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Od 13 stycznia br. Urząd Gminy ma nowego 
skarbnika. Podczas zwołanej na ten dzień 
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy jej członko-
wie na wniosek wójta Anny Bętkowskiej za-
akceptowali jednomyślnie na to stanowisko 
Wiesława Miłkowskiego. 

Zanim projekt uchwały 
został przyjęty, uchwalono 
odwołanie dotychczasowego 
skarbnika Alicji Matuszew-
skiej. Odchodząca skarbnik 
podziękowała za kilkuletnią 
współpracę, a Anna Bęt-
kowska oraz przewodni-
cząca Rady Gminy Monika 
Sokołowska życzyły jej suk-
cesów na nowym polu czyli 
w Starostwie Powiatowym w 
Otwocku, gdzie Alicja Ma-
tuszewska została powołana 

na analogiczne stanowisko. Z kolei Wiesław 
Miłkowski zadeklarował, że będzie starać 
się pracować jak najlepiej dla dobra Gminy 
Wiązowna i jej mieszkańców. Przez ostatnie 
dwie kadencje był on skarbnikiem powiatu 
otwockiego. GCI

Nowy skarbnik gminy

Anna Bętkowska wójtem Gminy Wiązowna
Zaprzysiężenie nowo wybranego wójta Gmi-
ny Wiązowna Anny Bętkowskiej było głów-
nym punktem programu drugiej, uroczystej 
sesji Rady Gminy Wiązowna, zwołanej na 
14 grudnia 2010 r. w Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Gliniance.

Sesję rozpoczęła Przewodnicząca Rady 
Monika Sokołowska, która powitała rad-
nych obecnej i poprzednich kadencji, pra-
cowników zakładów i jednostek budżeto-
wych oraz Urzędu Gminy, przedstawicieli 
władz powiatowych, a także mieszkańców i 
gości Gminy Wiązowna.

Na wstępie wójt poprzedniej kadencji 
Marek Jędrzejczak przedstawił w formie pre-
zentacji multimedialnej krótkie podsumo-
wanie finansów Gminy, które objęło zmiany 
w poszczególnych latach oraz stan aktualny. 
Zwrócił uwagę na wzrost budżetu Gminy z 
22 do 44 mln zł w kadencji 2006 – 2010, 
omówił wzrost nakładów na inwestycje, 
a także skalę zadłużenia. Przedstawił tak-
że zmiany demograficzne – rosnącą liczbę 
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, 
co wynika z rozwoju budownictwa miesz-
kaniowego w Gminie i przybywających tym 
samym rodzin. M. Jędrzejczak poinformo-
wał o przekazaniu nowemu wójtowi i rad-
nym 15 wniosków o dofinansowanie złożo-
nych do 30 listopada 2010 r., czekających na 
realizację.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wybor-
czej Mariola Kublik przekazała Annie Bęt-
kowskiej potwierdzenie wyboru na wójta 
Gminy Wiązowna wraz z życzeniami. Akt 
ślubowania odczytała radna Irena Nowak, 
a powtarzająca doniosłe słowa Anna Bęt-
kowska zakończyła je formułą: „Tak mi 
dopomóż Bóg”. Po podpisaniu aktu ślubo-
wania ozdobny łańcuch – symbol władzy 
trafił do nowej pani wójt z rąk Moniki So-
kołowskiej.

W exposé Anna Bętkowska podziękowała 
wyborcom za zaufanie i mandat społeczny, 
obiecując dochować obietnic i przedwybor-
czych postulatów. – Trzeba będzie odpowie-
dzieć na wiele trudnych pytań co do przy-

szłości gminy, kierunków rozwoju, tak by jak 
najlepiej spełnić oczekiwania mieszkańców 
– mówiła wójt. Wyraziła przy tym nadzieję 
na dobrą współpracę ze Starostwem Powia-
towym w Otwocku oraz Sejmikiem Samo-
rządowym Województwa Mazowieckiego. 
Za najpilniejszą uznała analizę budżetu 
Gminy i oszacowanie realności zaplano-
wanych zadań inwestycyjnych. Wszystkim 
współpracownikom życzyła zapału do po-
dejmowania wytężonej pracy.

Podziękowania za dokonania poprzed-
niej kadencji samorządu na terenie Gli-
nianki złożyła wobec Marka Jędrzejczaka 
i poprzedniej Rady Gminy radna Irena 
Nowak. – Przez 4 lata nie było takich 
zmian we wsi – podkreśliła, wyliczając 
m.in. odwodnienie centrum Glinianki, 
budowę sali gimnastycznej przy Gimna-
zjum i boiska obok Szkoły Podstawowej, 
remont i adaptację Izby Regionalnej. 

Za zmiany w Duchnowie – utworzenie 
komunikacji autobusowej podziękował 
M. Jędrzejczakowi i współpracownikom 
radny Roman Witan. 

Nowy radny powiatowy, a zarazem dy-
rektor Gimnazjum im. Jana Pawła II Ro-
man Zdunik, złożywszy podziękowania 
byłym władzom samorządowym Gminy 
oraz gratulacje nowo wybranym popro-
sił uczniów Gimnazjum o wręczenie A. 
Bętkowskiej i M. Sokołowskiej pamiątko-
wych tarcz szkolnych. 

Do podziękowań ustępującemu wójto-
wi dołączyły przedstawicielki Koła Go-
spodyń Wiejskich w Gliniance. Następ-
nie życzenia owocnej pracy na nowym 
stanowisku złożył Annie Bętkowskiej 
wicestarosta otwocki Mirosław Pszon-
ka. Odświętnie ubrana choinka stała się 
świadkiem licznych podziękowań, życzeń 
i gratulacji.

– Jesteśmy stąd i jesteśmy z Państwem, 
liczymy na Waszą współpracę – zwróci-
ła się na zakończenie sesji do zebranych 
mieszkańców Gminy w imieniu własnym 
i całej Rady Przewodnicząca Monika So-
kołowska.

Ewa Banaszkiewicz

Powołano zastępcę 
wójta Gminy Wiązowna

Zarządzeniem z dnia 31.12.2010 r. wójt 
Gminy Wiązowna Anna Bętkowska powo-
łała na stanowisko zastępcy Pana Tomasza 
Kostyrę. 

Od lewej – Alicja Matuszewska, Wiesław Miłkowski, Anna Bętkowska, Tomasz Kostyra, Monika Sokołowska
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III sesja nadzwyczajna zwołana przez prze-
wodniczącą Rady Gminy Monikę Sokołow-
ską odbyła się 20 grudnia 2010 r. w Urzędzie 
Gminy Wiązowna. W obradach wzięli udział 
wszyscy radni, wójt Gminy Wiązowna Anna 
Bętkowska, Skarbnik Gminy Alicja Matu-
szewska oraz mieszkańcy Gminy. 

Radni podjęli uchwałę w sprawie prze-
niesienia 7 tysięcy zł ze środków przezna-
czonych w budżecie Gminy Wiązowna na 
2010 r. z na drogi publiczne wojewódzkie 
(które nie były wykorzystane) na zakup 
rur przepustowych do wbudowania w pa-
sie drogi powiatowej w Lipowie. Ta forma 
pomocy rzeczowej dla powiatu pozwo-
li na odwodnienie drogi, która zdaniem 
wielu radych jest niebezpieczna w użytko-
waniu. 

Projekt dotyczący zawarcia umowy naj-
mu lokalu użytkowego Zespołowej Prak-
tyce Lekarzy Rodzinnych s.c. ul. Lubelska 
36. został zmieniony na wniosek Pani 
wójt. Zamiast 10-letniego okres najmu 
radni zdecydowali, że umowa będzie obo-
wiązywała przez następne 3 lata, czyli do 
31 grudnia 2013 r.

Uchwałą rady gminy radni ustalili mie-
sięczne wynagrodzenie za pracę Wójta Gmi-
ny Wiązowna wynoszące 8832 zł brutto.

Na koniec III nadzwyczajnej sesji radni 
przyjęli uchwałę dotyczącą komisji stałych 
Rady Gminy Wiązowna w składzie: 

  Komisja Budżetowa w składzie:
– Duczek Robert
– Falińska Renata
– Nowak Irena
– Pliszczyńska Dorota
– Sokołowska Monika
  Komisja Gospodarcza w składzie:
– Duczek Robert
– Izdebski Piotr
– Łapiński Piotr
– Nejman Rafał
– Witan Józef Roman
  Komisja Inwestycyjna w składzie:
– Lech Anna
– Łapiński Piotr
– Nejman Rafał
– Suchecki Waldemar
– Witan Józef Roman 
  Komisja Planowania i Strategii Rozwo-

ju w składzie:
– Bratko Barbara
– Falińska Renata
– Łukomska Magdalena
– Pliszczyńska Dorota
– Sokołowska Monika.
  Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 

Społecznych w składzie:
– Cholewa Andrzej
– Dach Marzena
– Lech Anna
– Nowak Irena
– Suchecki Waldemar
  Komisja Rewizyjna w składzie:
– Bratko Barbara
–  Cholewa Andrzej – Przewodniczący Ko-

misji
– Dach Marzena
– Izdebski Piotr
– Łukomska Magdalena.

Ewelina Sroka

Komisje wybrane

Magdalena Łukomska nie jest już wiązow-
ską radną. Uchwałę w tej sprawie przyjęła 
Rada Gminy podczas ostatniej sesji. Swo-
ją decyzję Łukomska uzasadniła objęciem 
stanowiska zastępcy burmistrza Sulejów-
ka, która to funkcja wyklucza równoczes-
ną pracę w wiązowskim samorządzie. 

Ustępującej radnej gorąco podziękowa-
ła wójt Anna Bętkowska, która wyraziła 
żal z powodu odejścia tak doświadczonej 
przedstawicielki samorządu. W imieniu 
radnych podziękowanie złożyła także Re-
nata Falińska. 

W związku z uszczupleniem składu 
Rady Gminy, Państwowy Komisarz Wy-
borczy ogłosi wkrótce na terenie gminy 
Wiązowna, w okręgu nr 9 (Żanęcin, Rud-
ka, Radiówek), wybory uzupełniające. GCI

Łukomska złożyła mandat

29.01.
1 Żanęcin 9:00 klub
2 Rudka 10:00
3 Dziechciniec  11:30 klub
4 Pęclin  13:00 u Sołtysa
5 Malcanów  14:30 klub
05.02.
1 Michałówek 9:00 u p.Duszki
2 Izabela  10:00 u Sołtysa
3 Zakręt  12:00 u Sołtysa
12.02.
1 Stefanówka 9:00 u Sołtysa
2 Majdan  10:00 w klubie
3 Zagórze  13:00 przy recepcji
19.02. 
11 Boryszew 9:00 w klubie
12 Duchnów  11:00 w klubie
13 Kąck  13:00 u Sołtysa
05.03.
1 Kruszówiec 9:00 u Sołtysa
2 Czarnówka  10:00 u Sołtysa
3 Bolesławów  11:30 u Sołtys
4 Lipowo  12:30 u Sołtysa

5 Kopki  14:00 u Sołtysa 
12.03.
1 Wola Ducka 9:00 w klubie
2 Wola Karczewska  10:30 w klubie
3 Rzakta  12:00 w klubie
26.03.
1 Wiązowna Kościelna 14:00 u Sołtysa
2 Radiówek  17:30 w klubie
08.04.
1 Wiązowna Gminna 18:00 w lecznicy
09.04.
1 Poręby 9:00 w klubie
2 Glinianka II 10:30 w Sołtysa
3 Glinianka I  12:00 przy Straży
16.04.
1 Emów 14:00-15:00 
23.04.
1 Góraszka 14.00, 15.00 w klubie

informacje 22 789 01 23, 0-604 472 994
lek. wet. L. Bętkowski, lek. wet. D. Gałązka

Lecznica dla zwierząt POLI-VET w Wiązownie

Plan szczepień 2011 – p. wściekliźnie
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Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Wiązowna,

 Dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem. 
Jestem przekonana, że będzie to 

owocna kadencja, a dzięki współpracy 
z Państwem i całkowitej przejrzystości 
działań Urzędu osiągniemy sukcesy. 

Potrzeba nam odpowiedzialnej współpracy 
do czego Państwa gorąco zachęcam.

Urząd jest otwarty, zapraszam 
wszystkich interesantów. 

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Wiązowna Anna Bętkowska

Dziękujemy 
Pani Ewie Banaszkiewicz

za blisko 2-letni okres pracy 
w Gminnym Centrum 

Informacji 
i jako redaktor „Powiązań”.

Życzymy Pani wiele sukcesów 
w życiu osobistym 

i zawodowym.
Przewodnicząca Rady Gminy 

Monika Sokołowska
i Wójt Gminy Wiązowna 

Anna Bętkowska
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Informujemy, że mając na względzie 
właściwe i skuteczne wykonanie remon-
tu mostu na rzece Mieni w ul. Duchnow-
skiej, podjęta została decyzja o czaso-
wym wstrzymaniu układania asfaltowej 
nawierzchni jezdni oraz innych robót na 
ww. obiekcie. 

Powodem tej decyzji są obecne wa-
runki atmosferyczne, tj. niskie tempe-
ratury, zalegająca znaczna pokrywa 

śnieżna, wysoki poziom wody w rze-
ce, które uniemożliwiają prawidłowe 
wykonywanie robót budowlanych 
zgodnie z przyjętą technologią robót 
remontowych oraz koniecznymi wa-
runkami technicznymi. Jednocześnie 
informujemy, iż w miarę poprawiają-
cych się warunków atmosferycznych 
powyższe prace zostaną niezwłocznie 
wznowione. Przepraszamy mieszkań-
ców za zaistniałe utrudnienia w ruchu 
lokalnym i liczymy na zrozumienie.  UG

Most na ul. Duchnowskiej

Wspólne spotkanie opłatkowe radnych Gminy Wiązowna 
i powiatu otwockiego, sołtysów i przewodniczących Zarządów 
Osiedli, przedstawicieli organizacji pozarządowych, kierowni-
ków jednostek organizacyjnych i naczelników wydziałów Urzę-
du Gminy odbyło się tuż po nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 
Wiązowna 20 grudnia 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury. 
Honory gospodarzy pełniły: wójt Anna Bętkowska, przewod-
nicząca Rady Monika Sokołowska oraz ks. przoboszcz Tade-
usz Łakomiec. Okolicznościowy program artystyczny złożony 
z pięknie wykonanych kolęd przedstawiły dziewczęta z sekcji 
wokalnej GOK. GCI

Przy opłatku

ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU
Od 1 marca 2011 r. 

Urząd Gminy Wiązowna 
będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek 8-17
wtorek, środa, czwartek 8-16

piątek 8-15
Wójt Gminy Wiązowna Anna Bętkowska

Apeluję do właścicieli nieruchomości położonych w obrębie 
Wiązowna Kościelna, aby zgłaszali się do tut. Urzędu celem 
wypełnienia i złożenia aktualnej informacji o nieruchomoś-
ciach będącej podstawą do naliczenia podatków po zmia-
nach wynikających z kontroli gleboznawczej użytków rol-
nych w obrębie Wiązowna Kościelna. 

Efektem kontroli jest zmiana klasyfikacji gruntów. 
Każdy podatnik jest zobowiązany złożyć formularz IN 
– informację w sprawie podatku od nieruchomości, po-
datku rolnego i podatku leśnego. Informuję, iż każda 
zmiana w ewidencji gruntów i budynków ma wpływ na 
prawidłowość naliczenia podatku i jego wysokość. For-
mularz IN dostępny jest w Biurze Obsługi Mieszkańców 
Urzędu Gminy Wiązowna oraz na stronie: www.bip.wia-
zowna.pl

Stosownych wyjaśnień i pomocy przy wypełnieniu 
druku udzielają pracownicy Referatu Podatków i Opłat 
UG Wiązowna pod nr tel. 22 789 01 20 wew. 240, 
242 i 243 oraz osobiście w Urzędzie Gminy Wiązowna 
ul. Lubelska 59 (pon. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00).

Anna Bętkowska Wójt Gminy Wiązowna

Naliczenie podatków 
w obrębie 
Wiązowna Kościelna 

17 grudnia 2010 r. w Zespole Szkolno-
Gimnazjalnym w Zakręcie odbyło się 
spotkanie wigilijne dzieci skupionych 
w Ogniskach TPD z Glinianki, Malca-
nowa, Pęclina, Wiązowny i Zakrętu.

Boże Narodzenie to czas szcze-
gólny – święto pełne ciepła i miło-
ści. Czas, który kojarzy nam się ze 
spotkaniami w rodzinnym gronie, 
z życzliwością wobec innych ludzi. 
Jest to okres przebaczania, refleksji 
nad siłą miłości i przyjaźni. Swoją 
obecnością zaszczycili nas przewod-
nicząca Rady Gminy p. Monika 
Sokołowska, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy p. Piotr Łapiński, ks. 
kanonik Tadeusz Firysiuk, wielolet-
ni przyjaciel szkoły p. Hanna Szym-
kiewicz oraz p. Dorota Prudzyńska 
– sponsor, darczyńca rozumiejący 
potrzeby placówki, zawsze ofiarny 
i życzliwy, radni: p. Barbara Bratko, 
p. Andrzej Cholewa, p. Józef Witan, 
p. Zofia Fic-Karwińska (radna ka-
dencji 2006-2010), dyrektor Gmin-
nego Przedszkola w Zakręcie p. Jo-
anna Wasiak, prezes Otwockiego 

Oddziału TPD p. Czesław Ziemiń-
ski, dyrektor Zespołu Szkolno-Gim-
nazjalnego p. Elżbieta Olczyk-Szum, 
wicedyrektor p. Wioletta Śledziew-
ska, grono pedagogiczne, pracow-
nicy szkoły oraz kierownicy, wycho-
wawcy i wychowankowie Ognisk 
TPD naszej gminy.

Przybyłych gości przywitała dy-
rektor szkoły p. E. Olczyk-Szum, po 
czym dzieci w pięknie przygotowa-
nej scenografii z wielkim kunsztem 
przedstawiły historię narodzin 
Jezusa oraz tradycje bożonarodze-
niowe w naszych domach. Nastrój 
świąteczny podkreśliły piękne ko-
lędy śpiewane przez wszystkich 
uczestników oraz wykonane instru-
mentalnie przez p. W. Demianiuka. 
Zgodnie z tradycją bożonarodzenio-
wą uroczystość nie mogła odbyć się 
bez opłatka i życzeń. Wyjątkowego 
charakteru nadawały spotkaniu po-
trawy wigilijne oraz pięknie nakryte 
stoły przygotowane przez rodziców 
wychowanków Ogniska.

Za życzliwość i ofiarną pracę spo-
łeczną na rzecz dziecka prezes p. Cz. 
Ziemiński wręczył p. Z. Fic-Karwiń-
skiej, p. M. Krauze oraz p. K. Wro-
niewicz odznakę Zarządu Mazo-
wieckiego Oddziału Wojewódzkiego 
TPD „Przyjaciel Dziecka” Wielką 
radość na twarzach dzieci wywołał 
św. Mikołaj, który obdarował pre-
zentami wszystkie dzieci i nie tylko!

 H. Wiśniewska, K.Wroniewicz

Ognisko nr 9 w Zakręcie

Wigilia w Zakręcie
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„Program Świąteczny” dla miesz-
kańców gminy Wiązowna przy-
gotował Gminny Ośrodek Kultury. 
Prezentacja odbyła się 17 grudnia 
2010 r. przy ul. Kościelnej 41.

Na program świąteczny przyby-
li wójt Gminy Wiązowna Anna 
Bętkowska, przewodnicząca rady 
Monika Sokołowska, radni gminy 
oraz mieszkańcy Gminy Wiązow-

na. W pierwszej części zaprezento-
wały się tancerki pod kierunkiem 
Anny Chwalczuk. Druga odsłona 
to popis wokalno-muzyczny pod-
opiecznych GOK przygotowanych 
przez instruktorów: Przemka Ko-
ciszewskiego i Romana Sadow-
skiego. Ostatni akcent należał do 
chóru „Mienia Singers”. Części 
artystycznej towarzyszył kiermasz 
świąteczny.  ES

Kolędy w roli głównej
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PODZIĘKOWANIE 
Serdeczne podziękowania dla Pani Ewy Kołodziejczyk i Pani Ewy 
Nowak za ogromny wkład pracy włożony w opiekę nad naszymi 
dziećmi, za zapewnienie atrakcyjnych zajęć, rozwijanie ich zain-
teresowań, wspomaganie rozwoju intelektualnego, społecznego 
i osobistego naszych dzieci, które uczęszczają do świetlicy ŚOW 
nr 5 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Pęclinie, mieszczącej się od 10 
lat w budynku przedszkola.

Z wyrazami wdzięczności
Rodzice dzieci ze ŚOW nr 5 w Pęclinie

W dniach 3-4 grudnia 2010 r. Gminny Oddział TPD z upoważ-
nienia Banku Żywności „SOS” i na podstawie decyzji MSW był 
współorganizatorem i koordynatorem Świątecznej Zbiórki Żyw-
ności wśród klientów sklepów na terenie gminy Wiązowa. 
W zbiórce uczestniczyło ok. 30 wolontariuszy z 5 ognisk TPD pod 
opieką nauczycieli i rodziców. Dzięki tej akcji zebrano 240 kg żywno-
ści, którą zewidencjonowano w poszczególnych placówkach i wy-
konano paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących pomocy.
Składamy bardzo serdeczne podziękowania Darczyńcom za 
wiele serca oraz Właścicielom sklepów za pomoc i zaanga-
żowanie: • Sklep M&S S.C. Zając Grzegorz, Rostek Katarzyna, 
Wiązowna, ul. Lubelska 32c • Sklep Spożywczo-Przemysłowy 
GS, Wiązowna, ul. Lubelska 45 • Sklep Spożywczo-Przemysło-
wy Paweł Grunt, Wojciech Bartnicki, Glinianka, ul. Napoleońska 
48 • Sklep Spożywczo-Przemysłowy Maria Kubajek, Glinianka, 
ul. Napoleońska 50 • Sklep Spożywczo-Przemysłowy Wiesława 
Bogucka, Rzakta • Sklep Spożywczo-Przemysłowy GS, Glinianka, 
ul. Napoleońska • Sklep Spożywczo-Przemysłowy P. Rajchembach 
w Ostrowie • Sklep Spożywczy, Zdzisław Kąkol, Zakręt, ul. Trakt 
Brzeski 45b • Sklep Spożywczy Iwona i Waldemar Kąkol, Zakręt, 
ul. Trakt Brzeski 4/6  Kierownicy Ognisk TPD Gminy Wiązowna

TPD dziękuje 
za XIII Świąteczną Zbiórkę Żywności
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22 grudnia 2010 roku uczniowie i pracownicy 
Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa 
w Gliniance spotkali się, aby wspólnie  świę-
tować. 

Uczniowie klasy III b pod opieką pań: 
Teresy Rafał i Teresy Bąk, zaprezentowali 
jasełka pt. „Nie było dla nich miejsca w go-
spodzie”. Szkolny chór wykonał szereg prze-
pięknych kolęd i pastorałek. Podziw pub-
liczności wzbudziły pomysłowe rekwizyty 
i stroje małych aktorów. Dzięki wysiłkowi 
i pomysłowości rodziców to spotkanie na 
długo pozostanie w pamięci widzów. 

Kierujemy serdeczne podziękowania do 
rodziców klasy III b za ich zaangażowanie 
i pomysłowość. wychowawca klasy III b Teresa Bąk

Górnik – gościem przedszkolaków ,,Pod Stumilowym Lasem’’

„Nie było dla nich miejsca w gospodzie”

17 grudnia 2010 r. mieszkańcy „Stumilowego 
Lasu” z Pęclina przeżyli taki wyjątkowy dzień. 

Na uroczystość złożył się program artystycz-
ny wykonany przez przedszkolaków, łamanie 
się opłatkiem i składanie życzeń, kosztowanie 
potraw wigilijnych przygotowanych przez ro-
dziców, wspólne rozmowy. Gośćmi przedszko-
la tego dnia byli: pani wójt Anna Bętkowska 
i ks. Tadeusz Łakomiec.

Do wspólnej wigilii zaprosiła wszystkich 
dyrektor Ewa Kołodziejczyk. W programie 
artystycznym: „Stworzenie świata. Narodziny 
Dzieciątka Jezus” wystąpiły wszystkie dzieci 
z przedszkola. Nie brakowało tańców, wierszy, 
piosenek, kolęd – do ich śpiewania włączali się 
dorośli. Pomimo trudnego tematu, mali artyści 
spisali się znakomicie.

Po gromkich brawach pani dyrektor Ewa 
Kołodziejczyk zaprosiła rodziców do wspól-
nego łamania się opłatkiem i kosztowania po-
traw wigilijnych. Głos zabrali również goście. 
Pani wójt Anna Bętkowska, która objęła swój 

urząd w ostatnich dniach, powitała serdecznie 
wszystkich rodziców, personel przedszkola 
i dzieci – obdarowując je wielką torbą cukier-
ków od św. Mikołaja. Ksiądz Tadeusz Łako-
miec podziękował za zaproszenie i za piękny 
występ dzieci, zwracając uwagę na duży wkład 
pracy personelu przedszkola.  Agnieszka Nowicka

„Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem”

W ramach realizacji programu ,,A ja rosnę – kim 
będę, gdy dorosnę” chcąc przybliżyć dzieciom 
trudną i niebezpieczną pracę w kopalni 3.12. 
2010 r. (piątek) zaprosiliśmy do przedszkola 
górnika – pana Lecha Malinowskiego – dziadka 
Andrzejka z grupy ,,Kłapouszki”. 

Pan Leszek odwiedził nasze przedszkole 
z okazji górniczego święta Barbórki. Przybył 
do nas w stroju galowym oraz z rekwizytami – 

lampą górniczą i laską – górniczym kilofem. Na 
początku zapoznał dzieci z wyglądem swojego 
munduru i szczegółowo omówił jego elementy. 
Czapka górnicza nosi nazwę – czako. Czako 
zaopatrzone jest z przodu w godło górnicze, na 
które składa się perlik (młot) i żelazko (krótki 
kilof). Narzędzia te służyły górnikom do rozbi-
jania i urabiania rud węgla i drążenia szybów. 
Wszyscy dowiedzieliśmy się też, że odpowied-
nie kolory pióropusza wskazują na pełnie-
nie pewnych funkcji w górnictwie. Nasz gość 
wyjaśnił nam ich znaczenie. Biały pióropusz 
noszą: sztygarzy i inżynierowie, zielony – dy-
rektorzy kopalni, czarny pióropusz – posiadają 
górnicy, którzy pracują ciężko pod ziemią, na-
tomiast czerwony – członkowie orkiestry. Pan 
Lech posiada czako z białym pióropuszem. 

Przedszkolaki miały więc okazję przyjrzeć 
się z bliska czapce górniczej – obejrzeć od-
znaczenia, które Pan Leszek otrzymał za dłu-
goletnią i ciężką pracę w kopalni. Dzieciom 
najbardziej podobała się czapka górnicza, 

którą chętnie przymierzały. Mogły też po-
trzymać lampę i laskę górniczą i poczuć się 
jak prawdziwy górnik. 

Dzieci z uwagą słuchały opowieści o niebez-
piecznej pracy górnika pod ziemią i o urządze-
niach pomagających górnikom wydobywać 
węgiel. Pan Leszek odpowiadał również na 
pytania naszych ciekawskich przedszkolaków 
np. ,,jak głęboko są tunele?, czy pod ziemią jest 
światło?, czym górnicy wjeżdżają do kopalni?

Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor 
serdecznie podziękowała Panu Górnikowi 
za bardzo ciekawe, pełne wrażeń spotkanie 
oraz złożyła życzenia z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia, a przedszkolak 
Dawid wręczył mu na pamiątkę stroik świą-
teczny. K. Rostek, K. Witan-Oboza

Idzie górnik drogą, / piórko mu się kiwa,
wali grajek w bęben, / trąbka mu przygrywa.

Piórka mu u czapki / pięknie powiewają.
Na czarnym mundurze / guziki błyskają.
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06 stycznia 2011 r. w uroczystość Objawienia 
Pańskiego – Święto Trzech Króli, w kościele pw. 
św. Wojciecha w Wiązownie odbył się koncert 
świąteczny „Z kolędą pośpieszmy wesołą...”.

W programie przygotowanym przez Graży-
nę Kilbach i Małgorzatę Budzińską wystąpiły 
dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno-Gimna-
zjalnego w Wiązownie. Solistom i chórowi to-
warzyszyła młodzież grająca na flecie, skrzyp-
cach, bębenku i gitarze. Między kolejnymi 
kolędami mieliśmy okazję posłuchać wierszy 

o tematyce bożonarodzeniowej, które zostały 
napisane przez dzieci. Taki właśnie konkurs 
ogłosił proboszcz parafii ks. Tadeusz Łakomiec. 
Nagradzając wszystkich poetów nagrodami 
książkowymi. Najlepsi okazali się: I miejsce – 
Paula Dąbrowska kl. Vb, II miejsce – Marta 
Boguszewska kl. VIc, Julia Wróblewska kl. 
Vb, III miejsce – Daniel Filimonow kl. IVa 
Łukasz Kordowski Vb. Wyróżnienia otrzy-
mali: Piotr Skoczek, Małgosia Łysik, Karolina 
Mielcarz, Weronika Maszczyk, Karolina Czaj-
ka, Adrianna Dąbrowska.  ES

„Jesteśmy” z jasełkami
W niedzielne popołudnie 9 stycznia 2011 r. 

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Nie-
pełnosprawnych Intelektualnie „Jesteśmy!” 
przygotowało przedstawienie w wykonaniu 
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Radiówku. Mieszkańcy gminy oraz przybyli 

goście zgromadzeni w Kościele w Wiązownie 
mogli wspólnie zaśpiewać kolędy wraz z arty-
stami z Radiówka. Uwagę przykuwały stroje 
oraz rekwizyty aktorów, dzielnie grających 
swoje role. Udany występ został nagrodzony 
gromkimi brawami.  ES

„Z kolędą pośpieszmy wesołą...”

Ikony, ceramika, kompozycje „ekologicz-
ne”, kolaże, obrazy olejne i akwarele – o te-
matyce bożonarodzeniowej i wigilijnej – to 
bogaty zbiór prac zgromadzonych na wysta-
wie: „Tradycja Wigilii i Bożego Narodzenia” 
przygotowanej w otwockiej Filii Pedagogicz-
nej Biblioteki Wojewódzkiej. Wśród prac 
znalazły się cztery prace uczniów Szkoły 
Podstawowej w Gliniance.

Jak mówi pomysłodawca i kustosz wystawy 
Robert Beller, ekspozycja miała pokazać tra-
dycyjne dekoracje świąteczne i te oczekiwania 
spełniła. Obok prac uznanych plastyków zna-

lazły się na niej prace amatorów, wykonane 
jednak z ogromną starannością i zaangażowa-
niem. Anioły, Mikołaje, choinki, szopka bet-
lejemska, gwiazdy i inne motywy świąteczne 
zainspirowały wyobraźnię i pomysłowość za-
równo dorosłych, jak i dzieci. Dodatkowym, 
szczególnym akcentem zbioru są bombki ura-
towane podczas powstania warszawskiego.

Wystawa była czynna w siedzibie Filii 
od 15 grudnia 2010 r. do 5 stycznia 2011 
r. w Otwocku, przy ul. Pułaskiego 3A. Po-
niedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 
9-18, sobota 9-15. EB

Od aniołka do choinki
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Glinianka w „Roczniku”
Jak informuje Pan Krzysztof Oktabiński, jeden ze 
współautorów najnowszego „Rocznika Otwo-
ckiego”, tom XI jest już dostępny w sprzedaży. 

W publikacji znajdziemy sporo wiadomości 
o parafii w Gliniance, recenzję historyka Stani-
sława Zająca „Przewodnika Subiektywnego”, 
trochę o familii Dąbałów i wiele ciekawych in-
formacji, przydatnych zwłaszcza dla piszących 
licencjaty i inne prace o regionie. UG

Kinga Wawro z rodzicami.

Podsumowanie roku 2010 w tańcu
27 listopada 2010 r. w Teresinie odbyły się 
Mistrzostwa Extraklasy ZNTS. Były to jed-
nocześnie eliminacje do Mistrzostw Europy 
i Świata IFMD 2011, które odbędą się w Ve-
szprem na Węgrzech. W zawodach tych brało 
udział ponad 500 tancerzy z 20 klubów z całej 
Polski, m.in.: z Warszawy, Gdańska, Wrocła-
wia, Gdyni, Łodzi, Chełma, Tomaszowa Mazo-
wieckiego, Piaseczna, Wołomina, Wiązowny, 
Marysina Wawerskiego, Ząbek, Radzymina, 
Białych Błot.  

Turniej rozegrany był zgodnie z przepisami 
IFMD. Tancerze rywalizowali w takich konku-
rencjach jak: disco dance i disco dance freestyle 
w kategoriach solo, duety, pary, miniformacje 
i formacje. Zawodnicy wystąpili w czterech 
kategoriach wiekowych: młodzicy (6-9 lat), 
juniorzy młodsi (10-13 lat), juniorzy (14-16) 
i młodzieżowcy (od 17 lat).

Wiązownę reprezentowały: Natalia Ciąćka 
i Justyna Jedlak, które w bardzo licznie obsa-
dzonych kategoriach solo disco dance i solo di-
sco freestyle (juniorów młodszych) znalazły się 
w dwudziestce najlepszych zawodników.

Ostatnimi występami tancerek były poka-
zy 17 grudnia 2010 r. w programie świątecz-
nym zorganizowanym przez Gminny Ośro-
dek Kultury. Zgromadzona widownia miała 
okazję obejrzeć 6 propozycji tanecznych z 
udziałem wybranych zespołów i tancerek 
nagrodzonych w tym roku na różnych im-
prezach o randze międzynarodowej i ogól-
nopolskiej.

W wieczorze wzięły udział: zespoły TAKT 
Bis i RYTM oraz zaprezentowały się indywidu-
alnie Magdalena Kucharska (solo dance show), 
Natalia Ciąćka (street dance revue), Monika 
Chwalczuk (jazz solo), Kamila Skwara (etiuda 
taneczna), Justyna Jedlak (dance show).

Rok 2010 obfitował w wiele ciekawych wy-
darzeń tanecznych i sportowych z udziałem 
dziewcząt sekcji tańca nowoczesnego RYTM. 
Tancerki GOK uczestniczyły w 8 imprezach 
tanecznych i 4 pokazach. 

  Otwarty Turniej Tańca Sportowego w Woło-
minie (30 stycznia)
  Eliminacje do Mistrzostw Świata w Tańcu 

Sportowym IMDS Łódź (27-28 marca)
  VIII Otwarty Turniej Tańca Nowoczesnego 

w Łosicach (8 maja)
  Mistrzostwa Świata w Tańcu Sportowym 

IMDS w Łodzi (20-23 maja)
  Otwarty Turniej Tańca Sportowego Di-

sco Dance i HIP HOP w Warszawie (12 
czerwca)
  Otwarty Turniej Tańca Sportowego Disco 

Dance Freestyle i HIP HOP w Warszawie (16 
października)
  XXIX Międzynarodowy Festiwal Tańca No-

woczesnego w Wasilkowie k. Białegostoku 
(12-14 listopada)
  Eliminacje do Mistrzostw Europy i Świata 

IFMD w Teresinie k. Sochaczewa (27 li-
stopada).
Zespoły taneczne, duety i solistki wiązow-

skiego ośrodka kultury zaprezentowały swój 
dorobek artystyczny również podczas XVIII 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Wiązownie,  Pikniku Rodzinnego w Pęclinie, 
Dni Wiązowny i w Programie Świątecznym.

Do dziś dziewczęta z sekcji tanecznej prowa-
dzonej przez instruktor Annę Chwalczuk  wy-
tańczyły 444 medale i puchary w kategoriach 
solo i duety, zaś zespoły taneczne zdobyły 64 
puchary. Niewątpliwie największym sukcesem 
tancerek w 2010 roku było zdobycie w maju 
6 pucharów na Mistrzostwach Świata w Tańcu 
Sportowym w Łodzi.  Natalia Ciąćka stanęła na 
najwyższym podium w kat. solo street dance 
revue (juniorów młodszych). Monika Chwal-
czuk i Urszula Nejman (dwukrotne Mistrzynie 
Polski w duetach dance show młodzieżowców 
w latach 2008 i 2009) zdobyły tytuł Wicemi-
strzyń Świata w kat. show dance duo aduls 
F. Monika zdobyła również tytuł Wicemistrzy-
ni Świata w kat. solo dance show adults F i zaję-
ła dwa III miejsca w kat. jazz solo adults F i solo 
disco dance adults F.

Serdecznie gratulujemy dziękując za wspa-
niały rok!!! Anna Chwalczuk

www.bp-wiazowna.pl

M. Wojciechowska 
„Etiopia Ale czat!”  
Subiektywny przewodnik po 
Etiopii autorstwa Martyny Woj-
ciechowskiej, obecnej redaktor 
naczelnej magazynu „National 
Geographic”. Ze wszystkich 61 
krajów, do których dotarła, to 

właśnie Etiopia zrobiła na niej największe wra-
żenie. Nowe dzieło Martyny Wojciechowskiej 
to wartka i dowcipna relacja z jej licznych pe-
rypetii, przeplatana wieloma praktycznymi in-
formacjami i spostrzeżeniami na temat realiów 
tego afrykańskiego kraju, życia jego mieszkań-
ców i bogatej historii. Począwszy od komicz-
nych opisów nieustannych spotkań z „etiopską 
władzą”, po mrożące krew w żyłach wizyty 
w wioskach dzikich plemion. Podróż przez Abi-
synię miała miejsce w trakcie realizacji progra-
mu „Misja Martyna” dla stacji TVN, stąd szansa 
poznania zaplecza produkcji tego popularnego 
programu podróżniczego. Tę książkę czyta się 
jednak jak powieść... 

E. Meyer, Ch. Kerdellant
„Cyfrowa katastrofa”
Piraci komputerowi rozsyłają w 
świat wirusa, który otwiera na 
twardym dysku „tylne drzwi”, 
umożliwiające terrorystom zdal-
ne kontrolowanie komputerów 
elektrowni atomowych, banków, 

linii lotniczych, laboratoriów farmaceutycznych, 
wodociągów. Cyfrowa epidemia paraliżuje cały 
świat. Zapobiec technologicznej katastrofie 
może tylko jedna osoba – Amerykanka Emma 
Shannon, która ze swoim dawnym francuskim 
przyjacielem, informatykiem, wyrusza na po-
szukiwanie antidotum, informatycznego klucza, 
który pozwoli na uniknięcie totalnego chaosu. 
Tylko gdzie go szukać? W podziemiach Pała-
cu w Wersalu? Na sporządzonym w 1662 roku 
przez architekta królewskich ogrodów Le Nôtre’a 
planie ogrodów? W tajemniczej formule mate-
matycznej, którą tam zapisano i która dowodzi 
istnienia Boga? Doskonały thriller, którego sce-
nariusz zdaje się urzeczywistniać najgorsze oba-
wy i zagrożenia XXI wieku.

M. Lear
„Wywieranie wrażenia 
na innych” 
Człowiek inaczej zachowuje się 
wówczas, gdy nikt go nie obser-
wuje, a inaczej, gdy świadkami 
jego zachowań są inni ludzie. 

Choć twierdzenie to wydaje się oczywiste, sto-
sunkowo długo psychologia nie interesowała się 
tym, dlaczego właściwie taka różnica występu-
je, jakie czynniki ją potęgują i jakie są jej konse-
kwencje. Książka ta poświęcona jest tym właśnie 
zagadnieniom. Autor, znany psycholog społecz-
ny i jeden z najwybitniejszych specjalistów w za-
kresie autoprezentacji,  w systematyczny sposób 
omawia problematykę związaną z wywieraniem 
wrażenia na innych. Czyni to w sposób nadzwy-
czaj kompetentny, a zarazem przystępny, toteż 
po tę publikację sięgną nie tylko psychologowie.

PROSIMY O ZWROT ZALEGŁYCH KSIĄŻEK!!!

BIBLIOTEKA POLECA

DAM PRACĘ

Zatrudnię osoby do montażu ogrodzeń 
betonowych.

Wiązowna. Tel. 502 039 040

Szanowni Wyborcy,
Mieszkańcy Glinianki, Porąb, Czarnówki, 

Kruszówca, Lipowa, serdecznie dziękuję za za-
ufanie, jakim mnie Państwo ponownie obda-
rzyli oddając na mnie swój głos. Jest to dla mnie 
wielkie wyróżnienie i jednocześnie olbrzymia 
odpowiedzialność. Obiecuję, że tak jak do-
tychczas będę reprezentować Wasze interesy na 
forum Rady Gminy Wiązowna i dążyć do zre-
alizowania postulatów zawartych w programie 
wyborczym. Chcę razem z nowo wybranymi 
Radnymi, którym też gratuluję, mądrze i spra-
wiedliwie zarządzać Gminą, zadbać o dalszy jej 
rozwój i poprawę warunków życia mieszkań-
ców. Liczę na dalszą owocną współpracę.

Z poważaniem Irena Nowak
DAM PRACĘ

Zatrudnię pracowników do obsługi 
maszyn linii produkcyjnych 
w Fabryce Kabli „MADEX”

Stefanówka, ul. Żurawia 96
Kontakt: 22 789 04 81
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Dwa ostatnie mecze drużyna GKTS 
Wiązowna rozegrała z zespołami z Ma-
zur: 8 stycznia na wyjeździe z Condo-
hotels Morliny II Ostróda i 16 stycznia 
u siebie z Waldi Trans Iława. W obu 
meczach górą byli zawodnicy z Mazur, 
odpowiednio 9:1 i 7:3.

Co do meczu z Ostródą, to można o 
wynik i jego przebieg trochę obwinić 
podróż – 5 godzin, i mało gościnnych 
gospodarzy – czekaliśmy na otwarcie 
hali 1,5 godz. Jednak gra z drużyną 
z Iławy obnażyła po raz kolejny naszą 
słabość czyli brak ogrania z klasowy-
mi zawodnikami (większość zawod-
ników II ligi to seniorzy grający za 
pieniądze – zawodowcy).

Na pochwałę zasługuje Mateusz, 
Damian i Michał, ale nie we wszyst-
kich meczach. Mecze te to kolejne 
cenne doświadczenie „Młodych Za-

wodników z Wiązowny”. II liga to za 
wysokie progi na młodzież z Wiązow-
ny, której brakuje jeszcze doświadcze-
nia i ogrania.

JEDNAK…
Jeżeli Klub z Wiązowny będzie się 

w takim tempie rozwijał, to za dwa, 
trzy lata możemy się spodziewać 
mocnej II ligi w Wiązownie, a może 
czegoś więcej.

Podziękowania dla Pani Wójt 
Anny Bętkowskiej za doping na 
meczu ligowym z Iławą i Przewod-
niczącej Rady Gminy Pani Moniki 
Sokołowskiej oraz dzień wcześ-
niej na turnieju GP Wiązowna dla 
Pana Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy Piotra Łapińskiego. Miło, 
że nowe Władze Gminy Wiązowna 
włączyły się aktywnie w życie te-
nisowe Naszej Gminy – serdecznie 
dziękujemy.  GKTS Wiązowna

MAZURY kontra GKTS Wiązowna
II liga tenisa stołowego Pierwszy turniej GP Wiązowny w 2011 r. rozegrany został 

15 stycznia, przy stosunkowo niskiej frekwencji związanej 
z padającym deszczem. Pomimo tego poziom gier, a szcze-
gólnie finałów, mógł się podobać. Na słowa uznania zasłu-
gują chłopaki ze Skórca, którzy wygrali konkurencję żaków 
i kadetów. Turniej młodzików i juniorów to wewnętrzna 
rozgrywka zawodników miejscowego GKTS Wiązowna.

W turnieju open dominowali zawodnicy Józefowi i Wią-
zowny – w finale spotkali się trenerzy tych klubów. Tym 
razem trener GKTS-u okazał się lepszy.

Puchary i medale ufundował klub GKTS Wiązowna, 
a nagrody pieniężne w kategorii OPEN – Firma Szablex z Jó-
zefowa. Trenerzy GKTS Wiązowna

I Turniej z cyklu Grand Prix Wiązowny

Patrycja Piętka z GKTS w najlepszej 16-ce Polski!
W dniach 18-19 grudnia w Radzy-
niu Podlaskim został rozegrany II 
Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny 
Kadetów w tenisie stołowym. W za-
wodach tej rangi uczestniczy 
najlepsza 40 kadetek i ka-
detów z całej Polski. Jedną 
z reprezentantek z Mazowsza 
była zawodniczka GKTS Wią-
zowna – Patrycja Piętka.

Ten turniej pokazuje, że 
w Patrycji drzemie jeszcze 
spory potencjał. Trenując 
tylko 3 razy w tygodniu po 
2 godziny udaje jej się zna-
leźć w czołowej 12 kraju. 
Śmiało można stwierdzić, 
że stać ją na to, aby jak 
równy z równym walczyć z 
najlepszymi w Polsce. Moż-
na liczyć na to, że podczas 
III OTK Kadetów (w lutym 
2011 r. w Brzegu Dolnym) 
sprawi jeszcze większą nie-

spodziankę i wejdzie do najlepszej 
8 kadetek w Polsce.

Zawodniczka GKTS Wiązowna 
tym wspaniałym występem zakoń-
czyła najlepszy rok w historii klubu.

9.01.2011 r. piłkarze Gminnej Akademii Piłkarskiej GAP WIĄ-
ZOWNA, ich rodzice oraz przyjaciele klubu dzielnie wspierali 
inicjatywę Jurka Owsiaka. 

Grali z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy jako wolon-
tariusze i sympatycy, wspierając duchowo i finansowo dzie-
ci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Pieniądze 
uzyskane z licytacji przekazanych przez klub piłkarskich 
gadżetów oraz ofiarowane przez ludzi dobrej woli za sym-
boliczne ,,serduszko” trafiły do skarbonek wolontariuszy. 

Po raz kolejny w  Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Wią-
zownie odbył się  program artystyczny oraz wystąpienie 
dzieci trenujących piłkę nożną w Gminnej Akademii Piłkar-
skiej GAP Wiązowna przeplatane licytacjami przedmiotów. 
Piłkarze także mieli swój udział w wydarzeniu - przekazali 
kilka przedmiotów na licytację. Spośród wszystkich licyto-
wanych rzeczy najwyżej wylicytowano piłkę nożną – 250 zł 
oraz  koszulkę piłkarską zawodnika ekstraklasy – Guevere-
ro, otrzymaną z klubu Jagiellonia Białystok.

Wśród 18 wolontariuszy kwestowało dwóch piłkarzy: Bar-
tek Ostrowski i Patryk Ostrowski. Wspomagali ich: Krzysio 
Mikliński, Kuba Dorosz, Olek Lachowicz, Mateusz Błaszczak, 
Mateusz Wróblewski, Kuba Wilczyński, Bartek Ochmański 
oraz Kuba Synowiec. Wszystkim serdeczne – SIE MA! GAP

Piłkarze dla Orkiestry Owsiaka
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Dlaczego WCK jest tak ważne?
Należałoby zacząć od momentu same-

go pomysłu… kilkuletnia działalność 
GOK utwierdziła nas w przekonaniu, 
że aby dalszy rozwój kultury w naszej 
Gminie mógł wykorzystywać ogromny 
potencjał mieszkańców, niezbędne było 
opracowanie menedżerskiej strategii roz-
woju. 

Obecnie z oferty kulturalnej GOK ko-
rzysta ponad 400 osób; smuci nas fakt, 
że więcej nie jesteśmy w stanie przyjąć 
i z ciężkim sercem odmawiamy udostęp-
niania 3 sal, którymi dysponujemy (na-
sze zajęcia trwają od 14.00 do 21.00). 
Żyjemy w ciągłej niepewności, co będzie 
z płynnością finansową naszego Ośrod-
ka, bo przecież potrzeby Gminy w innych 
dziedzinach są ogromne. Chcąc odciążyć 
budżet, stworzyć kulturotwórcze i in-
tegracyjne miejsce przyjazne i otwarte 
dla wszystkich mieszkańców, rozszerzyć 
swoją ofertę programową i zapoczątko-
wać rozwój podobnych miejsc (centrum 
sportowo-rekreacyjne, centrum bizneso-
we, centrum handlowe itp.) stworzyliśmy 
wizję WCK. Wiedzieliśmy, że niebawem 
będzie nabór na tego typu placówki. 

Aby zdążyć złożyć wniosek, musieli-
śmy dysponować świetnym, innowa-
cyjnym i oszczędnym projektem, który 
będzie wyróżniał się wśród setek innych. 
Firma projektowa Archicon stanęła na 
wysokości zadania: nasze potrzeby lo-
kalowe, wielogodzinne dyskusje z przy-
szłymi użytkownikami obiektu, a także 
rozmowy z mieszkańcami zaowocowały 
powstaniem projektu, który dziś może-
cie Państwo oglądać. Projekt jest na mia-
rę naszych możliwości: ani za duży, ani 
za mały! 

Mówienie o tym, że nie konsultowano 
tej sprawy z mieszkańcami, nie jest praw-
dą. O postępach w inwestycji mówiło się 
dużo. Główne zarzuty, które wówczas 
słyszeliśmy, to takie, że „szkoda czasu 
i pieniędzy na projekt, który i tak nie ma 
żadnych szans na dofinansowanie z Unii 
Europejskiej”. 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Pro-
gramów Unijnych bardzo wysoko oceni-
ła projekt i gratulowała wizji przyszłości 
naszej Gminy, wybierając do realizacji 
z kilkuset innych złożonych wniosków 
właśnie nasz. To, co wielu wydawało się 
niemożliwe, stało się faktem. Dostaliśmy 
dofinansowanie, a co za tym idzie niepo-
wtarzalną szansę na rozwój. 

JAK POSTRZEGAMY ROLĘ WCK?
Centralną częścią naszej Gminy jest 

miejscowość Wiązowna – to nie ulega 
wątpliwości i to się nie zmieni. A sko-
ro ma to być kulturotwórcze Centrum 
– najlepszym miejscem na lokalizację 
jest właśnie centrum Gminy. WCK ma 
służyć wszystkim mieszkańcom, integro-
wać ludzi z całej Gminy i tworzyć taką 
ofertę programową, aby każdy mógł zna-

leźć w niej coś dla siebie. Będziemy nie 
tylko odnajdywać i szlifować talenty, ale 
również damy możliwość poszukiwania 
w sobie pasji, rozwijania zainteresowań 
i wrażliwości. Znajdą tu swoje miejsce 
nasi kochani Seniorzy, Rodzice, Dzieci 
i Wnuki. W końcu to inwestycja na wie-
le pokoleń. 

Wystawy, wernisaże, organizacja pre-
lekcji oraz spotkań z ludźmi, prowa-
dzenie działalności dydaktycznej, wido-
wiska i koncerty, festiwale o znaczeniu 
regionalnym i ponadregionalnym, or-
ganizacja turniejów tanecznych i spor-
towych, możliwych do realizacji w sali 
widowiskowej i amfiteatrze, organizacja 
szkoleń i konferencji, spotkania stowa-
rzyszeń, zrzeszeń, klubów i innych orga-
nizacji społecznych, które dziś nie mają 
się gdzie podziać, obchody świąt i uro-
czystości tworzących więzi społeczne 
i zachęcających do aktywnego działania 
na rzecz integracji społecznej mieszkań-
ców – to tylko część funkcji, które będzie 
spełniało WCK.

Zdajemy sobie sprawę, że zanim in-
westycja zostanie ukończona pojawi się 
jeszcze wiele ciekawych pomysłów. Jak 
zawsze, gorąco zachęcamy Państwa do 
współtworzenia tej rzeczywistości. 

Docierają do nas głosy, że niektóre 
z naszych zadań powinny przejąć szkoły 
w systemie zajęć pozalekcyjnych. Jednak 
trudno oczekiwać od szkół, że przej-
mą funkcję Ośrodków Kultury, chociaż 
w obrębie kultury taka współpraca wielu 
podmiotów jest bardzo potrzebna.

W budynku znajdą swoje stałe sie-
dziby GCI i centralna biblioteka, która 
aktualnie dysponuje powierzchnią 97 
metrów kwadratowych. W nowej siedzi-
bie biblioteka dostanie do dyspozycji po-
wierzchnię 178 metrów plus pomieszcze-
nia o podobnym metrażu w podziemnej 
kondygnacji. Spowoduje to, że miesz-
kańcy otrzymają nareszcie przestronną, 
tradycyjną czytelnię oraz nowoczesną 
czytelnię komputerową. 

Obiekt posiada stosunkowo niewielką 
ilość miejsc parkingowych. Jednak za-
równo poprzednie, jak też obecne wła-
dze, rozważają lokalizację dodatkowych 
parkingów przed pawilonem GS. Parking 
służyłby potrzebom WCK, a także intere-
santom Urzędu Gminy.

W trakcie naszych rozmów z miesz-
kańcami często słyszymy, że powstanie 
świetna oferta dla nas i naszych dzieci, 
ale i tak z tego nie skorzystamy, bo nie 
będziemy mogli tu dojechać. Wątpliwo-
ści dotyczące komunikacji w obrębie 
Gminy pozostawiamy Pani Wójt i Radzie 
Gminy. Ufamy, że wybrane w ostatnich 
wyborach osoby staną na wysokości za-
dania i stworzą tak dogodne warunki 
komunikacyjne, aby każdy mieszkaniec 
mógł bez przeszkód dotrzeć do Wiązow-
ny – Centrum Gminy.

DLACZEGO REALIZACJA WCK JEST DLA WSZYST-
KICH MIESZKAŃCÓW TAKA WAŻNA? 

Budynek WCK pozwoli nam wreszcie 
zapoczątkować nowy standard, który, 
mamy nadzieję, stanie się powszechny 
dla całej Gminy Wiązowna. 

Jesteśmy przekonani, że sukces pt. 
WCK bardzo szybko uaktywni i zinte-
gruje wszystkie gminne siły reformator-
skie, które spowodują powstanie wielu 
innych, tak ważnych i od dawna ocze-
kiwanych inwestycji. Nie bójmy się tego 
powiedzieć, wiele zależy od nas samych. 
Podaje się do wiadomości nieprawdziwe 
lub częściowo prawdziwe informacje, 
które powodują, że macie Państwo fał-
szywy obraz inwestycji w Naszej Gminie. 
Dlaczego nie podaje się wyliczeń finan-
sowych byłej Pani Skarbnik, czyli kon-
kretów? 

Jeśli populistycznie na spotkaniach 
z mieszkańcami rozpowszechnia się in-
formacje, że „Jak powstanie WCK, to 
nie wybudujemy ośrodka zdrowia w Gli-
niance, wodociągu, kanalizacji, ulicy, 
przedszkola, żłobka oraz innych ogrom-
nie ważnych dla wszystkich inwestycji”, 
to każdy zdrowo myślący mieszkaniec 
powie – NIE! Wyrzucić, spalić, zniszczyć 
ten projekt, a winnych ukarać. Tyle tyl-
ko, że to nie jest prawda. Wielka szko-
da, że osoby organizujące z Państwem 
spotkania nie mają na tyle odwagi, aby 
o tym wszystkim powiedzieć. Rezygna-
cja z WCK nie spowoduje nagle innych 
inwestycji. Sześciu milionów złotych do-
tacji na WCK – NIE MOŻNA PRZEZNA-
CZYĆ NA INNE CELE! Ponadto dotacja 
jest ściśle połączona z kredytem, który 
ma stanowić wkład własny. Powiedzmy 
jasno. Nie ma dotacji, nie ma kredytu.

W przypadku rezygnacji z budowy 
nie tylko poniesiemy konsekwencje fi-
nansowe, Gmina straci wiarygodność 
i szansę na dalsze pozyskiwanie środków 
unijnych, ale też będzie miała ogromne 
problemy z pozyskaniem kredytów na 
inne cele. To smutne, ale pozostanie-
my bez możliwości wsparcia. Mając do 
dyspozycji WCK sami jesteśmy w stanie 
pozyskiwać duże środki finansowe, które 
pozwolą odciążyć budżet Gminy. Zespół 
pracowników GOK opracował strategię 
pozyskiwania środków finansowych na 
doposażenie budynku, a w dalszej per-
spektywie utworzenie filii WCK w Za-
kręcie, Gliniance i Woli Duckiej. To na 
początek. Będą to środki niezależne od 
budżetu Gminy. W żadnym innym przy-
padku nie mamy możliwości rozwinięcia 
takiej działalności. Nie możemy wyka-
zać dochodów przez 5 lat po ukończeniu 
inwestycji, ale możemy przeznaczyć wy-
pracowane środki na działalność statuto-
wą WCK, w ten sposób rozwijając filie 
WCK.

To nie jest dyskusja – jak się niektórzy 
wypowiadają – o tym, czy odłożyć bu-
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dowę Centrum Kultury na później, tylko 
dyskusja, czy w ogóle budować Centrum 
teraz i w przyszłości. Jest mało prawdo-
podobne, że w ciągu najbliższych kil-
kunastu lat zdołamy uzyskać ponownie 
dofinansowanie w postaci dotacji bez-
zwrotnej. Jest też mało prawdopodobne, 
ażeby w naszej gminie przy zaległych in-
westycjach w infrastrukturę typu: drogi, 
wodociągi i kanalizację, obiekty oświa-
towe i sportowe, udało się wybudować 
taki obiekt wyłącznie z dochodów włas-
nych. Zostały już wyczerpane środki 
unijne w woj. mazowieckim na takie 
inwestycje w latach 2007-2012. Wygra-
liśmy wyścig z innymi gminami w woj. 
mazowieckim po fundusze przeznaczone 
na obiekty kulturalne. 

Dwa lata trwało przygotowywanie pro-
jektów, pozwoleń na budowę i opraco-
wanie wniosku na dofinansowanie. Za-
kończyło się pozytywną oceną zespołu 
kontrolnego z Urzędu Marszałkowskie-
go co do prawidłowości zastosowania 
skomplikowanych procedur konkurso-
wych i prawa zamówień publicznych. 
Zostało to sprawdzone przed podpisa-
niem z Marszałkiem Województwa Ma-
zowieckiego umowy o dofinansowanie 
tej inwestycji.

Niektóre osoby, które przyczyniły się 
do otrzymania dofinansowania na ten 
obiekt, już w Gminie Wiązowna nie pra-
cują. Zostały one szybko „zagospodaro-
wane” przez inne samorządy, gdyż o po-
wodzeniu takich przedsięwzięć decydują 

ludzie: ich umiejętności, zaangażowanie, 
doświadczenie i kontakty.

Pani Wójt został przekazany wykaz 15 
wniosków o dofinansowanie w różnych 
branżach złożonych przez poprzednią 
ekipę i czekających na realizację. Czy nie 
należałoby zająć się ich skutecznym po-
zyskaniem, a nie rezygnacją z przyzna-
nej dotacji? Tym bardziej, że każda do-
tacja obniża współczynnik wieloletniej 
prognozy zadłużenia.

Dobre przykłady innych gmin pokazują, 
na czym polega rola skutecznego zarządza-
nia gminą – POZYSKIWAĆ JAK NAJWIĘ-
CEJ FUNDUSZY Z ZEWNĄTRZ, BUDO-
WAĆ I ZACHĘCAĆ DO INWESTYCJI.

Trzeba jak najszybciej zakończyć na-
gonkę na WCK, ogłosić przetarg na 
wykonawstwo i rozpocząć budowę. 
Bo w bajkę pod tytułem „Jak straszne 
i brzydkie WCK zablokowało inwestycje 
w Gminie Wiązowna” wierzy już coraz 
mniej dorosłych, a od początku nie wie-
rzą w nią wszystkie dzieci.

Wybraliśmy nowego Wójta i Radę, aby 
w naszym imieniu decydowali o przy-
szłości. Ale przecież każdy z nas chce 
rozwoju, nie zacofania. Ufamy naszym 
przedstawicielom, że w sprawie WCK 
staną na wysokości zadania.

Dyrekcja i pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury 

i Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna

Wyniki sondy pt.: „JAKIE JEST TWOJE ZDANIE ODNOŚNIE WCK?” 
przeprowadzonej przez niezależny portal internetowy www.wiazowna.info.pl 

zakończonej 28.12.2010 r.

Wiązowskie Centrum Kultury – wizualizacja projektu (cz. 1)
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Trwają konsultacje w sprawie budowy 
Wiązowskiego Centrum Kultury i choć ogło-
szono je o kilka lat za późno, warto, by każ-
dy w spokoju zapoznał się z próbą zebrania 
w całość wszystkich „za” i „przeciw”. Wi-
zja demoralizacji młodzieży, ambicje bycia 
kulturalnym centrum w regionie, a nawet 
w części Europy – to niektóre argumenty 
zwolenników budowy. Dotacja w wysokości 
ok. 56% (gdy inni dostawali do 85%) i lęk 
przed umieszczeniem na tajemniczej „czar-
nej liście” w przypadku jej oddania – odwró-
ciły uwagę od istoty szczegółów: niejasnego 
wyboru projektu, jego niedopasowania do 
potrzeb, a zwłaszcza rzeczywistych kosztów. 
Przedstawię fakty, wynikające z analizy pro-
jektu, Biuletynu Informacji Publicznej, infor-
macji publicznej, dostępnej w Urzędzie Gmi-
ny Wiązowna, rozmów ze zwolennikami 
i przeciwnikami WCK oraz własnej wiedzy 
(w l. 2007-2008 byłam pracownikiem UG 
ds. kultury i sportu). Na koniec odniosę się 
do idei, powtarzanych wielokrotnie w doku-
mentach (np. w cytowanym niżej wniosku 
o dotację, studium wykonalności projektu, 
ale też w obowiązującym statucie GOK).

W lutym 2008 r. ogłoszono konkurs na 
wykonanie koncepcji WCK, z nagrodą 40 
tys. zł. dla zwycięzcy, wyłonionego po nego-
cjacjach z autorami dwóch najlepszych prac. 
Jury wyróżniło pracę firmy PRO Witaszewscy 
(95,33% punktów) i Archiconu (75,67%). 
Trzecia praca TMA Architektów „przegrywa” 
o owe 0,67% końcówki. Minimalna różnica 
skłoniła mnie w ub. tygodniu do weryfika-
cji protokołów z konkursu. Przy zliczaniu 
ocen sędziów dwukrotnie pomylono się na 
niekorzyść TMA. Wpisanie właściwych sum, 
dałoby TMA 76% punktów i zmieniłoby 
drugiego uczestnika negocjacji. Podchodzono 
do nich dwukrotnie, ich przebieg dwa razy 
przyniósł pisemne protesty Witaszewskich, 
które uwzględniano. W końcu 2008 r. nagle 
konkurs unieważniono, z powodu przekro-
czenia przez obie firmy limitu powierzch-
ni obiektu (przekroczenie Witaszewskich 
było mniejsze). Nagrody nie wypłacono, 
ale w maju 2009 r., w trybie zamówienia 
z wolnej ręki, wybrano koncepcję Archiconu, 
która ostatecznie kosztowała ok. 67 tys. zł. 
Porównanie: Starostwo Powiatowe w Otwo-
cku wybrało właśnie w przetargu koncepcję 
przyszłej siedziby za 9 tys. zł. Budynek bę-
dzie miał 7 tys. m2, w tym salę wielofunkcyj-
ną z fotelami jak w WCK. Koszt szacuje się 
na 25-30 mln zł.

Inne dane: proponowana cena szczegóło-
wego opracowania TMA wynosiła 250 tys zł 
brutto, Witaszewskich – 290 tys. zł, Archiconu 
– 450 tys. zł. Wątpliwości jest więcej, są przed-
miotem wyjaśnień wójt Anny Bętkowskiej.

Zgodnie z pierwszym programem funkcjo-
nalno-użytkowym, WCK miał nawiązywać 
stylem do architektury Mazowsza, być z tra-
dycyjnych naturalnych materiałów (kamień, 
drewno, szkło), mieć dwu lub czterospadowy 
dach i powierzchnię do 1.700 m2. Później zaś 
powstał nowy program f-u, napisany przez 
architekt Archiconu, w którym dach mógł 
być płaski, materiały inne, a z 60 miejsc par-

kingowych teraz wymagano 22. Przyjęto, że 
obiekt musi być większy, ale tylko pozornie 
zrobiło się wygodniej. Można dokładnie 
przeanalizować załączone na końcu plany. 
Hol, częściowo dwukondygnacyjny (dla eks-
pozycji wielkich, kilkumetrowych dzieł sztu-
ki) ma większą powierzchnię niż biblioteka. 
Sala sekcji tańca, choć bez kolumn, będzie 
mniejsza niż obecna w GOK. Cały budynek 
może obsłużyć naraz ok. 350 osób, ale szatnia 
wszystkich nie obsłuży. Fotele w sali głównej 
(na 210 osób) będą automatycznie zsuwane 
i chowane m.in. pod sceną – by zaoszczędzić 
czas i trud ich rozstawiania, znacznie podro-
żono inwestycję. Architekci dopytywani o za 
małą ilość miejsc postojowych stwierdzili, że 
duże imprezy będą okazjonalne i wtedy auta 
mogą parkować na ruchliwej ul Lubelskiej. 
To po co WCK z amfiteatrem na 300 osób? 
Lepiej kupić scenę, aby organizować imprezy 
w różnych miejscach gminy lub wynajmować 
ją za spore pieniądze. A na placu po amfitea-
trze zimą robić lodowisko. Jeśli zaś Centrum 
znajdzie pieniądze na intensywną działal-
ność, to zastawiona ulica i chodnik staną się 
koszmarem mieszkańców. Warto spojrzeć na 
koncepcję PRO Witaszewskich, którzy np. 
jako jedyni zaprojektowali kładkę, łączącą 
plac z ul. Kościelną (http://a-ronet.pl/index.
php?mod=nagroda&n_id=854). Obiekt wy-
cenili na ok. 6 mln zł, ale jego segmento-
wa konstrukcja pozwalała na wydłużanie 
i zmniejszanie – wg potrzeb i finansów.

Koszt budowy WCK wg projektu Archico-
nu to ponad 10,5 mln zł. Przetarg na budowę, 
mimo gotowych od kilku miesięcy dokumen-
tów, nie został przed wyborami ogłoszony 
przez b. wója. Przed nami także apelacja 
w sprawie z Witaszewskimi o wypłatę 40 tys.
zł. nagrody konkursowej. W budżecie na rok 
2011 na budowę WCK przewidziano 1.800 
tyś zł, zamiast 6,5 mln, które powinniśmy 
wydać wg umowy z marszałkiem. Na razie 
wydaliśmy z dotacji niecałe 250 tys. zł. Dru-
gie wydane ćwierć miliona zł to wkład włas-
ny, czyli razem ponad 500 tys. zł – na do-
kumenty i projekt. Gdyby przyszło to teraz 
zwracać, odsetek byłoby mniej więcej tyle ile 
przewidywane przez projektantów utrzyma-
nie amfiteatru latem (ok. 18 tys. zł). Roczne 
utrzymanie budynku wycenili na ponad 150 
tyś zł. Wyposażenie Centrum w 90% ma być 
pokryte obecnym sprzętem i meblami GOK, 
instytucji, której budżet w wysokości ponad 
600 tys. zł. pochodzi głównie z dotacji gmi-
ny. Prawie połowę z tego pochłaniają wyna-
grodzenia, dyrektor zarabia więcej, niż każdy 
z dyrektorów placówek oświatowych. W su-
mie przez prawie 4 lata złożone zostały trzy 
wnioski o dotację, odrzucone przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym 
na  wyposażenie sali widowiskowej i studia 
nagrań w WCK. Udało się zdobyć ok. 42 tys. 
zł, aby dowozić na zajęcia do GOK dzieci za-
grożone wykluczeniem i patologią.

Na WCK musimy wziąć 4,5 mln. kredy-
tu. Jeśli oddamy dotację, przy zachowaniu 
niezbędnych wskaźników budżetowych 
– będziemy mogli wziąć niższy kredyt, ale 
przeznaczyć go na inne niezbędne cele: np. 

wymagane przez prawo modernizacje przy-
chodni czy budowę przedszkola. W przedsta-
wionym przed wyborami projekcie budżetu, 
na wodociągi w gminie przewidziano 67 
tys. zł (koszt koncepcji WCK), na kanaliza-
cję – 1.800 tys. Z pewnością część pieniędzy 
„oszczędzonych” z WCK byłaby przeznaczo-
na na kulturę, w tym na zajęcia dla dzieci 
w świetlicach i szkołach, w których też już 
mamy mało miejsca dla przybywającej liczby 
dzieci. Kwestia WCK determinuje kształt te-
gorocznego i przyszłych budżetów, a sposób 
finansowania jego działalności jest niejas-
ny. Cytaty ze wspominanych dokumentów: 
Koszty związane z eksploatacją i utrzyma-
niem przebudowanej infrastruktury kultu-
ralnej ponosić będzie Wiązowskie Centrum 
Kultury, którego działalność finansowana 
będzie ze środków przewidzianych w budże-
cie Gminy, dochodów własnych, ze środków 
otrzymanych od osób prawnych i fizycznych 
oraz innych źródeł. Gdzie indziej: Projekto-
wane funkcje nie będą komercyjne. Społecz-
ność gminy korzystać będzie z prowadzonych 
w Centrum zajęć oraz organizowanych im-
prez w sposób nieodpłatny (obecnie GOK nie 
pobiera opłat, ale także od osób spoza gmi-
ny; honoraria artystów to od kilku do kilku-
dziesięciu tys. zł.) Po zakończeniu rzeczowej 
realizacji przedsięwzięcia gmina Wiązowna 
odpowiadać będzie za gospodarkę wybudo-
wanej infrastruktury kulturalnej. 

Aby mówić o celach ideowych, warto 
przeczytać statut GOK i zweryfikować rze-
czywistość. Brak sprawowania opieki nad 
zabytkami, tworzenia warunków dla roz-
woju folkloru, rękodzieła ludowego upo-
wszechniania wiedzy o kulturze regional-
nej. Nie było skutecznych prób rozpoznania 
i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań 
kulturalnych poza siedzibą. Izba Regional-
na w Gliniance wg obietnicy miała być filią 
GOK. Po remoncie za dużą dotację, zdobytą 
bez udziału Ośrodka, izba zimą jest zamknię-
ta, bo nie znalazły się pieniądze na wymianę 
nieekonomicznego pieca. Do tego w odrzu-
conym przez MKiDN wniosku Gminy o sfi-
nansowanie części wkładu własnego na bu-
dowę WCK napisano, że w izbie jest świetlica 
z dostępem do Internetu. Nie ma, ale za to 
wg dokumentów Stowarzyszenie „Wawrzy-
nioki” (czyli Koło Gospodyń) będzie miało 
swoją siedzibę w nowym Centrum.

Nie została powołana wymagana statutem 
Rada Programowa GOK, złożona z autoryte-
tów kultury, która miała opiniować i weryfi-
kować kierunki działalności Ośrodka. Może 
to uchroniłoby nas przed punktem, w któ-
rym jesteśmy dzisiaj. GOK powstał latem 
2007 r. w miejsce Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, Rekreacji i Sportu. Odpadł sport, podob-
nie jak świetlice wiejskie, które zaoferowano 
sołectwom. Aktywniejsze miały dostać (nie 
dostały) większe pieniądze na lokalną kul-
turę. Po jakimś czasie niektóre wymusiły na 
GOK organizowanie u nich zajęć przez pe-
wien czas. Wójt nie słuchał wówczas głosów, 
aby rozkręcać kulturę w szkołach, bo tam nie 
trzeba dowozić dzieci i jest niezła infrastruk-
tura. Tym bardziej, że zawsze odmawiano 

Fakty i mity o gminnej kulturze
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pieniędzy na wydłużenie działalności świet-
lic szkolnych do godzin wystarczających do 
powrotu rodziców z pracy.

GOK nieźle prowadzi działalność stacjo-
narną, ma zaangażowanych instruktorów. 
Ale nie wypełnia zadania Gminy, jakim jest 
zapewnienie dostępu do kultury wszystkim 
mieszkańcom. Nie jest, niestety, gminnym 
animatorem kultury, a tym bardziej nie jest 
jedynym miejscem, gdzie kultura się dzieje. 
W minionym roku szkolnym z zajęć poza-
lekcyjnych (w tym artystycznych, sporto-
wych i innych) korzystało łącznie: w Zespole 
Szkolno-Gimnazjalnym w Wiązownie 519, 
w ZSG w Zakręcie 155, a w Gliniance 168 
i 88 uczniów odpowiednio w podstawów-
ce i gimnazjum. WCK może odebrać część 
dzieci szkole w Wiązownie, pozostałym na 
pewno nie. Wiązowskie Centrum Kultury 
będzie obsługiwało Wiązownę (i te okolice, 
skąd dzieci dojeżdżają tam do szkoły) i – jak 
wynika z definicji i doświadczenia – całą ak-
tywność scentralizuje na działce przy ul. Lu-
belskiej.

Brak odpowiedniej bazy lokalowej w za-
kresie kultury jest największym problemem 
gminy Wiązowna, co podnosi przestępczość 
wśród nieletnich (duża grupa dzieci, mło-
dzieży nie ma wystarczającej infrastruktury 
sportowej, rekreacyjnej, rozrywkowej/kul-
turalnej aby kanalizować nadmiar mło-
dzieńczej, energii). WCK ograniczy zjawisko 
dotyczące uzależnień (narkomania, alko-
holizm) szerzące się u dzieci i młodzieży. 
Źródła danych brak, ale są one krzywdzące 
dla większości młodzieży, która nie jeździ do 
GOK (ten informuje, że korzysta z niego 477 
osób, w tym 120 seniorów). Gdyby nieletni 
przestępcy naprawdę skanalizowali energię 

w WCK, to raczej szybko zrujnowaliby plac 
zabaw i jeżdżące fotele. Zwolennicy WCK 
przekonują, że nie warto robić zajęć w miej-
scowościach dla kilkorga zdolnych dzieci. Jak 
zatem za 42 tysiące dotacji ochronić te zdol-
ne i pozostałe liczne mniej zdolne od uzależ-
nień? Akcja „Lato w gminie” pokazuje zresz-
tą, że w zajęciach poza GOK uczestniczyło 
po 30 – 40 dzieci (Wola Ducka, Glinianka). 
Sami zdolni wychowankowie GOK wyrażali 
publicznie opinię, że ćwiczyć w WCK byłoby 
lepiej niż w GOK, ale najlepiej byłoby dostać 
finansowe wsparcie, obiecane przez b. wójta 
dla najzdolniejszych.

Brak domu kultury przyczynia się też wg 
autorów pomysłu do niewydolności insty-
tucji użyteczności publicznej (ochrony zdro-
wia, edukacji, sportu, rekreacji) w realizo-
waniu swoich zadań wynikającej z braku 
odpowiedniej bazy lokalowej. Przychodnia 
w WCK? Możliwe, bo po 31 grudnia 2012 
roku, bez wymaganego dostosowania gmin-
nych budynków w Wiązownie i Gliniance do 
działalności ośrodków zdrowia – ponad 10 
tys. pacjentów zacznie szukać lekarza dalej 
i pewne jest, że niektórzy zostaną stamtąd 
odesłani jeszcze dalej. Co do sportu, to w sali 
widowiskowej można będzie pograć w karty 
albo gry planszowe. Dobrze promujący gmi-
nę tenisiści stołowi się tam nie zmieszczą, 
przystosowanie do gier zespołowych też jest 
mało realne, na szczęście lepsza infrastruktu-
ra jest w szkołach.

W WCK ma się odbywać Słowiański Festi-
wal Tańca Nowoczesnego. Wystarczy trochę 
refleksji, by wyobrazić sobie liczbę grup tan-
cerzy, przyjeżdżających autokarami, śpiących 
w hotelach za 40, a nie proponowane 80 zł 
(z cennika pobliskiego hotelu), parkujących 

pod budynkiem. Chcą przebieralni, miejsca 
na rozgrzewkę, ale też obejrzeć występ kon-
kurencji. Kolejna impreza to Festiwal Pio-
senki Seweryna Krajewskiego (mieszkańca 
naszej gminy, który swą osobą będzie pro-
mował festiwal). Pan Krajewski powiedział 
mi kilka dni temu, że niczego nie będzie 
firmował i nie było takich ustaleń. Właśnie 
się wyprowadza, bo choć okolica ładna, to 
warunki życia trudne – wodociągu od gminy 
się nie doczekał, a dojazd do niego nie za-
wsze jest możliwy. „Nie chcę mieć z tym nic 
wspólnego. Zamiast kultury, ludzie najpierw 
chcą mieć niezbędną cywilizację, żeby nor-
malnie żyć”.

WCK przyczyni się do aktywizacji osób 
bezrobotnych z terenów Gminy i powiatu, 
choć samo zatrudni tylko 5 osób. Infrastruk-
tura gastronomiczno-hotelowa, przy orga-
nizowaniu dużych imprez o zasięgu mię-
dzynarodowym jest zdecydowanie za mała. 
Właściciele nowych i istniejących hoteli, 
restauracji, sklepów będą musieli zatrudnić 
więcej osób do pracy z okolicznych miejsco-
wości. Bez kanalizacji, wodociągu i drogi 
– kto ich zmusi do inwestowania?

Trzeba się skupić na poprawieniu tego, 
co jest i może działać lepiej. Na interneto-
wej stronie GOK jedna zmiana przez ponad 
miesiąc, a WCK będzie sprzedawał bilety na 
imprezy przez Internet? Promocję kultury 
Gminy Wiązowna zacząć powinniśmy od 
udziału młodych talentów w imprezach po-
wiatowych, a nie po raz kolejny wysyłać tam 
szacowne acz niestrudzone „Wawrzynioki”. 
Biorąc to wszystko pod uwagę – jestem prze-
ciw budowie WCK.

Monika Sokołowska

Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

Wiązowskie Centrum Kultury – wizualizacja projektu (cz. 2)
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Obiekt zlokalizowany w Wiązownie, na działce nr 
214 w obrębie Wiązowna Gminna, przy ul. Lubel-
skiej, całkowita powierzchnia działki: 0,7 ha.

Wiązowskie Centrum Kultury ma być miej-
scem dla prężnie działającego ośrodka spełnia-
jącego w gminie cele kulturalne, dydaktyczne, 
widowiskowo-koncertowe, konferencyjno-
szkoleniowe, a także rozrywkowe. Ma być to 
ośrodek reprezentacyjny dla gminy, lubiany 
i chętnie odwiedzany przez mieszkańców, ot-
warty dla rodzin, chętnie odwiedzany przez 
dzieci. Cele te mają być realizowane min. 
poprzez: organizację wystaw i wernisaży ar-
tystów związanych z gminą, a także z regio-
nem, prezentację prac działających w WCK 
kół zainteresowań; organizację prelekcji lub 
spotkań z ciekawymi osobami, twórcami, ak-
torami. działanie kół zainteresowań np. kółko 
teatralne, taneczne, fotograficzne, plastyczne, 
językowe, edukacja związana z ekologią, przy-
rodą – ścieżka dydaktyczna; zainteresowanie 
odwiedzających sposobem pozyskiwania ener-
gii przez budynek WCK poprzez zastosowanie 
oprogramowania komputerowego wizualizują-
cego, ile w danej chwili wykorzystuje on energii 
i z jakiego źródła; organizację przedstawień te-
atralnych i kabaretowych, koncertów, prelekcji 
filmowych, zarówno wewnątrz budynku WCK, 
jak i na zewnątrz w amfiteatrze; organizację 
innych imprez np. turnieje taneczne, turnieje 
sportowe dla dyscyplin możliwych do realiza-
cji w sali widowiskowej; organizację szkoleń 
i konferencji zarówno dla mieszkańców gminy, 
jak i okolic; organizację bali okazjonalnych, np. 
sylwestrowych, charytatywnych, wernisaży, po-
tańcówek na dworze np. w amfiteatrze, obcho-
dów świąt i uroczystości.

Ponadto: ścieżki spacerowe, rowerowe, za-
plecze cateringowe, letni ogródek, ogród jorda-
nowski dla dzieci, łąka z miejscami na piknik 
i ognisko. Projektowane funkcje nie będą ko-
mercyjne. Społeczność gminy korzystać będzie 
z  prowadzonych w centrum zajęć oraz organi-
zowanych imprez w sposób nieodpłatny.
Budynek główny WCK
Długość elewacji 39,83 m
Szerokość elewacji 37,40 m
Wysokość elewacji
/od poziomu 0 budynku/ 10,80 m
Powierzchnia całkowita  2 744,50 m2

Powierzchnia użytkowa /netto/ 2 178,50 m2

Kubatura łączna 12 334,00 m3

Budynek amfiteatru
Długość elewacji 18,65 m
Szerokość elewacji 17,95 m
Wysokość elewacji 
/od poziomu 0 amfiteatru/ 8,65 m
Powierzchnia całkowita 373,00 m2

Powierzchnia użytkowa /netto/ 309,32 m2

Kubatura 1246,00 m3

BUDYNEK GŁÓWNY WIĄZOWSKIEGO CENTRUM 
KULTURY

Został zaprojektowany jako obiekt nowo-
czesny, skalą, materiałami i kolorystyką wpisa-
ny w otaczający krajobraz. Wyróżniać się będzie 
łatwością komunikacji, minimalizmem form. 
Przewiduje się zastosowanie nowoczesnych 
technologii wykonania obiektu – konstrukcji 
żelbetowej oraz przekrycia ze stalowych dźwi-
garów kratowych, stropodachów odwróconych 

z izolacją wodoszczelną z membrany PCV i na 
fragmentach wentylowanych systemów elewa-
cyjnych.

Budynek o wysokości dwóch kondygnacji. 
Piwnice przeznaczono na pomieszczenia tech-
niczne i magazyny. Na parterze znajdują się 
wejścia do Gminnego Centrum Informacji i do 
biblioteki. Obie te funkcje towarzyszące są do-
stępne także z wnętrza WCK.

Budynek ma być wyposażony w podest sceny 
oraz trybuny rozsuwane. Sala widowiskowo-ki-
nowa wyposażona jest w trzy systemy trybun 
ruchomych, łącznie na 210 osób. Pozwala to 
na zachowanie maksymalnej wielofunkcyjno-
ści sali i umożliwia zmianę jej aranżacji w bar-
dzo krótkim czasie. Płaska podłoga umożliwia 
organizację bardzo różnorodnych imprez i nie 
ogranicza funkcji sali do widowisk teatralnych 
i kinowych; pozwala także na ustawienie aran-
żacji pod konferencje. Zadaszenie sali zapro-
jektowano na konstrukcji stalowej, kratowej 
z pomostami technicznymi. Pozwoli to na ła-
twą zmianę elementów nagłośnienia i oświet-
lenia widowiskowego. Na parterze usytuowano 
również zaplecza sanitarne widzów oraz barek i 
salę taneczną. Sala taneczna otwarta na stronę 
wschodnią ma bezpośredni kontakt z placem 
przed amfiteatrem i może stanowić po otwar-
ciu uzupełnienie imprez tam się odbywających. 
Barek usytuowany przy południowym tarasie 
i placu przed amfiteatrem stanowi dodatkowo 
zaplecze cateringowe imprez wewnętrznych 
i plenerowych.

Całość przestrzeni komunikacyjnych na 
parterze i na piętrze będzie przestrzenią wysta-
wienniczą. Piętro przeznaczono głównie na sale 
dla kół zainteresowań: 2 sale plastyczne, jedna 
z ciemnią, salę językową i dwie sale teatralne.

Z myślą o dzieciach zaprojektowano otwarte 
formy komunikacji; przestronny i jasny hol ze 
stałą ekspozycją prac. Na elewacjach szklanych 
parteru, aby rozweselić budynek, zaproponowa-
no kontury postaci osób korzystających z danej 
funkcji (np. w bibliotece, sali tanecznej).

AMFITEATR
Został zaprojektowany jako budynek no-

woczesny, o ciekawej formie, wykorzystującej 
naturalną różnicę terenu. Konstrukcja sceny 
i podpiwniczenia żelbetowa, nad sceną łupina 
o konstrukcji z drewna klejonego, przekryta 
membraną PCV w kolorze białym. Na kondyg-
nacji parteru znajduje się scena wraz z wejściem 
do małej garderoby. Na scenę dostęp zapewnio-
ny został po schodach i po rampie. Scena usy-
tuowana w kierunku południowo-zachodnim, 
zapewniającym dobrą widoczność dla widzów. 
Pod sceną WC ogólnodostępne oraz pomiesz-
czenia magazynowe służące obsłudze sceny 
i terenów zielonych WCK dostępne z ciągu pie-
szego nad starorzeczem Mieni.

Widownia amfiteatru zorganizowana została 
na placu łączącym amfiteatr z budynkiem WCK. 
Posadzka placu, lekko opadająca w kierunku 
sceny, posiada wzór ułatwiający rozstawianie 
na nim ławek z zachowaniem odpowiedniej 
szerokości przejść. Widownia została zaprojek-
towana w postaci demontowanych ławek lub 
krzeseł w celu zapewnienia wielofunkcyjności 
amfiteatru, a także nie narażania ławek na nie-
korzystny wpływ czynników atmosferycznych.

Na podst. opisu projektanta (fragmenty)

Wiązowskie Centrum KulturyRekord w Wiązownie!
Rekordową kwotę 11 329,33 zł udało się zebrać 
wiązowskim wolontariuszom podczas kwesty, 
koncertu i loterii fantowej XIX Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy 9 stycznia 2011 r. 

Po raz kolejny w gościnnym Zespole Szkol-
no-Gimnazjalnym w Wiązownie Gminny 
Ośrodek Kultury zaprezentował program arty-
styczny przeplatany licytacjami przedmiotów 
ofiarowanych przez darczyńców. Najwyżej 
wylicytowano piłkę – 250 zł, obraz – 150 zł, 
koszulkę piłkarską – 140 zł, ozdobny kuferek 
– 125 zł, gadżet WOŚP – 100 zł.   

W programie artystycznym wystąpiły zespoły 
taneczne: TAKCIK, TAKT, TAKT-BIS i minifor-
macja RYTM oraz solistki disco dance, dance 
show, jazz, Freestyle, a także duety z wymienio-
nych zespołów. Zaprezentowały się zgromadzo-
nej publiczności: Wiktoria Galińska, Magdale-
na Kucharska, Natalia Ciąćka, Justyna Jedlak, 
Monika Chwalczuk, Anna Skwara, Zuzia Mi-
klińska, Joanna Sobol, Maja Burakowska, Ula 
Mucha, Julia Przywoźna, Julia Milewska, Zosia 
Sędek. Ponadto na scenie zaprezentowały się 
wokalistki: Wiktoria Lech, Marta Majek, Daria 
Leleń oraz zespół The Bunglers. 

18 wolontariuszy z Gminy Wiązowna zbie-
rało pieniądze na rzecz fundacji WOŚP. Byli to: 
Anna Chwalczuk, Monika Chwalczuk, Iwona 
Szyperska, Anna Boguszewska, Beata Lesz-
czyńska, Piotr Konowrocki, Magdalena Sobol, 
Anna Daria Piwek, Krystian Szymański, Pa-
tryk Ostrowski, Bartłomiej Ostrowski, Patrycja 
Kowalska, Aleksandra Smolak, Paweł Łomża, 
Mateusz Sadowski, Anna Piwek, Luiza Długosz 
i Piotr Kostrzewa. 

Nad bezpieczeństwem wolontariuszy czu-
wała Ochotnicza Straż Pożarna z Wiązowny 
i Malcanowa. GCI
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W NASTĘPNYM NUMERZE: 
  Płać podatek tam gdzie mieszkasz.
  Wyniki konsultacji w sprawie WCK.
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WARUNKI ZABUDOWY
POZWOLENIA NA BUDOWĘ
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PARTER – legenda PIĘTRO – legendaPIWNICA – legenda AMFITEATR – legenda

Plan zagospodarowania terenu WCK




