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Medale i puchary rozdane
XXXI Półmaraton Wiązowski 
pobił ubiegłoroczny rekord fre-
kwencji. W biegu głównym na 
21,097 km wystartowało 1165 
zawodników, a na 5 km pobie-
gło 268 biegaczy.   

PÓŁMARATON ROZSTRZYGNIĘTY
Już po raz 31 odbył się Półmaraton 

Wiązowski. Głównym punktem spor-
towej rywalizacji był bieg na dystansie 
21,097 km, w którym wziął udział sam 
wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, 
a sygnał do startu dały: starosta powiatu 
otwockiego Bogumiła Więckowska oraz 
wójt Anna Bętkowska. Oprócz biegu 
maratońskiego, podążającego jak zwykle 
do Glinianki i z powrotem, rozegrano 
„Zawody Młodzieżowe” na 600, 1000 
i 1200 metrów, „Bieg Krasnoludków” 
na 200 m oraz bieg dorosłych na 5 km.

Po raz 30. sprawozdawcą i komenta-
torem zawodów był dziennikarz spor-
towy Robert Rożdżestwieński, a wspo-
magał go w tym niełatwym zadaniu 
Roman Toboła. 

W klasyfikacji mężczyzn zwycięzcą 
biegu głównego okazał się Arkadiusz 
Gardzielewski z WKS Śląsk z Wrocła-
wia, natomiast najlepszą zawodniczką 
maratonu była Agnieszka Gortel, na co 
dzień reprezentująca TS AKS Chorzów.

– Mój czas wyniósł 1 h 05 min, a cały 
bieg odbył się bez niespodzianek, acz-
kolwiek na 12 kilometrze chwyciła mnie 
kolka, która na szczęście szybko puściła. 
W Wiązownie jestem po raz pierwszy, 
a więc jest to moje pierwsze zwycięstwo 
w tej imprezie, mam jednak na koncie 
srebrne i brązowe medal w biegach o mi-
strzostwo Polski – powiedział naszemu 
portalowi Arkadiusz Gardzielewski.

Z kolei od Agnieszki Gortel usłysze-
liśmy: – Jestem trzykrotną medalistką 
mistrzostw Polski i nie zamierzam na 
tym poprzestać. Półmaraton Wiązowski 
to bardzo dobry sprawdzian własnych 
umiejętności, a sam bieg tak bardzo 
mnie zaabsorbował, że nie zwróciłam 
nawet uwagi na to, czy wielu miesz-
kańców nas obserwowało. 

Zwycięzcom wręczono puchary, dy-
plomy, nagrody rzeczowe oraz pienięż-
ne. Udekorowano także tych, którym 
udział w tego rodzaju zawodach przy-
niósł zapewne satysfakcję szczególną, 
chociaż innego rodzaju, bo nie liczyli 
na zwycięstwo – zawodników niepeł-
nosprawnych. GCI 

KLASYFIKACJA GENERALNA MĘŻCZYŹNI 
I miejsce  –  Gardzielewski Arkadiusz 

(Wks Śląsk)
II miejsce  –  Dziuba Bogdan (KKS 

Victoria Stalowa Wola)
III miejsce  – Mykola Rudyk 
IV miejsce  –  Starodubtsev Viktor 

(LKB Rudnik – SK Kovel)
V miejsce  –  Dobrowolski Emil 

(Lotos Jabłonna)
VI miejsce  – Sieracki Kamil
 
KLASYFIKACJA GENERALNA KOBIETY
I miejsce  –  Gortel Agnieszka 

(TS AKS Chorzów)
II miejsce  –  Lewandowska Iwona 

(LKS Vectra-DGS 
Włocławek)

III miejsce  –  Stanko Svietlana 
(LKB Rudnik – SK Kovel)

5 KM KLASYFIKACJA GENERALNA MĘŻCZYZN
I miejsce  –  Nowogrodzki Dawid 

(KS Agro Zamość)
II miejsce  –  Nowak Jakub 

(KS Warszawianka)
III miejsce  –  Michał Bernardelli (LŁKS 

Prefbet Śniadowo Łomża)
 
5 KM KLASYFIKACJA GENERALNA KOBIET
I miejsce  –  Trzaskalska Izabela 

(Terspol, Lublin)
II miejsce  –  Stawczyk Dominika 

(Entre.pl Team)
III miejsce  –  Szyszka Anna 

(MKS Pogoń Siedlce)

BIEGI MŁODZIEŻOWE 
Rocznik 2001-2003 Dystans 600m 

Klasyfikacja Indywidualna Dziewcząt: 
I miejsce  –  Michalik Róża (SP Glinianka)
II miejsce  –  Rudnik Anita (SP Glinianka)
III miejsce  –  Miklińska Zuzia 

(SP Nr 6 Otwock)

Klasyfikacja Indywidualna Chłopców:
I miejsce  –  Adamczyk Dawid 

(SP Rusiec)
II miejsce  –  Wysmułek Albert 

(SP Sobiekursk)
III miejsce  –  Kapusta Szymon (Sp Pilawa)

ROCZNIK 1998-2000 DYSTANS 1000M 
Klasyfikacja Indywidualna Dziewcząt: 
I miejsce  –  Jomaityte Rugile 

(Vejas – Litwa)
II Miejsce  –  Olszewska Magdalena 

(„Lelis” Białobiel)
III miejsce  –  Muzyka Maria 

(Sp Nr 16 Warszawa)
Klasyfikacja Indywidualna Chłopców: 
I miejsce  – Dębski Mateusz (Zte Radom)
II miejsce  –  Wilczyński Jakub 

(SP Wiązowna)
III miejsce  –  Książek Mateusz 

(Sp Glinianka)

ROCZNIK 1995-1997 DYSTANS 1200 M 
Klasyfikacja Indywidualna Dziewcząt:
I miejsce  –  Adamczyk Żaneta 

(Luks Boguszyce)
II miejsce  –  Gedvilaite Gytaute 

(Stadiva, Litwa)
III miejsce  –  Filipowska Agnieszka 

(LKB Rudnik)
Klasyfikacja Indywidualna Chłopców: 
I miejsce  –  Wilk Sylwester 

(OKS Start Otwock)
II miejsce  –  Kwiatkowski Roman 

(OKS Start Otwock)
III miejsce  – Szatecki Max (LKB Rudnik)

KLASYFIKACJA ZA PROPAGOWANIE 
MASOWEGO BIEGANIA 
– Puchar Wójta Gminy Wiązowna
I miejsce – Szkoła Podstawowa 
  Im. Wincentego Witosa, Glinianka
II miejsce – Szkoła Podstawowa 
  Im. Wojska Polskiego, Nowe Ręczaje
III miejsce – Szkoła Podstawowa, Turze

WYNIKI OSIĄGNIĘTE PODCZAS XXXI PÓŁMARATONU WIĄZOWSKIEGO
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Moim zdaniem...

Demagogia czy argumenty? 
Każdy człowiek na poziomie zgodzi się, że społe-

czeństwo powinno być kulturalne, młodzi i dzieci 
powinny się wszechstronnie rozwijać a odpowiednie 
ku temu warunki należy stwarzać. W tym względzie 
nie ma na pewno różnicy zdań między zwolennikami 
a przeciwnikami WCK.

Pewnie również większość zgodzi się, że nakłady na 
kulturę nie powinny być wciąż na szarym końcu – za 
środkami na infrastrukturę bytową, oświatę, sport 
czy służbę zdrowia. To retoryczne ogólniki. Różnica 
zdań zaczyna się przy szczegółach – tu jest miejsce na 
dyskusję i argumenty – rzeczowe i prawdziwe. Tych, 
niestety było niewiele na spotkaniu? wiecu? happe-
ningu? Zorganizowanym 26.02.2011 pod hasłem 
„Pogrzeb WCK” 

Happeningi zwracają uwagę na jakiś problem, 
mogą śmieszyć, nawet szokować. Nie powinny jed-
nak, moim zdaniem bazować wyłącznie na demagogii 
i manipulowaniu emocjami słuchaczy. 

Nie przypominam sobie, żeby przed rozpoczęciem 
prac nad WCK była jakaś konsultacja społeczna czy 
sondaż opinii. Ankieta ostatnio przeprowadzona 
wskazuje na większość przeciwników budowy. Może 
więc ludzie nie chcą płacić tych „100 złotych na oso-
bę” o których była mowa na „Pogrzebie” 

Powoływanie się przy przedstawianiu kosztów na 
ceny z 2008 roku trudno nawet ocenić – czy to śmiesz-
ne, czy niekompetentne. Tak samo jak przemilczenie 
konieczności zmian i uzupełnienie w projekcie WCK 
(np. potrzeby budowy konwekcyjnego ogrzewania). 
Po co też mówić o kosztach utrzymania obiektu, o je-
go dyskusyjnej i niepełnej funkcjonalności, o sprawie 
parkingu … .

Informacja zaś, że Urząd Marszałkowski wyraził 
zgodę na przedłużenie czasu realizacji inwestycji było, 
delikatnie mówiąc, mijaniem się z prawdą. Gmina wy-
stąpiła z takim wnioskiem, ale na dzień 26.02.2011 
odpowiedź była negatywna.

Za hasła na transparentach sugerujące, że bez WCK 
Wiązowna to ciemnogród, zacofana dziura i inne 
temu podobne, obrazić się powinni ci, których do tej 
pory, mimo braku sporej inwestycji pracują w dziedzi-
nie kultury i mają imponujące osiągnięcia. Umyka też 
uwadze zainteresowanych, że są w Gminie duże, nie-
wykorzystane możliwości zajęć z dziećmi i młodzie-
żą w placówkach oświatowych. Trzeba tylko trochę 
dobrej woli, organizacji i niezbyt wielkich środków. 
Dobrym przykładem, że można realizować piękne 
i interesujące przedsięwzięcia kulturalne w skrom-
nych warunkach lokalowych jest chociażby sąsiadują-
cy z naszą Gminą Józefów. 

Niezależnie od dalszych losów WCK jest i będzie 
w Gminie wiele tematów do dyskusji, polemiki. Pole-
mizujmy więc, ale nie oszpecając ulic niestosownymi 
plakacikami, wysuwajmy argumenty a nie demago-
giczne hasła.

Dyskutujmy, zwłaszcza o kulturze, kulturalnie i rze-
czowo. Włodzimierz Piechowicz

Szpital bardzo potrzebny
Wójt i zastępca uczestniczyli w otwar-
ciu nowej części szpitala neuropsy-
chiatrycznego w Józefowie. Jest 
to wydarzenie nie tylko dla miesz-
kańców sąsiedniej gminy, ale także 
Wiązowny i innych miejscowości 
powiatu otwockiego. A nawet całego 
Mazowsza.

Szpital do 31 stycznia br. wcho-
dził w skład Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej Mazowieckie Centrum 
Neuropsychiatrii i Rehabilitacji 
Dzieci i Młodzieży w Zagórzu, 
czyli na terenie gminy Wiązow-
na. Składał się z jednostek or-
ganizacyjnych zlokalizowanych 
w Zagórzu, Józefowie, Otwocku, 
Warszawie i Garwolinie. 1 lutego  
br. nastąpiło jego przekształcenie 
własnościowe i wszystkie jed-
nostki stały się częścią Mazowiec-
kiego Centrum Neuropsychiatrii 
Spółka z o.o., kontynuatora dzia-
łalności. Spółka prowadzi teraz 
podobno największy w Polsce 
zespół leczący dzieci i młodzież 
z zaburzeniami psychicznymi. 
Leczenie w zespole odbywa się 
w sposób kompleksowy, po-
nieważ spółka świadczy usługi 

w formie oddziałów stacjonar-
nych, dziennych i poradni spe-
cjalistycznych, z podziałem na 
poszczególne zakresy: oddziały 
dziecięce i młodzieżowe, ostrody-
żurowe, terapeutyczne, leczenie 
zaburzeń nerwicowych, leczenie 
uzależnień, poradni zdrowia psy-
chicznego, poradni uzależnień, 
poradni dla osób z autyzmem 
dziecięcym. Najistotniejszą czę-
ścią tej inwestycji jest młodzie-
żowy oddział psychiatryczny, 
który skupi w sobie działalność 
dwóch istniejących dotychczas 
oddziałów psychiatrii młodzie-
żowej Mazowieckiego Centrum 
Neuropsychiatrii i Rehabilita-
cji zlokalizowanych w Zagórzu 
i Garwolinie. 

Nastąpiło przecięcie wstęgi, 
a następnie poświęcenie nowej 
części szpitala przez biskupa-se-
niora diecezji warszawsko – pra-
skiej ks. Kazimierza Romaniuka. 

Goście zwiedzali szpitalne sale 
i pomieszczenia podziwiając ich 
nowoczesny charakter. Nowe 
skrzydło szpitala posiadać będzie 
120 łóżek, a koszt jego budowy 
wyniósł 12 milionów złotych.

Poproszona o podzielenie się 
wrażeniami, Anna Bętkowska po-
wiedziała:

– Cieszę się, że w naszym 
regionie powstała naprawdę 
imponująca, nowoczesna pla-
cówka służąca pomocą osobom 
nie tylko z zaburzeniami psy-
chicznymi, ale również z coraz 
częściej dającymi się we znaki 
zwłaszcza ludziom młodym 
dolegliwościami o podłożu psy-
chologicznym, takimi jak buli-
mia i anoreksja. PK
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Ciężkim wyzwaniem dla radnych oraz wój-
ta była ostatnia sesja Rady Gminy, która 
odbyła się 28 lutego br. Przebiegała w 
atmosferze nacisków ze strony zwolenni-
ków budowy WCK, wyrażanych poprzez 
manifestację przed wejściem oraz okrzyki 
z widowni. Była także ekipa telewizyjna, 
która wprawdzie nie przeszkadzała, ale 
kiedy w holu odbywała się bezpośrednia 
transmisja, część radnych w koszulkach z 
napisem „Chcemy WCK” wyszła z sali ob-
rad i udała się przed obiektywy.

Podczas sesji przyjęto uchwałę w 
sprawie opłat za pobyt dziecka w 
przedszkolu publicznym, dla które-
go organem prowadzącym jest gmina 
Wiązowna. Wynosi ona 2,54 zł za 1 
godzinę pobytu ponad minimum pro-
gramowe (tzn. jeśli dziecko przebywa 
w przedszkolu dłużej niż 5 godz. dzien-
nie). Uchwalono zaciągnięcie pożyczki 
na kanalizację w wysokości 900 tys. 
zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska, zaciągnięcie kredytu 
przez gminę w 2011 roku w wysokości 
6 mln. zł na spłatę rat od kredytów i 
pożyczek oraz na pokrycie planowane-
go deficytu budżetowego w wydatkach 
inwestycyjnych. Ustalono również ter-
miny wyborów do organów jednostek 
pomocniczych gminy: sołectw oraz rad 
osiedlowych.

Głównym punktem porządku sesji 
były sprawy finansowe, a konkretnie 
projekt uchwał, dotyczący Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2011-2024 
oraz uchwały budżetowej na rok 2011.

Radny Waldemar Suchecki zapro-
ponował usunięcie z projektu uchwa-
ły dotyczącej WPF pozycji dotyczącej 
budowy boiska typu Orlik w Zakręcie, 
uzasadniając to rzekomym faktem nie 
uprawiania przez mieszkańców Zakrę-
tu gry w piłkę nożną oraz braku na tym 
terenie klubu piłkarskiego. Pomysł ten 
był najwyraźniej elementem większej 

strategii, bo radnego poparła jego kole-
żanka Renata Falińska, która także do-
magała się zdjęcia środków na Orlika, 
przedstawiając jednocześnie inne zago-
spodarowanie pieniędzy przeznaczo-
nych na tę inwestycję. Wśród jej propo-
zycji znalazło się m.in. zakupienie placu 
pod budowę boiska w Dziechcińcu, po-
szerzenie boiska w Wiązownie, budowa 
chodnika przy ul. Mlądzkiej w Emowie. 
Radna domagała się także wprowadze-
nia do projektu uchwały kwoty 200 tys. 
zł. na budowę WCK w roku 2011.

Przeciwko argumentowi o nieprzy-
datności Orlika w Zakręcie zaprote-
stował radny z tej miejscowości, Piotr 
Łapiński, który wyjaśnił, że nie tyl-
ko grają tam w piłkę, ale mają nawet 
klub piłkarski o nazwie FC Zakręt, w 
którego barwach od 6 lat uczestniczą w 
rozgrywkach ligowych. Propozycja Fa-
lińskiej zaskoczyła przewodniczącą Ko-
misji Budżetowej, Dorotę Pliszczyńską, 
która wyraziła zdumienie, że koleżan-
ka nie zgłosiła tych uwag na posiedze-
niu komisji, kiedy omawiano projekt 
uchwały.

Wnioski Falińskiej poddano głoso-
waniu. Oba – o wykreśleniu budowy 
Orlika oraz o wprowadzeniu kwoty 
200 tys. zł na budowę WCK – zostały 
odrzucone większością głosów. Następ-
nie przegłosowano cały projekt Wie-
loletniej Prognozy Finansowej na lata 
2011-2024, który został przyjęty 7 gło-
sami za, przy 6 przeciwnych i jednym 
wstrzymującym się. Głosy „za” odda-
li: Barbara Bratko, Andrzej Cholewa, 
Robert Duczek, Piotr Łapiński, Rafał 
Nejman, Dorota Pliszczyńska, Moni-
ka Sokołowska. Przeciwko głosowali: 
Marzena Dach, Renata Falińska, Piotr 
Izdebski, Irena Nowak, Waldemar Su-
checki, Józef Roman Witan. Wstrzyma-
ła się od głosu Anna Lech.

Następnie zajęto się projektem 
uchwały dotyczącym uchwalenia bu-
dżetu na rok 2011. Zawierał on ustale-
nie dochodów gminy na kwotę 39 mln. 
928 tys. 195 zł, z czego dochody bieżą-
ce ustalono na 32 mln. 503 tys. 889 zł, 

a majątkowe na 7 mln. 424 tys. 306 zł. 
Wydatki gminne wyniosą 43 mln. 309 
tys. 093 zł, z czego bieżące to 32 mln. 
484 tys. 537 zł, a majątkowe 10 mln. 
824 tys. 556 zł. Deficyt w wysokości 3 
mln. 380 tys. 898 zł zostanie pokryty 
z zaciągniętych kredytów (2 mln. 480 
tys. 898 zł) oraz zaciągniętych pożyczek 
(900 tys. zł). 

Głosowanie nad projektem uchwały 
poprzedziła opinia Komisji Budżetowej  
przedstawiona przez jej przewodniczą-
cą, Dorotę Pliszczyńską. Była pozytyw-
na, chociaż zalecała niewielkie zmiany 
przyjęte przez panią wójt w autopo-
prawce. Opinia nie została wypraco-
wana jednomyślnie, bo troje członków 
komisji było za jej przyjęciem, a dwoje 
nie wyraziło na nią zgody. Następnie wi-
ceprzewodniczący rady, Piotr Łapiński 
odczytał pozytywną dla budżetu opi-
nię Regionalnej Izby Rozrachunkowej, 
po czym projekt poddano głosowaniu. 
Został przyjęty 8 głosami przeciwko 6, 
a zestaw głosujących był taki sam jak 
przy poprzedniej uchwale, z tą różnicą, 
że tym razem Anna Lech była „za”.

Obrady miały nietypowy przebieg ze 
względu na demonstrację przygotowa-
ną przez zwolenników budowy Wią-
zowskiego Centrum Kultury. Należała 
do nich również  część radnych, z któ-
rych pięcioro (Marzena Dach, Renata 
Falińska, Piotr Izdebski, Waldemar Su-
checki, Józef Roman Witan) przyszło 
w koszulkach z napisem „Chcemy 
WCK”. Porządek obrad próbowali za-
kłócać znajdujący się na wypełnionej 
po brzegi sali (część widzów z braku 
miejsca stała w otwartych drzwiach 
oraz na korytarzu) aktywiści na rzecz 
realizacji tej inwestycji, ale przywoły-
wali ich do zachowania spokoju siedzą-
cy wśród publiczności jej przeciwnicy. 
W holu urzędu, w czasie obrad, odbyła 
się transmisja na żywo jednej ze stacji 
telewizyjnych, kręcącej materiał o kon-
flikcie wokół WCK. Przed wejściem do 
UG ustawili się manifestanci. (Szerzej 
o konflikcie wokół WCK na str. 8-9)

Piotr Kitrasiewicz

Trudna sesja
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W dniu 24 lutego 2011 r. w siedzibie 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych odbyło się 
spotkanie z dyrekcją Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych, dyrektorem Wiesławem 
Raboszukiem, pełniącym obowiąz-
ki zastępcy dyrektora Grzegorzem 
Świętoreckim. W spotkaniu udział 
wzięła Wójt Gminy Wiązowna Anna 
Bętkowska oraz zastępca wójta To-
masz Kostyra i skarbnik gminy Wie-
sław Miłkowski.

Powyższe spotkanie, którego te-
matem było omówienie sytuacji 
związanej z realizacją umowy za-
wartej między Zarządem Woje-
wództwa Mazowieckiego i Gminą 
Wiązowna na dofinansowanie 
budowy Wiązowskiego Centrum 
Kultury ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Działania 6.1 Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego, 
poprzedzone było bezpośrednimi 
rozmowami Wójt z Wicemarszał-
kiem Marcinem Kierwińskim.

W trakcie spotkania zarówno 
władze Gminy Wiązowna jak 
też przedstawiciele Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych zgodnie uznali, iż wybu-
dowanie Wiązowskiego Centrum 
Kultury w terminie 15 maja 2012 
roku, zawartym w obowiązującej 
umowie, jest nierealne, ponieważ 
tak dużego obiektu nie da się wy-
budować w tak krótkim czasie. 
Ponadto, wymaga dużego zaanga-
żowania finansowego gminy.

W związku z powyższym strony 
rozważały możliwości przedłu-
żenia terminu realizacji umowy 
w taki sposób, aby obiekt mógł 

powstać z udziałem środków w 
ramach przyznanej dotacji z za-
chowaniem realnych terminów 
pod kątem zastosowanych w pro-
jekcie rozwiązań technologicznych 
oraz zgodnych z obowiązującymi 
zasadami wdrażania Priorytetu VI 
RPO.

Ponadto, rozłożenie inwestycji w 
czasie pozwoliłoby w sposób zrów-
noważony przygotowywać budżet 
Gminy w okresie budowy WCK, 
w tym planować zaciąganie kredy-
tów niezbędnych dla zapewnienia 
wkładu własnego dla realizacji tej 
inwestycji. Terminem optymal-
nym zakończenia finansowego in-
westycji, z punktu widzenia gminy, 
byłaby druga połowa 2014 roku.

W efekcie spotkania ustalono, 
że Gmina Wiązowna zwróci się do 
Zarządu Województwa Mazowiec-
kiego o przedłużenie terminu reali-
zacji umowy na dofinansowanie 
budowy Wiązowskiego Centrum 
Kultury, tak aby fizycznie budowa 
była zakończona do 31 grudnia 
2013 roku.

Zdaniem Dyrektora Wiesława 
Raboszuka powyższy termin jest 
możliwe do zastosowania, pod wa-
runkiem uzyskania zgody Zarządu 
Województwa Mazowieckiego. 
Warunkiem realizacji inwestycji ze 
strony gminy jest zmiana stanowi-
ska Rady Gminy w tej sprawie. De-
cyzja Zarządu Województwa, który 
przychylnie odbiera starania władz 
gminy w celu kontynuowania in-
westycji WCK, może być znana nie 
wcześniej niż pod koniec marca.

Anna Bętkowska, 
Wójt Gminy Wiązowna

Wiesław Raboszuk, 
Dyrektor Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych

Negocjacje trwają

fo
t.

 U
G

W stronę lepszej jakości
Urząd Gminy Wiązowna realizuje projekt „Wzmocnienie poten-
cjału i modernizacja zarządzania Gminą Wiązowna”. Jest on 
skierowany do urzędników biorących udział w merytorycznym 
opracowywaniu decyzji administracyjnych, mających wpływ 
na tworzenie prawa miejscowego oraz usprawnienie kontaktu 
z klientami urzędu. 

W efekcie działań ujętych w Projekcie nastąpi podnie-
sienie poziomu kompetencji pracowników zatrudnio-
nych w Urzędzie Gminy oraz sprawne funkcjonowanie 
w systemie administracji elektronicznej. Oczekiwanymi 
bezpośrednimi korzyściami będzie również możliwość 
szybszego załatwiania spraw w urzędzie. 

Projekt łączy w sobie działania mające na celu:
  poprawę obsługi obywatela i modernizację zarządza-
nia w gminie poprzez podniesienie jakości obsługi,
  wzmocnienie kompetencji osób odpowiedzialnych 
za politykę kadrowo-szkoleniową poprzez specjali-
styczne szkolenia i studia podyplomowe,
  wdrażanie zasad i mechanizmów wzmacniających 
przejrzystość urzędu,
  wzmocnienie zdolności urzędu w zakresie stano-
wienia prawa miejscowego, aktów administracyj-
nych, świadczonych usług publicznych i konsultacji 
społecznych.
Wsparciem szkoleniowo-doradczym objęto 72 pra-

cowników, w tym 56 kobiet i 16 mężczyzn. Całkowita 
wartość projektu, realizowanego od 1 kwietnia 2010 roku 
do 30 marca 2012 r., wynosi 811.160,00 zł, z czego dofi-
nansowanie wyniosło 725.510,00 zł. Niepieniężny wkład 
własny gminy wyniósł 85.650,00 zł. Info. UG

Kontakt z Policją
Posterunek w Wiązownie, ul. Kościelna 9, 05-462 Wią-
zowna, tel. 22 789 01 77 lub alarmowy 112, 997 w KPP 
w Otwocku (nie posiada stałej służby dyżurnej do odbioru 
zgłoszeń telefonicznych, policjanci pracują w terenie i inter-
wencje podejmują po przyjęciu droga radiową do dyżurnego 
Komisariatu Policji w Józefowie). 

Całodobowy dyżur telefoniczny w Komisariacie Po-
licji w Józefowie. 

Teren gminy Wiązowna podzielony jest na dwa re-
jony obsługiwane przez dwóch dzielnicowych, posia-
dających telefony służbowe. Dzielnicowi przyjmują 
zgłoszenia w godzinach pracy w sprawach nie wyma-
gających podjęcia natychmiastowej interwencji. 
  Dzielnicowy młodszy aspirant  Mariusz Stelmach

 ul. Kościelna 9, 05-462 Wiązowna
 tel. (22) 789-01-77
 tel. kom 0-600-997-501
  Przyjęcia Interesantów: Posterunek Policji w Wiązow-

nie, poniedziałki w godz. 14.00-15.00
  Dzielnicowy starszy sierżant Paweł Skibniewski

 ul. Kościelna 9, 05-462 Wiązowna
 tel. (22) 789-01-77
 tel. kom 0-600-997-488
  Przyjęcia Interesantów: Posterunek Policji w Wiązow-

nie, wtorki w godz. 14.00-15.00
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Wybory sołeckie i osiedlowe
Rada Gminy zarządziła przeprowadzenie wyborów do organów 
samorządu mieszkańców w następujących terminach: 

  Osiedle Rudka w terminie do 21 marca 2011 roku,
  Osiedla Emów, Radiówek, Parkowe w terminie do 21 

maja 2011 roku,
  Sołectwa: Bolesławów, Boryszew, Czarnówka, Duch-

nów, Dziechciniec, Glinianka I, Glinianka II, Górasz-
ka, Izabela, Kąck, Kopki, Kruszówiec, Lipowo, Majdan, 
Malcanów, Michałówek, Pęclin, Poręby, Rzakta, Ste-
fanówka, Wiązowna Kościelna, Wiązowna Gminna, 
Wola Ducka, Wola Karczewska, Zakręt, Żanęcin w ter-
minie do 21 maja 2011 roku.
Podstawowe zasady sołeckiego prawa wyborczego usta-

nawiają przepisy o samorządzie gminnym. Wyrażają je 
trzy następujące główne normy: wybieralność sołtysa 
oraz członków rady sołeckiej przez stałych mieszkańców 
wsi uprawnionych do głosowania, prawo i obowiązek 
głosowania tajnego oraz bezpośredniego, prawo zgłasza-
nia i kandydowania nieograniczonej liczby uprawnionych 
do mandatu sołtysa i członka rady sołeckiej. Szczegółowe 
procedury wyborcze określone są w statutach sołeckich 
Rozdział V „Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej” lub 
statutach osiedlowych Rozdział III „Tryb wyboru Zarzą-
du Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla. Prawo 
do udziału w wyborach mają wszyscy mieszkańcy posia-
dający czynne i bierne prawo wyborcze do rad gmin tj. 
wszystkie osoby, które są wpisane do rejestru wyborców 
gminy Wiązowna. Zachęcamy wszystkich mieszkańców 
do udziału w zebraniach wyborczych. Info UG.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

Wojewoda Mazowiecki, w związku z wygaćnięciem mandatu Magdaleny 
Łukomskiej (rezygnacja z powodu objęcia funkcji wiceburmistrza Sulejówka), 
zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Wiązowna w jednomandato-
wym okręgu wyborczym nr 9 obejmującym swym zasięgiem miejscowości 
Radiówek, Rudka, Żanęcin.
Głosowanie zostanie przeprowadzone 17 kwietnia 2011 roku w obwodzie gło-
sowania nr 3 w szkole w Wiązownie w godzinach od 8.00 do godz. 22.00.
Szczegółowe terminy wykonywania czynności wyborczych określa kalendarz 
wyborczy.  Lidia Piotrowska, Urzędnik Wyborczy

Najbliższe terminy wyborów:

  ZAKRĘT – 17 marzec 2011 (czwartek) I termin godz. 18.15, 
II termin 18.45 – w szkole ul. Szkolna 11
  RUDKA – 18 marzec 2011 (piątek) I termin godz. 18.00, 
II termin 18.30 – Rudka ul. Trakt Lubelski 6
  DZIECHCINIEC – 19 marzec 2011 (sobota) I termin godz. 17.00, 
II termin 17.30 – świetlica wiejska
  WOLA DUCKA – 23 marzec 2011 (środa) I termin godz. 18.00, 
II termin 18.30 – świetlica Kaprys
  MAJDAN – 26 marzec 2011 (sobota) I termin godz. 17.30, 
II termin 18.30 – świetlica wiejska

W gminie trwają wybory do władz 
poszczególnych jednostek Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Znamy już ich 
wyniki w Malcanowie i Wiązownie.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-
Wyborcze w Malcanowie odbyło 
się 5 lutego. Podczas spotkania, w 
którym uczestniczyli druhowie i 
druhny OSP Malcanów, w tym 
działające Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze, oraz zaproszeni goście: 
wójt Anna Bętkowska, przedsta-
wiciel Państwowej Straży Pożarnej 
w Otwocku mł. bryg. dh Krzysztof 
Tuszowski, prezes zarządu powia-
towego OSP dh Jarosław Kozłow-
ski, prezes zarządu gminnego OSP 
dh Janusz Budny oraz naczelnik za-
rządu gminnego OSP dh Grzegorz 
Pyzik, przyjęto sprawozdanie z 
działalności oraz finansowe, przed-
stawiono projekty planu działalno-
ści i planu finansowego na rok bie-
żący oraz jednogłośnie udzielono 
absolutorium ustępującemu zarzą-
dowi. W części wyborczej zebrania 
wyłoniono członków Zarządu, Ko-
misji Rewizyjnej, Przedstawicieli 
do Zarządu Oddziału Gminnego 
oraz Delegatów na Zjazd Oddziału 
Gminnego.

Skład zarządu nie uległ zmianie, 
powiększono jedynie jego liczeb-
ność o jednego członka. Poszcze-
gólne funkcje obejmą: prezes 
– dh Stanisław Bogucki, z-ca 
Prezesa – dh Marcin Boruc, na-
czelnik – dh Tomasz Bogucki, 
z-ca naczelnika – dh Marek Cie-
ślak, sekretarz – dh Dariusz Bo-
gucki, gospodarz – dh Sławomir 
Cacko, skarbnik – dh Krzysztof 
Sokolik, kronikarz – dh Elżbieta 
Piwek, członek zarządu – dh Ka-
rol Sokolik.

Z kolei 12 lutego odbyło się Wal-
ne Zebranie Sprawozdawczo-Wy-
borcze w wiązowskiej jednostce 

OSP. Zanim doszło do głosowania 
nad składem zarządu przedstawio-
no sprawozdanie z działalności 
oraz finansowe, jak również pro-
jekt planu działalności i planu fi-
nansowego na rok bieżący. Niemal 
jednogłośnie (2 osoby wstrzymały 
się od głosowania, a 28 było za) 
przegłosowano udzielenie absolu-
torium zarządowi. 27 głosami za, 
przy 1 przeciw oraz 2 wstrzymu-
jących się, przyjęto skład nowego 
zarządu, którego członkowie wy-
łonili ze swojego grona poszczegól-
nych funkcyjnych. Ustalono na-
stępujący skład zarządu: prezes 
– dh Grzegorz Pyzik Wiceprezes, 
naczelnik – dh Jacek Majszczyk 
Sekretarz, kronikarz – dh Sylwia 
Cacko, skarbnik – dh Agnieszka 
Chrościcka, gospodarz – dh Ma-
rek Włodarczyk, członek zarządu 
– dh Krzysztof Tuszowski, czło-
nek zarządu – dh Anna Kuzawa, 
członek zarządu – dh Janusz 
Budny.

Przebiegowi zebrania sprawoz-
dawczo-wyborczego przyglądali 
się: wójt Anna Bętkowska, za-
stępca wójta Tomasz Kostyra, ko-
mendant powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Otwocku star-
szy brygadier Mariusz Zabrocki, 
prezes zarządu powiatowego OSP, 
dh Jarosław Kozłowski. 

– Mam ogromne uznanie dla 
waszych kwalifikacji i wyszkolenia. 
Obok poświęcenia w niesieniu po-
mocy innym, umiejętności są naj-
ważniejsze. Życzę wam, żebyście 
zawsze wracali z akcji z uczuciem 
zadowolenia, że komuś pomogli-
ście. Niech św. Florian wam sprzy-
ja! – powiedziała szefowa gminy.

Kolejne wybory, tym razem 
w OSP Glinianka odbędą się 19 
marca, a 30 kwietnia druhów-
ochotników czeka wybór zarządu 
gminnego. Info. UG

Wybory OSP w toku

Sprostowanie

Strażacy nie pomogli
Proszę o sprostowanie nieprawdziwych informacji 

zawartych w artykule „Walka z powodzią”, sygnowa-
nym „Info. UG”, który ukazał się w numerze lutowym 
„Powiązań”. Publikacja dotyczyła akcji przeciwpo-
wodziowej prowadzonej 16 stycznia br. we wsi Maj-
dan przy posesjach nr 6, 7, 7 A, 9 przez 3 jednostki 
straży pożarnej: 2 gminnej OSP i 1 PSP z Otwocka. 
Wbrew temu co zostało zawarte w artykule, jednost-
ki OSP w ogóle nie pomagały mieszkańcom i szybko 
odjechały, a jednostka PSP, po interwencji przybyłej 
na miejsce Pani Wójt, została wprawdzie na miejscu, 
ale wkrótce jej dowódca stwierdził, że to jest podtopie-
nie i nie będą pompować wody z tych domostw. Nasi 
mieszkańcy na własną rękę walczyli z powodzią, bo 
strażacy nie pomogli.  Alicja Czekajewska, sołtys wsi Majdan 
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Wiązowna była świadkiem wydarzeń nie ma-
jących odpowiednika w jej dziejach: konfliktu 
wokół budowy Wiązowskiego Centrum Kultu-
ry. Obecnie emocje nieco przycichły, ale…

„Powiedzmy tej histerii nasze zdecy-
dowane STOP. To co się ostatnio dzieje 
na tym portalu, już dawno przestało być 
rzeczową dyskusją między zwolennikami 
i przeciwnikami budowy WCK.”

Jest to zaskakująco wyważona wypo-
wiedź jednego z użytkowników forum 
dyskusyjnego portalu społecznościowego 
(www.wiazowna.info.pl), który to dys-
kutant wcześniej atakował bez pardonu 
wszystkich podważających zasadność bu-
dowy Wiązowskiego Centrum Kultury. 
A histeria, owszem, była i to na całego. 
Walka nie rozgrywała się bynajmniej tyl-
ko na forum internetowym, ale i na uli-
cach gminy. Zwolennicy budowy najpierw 
urządzili demonstrację przed przepasa-
ną czarnym kirem tablicą z wirtualnym 
obrazem przyszłej budowli. Grupa była 
stosunkowo nieliczna, ale za to bardzo 
hałaśliwa. Zaprosiła ona ekipy telewizyj-
ne oraz dziennikarzy prasowych, a ci za 
pośrednictwem swoich mediów nagło-
śnili temat. W środkach masowego prze-
kazu grupa zwolenników budowy stała 
się „lokalną społecznością” protestującą 
przeciwko spiskującym przeciwko niej 
władzom gminnym. Wkrótce po tym 
wydarzeniu, to właśnie „lokalna spo-
łeczność” zorganizowała happeningowy 
pogrzeb WCK. „Pogrzeb” zapowiedziano 
za pomocą ogromnej ilości nekrologów 
rozplakatowanych na tablicach i słupach 
ogłoszeniowych. Były rodziny z dziećmi, 
wystąpienia aktywistów oraz transparenty. 
Na jednym z nich można było przeczytać 
napis: „Radni do remizy/Dzieci do WCK”. 

Sama impreza odbyła się przed obiekty-
wami kamer i w zadziwiająco lekkiej jak 
na pogrzeb atmosferze: dzieci z balonika-
mi, uśmiechnięty były wójt, pewna prze-
mawiająca przez mikrofon radna ubrana 
jak z żurnala… Komentując wyemitowa-
ny w TVN24 materiał, dwaj redaktorzy 
prowadzący program „Szkło kontaktowe” 
wyrazili zdumienie dla słów pani wójt, że 
chodzi o konflikt. „Widziałeś tam jakiś 
konflikt?” zapytał jeden pan drugiego, 
a tamten oczywiście zaprzeczył. Szkoda, 
że nie przybyli na sesję rady, gdzie jedna 
część widowni przywoływała do porząd-
ku drugą, albo nie zajrzeli na forum in-
ternetowe, gdzie odbywały się brutalne 
i pełne zacietrzewienia ataki na przeciw-
ników budowy. Były też inne głosy me-

dialne, chociaż nie mogły stworzyć nale-
żytej przeciwwagi dla oddziaływania tak 
potężnego nośnika jakim jest telewizja. 
Na przykład, artykuł w „Linii Otwockiej” 
zatytułowany „Napoleon z Wiązowny”, 
w którym tytułowe określenie dotyczyło 
Marka Jędrzejczaka, a który wywołał na 
forum internetowym istną furię z strony 
zwolenników byłego wójta.

PAPIEREK LAKMUSOWY
Konflikt rozpętał się w styczniu tego 

roku, na krótko po objęciu władzy przez 
nową ekipę w Urzędzie Gminy, ale jego 
korzenie tkwią w poprzednich latach, kie-
dy wójt Jędrzejczak ogłosił podczas sesji, 
że gmina uzyskała dotację unijną na reali-
zację inwestycji pod nazwą Wiązowskie 
Centrum Kultury. Inwestycja zakładała 
duży finansowy wkład własny gminy, a w 
tego rodzaju sytuacjach prawo samorządo-
we zaleca – choć nie nakazuje – przepro-
wadzenie konsultacji społecznych. Z tej 
możliwości wójt nie skorzystał, a mając 
po swojej stronie większość członków 
Rady Gminy – z jej przewodniczącą Mag-
daleną Łukomską oraz przewodniczącą 
komisji budżetowej Renatą Falińską na 
czele – był pewien swego. Opozycja w ło-
nie rady (Dorota Pliszczyńska, Andrzej 
Jakubiec, Andrzej Trzaska, Andrzej Grusz-
czyński, Stanisław Nowak), która była 
przeciwna tej inwestycji, znajdowała się 
w mniejszości. Nadmierna pewność siebie 
jednak bywa zwodnicza i lubi przynosić 
zaskakujące efekty. Ówczesna Rada Gminy 
nie podjęła uchwały dotyczącej budowy 
WCK, a przekonany o swoim zwycięstwie 
w II turze wyborczej Jędrzejczak musiał 
przełknąć gorzki smak porażki. Konfi-
guracja osobowa w radzie uległa odwró-
ceniu: poprzednie skrzydło prowójtowe 
uległo zmniejszeniu w wyniku wyborów 
(mandatu nie uzyskały Adrianna Przyso-
wa, Ewa Bogucka i Zofia Fic-Karwińska, 
a Sławomir Kobza i Wojciech Pawlak nie 
ubiegali się o nie) i znalazło się w opozycji 
wobec nowej władzy. Być może z czasem 
współpraca ułożyłaby się (i może tak się 
stanie) konstruktywnie, a radni przeszliby 
do porządku dziennego nad osobistymi 
animozjami wybierając dobro wspólne, 
gdyby nie konieczność podjęcia konkret-
nych kroków w naglącej sprawie jaką stała 
się budowa WCK. I właśnie ta inwestycja 
stała się papierkiem lakmusowym bada-
jącym nastroje i emocje  osób zaangażo-
wanych w nowy układ sił, a dla nowych 
władz okazała się potężnym wyzwaniem 
już niemal na starcie.

Wójt Anna Bętkowska ogłosiła kon-
sultacje społeczne w sprawie budowy 
WCK czyli zrobiła to, o czym zapomniał 
jej poprzednik. Nastąpiły trzy spotkania 
z mieszkańcami: w Wiązownie, Zakręcie 
oraz Gliniance. Podczas każdego z nich 
prezentowano wizualny projekt inwesty-
cji, obszernie omawiano jego zalety i wa-
dy, brano pod przysłowiową lupę każdy 
detal, co było naturalne w przypadku tak 
drogiego przedsięwzięcia. Uczestniczący 
w tych spotkaniach mieszkańcy zadawa-
li pytania, wyrażali opinie i wątpliwości, 
często dawali wyraz swoim emocjom. 
Konsultacje społeczne przyniosły efekt 
w postaci ankiet wypełnianych na zasa-
dzie dobrowolności przez mieszkańców. 
Ankietowani mieli się wypowiedzieć, czy 
są „za” czy „przeciw” budowie. Nad pro-
cedurą liczenia głosów czuwała społeczna 
komisja, a jej wynik pokazał, że większość 
ankietowanych nie chce tak drogiej inwe-
stycji. Podczas sesji Rady Gminy samorzą-
dowcy przegłosowali stanowisko dotyczą-
ce budowy WCK: padło 8 głosów za jej 
„niezasadnością”, a 6 członków rady było 
przeciwnego zdania. Stanowisko radnych 
niczego jednak nie rozwiązało, a dolało 
do ognia przysłowiowej oliwy. Zwolen-
nicy budowy zorganizowali demonstrację 
przed Urzędem Gminy oraz na działce, na 
której ma stanąć obiekt. Tablicę z obrazem 
projektu przyszłego obiektu przepasali 
żałobnym kirem. Zaprosili dziennikarzy 
prasowych i ekipy telewizyjne. Już podczas 
sesji, na której poddano pod głosowanie 
stanowisko rady w sprawie budowy WCK, 
materiał nakręciła ekipa z TVP3, zapro-
szona przez Andrzeja Suprona, znanego 
sportowca, mieszkańca Michałówka, 
niedoszłego radnego. Potem ekipy telewi-
zyjne (m.in. z TVN i Polsatu) były coraz 
częstszymi gośćmi nad Mienią. Na temat 
konfliktu ukazały się publikacje w kilku 
dziennikach, a ich ogólny wydźwięk sta-
wiał gminę w niekorzystnym świetle, jako 
tę, która zrzeka się unijnych pieniędzy 
i nie chce inwestować w kulturę. Jeden ze 
współpracowników GOK-u przeprowa-
dził przed kamerą wywiady z popularny-
mi aktorami, mieszkańcami gminy Wią-
zowna, a następnie zamieścił je w portalu 
społecznościowym. Można w nich było 
obejrzeć i posłuchać jak Stanisław Górka, 
Emilia Krakowska, Katarzyna Łaniewska 
czy Krzysztof Kowalewski popierają po-
mysł budowy i w niewybrednych słowach 
gromią jego przeciwników.

 
TEORIE SPISKOWE

Obie strony uruchomiły w sobie my-
ślenie spiskowe. Zwolennicy budowy 
twierdzili, że konsultacje społeczne były 
tylko mydleniem oczu przez panią wójt, 

Obraz konfliktu
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która od początku nie chciała realizacji 
tej inwestycji. Ba, ale co byłoby, gdyby 
większość głosów poparła tę budowę? W 
ogóle cokolwiek mówiła i robiła Wójt in-
terpretowano w duchu pożądanej z góry 
tezy: że mydli oczy, udaje, zwodzi. Prze-
ciwnicy budowy też mieli swoją teorię 
spiskową. Zgodnie z nią za wszystkim 
stał były wójt i była przewodnicząca 
Rady Gminy, którzy nadal próbują rzą-
dzić Wiązowną wykorzystując elektorat 
Jędrzejczaka, a próbą sił w rozgrywce po-
między dawną a nową władzą stało się 
właśnie WCK. W tym drugim przypadku 
teorię tę zdawały się potwierdzać wystą-
pienia publiczne byłych bonzów gmin-
nych. Na przykład, Jędrzejczak wystąpił 
przed kamerą podczas „pogrzebowego” 
happeningu i mówił, że obecna wójt boi 
się rozliczać środki unijne, bo się na tym 
nie zna, a Magdalena Łukomska, która 
zrzekła się mandatu radnej na rzecz po-
sady zastępcy burmistrza w Sulejówku 
przychodziła na posiedzenia sesji Rady 
Gminy, gdzie łamiąc regulamin obrad 
zabierała głos bez pozwolenia (w czasie 
ostatniej sesji próbowała zanegować war-
tość prawną przyjętej uchwały, co okaza-
ło się nieprawdą). 

A co na to zwykli ludzie? Nie radni, nie 
urzędnicy i nie zamieszkujący wiązowską 
ziemię aktorzy, których łatwo postawić 
przed kamerą i skłonić do wypowiedzi 
o zasadność budowy potężnego ośrodka 
kultury, bo jako ludzie sztuki wiadomo 
jakiej odpowiedzi udzielą.

– Chciałabym, żeby taki ośrodek po-
wstał, bo może wtedy młodzi ludzie 
nie spędzaliby czasu w knajpie na pi-
ciu piwa, tylko poszliby do WCK, gdzie 
przecież ma też być kawiarnia. Może 
wiedzieliby co ze sobą zrobić, może taki 
budynek nadałby jakiś sens ich życiu, 
bo przecież tam odbywałyby się poka-
zy i koncerty, odczyty jakieś i prelekcje. 
Pewnie, że jestem za tą budową – usły-

szałem od pani idącej od przystanku 
autobusowego z dwiema siatkami, któ-
ra przedstawiła się jako Marianna Tu-
milewicz.

Takich opinii usłyszałem wiele, ale 
głównie na terenie Wiązowny Gminnej 
i Kościelnej. W innych miejscowościach 
gminy były one bardziej zróżnicowane, 
a w Gliniance całkiem skonkretyzowa-
ne, ale w duchu przeciwnym. Ludzie wy-
powiadający się przeciwko budowie nie 
chcą jednak ujawniać swoich nazwisk. 
Dlaczego?

– Proszę pana, ja tu mieszkam z dziada 
pradziada, nie chcę, żeby tamci wytykali 
mnie palcami na ulicy, albo moje dzieci w 
szkole szkalowali – słyszę. Okazuje się, że 
mimo wszystko budowa WCK postrzega-
na jest nawet przez przeciwników jako cel 
szlachetny, ponadczasowy, służący między 
innymi rozwojowi dzieci. Są przeciwni tej 
budowie z przyczyn prozaicznych, bo są 
dziury w drogach i kanalizacja nie zrobio-
na, ale tak naprawdę wstydzą się chyba, że 
występują przeciwko kulturze, do której 
społeczność wiejska odnosi się z podświa-
domym, bliskim sacrum, szacunkiem. 
Jednym z przedstawicieli tej społeczności 
jest pewien inżynier zajmujący się kiedyś 
w urzędzie gminnym sprawami zagospo-
darowania przestrzennego, dzisiaj emeryt. 
Powiedział on:

– WCK to fajna sprawa, ale niekoniecz-
nie na teraz. Potrzebne nam są obiecane 
przez poprzednią ekipę nowe ujęcia wody 
i porządne wysypisko śmieci lub spalarnia 
obiecana przez wójta Jędrzejczaka. Posia-
danymi zasobami finansowymi nie po-
kryjemy wszystkiego równocześnie. Nie 
chodzi o negowanie kultury jako takiej, 
lecz o brak pieniędzy, bo środki unijne 
wynoszą tylko 56%, a resztę trzeba wy-
łożyć z budżetu gminnego. A dług gminy 
wynosi przecież 23 miliony złotych, co 
niebezpiecznie zbliża gminę do przekro-
czenia alarmowego progu.

NIEREALNY TERMIN
Wójt, wbrew wieściom rozpowszech-

nianym przez jej wrogów, nie jest wcale 
przeciwniczką budowy. Nieprawdą jest 
również jakoby – co powiedział jej po-
przednik na stanowisku wójta – bała się 
rozliczeń inwestycji zbudowanych z udzia-
łem unijnych dotacji.

– Chciałabym, żeby nasza gmina rozwi-
jała się i piękniała. WCK byłoby nie tylko 
funkcjonalnym obiektem, ale i wnosiłoby 
do naszego szarego centrum gminnego 
nową jakość estetyczną. Jednak taka bu-
dowa to dla nas poważne wyzwanie i nie 
możemy ulegać emocjom, jak również na-
ciskom – powiedziała wójt. Szefowa Gmi-
ny pokazała pismo skierowane do Urzędu 
Marszałkowskiego z prośbą o przedłuże-
nie terminu zakończenia realizacji inwe-
stycji budowy WCK do maja 2013 roku. 

– Porozumienie zawarte przez poprzed-
niego wójta z Urzędem Marszałkowskim 
ustaliło ten termin na czerwiec 2012 roku. 
Dla nas jest on jednak za krótki, i w prak-
tyce bardzo trudny do wykonania. Mu-
simy przecież pamiętać o innych równo-
ległych inwestycjach podejmowanych w 
ramach zrównoważonego rozwoju, a bu-
dowa WCK jako duża inwestycja, z wie-
lobranżowymi robotami budowlanymi, 
która musi być nadzorowana przez wielu 
specjalistów, wymaga czasu – mówi wójt.

Okazuje się, że czasu jednak nie ma. 
Odpowiedź jaka nadeszła na pismo Bęt-
kowskiej okazała się odmowna. Mazo-
wiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych czyli Instytucja Pośrednicząca 
II stopnia nie wyraziła zgody na zapro-
ponowane zmiany. Władze gminy jed-
nak nie pogodziły się z tym werdyktem. 
Poprosiły o spotkanie w siedzibie Mazo-
wieckiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych z dyrekcją MJWPU. Wójta Bęt-
kowską i jej najbliższych współpracowni-
ków przyjęli dyrektor Wiesław Raboszuk 
oraz pełniący obowiązki jego zastępcy 
Grzegorz Świętorecki. Wcześniej Bętkow-
ska odbyła rozmowę z wicemarszałkiem 
Mazowsza Marcinem Kierwińskim. 

Obie strony doszły do wniosku, że wy-
budowanie WCK w terminie do 15 maja 
2012 roku jest nierealne, bo czas na bu-
dowę tak dużego obiektu jest za krótki i 
wymaga dużego zaangażowania finanso-
wego ze strony gminy. Ustalono, że gmina 
zwróci się do Zarządu Województwa Ma-
zowieckiego o przedłużenie terminu reali-
zacji umowy na dofinansowanie budowy 
Wiązowskiego Centrum Kultury, tak aby 
fizycznie budowa była zakończona do 31 
grudnia 2013 roku. Zdaniem dyr. Rabo-
szuka powyższy termin jest możliwy do 
zastosowania pod dwoma warunkami.

(cd. str. 10)fo
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3 marca br., w Urzędzie Gminy Wiązow-
na zainaugurowano działania w ramach 
Projektu „Decydujmy Razem”, którego ce-
lem jest wypracowanie i pilotażowe wdro-
żenie metod angażowania społeczności 
lokalnej w tworzenie polityki publicznej w 
czterech dziedzinach wskazanych w Stra-
tegii Lizbońskiej: zatrudnienie, przedsię-
biorczość, integracja społeczna i zrów-
noważony rozwój. Jest to systemowy 
Projekt partnerski realizowany przez Mi-
nisterstwo Rozwoju Regionalnego – lidera 
partnerstwa oraz przez: Stowarzyszenie 
CAL, Instytut Spraw Publicznych, Funda-
cję Rozwoju Demokracji Lokalnej, Funda-
cję Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 
Fundację Partnerstwo dla Środowiska oraz 
Fundację Fundusz Współpracy.

Gmina Wiązowna przystąpi do realiza-
cji Programu dotyczącego problematyki 
szeroko rozumianej integracji społecz-
nej obejmującej swym zakresem sfery 
budowy społeczeństwa obywatelskiego, 
problemów społecznych oraz zagadnień 
związanych z inkluzją społeczną. Program 
polega na świadomym i aktywnym udzia-
le społeczności w podejmowanie decyzji 
dotyczących spraw gminy. Opiera się na 

ogólnej koncepcji udziału mieszkańców 
w podejmowaniu decyzji. Dostarczy rów-
nież społeczności i władzom lokalnym, 
efektywnych narzędzi pozwalających 
stworzyć podwaliny dla trwałego włącze-
nia partycypacji społecznej w życie spo-
łeczne gminy. 

Podstawę dla osiągnięcia punktu docelo-
wego, jakim jest sformułowanie a następ-
nie wdrożenie poprzedzone konsultacjami 
społecznymi dokumentu strategicznego,  
stanowi zbudowanie grupy liderów spo-
łecznych, pochodzących z różnych śro-
dowisk oraz ugrupowań. Zadaniem tego 
zespołu będzie stworzenie dokumentu pro-
gramowego dla naszej gminy. Grupa skła-
dać się będzie z około 15-25 osób, przed-
stawicieli organizacji pozarządowych, 
lokalnych działaczy, 
radnych i pracowni-
ków Urzędu Gmi-
ny, czyli osób które 
pragną uczestniczyć 
w sposób bezpo-
średni w życiu gmi-
ny i mieć wpływ na 
jej sprawy. Potrzeba 
włączenia przedsta-

wicieli społeczności lokalnych w proces 
decyzyjny wynika faktu iż włączenie sze-
rokiej grupy przedstawicieli społeczności 
lokalnej pozwala tworzyć plany i progra-
my służące wszystkim mieszkańcom, a 
zbiorowa wiedza lokalnych liderów spo-
łecznych, dotycząca miejscowych uwarun-
kowań nie ma sobie równej.

Ze strony naszego samorządu animato-
rem Projektu jest pani Urszula Skolasiń-
skia, Naczelnik Wydziału Administracji i 
Spraw Obywatelskich, która odpowiadać 
będzie jednocześnie za jego realizację. 
Końcowym efektem prac Zespołu, będzie 
przedłożony Radzie Gminy w formie pro-
jektu uchwały, szczegółowy program in-
tegracji społecznej. Ważnym elementem 
programu jest konieczność konsultacji 
treści ostatecznej dokumentu ze społecz-
nością lokalną. Po uchwaleniu dokumen-
tu przez Radę nastąpi w 2012 roku faza 
wdrożeniowa przyjętego uchwałą Rady 
programu polityki lokalnej.  M.K.

Wójt Anna Bętkowska wzięła udział w spo-
tkaniu z Marszałkiem Województwa Ma-
zowieckiego, Adamem Struzikiem, które 
odbyło się w Grodzisku Mazowieckim. To-
warzyszyli jej: zastępca Tomasz Kostyra oraz 
skarbnik gminy Wiesław Miłkowski.

Do sali grodziskiego Centrum Kultury 
przybyli starostowie, prezydenci miast, 
burmistrzowie oraz wójtowie gmin, żeby 
wziąć udział w konferencji zatytułowanej 
„Perspektywy rozwoju rejonu podwar-
szawskiego”. Gospodarz spotkania, bur-
mistrz Grodziska Mazowieckiego, Grze-
gorz Benedykciński, wyraził satysfakcję 
z powodu tak licznej frekwencji osób 
zainteresowanych rozwiązywaniem klu-
czowych spraw charakterystycznych dla 
społeczności zamieszkujących tereny wo-
kół aglomeracyjne. Omówił je dokładniej 
marszałek Adam Struzik, kładąc nacisk 
na problemy związane z komunikacją, 
stanem dróg oraz zagrożeniami, które 
niesie woda typu podtopienia i powo-
dzie. Gość poruszył m.in. sprawy związa-
ne z budową obwodnic oraz wiążącymi 

się z nimi protestami części mieszkańców. 
Udział w spotkaniu z szefami lokalnych  
samorządów wzięli także: Grzegorz Świę-
torecki, zastępca dyrektora Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych; 
Zbigniew Ostrowski, dyrektor Mazo-
wieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich; 
Bogusław Nerc, zastępca dyrektora Woje-
wódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych, którzy wygłosili prelekcje i od-
powiadali na pytania zgromadzonych.

Po konferencji, goście z Wiązowny 
zwiedzili obszerne i nowoczesne grodzi-
skie Centrum Kultury oprowadzeni przez 
jego dyrektora, Pawła Twardocha. Anna 
Bętkowska była pod wrażeniem nie tyl-
ko poziomu infrastruktury technicznej tej 
placówki, posiadającej m.in. kino, sale te-
atralne, taneczne i koncertowe, bibliotekę, 
rozgłośnię radiową, kluby i kawiarnię, ale i 
tego, że działa ona siedem dni w tygodniu 
i każdego dnia proponuje mieszkańcom 
Grodziska i okolic szeroką ofertę zajęć 
oraz imprez kulturalnych, w tym występy 
warszawskich zespołów teatralnych, kaba-
retów i grup muzycznych. GCI

Wizyta w Grodzisku Mazowieckim(cd. ze str. 9)
 Pierwszym jest wyrażenie zgody przez 

Zarząd Województwa Mazowieckiego, 
a drugim zmiana stanowiska Rady Gminy 
w tej sprawie. Władze Wiązowny uzyska-
ły zapewnienie, że Zarząd Województwa 
przychylnie odbiera starania gminy w celu 
kontynuowania inwestycji WCK. Jednak 
uzyskanie decyzji władz wojewódzkich 
nie nastąpi od razu: może ona nastąpić nie 
wcześniej jak pod koniec marca.

Materiał ten spuentuję wypowiedzią 
Wiktora Lacha, dziennikarza i znanego 
w regionie otwockim działacza, piszącego 
kiedyś o Wiązownie i współpracującego 
blisko z Markiem Jędrzejczakiem.

– W mojej opinii jest zasadne, że 
nowy wójt realizuje politykę własną, tę 
do której przekonał swoich wyborców. 
Natomiast dużo lepiej dla wszystkich 
byłoby, gdyby wszystkie gminy reali-
zowały strategie rozłożone na wiele lat, 
realizowały wzajemnie swoje własne 
projekty – kolejne rady, kolejni wójto-
wie. Nie byłoby wówczas tego rodzaju 
sporów i kłótni. Jednak takie strategie 
musiałyby być obligatoryjne, zarówno 
dla rad jak i wójtów – powiedział Wik-
tor Lach. Piotr Kitrasiewicz

Decydujmy razem 
– udział obywateli w tworzeniu polityki lokalnej
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Na terenie gminy Wiązowna działają 
dwa ośrodki zdrowia. To w nich miesz-
kańcy ziemi nad Mienią i Świdrem uzy-
skują pomoc i medyczne wsparcie, a kiedy 
są tak bardzo chorzy, że nie mogą przybyć 
do placówki, oczekują w domu na przyby-
cie lekarza, wiedząc, że ten nie zawiedzie.

W Zespołowej Praktyce Lekarzy Ro-
dzinnych S.C. w Wiązownie zarejestrowa-
nych jest około 6500 pacjentów i są to nie 
tylko mieszkańcy najbliższych sołectw, 
ale i bardziej odległych miejscowości z te-
renu gminy, na przykład z Wólki Mlądz-
kiej, Mlądza, Zakrętu. Są także osoby 
zamieszkujące poza gminą Wiązowna: 
w Otwocku czy w Halinowie. Jest spora 
grupa migrujących pacjentów, którym z 
różnych powodów wygodniej jest leczyć 
się  w Wiązownie niż w miejscu swojego 
zamieszkania. Również wielu ludzi z Wią-
zowny, którzy pracują w Warszawie, woli 
korzystać z tamtejszej służby zdrowia, 
tym bardziej, że są firmy wykupujące dla 
swoich pracowników usługi medyczne w 
prywatnych przychodniach. 

– Wiązowna w coraz większym stopniu 
staje się sypialnią. Jest na pewno gminą 
rozwojową, co sprawia, że osiedla się na 
jej terenie coraz więcej nowych osób, któ-
re jednak ciągle są związane zawodowo 
z Warszawą lub miejscowościami pod-
warszawskimi i korzystają z tamtejszych 
placówek zdrowotnych – mówi kierownik 
przychodni, dr Włodzimierz Piechowicz.

Przychodnia jest czynna  w godzinach 
8.00-18.00 i w tym czasie lekarze przyj-
mują na miejscu oraz jeżdżą do chorych 
pacjentów.

Piechowicz pracuje w niej od 1980 
roku. Zaczynał w prowizorycznym gmin-
nym ośrodku zdrowia przy ul. Leśnej. 
Potem ośrodek mieścił się w pałacu przy 
ul. Lubelskiej, byłej placówce rządowej, 
odzyskanym od władz państwowych, 
a następnie w obecnym budynku wyko-
rzystywanym wcześniej na kolonie dla 
dzieci. Dzięki staraniom poprzedniego 
kierownika przychodni, budynek ten zo-
stał wyremontowany i zmodernizowa-
ny, przystosowany do świadczenia usług 
medycznych. Poprzednie ośrodki zdrowia 
w Wiązownie były de facto państwowe, 
a ten ma status niepublicznego zespołu 
opieki zdrowotnej, spółki cywilnej trojga 
lekarzy. Oczywiście, każdy z nich prowa-
dzi poza godzinami pracy własną prakty-
kę lekarską, ale nie tutaj, nie w tej przy-
chodni. Tutaj pracują w ramach pieniędzy 
otrzymywanych z NFZ. Lokale dzierżawią 
od gminy, przychodnia mieści się na po-

wierzchni 300 metrów kwadratowych. 
Nie zajmują całego budynku. W jego po-
zostałych częściach znajdują się: prywatna 
praktyka stomatologiczna oraz prywatna 
apteka. Prywatne usługi, ale po cenie kon-
kurencyjnej, bo wynoszącej 40 zł za wizy-
tę, świadczy lekarz diabetolog.

Przychodnia, która w ciągu ostat-
nich miesięcy rozszerzyła swoją ofertę 
świadczeń medycznych (można  w niej 
wykonywać m.in. badania EKG i USG) 
boryka się od wielu lat z trudnościa-
mi materialnymi. Najpoważniejszym 
z nich jest ciasny i mocno zużyty obiekt, 
ale na budowę nowego budynku gmina 
nie ma pieniędzy. Władze dostrzegają 
jednak ten problem i rozważają różne 
możliwości jego rozwiązania.

* * *
Drugą przychodnią na terenie gminy 

jest NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinne-
go w Gliniance. Zarejestrowanych jest 
w niej 3500 pacjentów, mieszkańców 
okolicznych wsi, ale nie tylko, bo z jej 
usług korzystają także osoby zamieszku-
jące Wiązownę Gminną,  w tym Osiedle 
Parkowe. Przyjmuje w niej lekarz rodzin-
ny, 2 pediatrów, ginekolog, stomatolog, 
4 pielęgniarki środowiskowo-rodzinne 
oraz 1 położna. Przychodnia świadczy 

pełen zakres badań laboratoryjnych oraz 
EKG i USG, także szeroki zakres szczepień 
ochronnych. Poza świadczeniami NFZ raz 
w miesiącu przyjmuje okulista. 

Przychodnia powstała na początku lat 
60. jako budynek wzniesiony w czynie 
społecznym przez mieszkańców. W 1996 
roku nastąpiła jego adaptacja: wymienio-
no okna, zerwano drewnianą podłogę, 
zmodernizowano system ogrzewania, 
wymieniono instalację elektryczną. Pra-
ce wykonano pod kierunkiem obecnej 
szefowej placówki, dr Ewy Śmigasiewicz, 
pracującej w glinieckiej placówce od 1987 
roku.

– Potrzebujemy zwiększenia możliwo-
ści lokalowych, żebyśmy mogli rozszerzyć 
zakres naszych usług medycznych – mówi 
Ewa Śmigasiewicz. Pani doktor posiada 
od kilku lat projekt rozbudowy i moder-
nizacji placówki. Obejmuje on wybudo-
wanie nowego, zgodnego z wymogami 
unijnymi, skrzydła budynku, w którym 
znalazłaby się część ginekologiczna i pe-
diatryczna, a w starej nadal przyjmowali-
by interniści, stomatolog oraz mieściłoby 
się laboratorium. Nowa część pomieściła-
by także magazyn na dokumentację me-
dyczną, którą trzeba przechowywać przez 
20 lat, a która obecnie ma swoje lokum 
w piwnicy. W nowym skrzydle znalazło-
by się również miejsce na niezbędny przy 
pracy agregat prądotwórczy, bo podczas 
nierzadkich przerw w dostawie prądu pra-
ca w przychodni zamiera.

– Placówka działa od 
godz. 8.00 do 18.00 i w tym 
czasie tętni w niej życie. 
Wielu ludzi, miejscowych, 
korzysta z niej przez całe 
swoje życie, od poczęcia 
do śmierci, a chcielibyśmy, 
żeby służyła pacjentom na 
coraz wyższym poziomie. 
Do tego potrzebna jest jed-
nak rozbudowa – ocenia 
kierowniczka.

Wstępne oszacowanie 
budowy nowego skrzydła 
wynosi ok. 2,5 mln. zł. Pani 
doktor uważa, że pieniądze 
na ten cel na pewno znajdą 
się, trzeba tylko chcieć. Ich 
źródłem mógłby stać się 
nie tylko budżet gminny, 
ale i różnorodni sponsorzy. 
Być może wkrótce zostanie 
powołany społeczny ko-
mitet na rzecz rozbudowy 
ośrodka  w Gliniance, któ-
ry zajmie się działaniami 
praktycznymi wspierający-
mi ambitny zamiar rozbu-
dowy.  Piotr Kitrasiewicz

Dwie przychodnie
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Witajcie, kochane góry,
O, witaj droga ma rzeko!
I oto znów jestem z wami, 
A byłem tak daleko!

Jan Kasprowicz

19 lutego uczniowie Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Gliniance, przy-
witali nasze polskie góry. A pojechali-
śmy tam… po naukę. Chociaż, patrząc 
z dystansem, może... uciekliśmy tu od 
głupstwa ludzkiego i wrzawy i od smut-
ku tak smutnej dziś waszej Warszawy 
(Tetmajer). I nie byłoby pewnie w tym 
nic dziwnego. Ot, zwykły kilkudniowy 
wyjazd jak inne, gdyby nie fakt, że uda-
ło się go zorganizować dla osób, które 
w większości nigdy z takiej formy wy-
poczynku nie korzystały, i to z różnych 
powodów. Tylko troje z nich (zazna-
czam organizator umie jeździć na nar-
tach) miało wcześniej kilka razy narty 
na nogach. Czy było fajnie? Myślę, że 
tak, skoro nie chciało się nam wracać. 
Czternaścioro młodych ludzi bardzo 
chętnie pobyłoby ze sobą jeszcze kilka 
dni dłużej. A cóż tam było takiego, co 
trzymało? Chyba nie nauka na nartach 
z miejscowym typowym góralem mó-
wiącym… po góralsku, czy wieczorne 
zjazdy, albo kąpiel w basenach termal-
nych przy 10 stopniach mrozu. Pewnie 
też nie podziwianie niezwykle urokli-
wej, najwyżej położonej miejscowości 
w Polsce ani chodzenie po małych gór-

kach (z Pasma Gubałowskiego do pod-
nóża Tatr Zachodnich). Pewnie i oglą-
danie Centrum Olimpijskiego i skoczni 
narciarskich nas, jak i Gombrowicza, 
nie wzruszyło, no, to może nieprzespa-
ne noce? – nie, takich nie było (ups). 
To może jednak ta „oto tatrzańska sie-
lanka, łagodną wabi ponętą, jak dziew-
czę, co uśmiechniętą, twarzyczką wita 
kochanka”. Do Asnyka też nam chyba 
daleko.

To chyba atmosfera i trochę inny świat, 
w którym, na co dzień młodzi ludzie, tak 
często muszą być dorośli. Chcieliśmy to 
opisać, bo byliśmy dumni, że w końcu 
(po raz pierwszy od dziesięciu lat) udało 
nam się pojechać, na wcale nie taki tani, 
kilkudniowy wypoczynek. Ale jak wszyst-
kie te wrażenia ubrać w słowny płaszczyk? 
Postanowiliśmy zatrzymać je dla siebie 
i po prostu podziękować. 
A jest komu. I znowu by 
się nie udało, gdyby nie 
kilka osób, którym po 
prostu zależało. Nieste-
ty, nie wszyscy sponsorzy 
wywiązali się z obietnicy. 
Dlatego, doceniamy tych, 
którym można było zaufać 
– ogromne podziękowa-
nia należą się Pani Wójt 
Annie Bętkowskiej i Panu 
Skarbnikowi Wiesławowi 
Miłkowskiemu za wspar-
cie i pomoc finansową. 

Podziękowania dla Caritas Diecezji War-
szawsko-Praskiej za wsparcie; dla księdza 
Dariusza Franczaka z Glinianki za pomoc; 
dla wszystkich osób prywatnych, które 
wrzuciły kilka swoich groszy i dla nasze-
go Prezesa Pana Piotra Kotnisa z UKS Orły 
(klubu działającego przy naszym gimna-
zjum). Dziękujemy Panu Kierowcy, który 
cierpliwie znosił nasze szybkie pomysły na 
sympatyczne spędzanie czasu, dziękujemy 
Państwu Toporom z Białego Dunajca, któ-
rzy z anielską wręcz cierpliwością znosili 
nasze młodzieńcze zmagania z ośrodkiem. 
A przede wszystkim podziękowania nale-
żą się pani Jolancie Boguckiej, która miała 
ogromnie dużo cierpliwości dla organiza-
torów, nieogarniających wszelkiej roboty 
papierkowej. Przyjmijcie, prosimy, wyrazy 
naszej wdzięczności.

W. Doman, Gimnazjum w Gliniance

W końcu... kulturalnie (poetycko) na nartach
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Najwięcej mnie pociąga literatura rosyj-
ska (…) – Dostojewski i Tołstoj, to sprawy 
ludzkie (…).  

Tak, w jednej ze swych książek, Sta-
nisław Vincenz relacjonuje rozmowę z 
pewnym młodym człowiekiem, spotka-

nym gdzieś na Węgrzech. Wydaje się bez 
związku, jednak słuchając tekstów ro-
syjskich pieśniarzy, czuć jakby strunę na-
szego życia znaleźli i delikatnie trącali.

Pieśni rosyjskich bardów mieliśmy oka-
zję posłuchać 8 marca w Gimnazjum J.P. 
II w Gliniance. Na koncercie z okazji Dnia 
Kobiet wystąpiła grupa „Piąty dzień”. Ze-
spół tworzą: K.Kucharzewska – śpiew; go-
ścinnie M. Sokołowska – śpiew; J. Kuchar-
ska – skrzypce; D. Świątek – instrument 
klawiszowy śpiew; R. Koelblen – gitara, 
śpiew; S. Waszak – gitara, bas akustyczny 
i śpiew; P.M. Cieński – scenariusz i prowa-
dzenie. Jak sami o sobie mówią są „grupą 
przyjaciół, których połączyło wspólne za-
miłowanie do melodii i słowa, czyli pio-
senki po prostu”.

Spodziewaliśmy się Wysockiego, Oku-
dżawy, tych najbardziej znanych. Tymcza-
sem, ku miłemu zaskoczeniu, ugoszczono 
nas pieśniami mniej znanych, ale jakże 

wartych poznania, bardów i „bardotek”, 
jak nazwał je Piotr Cieński. Usłyszeliśmy 
utwory Wizbora, Annienskiego, Gorod-
nickiego, Kazancewej, Doliny, Dolskiego, 
Szczerbina, Rozenbauma oraz Szaowa. 
Wszyskie piosenki w przekładach autor-
skich zespołu „Piąty dzień”, dzięki czemu 
dane nam było posłuchać nie tylko prze-
bojów, ale też mniej znanych, a nie mniej 
pięknych melodii. Zabawne, przewrotne, o 
miłości, o ludzkiej naturze, o codzienności 
i o ponadczasowości, o życiu po prostu. 
Czy dlatego tak przypadają nam do gu-
stu? Przyznam, że przy dźwiękach „Pocią-
gu tranzytowego przez Ukrainę” Timura 
Szaowa, uśmiech wywołało wspomnienie 
długich godzin spędzonych w posterunku 
granicznym, gdzieś na wschodzie tego kra-
ju. Zapewne każdy znalazł coś dla siebie. 
Kameralnie, nastrojowo, choć sala wypeł-
niona była po brzegi. Przy kawie i ciastku 
miło było posłuchać. ag 

O miłości, o ludzkiej naturze… nastrojowo.
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W dniu 7 marca br. gminę Wiązowna 
odwiedził kabaret ZYGZAK, który zapre-
zentował wiązowskiej publiczności prze-
zabawne skecze. W poniedziałkowy wie-

czór w sali tanecznej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wiązownie odbył się występ 
kabaretowy, zorganizowany z okazji 
zbliżającego się Dnia Kobiet. To był wy-

jątkowy wieczór. Świet-
ne skecze, publiczność 
w roli aktorów. A w fina-
le – niezwykła piosenka 
tańczących mikołajów. 
Przez blisko dwie godziny 
publiczność zrywała boki 
ze śmiechu. Publiczność, 
w większości panie, wy-
pełniła salę do ostatniego 
miejsca i trudno się temu 
dziwić, bo impreza zapo-
wiadała się wyśmienicie 
i taka też była.  ES

Kolegium redakcyjne odbyło się w gabinecie 
pani wójt. Rozpoczęło się kilka minut po godz. 
15.00, a właściwie próbowało się rozpocząć, 
bo kilka czynników przeszkadzało w przejściu 
do meritum. Ale po kolei.

Przy stole zasiadły panie, członkinie 
szacownego grona kierowniczego „Powią-
zań”, w osobach: pani Urszuli, pani Doro-
ty, pani Małgorzaty oraz pani Eweliny, peł-
niącej odpowiedzialną funkcję sekretarza 
redakcji. Wśród nich usiadł wystraszony 
redaktor naczelny czyli pan Piotr, najwy-
raźniej zestresowany jako jedyny przed-
stawiciel płci brzydkiej w tym niewieścim 
gronie. Czuł się trochę jak don Kichot wal-
czący z wiatrakami, bo kiedy próbował dać 
sygnał do rozpoczęcia obrad, okazywało 
się, że nikt go nie słucha. Panie gaworzy-
ły między sobą, wymieniały uwagi, spo-
strzeżenia i opinie na temat osób, zjawisk 
i trendów w gminnych obyczajach. Pani 
wójt kończyła pałaszować łososia w gala-
recie zakupionego w pobliskim sklepie GS, 
bo tego dnia jeszcze nic nie jadła, urobiona 
jak zwykle po łokcie w urzędowych  spra-
wach. Współczucie dla jej, a także własne-
go, trudu wyraziła pani Ula, która napo-
mknęła, że pracując jako sekretarz gminy 
w znanych miejscowościach na zachód 
od Warszawy nigdzie nie miała tak wiele 
pracy, jak właśnie w Wiązownie. A ponie-
waż sama była głodna, wysępiła od pani 
wójt kawałek łososia i spożyła w dwóch 
(trzech?) kęsach. Pozostali patrzyli z zawi-
ścią na objadające się szefowe, ale nic nie 
powiedzieli. To znaczy, naczelny próbował 
przejść do meritum spotkania, ale widząc, 
że panie znowu między sobą dyskutują o 
wyższości Wiązowny nad Glinianką lub 
odwrotnie, a jego nikt nie słucha, obraził 
się i wyłączył z ogólnej rozmowy, a skupił 
na siedzącej obok pani Małgosi. Rozma-

GOK pełen śmiechu

wiało im się nieźle, 
bo wrażliwe oso-
bowości zawsze 
znajdą wspólny ję-
zyk, kiedy pani Ula, 
która właśnie skoń-
czyła łososia, zapa-
trzyła się w nich z 
niezadowoleniem, 
a po chwili rzekła:

– A co wy tak 
szepczecie?

– A co, jest pani 
zazdrosna? – zare-

plikował pan Piotr, który spojrzawszy na 
zegarek wkurzył się i powiedział niczym 
rozzłoszczony Kaczor Donald:

– Dziewczyny! Cisza!
Zamilkły, nieco zaskoczone, a pani wójt 

skinęła głową z aprobatą. Redaktor na-
czelny przystąpił do odczytywania tema-
tów do najbliższego numeru „Powiązań”, 
po czym nastąpił typowy w takiej sytuacji 
trust mózgów i wypowiedzi typu: „Dla-
czego o tym, a nie o tamtym?”, „To nie 
wypada”, „O tym koniecznie”, „Ci się ob-
rażą, jak to napiszemy”, „Tamte się obrażą, 
jak nie napiszemy” itd. Redaktor naczelny, 
który w swojej bogatej karierze żurnali-
stycznej uczestniczył w kolegiach redak-
cyjnych wysokonakładowych czasopism 
ogólnopolskich, teraz pomyślał z żalem, 
że była to fraszka w porównaniu z prowa-
dzeniem gminnej gazety o nakładzie 1500 
egzemplarzy. Bo przecież na każdym kroku 

i w każdym zdaniu trzeba uważać, żeby w 
społeczności w której wszyscy się znają nie 
nadepnąć komuś na odcisk, nie poruszyć 
niewygodnej struny, nie zajrzeć za kulisy 
takich czy innych personalnych układzi-
ków i powiązań. Bo chociaż tytuł pisma 
brzmi właśnie „Powiązania”, i można by 
na ten temat mnóstwo napisać, to odpo-
wiedzialność redakcji realizującej politykę 
gminy jest ogromna i trzeba czasem robić 
dobrą minę do złej gry i udawać, że się nie 
dostrzega, iż były król jest wprawdzie nagi, 
ale za to ma zorganizowanych popleczni-
ków, którzy wciąż próbują przyodziać go 
w nieistniejące szaty.

Uff ! Kolegium wypracowało tematy 
kolejnego numeru. I tak połowa z nich 
została potem zmieniona, bo wydarzenia 
prześcigały się nawzajem i trzeba było 
ich odbicie zamieścić na łamach. Oce-
niając poprzedni numer kolegium doszło 
do wspólnego wniosku, że wprowadzo-
ne zmiany wyszły pismu na korzyść, 
jak chociażby większa czcionka druku i 
kontrastujący z tłem tytuł gazety. A tak-
że rozkładówka zamieszczająca ważny i 
aktualny temat numeru, zamiast prakty-
kowanej uprzednio mozaiki tematycznej. 
Wprawdzie pani Dorota czegoś tam się 
dopatrzyła, a pani Ewelina powiedziała, 
że to wina naczelnego. Na pana Piotra na-
skoczyły wspólnie pani Ula i pani Doro-
ta, ale w obronę wzięła go pani Małgosia, 
co wywołało kolejny atak furii pani Uli. 
Przebieg spotkania dyskretnie nadzoro-
wała pani wójt, która pilnowała, żeby 
członkowie obrad nie pobili się. A ponie-
waż na biurku szefowej gminy co chwila 
dzwonił telefon, a w sekretariacie czekali 
interesanci, trzeba było opuścić gabinet i 
zabrać się do roboty. Już nie przy biurku, 
tylko w terenie. Redakcja

Wesołe zebranie 
czyli zza kulis gazety gminnej
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W dniu 05.02.2011 r. orliki z Gmin-
nej Akademii Piłkarskiej uczestni-
czyli w turnieju o Puchar Burmi-
strza Gminy Góra Kalwaria. To był 
nasz drugi turniej w nowym roku 
i po raz drugi zajęliśmy pierwsze 
miejsce! 

Wcześniej 02.02.2011 r. aby 
lepiej przygotować się do za-
wodów rozegraliśmy spotkanie 
towarzyskie z zespołem Victo-
rii Sulejówek które zwyciężyli-
śmy 7-3. Po wygranych meczach 
sparingowych, mieliśmy okazję 
zobaczyć jaki prezentujemy po-
ziom podczas turnieju w którym 
brało udział wiele mocnych dru-
żyn. Zawodnicy zaprezentowali 
świetną formę i potwierdzili, że 
uzyskiwane przez nas wyniki w 
spotkaniach kontrolnych nie są 
dziełem przypadku. Dramaturgia 
podczas zawodów było ogromna 
dwa razy bardzo istotne bramki 
strzelaliśmy w końcowych sekun-
dach spotkania najpierw piękny 
strzał z woleja Maksymiiana Ja-
rząbka a następnie trafienie Julki 
Sasal dające nam pierwsze miej-
sce w grupie i awans po półfina-
łu, także finał który rozstrzygnę-
liśmy na swoją korzyść w rzutach 
karnych był pełen emocji. Fakt że 
w pokonanym polu zostawiliśmy 

tak uznane drużyny jak SEMP 
Ursynów, Broń Radom czy Unia 
Warszawa świadczy o tym ,że 
szkolenie młodych adeptów pił-
karskich w Gminie Wiązowna 
idzie w dobrym kierunku. Kolej-
ny turniej gramy już za tydzień 
w Warszawie przy ulicy Szanajcy, 
już teraz udział zapowiedziały 
zespoły z Płocka, Radomia i Ży-
rardowa zatem poziom będzie 
wyskoki a nasi zawodnicy dadzą 
z siebie wszystko by pokazać się 
z jak najlepszej strony. 

Zapraszamy wszystkie chętne 
dzieci do nas na treningi gwaran-
tujemy stałe podnoszenie umie-
jętności i wiele niezapomnianych 
wrażeń związanych z licznymi 
meczami oraz turniejami.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU:
1.  Gminna Akademia 

Piłkarska Wiązowna
2. Unia Warszawa
3. Broń Radom
4. Victoria Sulejówek
5. Delta Warszawa
6. Unia Warszawa 2
7.  KS Nadstal Krzaki 

Czeplinkowskie
8. Broń Radom 2
9. SEMP Ursynów
10. Marcovia Marki

Piotr Kobierecki

W ferie zimowe 2011r. klub GKTS 
Wiązowna zorganizował i przeprowa-
dził treningi tenisa stołowego dla dzie-
ci i młodzieży z Gminy Wiązowna.

W 10 – dniowym obozie teniso-
wym (4 godziny dziennie) oprócz 
treningów i testów tenisowych 
uczestniczyliśmy w 2 turniejach 
w Otwocku i u siebie w Grand 
Prix Wiązowny.

Na zakończenie obo-
zu przyjechali do nas 
na sparing zawodnicy 
z Pogoni Siedlce. Tre-
ningi miały na celu po-
prawienie regularności 
uderzeń oraz naukę 
i poprawę serwów. Tre-
ningi w ferie miały też 
przygotować zawod-

ników do udziału w kolejnych 
turniejach rangi mistrzowskiej 
m.in. w Brzegu Dolnym III OTK 
kadetów, III WTK żaków i III 
WTK juniorów w Wyszogrodzie.

Frekwencja oraz zaangażowa-
nie w treningi była bardzo wy-
soka, co bardzo cieszy trenerów 
z Wiązowny.

Trenerzy GKTS Wiązowna

Aikido w Wiązownie
Od niedawna w Wiązownie działa sekcja Aikido. Prowa-
dzi ją sensei Sławomir Szewczyk, posiadacz czwartego 
dana, mistrz klasy międzynarodowej prowadzący treningi 
m.in. w krajach Federacji Rosyjskiej, na Ukrainie, Białoru-
si, Słowacji i w Bułgarii.  

– Aikido to sztuka walki rozwinięta przez O’senseia 
Morihei Ueshibę.

Już jako dziecko rozpoczął praktykowanie japoń-
skiej sztuki wojennej. Z różnych szkół wybrał najbar-
dziej skuteczne, a jednocześnie najmniej uszkadzające 
napastnika elementy i stworzył z nich spójny system 
rozwoju duchowego i samoobrony. Do śmierci w roku 
1969 był niepokonany. 

Jego uczniowie spopularyzowali Drogę Pokoju na 
cały świecie – mówi sensei Szewczyk.

Według mistrza, trening Aikido można rozpocząć 
w każdym wieku, ponieważ pozbawiony jest elemen-
tów rywalizacji. Aikido kształtuje tolerancję i odpo-
wiedzialność. Wspólny  wysiłek fizyczny integruje 
grupę i zacieśnia więzi koleżeńskie. W grupie również 
łatwiej pokonywany jest lęk przed nowym zadaniem 
i wzmacniana wiara we własne możliwości. 

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkolno-Gimna-
zjalnym w Wiązownie, w poniedziałki i środy w godz. 
14.20-16.00, po 45 min. dla dzieci młodszych oraz 
60 min. dla dzieci starszych. W sumie ćwiczy ok. 20 
osób. Lekcje dla grupy młodszej odbywają się w go-
dzinach umożliwiających powrót do domu autobu-
sem szkolnym. GCI

10 dni z tenisem stołowym…

Kolejne pierwsze miejsce
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Ukazał się pierwszy numer wydawanego przez Staro-
stwo Powiatowe w Otwocku „PIK-a – Powiatowego In-
formatora Kulturalnego”, miesięcznika przekazującego 
ofertę kulturalną miast i gmin powiatu otwockiego. Nr 
1 zawiera informacje o imprezach domów i ośrodków 
kultury,  a także klubów, bibliotek i szkół na marzec br. 

Każdy numer ukazywać się będzie w formie elektro-
nicznej i papierowej. W tej ostatniej postaci na razie 
na ośmiu kolorowych stronach (kolumnach). A celem 
tym jest zebranie w jedną całość rozproszonych do tej 
pory informacji o inicjatywach i zapowiedziach kultu-
ralno-artystycznych podejmowanych przez powołane 
do tego celu placówki z terenu Otwocka, Wiązowny, 
Karczewa, Józefowa, Celestynowa, Kołbieli, Osiecka, 
Sobieni-Jezior. GCI

Miesięcznik promujący kulturę



W dniu 5 lutego 2011 roku w Hali 
Sportowej Zespołu Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi nr. 80 w Warszawie-Ursus 
miało miejsce ważne wydarzenie tanecz-
no-sportowe. Po raz pierwszy w tym roku 
odbył się VI Karnawałowy Turniej Tańca 
Disco i Hip Hop Solo o Puchar Burmistrza 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Podobnie 
jak w styczniu ubiegłego roku organizato-
rami turnieju byli Urząd Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy, Ośrodek Kultury „AR-
SUS”, Dom Kultury „KOLOROWA”, Ze-
spół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 
nr.80, Zespół Tańca Nowoczesnego.

HAND TO HAND I STUDIO TAŃCA 
„STOP AND GO”.

Celem turnieju było wyłonienie najlep-
szych tancerzy Disco Dance Freestyle i Hip 
Hop w poszczególnych poziomach za-
awansowania, popularyzacja tańca wśród 

dzieci i młodzieży jako formy aktywnego 
wypoczynku i promocja Dzielnicy Ursus. 

GOK w Wiązownie reprezentowało 10 
dziewcząt wybranych z sekcji tanecznej 
RYTM. Mimo dużej konkurencji i dobre-
go przygotowania zawodników nasze tan-
cerki wykazały się dużymi umiejętnościa-
mi w tańcu sportowym i zajęły wysokie 
miejsca. 

Tancerki przygotowane przez Annę 
Chwalczuk zdobyły 2 złote medale i pu-
char za II miejsce oraz zajęły 5 miejsc fina-
łowych w poszczególnych ligach i katego-
riach wiekowych .

OSIĄGNIĘCIA TANCEREK : 
Liga A
1.  Natalia Ciąćka V miejsce w kat. solo di-

sco freestyle (rocz. 2000 i 1999)
Liga B
1.  Magdalena Kucharska II m., pu-

  char w kat. solo disco freestyle 
(rocz. 1999,1998) 

2.  Wiktoria Galińska IV m. w kat. solo di-
sco freestyle (rocz. 1999, 1998) 

3.  Justyna Jedlak VI m. w tej samej katego-
rii

Liga C
1.  Urszula Mucha I m. I złoty medal w kat 

w kat. solo disco freestyle (rocz. 2001-
2003) 

Liga D
1.  Julia Przywoźna I m. i złoty medal 

w kat. solo disco freestyle (rocz. 2001)
2.  Julia Milewska IV m. w kat. solo disco 

freestyle (rocz. 2000)
3.  Karolina Kałowska VI m. w kat. solo 

disco freestyle (rocz. 2001)
2.  Kasia Dąbrowska VI m. w kat. solo di-

sco freestyle (rocz. 1995 i starsi)
W sumie tancerki GOK dwa razy 

stanęły na najwyższym podium, 
a jedna z nich wywalczyła II miejsce. 
Pozostałe koleżanki zdobyły dyplomy 
za miejsca finałowe.  A.Ch.

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie 
ma przyjemność zaprosić młodzież w wieku od 10 do 16 lat 

z gminy Wiązowna do udziału w projekcie pt.

ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA
W ramach projektu m.in.: WARSZTATY TEATRALNE – WARSZTATY PLASTYCZNE – WARSZTATY RZEŹBIARSKIE

Młodzi artyści wystawią własne PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE i zorganizują WYSTAWĘ swoich PRAC plastycznych.

Zajęcia realizowane są od kwietnia do czerwca 2011. Gwarantujemy drobny poczęstunek, a dzieciom spoza Wiązowny – dowóz na 
zajęcia. Uczestnicy NIE PONOSZĄ ŻADNYCH KOSZTÓW udziału w projekcie. KRYTERIA REKRUTACJI dostępne w GOK Wiązowna. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Szczegółowe informacje: www.gok-wiazowna.pl, tel. (22) 780 41 79, e-mail: gokgok@wp.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Pomoc w uzyskaniu:
WARUNKÓW ZABUDOWY, POZWOLEŃ 

NA BUDOWĘ, ODBIORU OBIEKTÓW
tel. 506 093 163

Tancerki GOK na najwyższym podium
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Ferie w Gminie Wiązowna


