemysłowy tucz drobiu 
w Żanęcinie, jak mówi – ostatnią 
fermę kurzą na terenie gminy 
Wiązowna jaka przeciwstawiła 
się kryzysom. Pan Jan jest także 
czynnym myśliwym, członkiem 
Okręgowej Rady Łowieckiej w 
Warszawie. Od lat działa rów-
nież w stowarzyszeniu Forum 
Przedsiębiorczości. 

Mój rozmówca, który jako 
myśliwy napatrzył się na za-
śmiecone i brudne lasy, posta-
nowił doprowadzić jako radny 
do likwidacji dzikich wysypisk 
śmieci. Inspirację czerpie z do-
konań innych gmin, takich jak 
Ożarów Mazowiecki, Mirosła-
wiec czy Łomianki, w których 
mieszkał lub pracował, a które 
rozwiązały lub znacznie zmi-
nimalizowały ten problem na 
swoich terenach. Twierdzi, że 
jego plan, którego szczegółów 
nie chce jeszcze  zdradzać, ude-
rzy w śmieciarzy i doprowadzi 
do tego, że w gminie Wiązow-

na będzie przynajmniej o 50% 
mniej wysypisk. Kolejnym 
problemem, którym zamierza 
zająć się podczas pracy w Ra-
dzie Gminy, jest doprowadze-
nie do reaktywacji działalności 
świetlic wiejskich. Aktywność 
tych placówek została bowiem 
zaniedbana w ciągu ostatnich 
lat ze względów oszczędnościo-
wych, a konkretnie niechęci 
poprzedniego wójta do płace-
nia osobom, które mogłyby 
sprawować opiekę nad świetli-
cami. 

– Wydatek to niewielki, bo 
rzędu 300-400 zł miesięcznie, 
a korzyści mogą być wielkie, bo 
młodzież mogłaby ten czas spę-
dzać właśnie w świetlicach, za-
miast przesiadywać pod wiata-
mi przystanków autobusowych 
– uważa Markowski, który kilka 
miesięcy temu, nie będąc rzecz 
jasna jeszcze radnym, przyczynił 
się do przeforsowania projektu 
budowy chodnika wzdłuż trasy 
lubelskiej na wysokości Radiów-
ka. Jest tam niebezpieczne, zwę-
żające się pobocze, na którym 
samochód śmiertelnie potrącił 
troje dzieci. Pan Jan przyszedł na 
posiedzenie Komisji Budżetowej 
i wyraził swoje zdanie w inte-
resującym go przedmiocie. Po-
wiedział między innymi: „Trzy 
świeczki stojące w rowie chyba 
wystarczą, żeby wreszcie zająć 
się tym tematem”. 

Pan Jan złożył niedawno przy-
sięgę na forum Rady Gminy, 
a swoją dewizę pracy samorzą-
dowej wyraził następującymi 
słowami:

– Mam nadzieję, że moje ko-
leżanki i koledzy z Rady przejdą 
do porządku dziennego nad od-
miennymi poglądami na niektó-
re ze spraw naszej gminy, który 
to podział jest bardzo widoczny 
od początku tej kadencji. Ma-
rzy mi się praca w samorządzie 
będącym ponad podziałami, 
mającym na względzie przede 
wszystkim dobro nas wszystkich 
– dobro mieszkańców Gminy 
Wiązowna. Piotr Kitrasiewicz

Mniej wysypisk, 
więcej świetlic
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W Zakręcie nastąpiła uroczystość wznowienia budowy 
przedszkola gminnego. Wzięła w niej udział wójt Anna 
Bętkowska, skarbnik Wiesław Miłkowski, radny z tere-
nu Zakrętu Piotr Łapiński oraz przedstawiciele Wydziału 
Inwestycji Urzędu Gminy, firmy architektonicznej, która 
wykonała projekt inwestycji oraz firmy budowlanej. 

Przybyły także dzieci z przedszkola mającego swo-
ją tymczasową siedzibę w prywatnym domu przy ul. 
Polnej, a także 6-latki z zerówki z sąsiadującego z po-
wstającą inwestycją Zespołu Szkolno-Gimnazjalne-
go.

Dzieci pod opieką swoich wychowawczyń obejrza-
ły teren budowy i poczęstowały się lizakami, które ze 
szklanego słoja oferował im jeden z robotników. Anna 
Bętkowska opowiadała im o budowie oraz o kształ-
cie jaki przybierze ukończona inwestycja. Wskazy-
wała na poszczególnych fachowców tłumacząc naj-
młodszym jakie zadania na budowie wykonuje każdy 
z nich. Dzieci zadawały pytania, a po zakończonej 
uroczystości zapewne wiele z nich będzie potrafiło 
odróżnić podstawowe elementy pracy architekta od 
roboty inżyniera budowlańca. GCI

Rusza budowa 
przedszkola

ZŁOTE GODY
Urząd Stanu Cywilnego w Wiązownie informuje, 
że małżonkowie, którzy przeżyli razem przynajm-
niej 50 lat mogą zostać uhonorowani okoliczno-
ściowym medalem „Za długoletnie pożycie mał-
żeńskie”, który nadaje Prezydent RP. Uroczystość 
odbędzie się jesienią br. (dokładna data zostanie 
podana w późniejszym terminie).

Wnioski o przyznanie odznaczeń przygotowu-
je kierownik USC za zgodą zainteresowanych 
par. W związku z powyższym uprzejmie prosimy 
o zgłaszanie się do Urzędu Stanu Cywilnego – pok. 
006 celem dopełnienia formalności w terminie do 
31 maja br. Info. USC
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Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie uczci-
ły beatyfikację Papieża-Polaka spektaklem 
słowno-taneczno-muzycznym zatytułowane-
go „Droga świętości Jana Pawła II”. 

Scenariusz przedstawienia oparto na 
książkach zawierających wspomnienia 
osób będących na co dzień blisko Papieża. 

– Chodziło nam o pokazanie drogi Jana 
Pawła II do świętości i jej wpływ, a raczej 
skłonienie do chęci podjęcia jej przez lu-
dzi młodych, takich jak nasi uczniowie. 
Do pierwszych prób przystąpiliśmy na 
miesiąc przed ogłoszonym terminem be-
atyfikacji – powiedziała Marta Wróblew-
ska, nauczycielka religii oraz wychowania 
do życia w glinieckim gimnazjum.

Poprzez śpiew, taniec i recytację, młodzi 
wykonawcy, uczniowie Gimnazjum oraz 
podopieczni GOK-u, starali się zaprezen-
tować widzom na czym polega świętość w 
codziennym życiu. Bycie pokornym, ko-
chającym, uczciwym, wdzięcznym, prze-
baczającym, ofiarującym siebie – to mo-

ralne elementy składające się na postawę, 
którą propagował Jan Paweł II na całym 
świecie, a którą można zawrzeć w Jego 
słowach: „Nie bójcie się świętości”.

Zgodnie ze scenariuszem, młodzi wyko-
nawcy komentowali na podstawie życia 
bohatera przedstawienia każdą z prezen-
towanych cnót. Na przykład, kiedy dziew-
czyna w białej sukni brała do ręki tablicz-
kę z napisem „Wdzięczność”, a stojący 
obok niej chłopiec zapalał mały znicz, 
recytowano następujący tekst:

– Być zawsze wdzięcznym. Taka posta-
wa sprawia, że człowiek mówi „dzięku-
ję”, zawsze czuje się dłużnikiem. Zresztą 
Karol Wojtyła, kiedy został papieżem, 
nigdy nie zapomniał wyrażać całym sobą 
wdzięczności dla tych, którzy go wycho-
wali i wspomagali. To znaczy, że uznał, 
iż to jaki jest, zawdzięcza wielu ludziom 
znanym i mniej znanym, wykształco-
nym i mniej wykształconym, których 
Bóg postawił na jego drodze. Jest to w ja-
kiś sposób zadziwiający fakt, że mówiąc 
o kamieniach milowych swojej formacji 

teologicznej i filozoficznej, po św. Janie od 
Krzyża wymienił pokornego i nieznanego 
polskiego krawca Jana Tyranowskiego, 
który wprowadził go w dojrzalszą wiarę.

Po zakończonym przedstawieniu do 
młodzieży przemówił dyrektor gimna-
zjum, Roman Zdunik.

– Waszym celem jest osiągnięcie szczę-
ścia. Szczęścia, wynikającego z właści-
wego postępowania w życiu, z tego, że 
nikogo nie krzywdzę i nikim nie pomia-
tam. Szanuję swoich rodziców i ojczyznę. 
Jestem Polakiem i jestem dumny z tego, 
że mieszkam w Gliniance, wsi pod War-
szawą. Kto tego nie szanuje, nie szanuje 
samego siebie. Jestem dumny z tego, że 
mówię po polsku, co najwyżej mogę 
wstydzić się, że rozmawiając z obcokra-
jowcami czasem muszę porozumiewać 
się przez tłumacza. Ale wy macie większą 
szansę niż moje pokolenie, a najwięk-
szym pragnieniem dyrektora i pedagoga 
jest to, żebyście mnie przerośli, żebyście 
byli o wiele lepsi ode mnie. Żebyście 
wielokrotnie przerośli swoich rodziców, 
ale szanowali ich. Bo to, że nasza matka 
być może nie potrafi poprawnie obcho-
dzić się ze sztućcami i nie zna języków 
obcych, to ona właśnie przygotowała nas 
do patrzenia na ten świat i kreowania go. 
Ona dała nam podstawy, a całą resztę 
my robimy już na swój własny rachunek 
– powiedział dyrektor.

Następnego dnia, w przeddzień uro-
czystości beatyfikacyjnej, przedstawienie 
zaprezentowano mieszkańcom Glinianki 
i okolicznych wsi po wieczornej Mszy św. 
w kościele pw. Św. Wawrzyńca. Zostało 
bardzo gorąco przyjęte przez zgromadzo-
nych w zabytkowej świątyni wiernych.

– Jestem bardzo wzruszony i wdzięczny 
naszej młodzieży za widowisko przygoto-
wane z takim zapałem i tak bardzo prze-
mawiające do serc, należy – powiedział 
proboszcz parafii św. Wawrzyńca, ksiądz 
Krzysztof Krzesiński. Piotr Kitrasiewicz

Droga do świętości



 maj 2011 | Powiązania | 9

W kościele św. Wawrzyńca w Gliniance 
1 maja po wieczornej Mszy św. odbył się 
koncert Musica a la Polacca z okazji beaty-
fikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. 

Wystąpił Kwartet OPiUM w składzie: 
Dawid Lubowicz (skrzypce), Anna Sza-
lińska (skrzypce), Magdalena Małecka 
(altówka), Olga Łosakiewicz-Marcy-
niak (wiolonczela). Koncert zapowie-
dział proboszcz ks. Krzysztof Krzesiń-
ski, który żartobliwie zwrócił uwagę na 
dwuznaczność nazwy grupy muzycznej 
i powiedział, że być może muzyka za-
bierze słuchaczy w inny wymiar. Impre-
zę poprowadziła Monika Sokołowska, 
która wyjaśniła, że nazwa OPiUM nie 
pochodzi od narkotyku, lecz jest skró-
tem od łacińskiego wyrażenia Opus et 
Universum. Prowadząca podkreśliła, że 
program koncertu został przygotowany 
pod kątem polskich, a konkretnie – gó-
ralskich brzmień, tak aby korespondo-
wał z rodzinnym folklorem i tatrzańską 
pasją Karola Wojtyły. 

Na początek zaprezentowano prze-
sycony podhalańskimi rytmami utwór 
młodego kompozytora Sławomira Czar-
neckiego pt „Kwartet spiski”. Kolejnym 
dziełem była „Suita polska” Macieja 
Małeckiego, twórcy licznych piosenek 
wykonywanych m.in. przez Danutę Rinn 
i Wojciecha Młynarskiego. Trzecim utwo-
rem jaki usłyszeli licznie zgromadzeni 
w świątyni widzowie była „Orawa”, 
ostatnia część cyklu tatrzańskiego wy-
bitnego kompozytora muzyki filmowej, 
Wojciecha Kilara. Finałowym dziełem 
koncertu był „Walc S-dur op. 17”, znany 

również jako „Grand Valse Brillante” Fry-
deryka Chopina. Nie było w nim wpraw-
dzie góralskich brzmień, ale – jak wyja-
śniła prowadząca – Chopin w muzyce 
był dla świata takim samym symbolem 
polskości, jak Jan Paweł II na płaszczyź-
nie religijnej i społecznej.

Słuchając prelekcji Moniki Sokołow-
skiej dotyczącej sylwetek poszczególnych 
kompozytorów można było dowiedzieć 
się o mało znanych faktach z ich życia. 
Na przykład, o ile wiadomo, że Wojciech 
Kilar skomponował muzykę do ponad 
130 filmów, w tym dzieł naszych naj-
większych reżyserów takich jak Andrzej 
Wajda, Kazimierz Kutz, Wojciech Has, 
Krzysztof Zanussi, Roman Polański, a tak-
że do „Draculi” Francisa Forda Coppoli, 
to odrzucił on swego czasu propozycję na-
pisania kompozycji do filmu, który stał się 
wielkim przebojem – „Władcy pierścieni”. 
A odrzucił ją dlatego, że klimat filmu nie 
korespondował z jego artystycznym em-
ploi. Dowiedzieliśmy się także, iż grająca 
na altówce Magdalena Małecka jest pry-
watnie córką Macieja Małeckiego, który 
skomponował „Suitę polską” specjalnie 
dla zespołu OPiUM. Ponadto Małecki 
współpracował z mieszkańcem gminy 
Wiązowna, kompozytorem Jerzym Der-
flem, autorem „Kantaty o św. Nepomuce-
nie”, której prawykonanie nastąpiło 2 lata 
temu w glinieckim kościele.

Muzyka w wykonaniu gości na 
szczęście nie wprowadziła słuchaczy 
w klimaty opiumowe, a zamiast tego 
zabrzmiały urzekające klimaty górskie 
i czysto polskie, z melancholijną tę-
sknotą, szarżą kawalerii i poczuciem 

narodowej tożsamości. I chociaż mu-
zyka nie miała charakteru sakralnego, 
korespondowała z duchem polskości 
wyrażanym przez Papieża: Polaka, gó-
rala i artysty. A dodatkową harmonię 
kreował klimat wnętrza zabytkowego 
kościoła, dumy Glinianki i okolic, zna-
nego już w całym kraju ze względu na 
kręcone w nim zdjęcia do popularnego 
serialu „Ojciec Mateusz”. Szkoda, że 
muzycy nie bisowali, bo takiej urzekają-
cej muzyki mógłbym słuchać długo…

Na zakończenie wieczoru, w którym 
wzięli udział m.in. wójt Anna Bętkow-
ska oraz dyrektor glinieckiego Gimna-
zjum im. Jana Pawła II Roman Zdunik, 
głos zabrał ksiądz proboszcz Krzysztof 
Krzesiński.

– Ostatnie słowo należy do proboszcza 
i dlatego chcę powiedzieć zanim się rozej-
dziemy, że chciałbym, aby takie imprezy 
odbywały się znacznie częściej w naszej 
świątyni, bo muzyka przecież zawsze roz-
wijała się przy kościołach – powiedział 
duchowny, po czym wszyscy zgromadze-
ni zaśpiewali zaintonowany przez niego 
„Apel jasnogórski”. Piotr Kitrasiewicz

W góralskich rytmach
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W Gminnym Przedszkolu im. Misia Uszat-
ka w Wiązownie odbył się VII Gminny 
Konkurs Recytatorski. Wzięły w nim udział 
dzieci ze wszystkich grup wiekowych 
trzech przedszkoli gminnych czyli placó-
wek w Pęclinie, Zakręcie i Wiązownie, 
a także z dwóch zaprzyjaźnionych przed-
szkoli spoza terenu gminy: ze Starej Wsi 
oraz Celestynowa. 

Dzieci, ich nauczycielki oraz rodziców 
powitały: dyrektor przedszkola im. Mi-
sia Uszatka, Anna Cichecka oraz wójt 
Anna Bętkowska. W swoim wystąpieniu 
dyrektor Cichecka podkreśliła, że jest 
to już siódme spotkanie w ramach tej 
corocznej imprezy, rozszerzonej w tym 
roku o udział placówek spoza gminy. 

– Cieszę się z tego spotkania z wami 
i możliwości posłuchania niezapomnia-
nych strof znanych wierszy mistrzów 
polskiego słowa. Życzę wam wszystkim 
powodzenia – powiedziała wójt.

Konkurs odbył się w czterech katego-
riach wiekowych, od 3 – do 6 – latków. 
Zebrani usłyszeli dobrze znane kilku 
pokoleniom utwory, takie jak „Słowik”, 
„Samochwała”, „Abecadło”, „Kaczka 
Dziwaczka”, „Baba Jaga”, „Idzie wio-
sna”, „Osioł”, autorstwa między innymi 
Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Ewy 
Szelburg-Zarembiny, Doroty Gellner czy 
Aleksandra Fredro. Recytację oceniało 
jury pod przewodnictwem Katarzyny 
Tulin, w skład którego weszły: Ewa Być 
(przedstawicielka rodziców), Karolina 
Lech (logopeda), Małgorzata Łodyga 
z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej 
w Otwocku. Jurorki oceniały poszcze-

gólne występy posługując się punktacją, 
a zastosowane kryteria dotyczyły dobo-
ru repertuaru, interpretacji oraz ogólnego 
wrażenia jakie zaprezentował zawodnik. 
Laureaci otrzymali dyplomy i kolorowe 
książeczki, przy czym te ostatnie zakupi-
ła z własnej kieszeni Pani Wójt.

– Tegoroczny poziom konkursu był 
wysoki, wyższy niż w zeszłym roku 
– skomentowała dyrektorka Anna Ci-
checka. Natomiast od inicjatorki powo-
łania Gminnego Konkursu Recytator-
skiego w Przedszkolu im. Misia Uszatka 
przed siedmioma laty, Małgorzaty Ło-
dygi, która corocznie zasiada w kon-
kursowym jury, usłyszałem:

– Miałyśmy problem zwłaszcza z gru-
pami pięciolatków i trzylatków, bo obie 
utrzymywały wyrównany poziom i po-
szczególni zawodnicy mieli przybliżoną 
liczbę punktów, ale udało nam się, cho-
ciaż nie bez trudu, wyłonić najlepszych. 
Tegoroczny poziom rywalizacji recy-
tatorskiej był rzeczywiście wysoki, ale 
pamiętam III edycję konkursu, w 2007 
roku, kiedy był on jeszcze wyższy, naj-
wyższy z dotychczasowych edycji. Gra-
tuluję tegorocznym laureatom, zwłasz-
cza trzylatkom, bo oni jako najmłodsi 
najbardziej przeżywają takie występy. 
My, jurorki, trzymamy za nich kciuki 
jeśli chodzi o przyszłe edycje !

– To niezapomniane chwile, kiedy moż-
na posłuchać jak dzieci przedszkolne re-
cytują sławne wiersze Brzechwy i Tuwi-
ma o Kaczce Dziwaczce, Zosi Samosi czy 
Panu Słowiku, postaciach, które weszły na 
stałe do kanonu polskiej literatury dla naj-
młodszych. Do zobaczenia za rok! – po-
wiedziała wójt Anna Bętkowska. PK

Recytacje przedszkolaków
Wyniki VII Gminnego Konkursu 

Recytatorskiego:
Dzieci trzyletnie

I miejsce  –  Zuzia Morawska 
Przedszkole w Zakręcie

II miejsce  –  Klaudia Zych 
Przedszkole w Pęclinie

III miejsce –  Michalina Siwik
Przedszkole w Wiązownie

Dzieci czteroletnie
I miejsce  –  Agatka Godlewska 

Przedszkole w Wiązownie
Ex aequo  –  Wojtek Wielgórski – Przed-

szkole w Pęclinie
II miejsce  –  Matylda Grajda 

Przedszkole w Pęclinie
III miejsce –  Oliwier Ćwiek

Przedszkole w Celestynowie
Ex aequo  –  Oliver Tomaszewski 

Przedszkole w Starej Wsi 
Dzieci pięcioletnie

I miejsce  –  Izabela Wilczek 
Przedszkole w Celestynowie

II miejsce  –  Zuzia Jodłowska 
Przedszkole w Pęclinie

Ex aequo  –  Bartek Główka 
Przedszkole w Celestynowie

Ex aequo  –  Maciej Pomorski 
Przedszkole w Wiązownie 

Dzieci sześcioletnie
I miejsce  –  Ala Młot 

Przedszkole w Wiązownie
Ex aequo  –  Franek Czajka 

Przedszkole w Wiązownie
II miejsce  –  Zuzia Szczęsna 

Szkoła w Gliniance
III miejsce –  Agatka Zgutka

Przedszkole w Pęclinie
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Wyrzucony z samochodu 
3-LETNI PIES 

SZUKA NOWEGO DOMU. 
Przesympatyczny, nieagresywny, 

kochający ludzi, średniego wzrostu, 
zdrowy. Chodzi na smyczy. 
Akceptuje koty i dzieci. 

tel. 509 289 886
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Rozmowa z Krystyną Prońko

Była Pani przewodniczącą jury w IV 
Powiatowym Konkursie Piosenki Pol-
skiej, który odbył się w wiązowskim 
Gminnym Ośrodku Kultury 6 maja. 
Czy była to pierwsza Pani wizyta o cha-
rakterze zawodowym w Wiązownie?

– W zasadzie tak, bo w Wiązownie 
nigdy nie wystąpiłam zarówno jako ar-
tystka, jak i jurorka. Mieszkam jednak 
w pobliżu i często przejeżdżam przez 
Wiązownę. Czasem dostaję propozycje 
pracy w jury konkursowym dla mło-
dych talentów wokalnych w różnych 
miejscowościach i korzystam z nich, 
a różnica między tamtymi miejscowo-
ściami i Wiązowną jest taka, że zwykle 
robię to za pieniądze, a w Wiązownie 
zrobiłam to za darmo. 

To bardzo miło z Pani strony. Jak oce-
nia Pani poziom młodych wokalistów 
biorących udział w tym konkursie?

– Poziom był średni, a wynikał moim 
zdaniem z tego, że wiele osób miało 
tak dużą tremę, że nie pokazało swoich 
pełnych możliwości. Niestety, w tym 
zawodzie już tak jest, że trzeba mieć 
skórę słonia i wrażliwość motyla, co 
rzecz jasna jest trudne do połączenia, 
ale dobrze jest zdawać sobie z tego spra-
wę. Poziom w gruncie rzeczy zależał od 
tego, na ile kto potrafił sobie poradzić 
z tremą. Jedni potrafili, inni nie, tak to 
już jest. Czasem zdarzały się błędy typu, 
że piosenka nie była odpowiednio do-
brana do osobowości czy wieku osoby 
śpiewającej, ale to także są usterki do 
naprawienia. Nie są to w każdym ra-
zie zbyt wielkie mankamenty. Niekiedy 
młodzi ludzie upierają się, żeby śpiewać 
nie to co im najlepiej leży, ale to co aku-
rat chcą. Z tego jednak się wyrasta. 

Czy któraś z występujących osób Pani 
zdaniem rokuje na karierę?

– Nie odpowiem panu na to. Po pro-
stu nie wiem. To w gruncie rzeczy nie 
od nich zależy. 

Od szczęścia?
– W dużej mierze. W 90 procentach. 

Reszta to pracowitość i talent. 

Czyli potwierdza się stara prawda?
– Tak, tyle, że bez talentu nie ruszy się 

nawet na krok. Nie chodzi nawet o sam 
głos jako taki, ale o pewne predyspo-
zycje, o aparat wokalny, o słuch, o całą 
masę różnych rzeczy składających się na 
to, że można powiedzieć o kimś, że ma 
talent albo go nie ma. Gdyby ktoś był 
tylko pracowity, a nie posiadał tej szcze-
gólnej Bożej iskry zwanej talentem, to 
nie byłoby z czego tej iskry rozniecać. 
Sama pracowitość bez talentu jest tylko 
rzemiosłem, a nie sztuką. Człowiek nie 
jest wtedy artystą, lecz rzemieślnikiem. 
Artystą bywa się wówczas, kiedy czło-
wiek unosi się nad ziemią. 

Czy dużo jest rzemieślników wśród 
obecnych polskich artystów śpiewu?

– Moim zdaniem rzemieślnikiem jest się 
zawsze, a artystą się bywa. Wszystko zale-
ży od okoliczności, od tego gdzie koncert 
się odbywa, co się śpiewa – oczywiście tak 
jest w moim przypadku, bo mogę mówić 
wyłącznie za siebie. Jeśli jest się dobrym 
rzemieślnikiem to gwarantuje to pewien 
poziom, a jeśli do tego dochodzi talent i ta 
iskra Boża pojawia się w jakimś momen-
cie i świeci się dłużej lub krócej – różnie to 
bywa – to wtedy jest się artystą. Ale pod-
stawą jest rzemiosło. Nie będzie jednak 
dobrego rzemieślnika z człowieka, które-
mu brakuje tego szeregu predyspozycji ro-
zumianych jako talent. To jest oczywiście 
moje zdanie, bo są ludzie, którzy cały czas 
mówią o sobie, że są artystami. 

Kiedy pojawia się Pani w różnych 
miejscowościach jako jurorka i słucha 
śpiewu młodych ludzi, głównie dziew-
cząt, czy nasuwa się Pani skojarzenie 
z przeszłości z Pani własnego życia? 
Czy Pani przeszła taką samą drogę do 
sławy, poprzez udział w konkursach? 
Czy w ogóle tego rodzaju skojarzenie 
jest uzasadnione?

– Tak, jest jak najbardziej uzasadnione. 
Mam jeszcze w domu dyplomy z takich 
konkursów. Tyle tylko, że ja chodziłam 
od szóstego roku życia do przedszkola 
muzycznego, a następnie do szkoły mu-
zycznej. Byłam więc przez cały czas zwią-
zana z muzyką. Miałam być pianistką, ale 
nerwy mnie zżarły i zostałam wokalistką. 
Tym niemniej zaczynałam w podobny 
sposób. Miałam dwie szkoły na głowie: 
podstawową i muzyczną pierwszego 
stopnia i musiałam to łączyć. W szko-
le muzycznej były poważne przedmioty 
i poważna muzyka klasyczna, a w domu 
po lekcjach śpiewałam różne dziwne 
piosenki akompaniując sobie samej na 
instrumencie typu fortepian czy pianino, 
w zależności od tego co było pod ręką. 
I tak to się zaczęło.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Piotr Kitrasiewicz
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Artystą się bywa

www.bp-wiazowna.pl

Nurowska M. „Nakarmić wilki”.   
Kasia, absolwentka SGGW, przyjeż-
dża w Bieszczady, by zebrać mate-
riał do pracy doktorskiej o wilkach. 
Stacją badawczą okazuje się drew-
niana chałupa w środku lasu, prze-
bywają tu już dwaj młodzi naukow-
cy, Olgierd i Marcin. Pod wpływem 

trudów życia w prymitywnych warunkach wszystkich 
połączy przyjaźń. Pierwsze nocne obserwacje wilków 
będą początkiem wielkiej fascynacji Katarzyny, a coraz 

bliższe spotkania  z watahą sprawią, że między dziew-
czyną i wilkami wytworzy się niemal mistyczna więź.

Sebold A. „Córeczka”
Helen ma umyć przykutą do fotela 
starą matkę. Przygotowuje ręczniki, 
ale Claire zanieczyszcza się, chcąc 
zwrócić na siebie uwagę córki. 
W przypływie rozpaczy Helen dusi 
ją ręcznikiem. Co doprowadziło ko-
bietę do takiej ostateczności? Nie-
chęć, urazy, a może rosnąca z roku 

na rok nienawiść?  Życie z rozkapryszoną, chorą psy-
chicznie Claire było piekłem, z którego ojciec Helen 
wymknął się cichaczem, popełniając samobójstwo. 

Turow S. „Okaleczeni”. 
Robbie Feaver współpracuje z FBI. 
By móc opiekować się umierającą 
żoną, zbiera dowody przeciwko 
przekupnym sędziom. Towarzyszy 
mu agentka Evon Miller. Skorum-
powanego prawnika i tajną agent-
kę łączą coraz silniejsze więzy: 
sprzecznych uczuć, bolesnej prze-

szłości i tragicznej teraźniejszości, kryzysu tożsamości. 
Okaleczeni to doskonały mariaż thrillera prawniczego 
i powieści psychologicznej, w którym sensacyjna fa-
buła występuje na równi z dylematami ducha.

PROSIMY O ZWROT ZALEGŁYCH KSIĄŻEK!!!

BIBLIOTEKA POLECA
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Zgodnie z prawem praca Rady Gminy 
odbywa się przede wszystkim poprzez 
posiedzenia merytorycznych komisji sta-
łych, które spotykają się przynajmniej raz 
w miesiącu. Poza omawianiem projek-
tów uchwał, przygotowywanych przez 
poszczególne komórki Urzędu Gminy 
Wiązowna na kolejne sesje rady, komi-
sje inicjują i podejmują inne problemy, 
wskazane przez samych radnych, jak też 
przez mieszkańców w pismach, kierowa-
nych do wójta, czy też do Rady Gminy. 
Mieszkańcy mogą się zwracać na piśmie 
także bezpośrednio do poszczególnych 
komisji, której przewodniczący wpro-
wadza sprawę do porządku obrad, może 
także zaprosić zainteresowane osoby do 
udziału w posiedzeniu.

Niezależnie od zaproszenia, wszystkie 
posiedzenia komisji rady są otwarte dla 
publiczności, a informacje o składach ko-
misji oraz o bieżących terminach posie-
dzeń można znaleźć pod adresem www.
wiazowna.pl w zakładce Rada Gminy. 
Tam też jest treść składanych na piśmie 
interpelacji poszczególnych radnych wraz 
z odpowiedziami. Z kolei treści uchwał 
i stanowisk, a także protokoły są publi-
kowane na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej, w tym http://bip.wiazowna.
pl/public/?id=100490 – protokoły z se-
sji oraz http://bip.wiazowna.pl/public/
?id=100766 – protokoły z posiedzeń ko-
misji. Opóźnienia w publikacji wynikają 
w przypadku interpelacji z czasu dołącze-
nia odpowiedzi Urzędu Gminy, a w przy-
padku protokołów – z czasu ich zaakcep-
towania i podpisania przez uczestników. 
Najczęściej protokoły z poprzednich sesji 
i posiedzeń są zatwierdzane na następ-
nym spotkaniu. Informacji o pracy rady 
mieszkańcy mogą także zasięgać bezpo-
średnio u radnych swoich okręgów.

Szybciej relacje z sesji przekazują media 
lokalne, niekiedy jednak skrót dzienni-
karski powoduje interpretację, rozbieżną 
z rzeczywistymi działaniami i zamierze-
niami rady. Jednym z ostatnich przykła-
dów jest kwestia komunikacji publicznej 
w Gminie Wiązowna, która wywołała 
zaniepokojenie i poruszenie mieszkań-
ców. Na sesji 30 marca br. przedstawiciel 
Zakładu Transportu Miejskiego w War-
szawie zaprezentował propozycję ZTM 
zmian w komunikacji, której radni wy-
słuchali, o szczegóły której pytali i wobec 
której wyrażali swoje wątpliwości. Nie 
podjęli jednak wówczas żadnej decyzji 
w tej sprawie. Temat był przedmiotem 
dyskusji na ostatnim posiedzeniu wspól-
nym komisji Rady Gminy w dniu 10 

maja br., na którym radni nie zgodzili się 
na zmianę obowiązującej do końca roku 
umowy. Negocjacje przedłużenia umowy 
z ZTM, która powinna być korzystna 
przede wszystkim dla Gminy Wiązowna, 
rozpoczną się jesienią, po spotkaniach 
informacyjnych z mieszkańcami i do-
kładnej analizie wariantów rozwiązania 
tego zagadnienia.

 Na wspomnianym posiedzeniu 10 
maja radni przedyskutowali także m.in. 
zmiany w składach komisji, wynikające 
z uzupełnienia składu rady o radnego 
Jana Markowskiego. Kontynuowana była 
także dyskusja nad powołaniem straży 
gminnej. Do czasu konstruowania bu-
dżetu na rok 2012 zweryfikowane zosta-
ną możliwości skutecznego działania w 
tym zakresie przez już istniejące komórki 
Urzędu Gminy, a także dokładne koszty 
ewentualnego powołania straży gminnej 
i ich konfrontacja z możliwościami finan-
sowymi budżetu. Z myślą o budżecie rad-
ni omawiali również projekt stanowiska 
rekomendującego zmniejszenie w przy-
szłym roku wydatków na administrację 
publiczną. Stanowisko takie zostanie 
poddane pod głosowanie na najbliższej 
sesji. Radni w większości pozytywnie za-
opiniowali wniosek wójt o zmniejszenie 
liczby możliwych punktów sprzedaży al-
koholu na terenie gminy, do liczbie zbli-
żonej do ilości już istniejących punktów. 
W sumie chodzi o likwidację większości 
niewykorzystywanych koncesji i tym sa-
mym ograniczenie powstawania nowych 
punktów sprzedaży alkoholu.

 Radni omawiali także odpowiedź Ma-
zowieckiej Jednostki Wdrażania Progra-
mów Unijnych w sprawie możliwości 
zmiany terminu zakończenia inwestycji 
pn. „Budowa Wiązowskiego Centrum 
Kultury”. Wobec zawartego w piśmie 
terminu, krótszego od wnioskowanego 
przez Gminę Wiązowna, Rada podtrzy-
mała swoje stanowisko w tej sprawie 
i taka informacja zostanie przekazana do 
Zarządu Województwa Mazowieckiego. 
Obecni przeciwnicy budowy WCK mają 
w tej sprawie różne zdanie. Niektórzy 
deklarują zmianę swojego zdania, je-
śli inwestycja mogłaby być zakończona 
zgodnie z wnioskiem gminy. Sprzeciw 
pozostałych wynika z innych powodów, 
m.in. z przekonania o celowości wyko-
rzystania własnych środków i ewentual-
nych kredytów na pilniejsze inwestycje. 

 Wśród nich za znaczące wszyscy uzna-
ją inwestycje oświatowe. Do września 
2012 r. niezbędne jest uruchomienie bu-
dynku szkoły podstawowej w Malcano-

wie dla klas 0-3, a następnie rozbudowa 
tego obiektu. Pilnego doinwestowania 
oraz modernizacji lub rozbudowy wyma-
gają także pozostałe szkoły, które radni 
odwiedzili przy okazji objazdów gminy, 
jakie miały miejsce w dniach 9 kwietnia i 
7 maja br. Pierwszy z nich poświęcony był 
zapoznaniu się z zasobami i problemami 
poszczególnych sołectw, w tym obejrze-
niu większości budynków oświatowych 
i kulturalnych oraz stanu poszczególnych 
dróg. Drugi objazd tematycznie poświęco-
ny był obiektom wodociągowym i kana-
lizacyjnym na terenie Gminy Wiązowna, 
czyli stacjom uzdatniania wody i oczysz-
czalniom ścieków w Zagórzu i Emowie. 
W świetle chęci inwestorów podłączenia 
znacznych obiektów handlowych do sie-
ci wodociągowej i kanalizacyjnej, nie-
zbędna jest modernizacja lub rozbudo-
wa również niektórych z wymienionych 
obiektów tak, aby ich funkcjonowanie 
zabezpieczało przede wszystkim potrze-
by obecnych i przyszłych mieszkańców.

Monika Sokołowska
Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

Z prac Rady Gminy Wiązowna

DAM PRACĘ
W związku bardzo dynamicznym rozwojem 
firmy Solid oraz rozbudowywaniem struktur 

sprzedaży, zgodnie z realizacją założonych celów 
biznesowych, uruchamiamy nowe projekty 

rekrutacyjne.
Oferujemy zatrudnienie na stanowisku:

PRZEDSTAWICIEL 
HANDLOWY / DORADCA 

KLIENTA
nr ref.: PH/nazwa miasta – praca na terenie 

miasta: Wiązowna

Oferty zawierające CV z klauzulą 
dot. przetwarzania danych osobowych 

oraz listem motywacyjnym i zaznaczonym 
stanowiskiem PH z nazwą miasta należy składać 
na adres: rekrutacja.handlowy@solidsecurity.pl
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ZAPROSZENIE
Wójt Gminy Wiązowna zaprasza na spotkania 

informacyjne z przedstawicielem Zarządu 
Transportu Miejskiego.

Spotkania odbędą się w dniach:
− 24.05.2011 r. (wtorek) godz. 18:30 

w świetlicy w Duchnowie;
− 26.05.2011 r. (czwartek) godz. 18:00 

w Przedszkolu w Pęclinie;
− 01.06.2011 r. (środa) godz. 18:00 

w Gimnazjum w Gliniance.

Na spotkaniach zostanie omówiona 
PROPONOWANA koncepcja zmian w 

układziekomunikacyjnym gminy Wiązowna.
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W Wiązownie odbyły się Mistrzostwa 
Mazowsza Przedszkolaków w Szachach 
Szybkich. Wzięło w nich udział 14 dziew-
cząt i 37 chłopców urodzonych w 2004 r. 
i młodszych. 

W hali sportowej Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego zgromadzonych zawod-
ników, ich rodziców oraz widzów po-
witały wójt Anna Bętkowska i dyrektor 
ZSG Katarzyna Lacka. W imieniu Mazo-
wieckiego Związku Szachowego – orga-
nizatora generalnego – głos zabrał jego 
prezes Andrzej Dobrowolski. Imprezę 
z ramienia Stowarzyszenia ESZACH.PL, 
prowadził Leszek Laszczak. 

Walka o trofea ufundowane przez 
organizatorów (MZSzach. i Eszach.pl) 
odbyła się w ciągu 7 rund po 15 min. 
Nad formalną stroną turnieju czuwał 
sędzia główny – prezes Mińskiego Towa-
rzystwa Szachowego – Krzysztof Parol 
z zespołem. Piękna pogoda umożliwi-
ła korzystanie w czasie przerw między 
rundami z dodatkowych atrakcji: pla-
cu zabaw i boiska sportowego. Dużym 
powodzeniem cieszył się również grill 
z kiełbaskami.

W atmosferze pełnej skupienia, 
z podziwu godnym zapałem, młodzi 
zawodnicy zdobywali kolejne punk-
ty. Puchary wywalczyli: za pierwsze 
miejsce – Jonasz Baum z Warszawy, za 
drugie – Szymon Skawiński z Radomia, 
za trzecie – Michał Szewczak również 
z Warszawy. Za zwycięstwo w katego-
rii dziewcząt puchar otrzymała Amelia 
Bujalska (6,5 pkt), za drugie miejsce 
– Aleksandra Ogonowska, a za trzecie 
– Maria Wołoszyn.  

Dodatkowo zawodnicy z sześciu 
pierwszych miejsc otrzymali książki 
i czasopisma szachowe. Każdy gracz 
został uhonorowany pamiątkowym dy-
plomem.  GCI

Przedszkolaki 
przy szachach

W dniu 14 maja 2011 roku w siedzibie 
OSP w Malcanowie odbył się zjazd przed-
stawicieli Zarządu Oddziału Gminnego 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
gminy Wiązowna i delegatów na ten zjazd. 
Bieżący rok był też rokiem sprawozdaw-
czo-wyborczym. 

Na przewodniczącego zebrania został 
wybrany druh Janusz Budny. Przywitał 
przybyłych gości m.in. druha Jarosława 
Kozłowskiego, Prezesa Zarządu Powia-
towego OSP oraz przedstawiciela Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Otwocku, 
brygadiera Krzysztofa Tuszowskiego.

Druh Janusz Budny przedstawił zgro-
madzonym sprawozdanie z działalności 
Zarządu Gminnego za rok 2010. Stwier-
dził, że mijająca kadencja była bardzo 
owocna i udowodniła, że współpraca 
pomiędzy sobą jednostek OSP z Gli-
nianki, Malcanowa i Wiązowny po-
twierdziła duży profesjonalizm i zaan-
gażowanie ich członków w działalność 
statutową. Zaowocowało to pozyska-
niem przy pomocy Funduszy Europej-
skich trzech nowych ciężkich wozów 
bojowych dla wszystkich trzech jedno-
stek z terenu gminy Wiązowna. Podzię-
kował wszystkim za dobrą współpracę. 
Komisja Rewizyjna zwróciła się z wnio-
skiem o udzielenie zarządowi absoluto-
rium. Absolutorium zostało zarządowi 
udzielone jednogłośnie. Następnie prze-
prowadzono wybory nowego Zarządu 
Oddziału Gminnego OSP. Zaznaczyć 
należy, że wszystkie osoby na swoje 
funkcje zostały wybrane jednogłośnie. 
Wyniki wyborów przedstawiają się na-
stępująco:

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ
 Przewodniczący: Witold Sobota
 Sekretarz: Andrzej Baran
 Członek: Daniel Smolak

SKŁAD ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO 
ZWIĄZKU OSP RP
 Prezes: Janusz Budny, OSP Wiązowna
  Wiceprezes: Stanisław Bogucki, OSP 
Malcanów
  Wiceprezes: Henryk Bieńkowski, 
OSP Glinianka
  Komendant gminny: Grzegorz Pyzik, 
OSP Wiązowna
  Sekretarz: Agnieszka Chrościcka, 
OSP Wiązowna
  Skarbnik: Marcin Boruc, OSP Malca-
nów
  Członek prezydium: Andrzej Weso-
łowski, OSP Malcanów
  Członek zarządu: Janusz Papis, OSP 
Glinianka
  Członek zarządu: Artur Gniadek, 
OSP Glinianka

Do Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Polskiej wybra-
no druhów: Janusza Budnego i Grzego-
rza Pyzika. 

W trakcie zebrania na zjazd przybyła 
zaproszona Pani Wójt Anna Bętkowska, 
która pogratulowała nowo wybranym 
władzom Zarządu Oddziału Gminnego 
OSP i podziękowała za dotychczasową 
współpracę. Po wyczerpaniu wszyst-
kich punktów planu obrad, zaproszono 
wszystkich członków Zarządu Oddzia-
łu Gminnego OSP i zaproszonych gości 
do pamiątkowego zdjęcia, a także na 
poczęstunek. Artur Gniadek

Wybrano zarząd OSP
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Trzy Medale Szachistów z Wiązowny
Trwa dobra passa szachistów z Wią-

zowny. Podczas rozegranych w dniu 
19 kwietnia Mistrzostw Szkół Powiatu 
Otwockiego w szachach szybkich zna-
komicie zaprezentowali się uczniowie 
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w 
Wiązownie, trenujący w klubie E-szach 
Wiązowna. Pomimo silnej obsady tur-
niejów indywidualnych brązowy medal 
w kategorii uczniów gimnazjów uda-
ło się wywalczyć Pawłowi Pietraszko a 
Krzysztof Smolak zajął wysokie 7 miej-
sce. Wśród 56 uczniów - szachistów szkół 
podstawowych na podium z brązowym 
medalem znalazł się Przemek Laszczak. 
Trzeci „brąz” w turnieju drużynowym 
wywalczyła reprezentacja Gimnazjum w 
Wiązownie w składzie: Patryk Dziuba, 
Paweł Pietraszko, Krzysztof Smolak, Jan 
Tchórznicki. W mistrzostwach z dobrej 
strony zaprezentowała się także złożona 
z uczniów 3 klasy reprezentacja Szkoły  
Podstawowej w Wiązownie. Naszymi za-
wodnikami opiekował się instruktor sza-
chowy wiązowskiego klubu, Pan Stefan 
Grochowski. Organizatorzy mistrzostw 
pozytywnie odnotowali wzrost ich pozio-
mu w stosunku do roku ubiegłego i udział 
w mistrzostwach aż 23 szkół, w tym re-
prezentacji Gimnazjum w Gliniance. 

Jak poinformował Prezes Klubu E-szach 
Pan Wiesław Wójcik, zarząd klubu 
z radością odnotowuje kolejne sukce-
sy i koleżeńską atmosferę towarzyszącą 
treningom reprezentantów klubu. Aby 
jeszcze lepiej motywować szachistów 
ostatnio podjęto decyzję o dofinanso-
waniu startu 8 kadrowiczów, którzy sy-
stematycznie uczestniczą w treningach 
i odnoszą sukcesy sportowe, w jednym 
z wakacyjnych ogólnopolskich turnie-
jów szachowych. Wiadomość o refun-
dacji 300 zł kosztów udziału w tygo-
dniowych wyjazdowych mistrzostwach 
ucieszy zapewne zarówno samych mło-
dych szachistów jak i ich rodziców.

Leszek Laszczak

Mistrzostwa 
Mazowsza 
z medalem!!!
Zawodnicy GKTS Wiązowna zdobyli brązowy 
medal na Drużynowych Mistrzostwach Junio-
rów w Nadarzynie. W grze o 3 miejsce po-
konali faworyzowanych i wyżej notowanych 
zawodników ze Spójni Warszawa 3:1!

Jest to pierwszy medal dla klubu z Wią-
zowny w kategorii junior i trzeci w tym 
sezonie startowym na Mistrzostwach 
Mazowsza. W grze o wejście do finału 
przegrali z faworytem Mistrzostw GLKS 
Nadarzyn 3:0. 

– Drużyna z Wiązowny w składzie: 
Mateusz Stawikowski, Michał Muraw-
ski i Damian Krawczyk sprawili wielką 
niespodziankę „wskakując na pudło”. 
W opinii trenerów z innych ekip niespo-
dzianka jest tak samo duża jak 4 lata temu 
brązowy medal w drużynie młodzików 
zdobyty przez Damiana Krawczyka i Mi-
chała Tomaszewskiego. Chłopaki na ten 
sukces pracowali od początku istnienia 
klubu czyli 5 lat, a ciężka praca przyniosła 
ogromny sukces dla drużyny z Wiązowny. 
W kategoriach juniorskich medale są „za-
rezerwowane” dla ośrodków tenisowych, 
a zdobycie medalu przez tak mały klub jak 
Wiązowna można uznać za sensację – po-
wiedział trener GKTS Wiązowna Tomasz 
GrzybowskiSzczególnie udane dla trenującego w wią-

zowskim klubie E-szach, Pawła Pietraszko, 
ucznia 2 kl. Gimnazjum w Wiązownie, oka-
zały się Mistrzostwa Powiatu Mińskiego w 
Szachach.

Nasz zawodnik zwyciężył podczas 
rozgrywanego w ramach mistrzostw 
turnieju Wiosenne Szachowe Nadzieje, 
zdobywając aż 6,5 na 7,0 możliwych 
punktów. W turnieju brało udział 60 
szachistów, legitymujących się posiada-
niem 3 i 4 kategorii szachowej. W ten 
sposób Paweł jako pierwszy spośród 
juniorów E-szacha dołączył do eksklu-
zywnej grupy zaawansowanych w tym 
sporcie zawodników.   

Sukces Pawła to w ostatnim czasie 
drugie i jednocześnie największe osią-
gnięcie zawodnika E-szacha w turnie-
jach organizowanych przez Mińskie 
Towarzystwo Szachowe.  W marcu w 
Mistrzostwach Szkoły Podstawowej nr 
2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowiec-

kim puchar za 3 miejsce w kategorii 
open (dziewczęta i chłopcy razem) 
oraz brązowy medal w kat. chłopców 
udało się wywalczyć Przemkowi Lasz-

czakowi, uczniowi 3 klasy Szkoły Pod-
stawowej im. Bohaterskich Lotników 
Polskich w Wiązownie, który zaledwie 
w ciągu jednego roku treningów uzy-
skał 3 kategorię szachową.

Wzrastająca forma juniorów – zawod-
ników  E-szacha to radość dla szachi-
stów i ich rodziców, ale równocześnie 
dobra promocja naszej gminy. O umac-
nianiu pozycji klubu na szachowej ma-
pie świadczy m.in. przyznanie przez 
Mazowiecki Związek Szachowy prawa 
do zorganizowania w Wiązownie Mi-
strzostw Mazowsza Przedszkolaków, 
które odbędą się już niebawem.

Każdy, kogo interesuje ten wymagają-
cy wysiłku intelektualnego sport, jakim 
są szachy, może bezpłatnie uczestniczyć 
w czwartkowych zajęciach, rozpoczy-
nających się o godz. 17.00 i prowa-
dzonych w wiązowskiej Szkole Podsta-
wowej przez znanego z serca do dzieci 
i szachów, Stefana Grochowskiego.

Leszek Laszczak

Sukcesy szachistów

fo
t.

 E
-s

za
ch

fo
t.

 G
KT

S
 W

ią
zo

w
na



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie 
ogłasza nabór do projektu:

PROGRAM AKTYWIZACJI 
SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH 

Z TERENU GMINY WIĄZOWNA

Projekt realizowany jest w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 

Projekt skierowany jest do osób:
1. bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo/ lub zatrudnionych; 
2. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej; 
3. zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
4. będących w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata). 

Projekt obejmuje:
1. zajęcia z doradcą zawodowym; 
2. grupowy i indywidualny trening psychologiczny; 
3. kurs komputerowy; 
4. szkolenia i kursy zawodowe. 

Czas trwania projektu: czerwiec – grudzień 2011.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Nabór trwa do 3 czerwca 2011 roku

Szczegółowe informacje:
Edyta Borkowska, Małgorzata Łysik

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie
Radiówek 25, 05-462 Wiązowna

Tel. 22 780 46 59, 610 45 53 w. 26

TRWA WYPRZEDAŻ 
POREMANENTOWA!

(folia aluminiowa, spożywcza, serwetki, 
ścierki kuchenne, klamerki do bielizny, 

końcówki mop itp.)

ZAPRASZAMY W GODZ. 8.00-16.00 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU. 

WIĄZOWNA UL. PARKINGOWA 18 
TEL. 22 789 08 76 R
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Pomoc w uzyskaniu:
WARUNKÓW ZABUDOWY, POZWOLEŃ 

NA BUDOWĘ, ODBIORU OBIEKTÓW
tel. 506 093 163

Także Mateusz Stawikowski, Michał 
Murawski, Damian Krawczyk, jak rów-
nież Artur Oleksy, wzięli udział w Mistrzo-
stwach Mazowsza Juniorek i Juniorów 
w tenisie stołowym, które zostały rozegra-
ne w Warszawie.

Turniej miał wyłonić najlepszych za-
wodników województwa, ale także dać 
awans dwóm najlepszym zawodnikom 
do Półfinałowego Turnieju Ogólnopol-
skiego w Piątnicy. Dobrą postawą popi-
sał się Michał Murawski, który pomi-
mo porażki z Mikołajem Kamińskim 
(GLKS Nadarzyn) – późniejszym srebr-
nym medalistą tych zawodów pokazał 
bardzo efektowny tenis stołowy. 

Niezłą grę pokazał także Mateusz Sta-
wikowski, który kolejne fazy turnieju 
przechodził jak burza jednak w półfi-
nale uległ Piotrowi Lichockiemu z Płoc-
ka. Mimo ambitnej postawy wszystkich 
zawodników z Wiązowny tylko jedne-
mu udało się zdobyć medal na tych mi-
strzostwach był to Damian Krawczyk, 
który w parze deblowej z byłym kolegą 
klubowym Tomkiem Purwinem zdo-
byli brązowy medal. Co najciekawsze 
wywalczyli go ogrywając ostatecznie 
drugi debel z Wiązowny: Mateusza Sta-
wikowskiego i Michała Murawskiego 
w stosunku setów 3:0. 

Mistrzostwa Mazowsza Juniorów 
były ostatnimi zawodami rangi mi-
strzowskiej na szczeblu wojewódzkim 
we wszystkich kategoriach w sezonie 
2010/2011.  GKTS Wiązowna
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W sobotę 16 kwietnia 2011 r. w Łowiczu 
miało miejsce ważne wydarzenie sporto-
wo-taneczne w kraju. W hali sportowej 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
nr. 2 odbyły się Mistrzostwa Extraklasy 
Związku Nowoczesnego Tańca Sportowe-
go w Tańcu Sportowym będące Elimina-
cjami do Mistrzostw Europy i Świata. 

Organizatorami tych zmagań ta-
necznych byli: Klub Sportowy „DNA” 
z Łodzi, Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Łowiczu i Związek Nowoczesnego 
Tańca Sportowego.

W Łowiczu zaprezentowali się za-
wodnicy z takich klubów sportowych 
i zespołów jak: KS DNA Łódź, JASZ-
CZUR Łodź, ABSTRAKT Sochaczew, 
ART DANCE-Complex, ENIGMA 
Warszawa, EGUROLLA DANCE-

Studio V3 Warszawa, DNA-JAZZ F, 
MARIONETKI Łowicz, MIŚ Łódź, 
SHOCK DANCE Warszawa, SHOCK 
DANCE Marysin Wawerski, SHOCK 
DANCE ATUT Marki, SHOCK DAN-
CE-RYTM Wiązowna.

Tancerze rywalizowali w następują-
cych kategoriach tanecznych: DANCE 
SHOW, FREE SHOW, FANTAZY i BA-
LET. 

Zgromadzona i zainteresowana wi-
downia oglądała piękne i ciekawe po-
kazy w wykonaniu solistów, duetów, 
miniformacji i formacji. 

Zawodnicy wystąpili w czterech ka-
tegoriach wiekowych: młodzicy (do lat 
10), juniorzy młodsi (11-13 lat), junio-
rzy (14-15 lat) i młodzieżowcy (powy-
żej 15 lat). 

Wybrane i przygotowane przez Annę 
Chwalczuk tancerki GOK-u zaprezen-

towały się w kat. solo dance show i po 
raz pierwszy w duecie dance show. 

Natalia Ciąćka i Justyna Jedlak sta-
nęły na podium zdobywając 2 srebr-
ne medale w kategorii duetów dance 
show juniorów młodszych. Uzyskały 
w ten sposób awans do Mistrzostw 
Europy i Mistrzostw Świata, które 
odbędą się w dn. 23-26 czerwca br. 
w Veszprem na Węgrzech. W kate-
gorii indywidualnych tancerki GOK 
z Wiązowny zajęły miejsca finałowe. 
Justyna Jedlak wytańczyła VI miejsce 
w kat. solo dance show, a jej młodsza 
koleżanka Natalia Ciąćka uplasowała 
się na dziesiątym miejscu.

Zdobyte przez dziewczęta tak wyso-
kie miejsca w tym ważnym dla nas tur-
nieju z pewnością zasługują na uznanie 
i gratulacje.

Anna Chwalczuk

Awans tancerek do 
Mistrzostw Europy 
i Mistrzostw 
Świata w Tańcu 
Sportowym


