
PowiązaniaPowiązania

W NUMERZE:W NUMERZE:W NUMERZE:

Wydawca: 
Urząd Gminy WiązownaISSN 1509-4103

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

NR 2 • LUTY 2012

ŚWIETLICA 
W RADIÓWKU 
ZNOWU 
ZAPRASZA 
 STR. 2

ZMIANY 
W ORGANIZACJI 
RUCHU 
W DNIU 
26 LUTEGO 
 STR. 7

SOŁTYS PRZYJAZNY 
DZIECIOM 
 STR. 7

PODRÓŻNIK 
W GOK
 STR. 12



Świetlica 
jak nowa
W sobotę 11 lutego w Radiówku nastąpiło uroczyste 
otwarcie świetlicy osiedlowej. 

Przybyłych powitali Małgorzata Plejznerowska i Konrad 
Żuławnik, młodzi ludzie, którzy razem ze swoimi rówie-
śnikami zaangażowali się modernizację i remont istnie-
jącej od wielu lat, ale mocno zaniedbanej i praktycznie 

nie funkcjonującej placówki. Zaprezentowali licznie przybyłym 
mieszkańcom zdjęcia z prac remontowych podczas których m.in. 
wymieniono drzwi wejściowe, uszczelniono okna, zamontowano 
nowe oświetlenie, wyrównano i oczyszczono ściany. 

– Planujemy także nową wykładzinę, wymianę rynien, położe-
nie chodnika przed świetlicą oraz umieszczenie terakoty na ganku. 
Pragniemy, aby to miejsce przyczyniło się do nowego zintegro-
wania nas, mieszkańców, bo w ciągu ostatnich lat nasza wspól-
na więź zanikła i przestaliśmy cokolwiek robić razem – po-
wiedziała pani Małgorzata, a pan Konrad podkreślił, że nowe 
wyposażenie kuchni oraz krzesła i stoły, zostały zakupione 
dzięki unijnemu projektowi „Wiązowskie ścieżki do kariery”, 

za co podziękowali pani wójt oraz dyrektorowi Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej. 

Opowiedzieli, że oprócz stałych zajęć, typu warsztaty pla-
styczne, gra w brydża i szachy, mają w planach regularne orga-
nizowanie imprez okolicznościowych, w tym pikników rodzin-
nych. Chcą powrócić do tradycji obchodzenia Dni Radiówka. 
A w czerwcu, podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej, któ-
rych współgospodarzem jest Polska, będą wspólnie z miesz-
kańcami oglądać transmisje na świetlicowym telewizorze.

– Narzekaliśmy na naszą młodzież, a oni wzięli się do roboty 
i przyczynili do tego, że nasze osiedle żyje. Dzięki nim zaistniała 
realna szansa, że na naszym terenie zacznie się wreszcie dziać coś 
fajnego – powiedział w imieniu mieszkańców, Piotr Jaworski.

Pani Małgorzata i pan Konrad przyjęli prezenty dla świetlicy 
wręczone im przez mieszkankę Katarzynę Lacką oraz dyrekto-
ra Gminnego Ośrodka Kultury Annę Przeździecką. Od pierwszej 
z pań otrzymali naczynia kuchenne oraz zestaw herbat, a od dru-
giej gry stołowe.

Wójt Anna Bętkowska wyraziła nadzieję, że praca młodych 
mieszkańców Radiówka oraz dalsza współpraca z osobami 
ze starszego pokolenia nie pójdzie na marne i stanie się kulą 
śnieżną, która tocząc się nabierze większego kształtu i rozkręci 
działalność świetlicy.

– Życzę wam, żebyście z pożytkiem wykorzystali to miejsce 
oraz żebyście się wzajemnie szanowali i lubili – powiedziała wójt.

Dyrektor GOPS Małgorzata Łysik przedstawiła wyniki prze-
prowadzonej na jesieni ankiety. Okazało się, że wiele opinii 
mieszkańców dotyczących m.in. słabej integracji środowisko-

wej czy bezużyteczności budynku świetlicy, już się zdezak-
tualizowało.

– Małgosia i Konrad bardzo zaangażowali się w pro-
jekt odrestaurowania świetlicy i przywrócenia jej funk-
cji służenia lokalnej społeczności. Poświęcali w tym celu 
swój czas i energię załatwiając wiele spraw w Urzędzie Gmi-
ny oraz w GOPS-ie. Za to wszystko bardzo im dziękujemy 
– powiedziała dyrektor.

Po części ofi cjalnej nastąpił początek integracji śro-
dowiskowej, jeszcze nie przy szachach, brydżu i trans-
misji Euro, lecz przy kiełbaskach z grilla, słodkościach 
i napojach owocowych. Była także zabawa na mroź-
nym powietrzu przed budynkiem: mieszkańcy w różnym 
wieku podzieleni na dwie grupy przekazywali sobie 
„hasło”. Jedna grupa próbowała odgadnąć, co wymyś-
liła druga, a odbywało się to przy akompaniamencie śmie-
chu i głośnych okrzyków. PIOTR KITRASIEWICZ
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Półmaraton nadbiega…
W dniu 7 lutego w Urzędzie Gminy 
Wiązowna odbyło się spotkanie 
dotyczące organizacji Półmaratonu 
Wiązowskiego, który odbędzie się 
w ostatnią niedzielę 
tego miesiąca czyli 26 lutego.  

Spotkanie poprowadziła wójt Anna 
Bętkowska. Z ramienia Urzędu Gmi-
ny udział w konferencji wzięli także 

m.in. zastępca wójta Tomasz Kostyra, za-
stępca naczelnika Wydziału Administracji 
i Spraw Obywatelskich Lidia Piotrowska, 
naczelnik Wydziału Technicznego Bogu-
sław Markowski. W trakcie dyskusji zgo-
dzono się, że przygotowania do tegorocz-
nego Półmaratonu Wiązowskiego odby-
wają się zgodnie z harmonogramem.

– Panujemy nad wszystkim, a jeśli 
chodzi o terminy to jesteśmy nawet mały 
krok do przodu. Nie przewiduję żadnych 
opóźnień, ani komplikacji. Tegoroczny 
Półmaraton Wiązowski na pewno się 
odbędzie – deklaruje dyrektor imprezy, 
Tomasz Kostyra.

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI
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Impreza rozpocznie się o godz. 9.40 
biegiem Małego Ćwierćmaratonu na dy-
stansie 1,05 km dla dziewcząt i chłop-
ców urodzonych w latach 1999-2004.  
O godz. 10.00 rozpocznie się Mały 
Półmaraton (2,11 km) z udziałem za-
wodników i zawodniczego z roczników 
1996-1998. Krasnoludki czyli dzieciaki 
urodzone w roku 2005 oraz młodsze wy-
startują na 0,2 km o 11.10, a o 11.20 po-
biegną zawodnicy z czasem powyżej 2.30 
godz. czyli osoby niepełnosprawne oraz 
słabsze pod względem kondycyjnym. 

Głównym punktem imprezy będzie 
Półmaraton, którego start tradycyjnie 
zapowiedziano na samo południe. Jak 
zwykle biegacze będą mieli do pokona-
nia dystans 21,097 km. O godz. 12.15 
rozpocznie się rywalizacja w biegu na 
5 km. Oprócz ceremonii dekoracji w po-
szczególnych biegach, nastąpi wręcze-
nie Pucharu Wójta dla szkoły, z której 
największa liczba zawodników ukoń-
czy bieg w stosunku do ogólnej liczny 
uczniów szkoły.  Pozostałe szkoły otrzy-
mają wyróżnienia w postaci pucharów, 
dyplomów i sprzętu sportowego. Wśród 
uczestników biegów „małych” (ćwierć- 
i półmaratony), odbywających się pod 
hasłem „Biegam nie dla wyniku, lecz dla 
zdrowego nawyku”, rozlosowanych zo-
stanie 50 nagród rzeczowych.

– Półmaraton Wiązowski jest imprezą 
promującą naszą gminę w całym kraju, 
bo udział biorą w niej  miłośnicy bie-
gania i zdrowego trybu życia z różnych 
stron Polsce, a nawet spoza jej granic, 
o czym świadczą zgłoszenia od ekip zagra-
nicznych. Na obecną chwilę mamy zgło-
szenia od zawodników z Ukrainy. Udział 
w Półmaratonie zadeklarował także wo-
jewoda mazowiecki Jacek Kozłowski 
– powiedziała wójt Anna Bętkowska. PK

Na pomoc 
łabędziowi
Do Urzędu Gminy Wiązowna 
wpłynęła telefoniczna informacja 
o łabędziu siedzącym na zamarzniętej 
powierzchni stawu na rogu ulic 
Wspólnej i Nizinnej w Duchnowie.

Dzwoniąca mieszkanka dodała, 
że ptak prawdopodobnie przy-
marzł do tafl i. Po przekazaniu 

informacji o łabędziu bezpośrednio wła-
dzom gminy przez sołtysa Stefanówki 
Emilię Sędek przystąpiono do działa-
nia. Do Duchnowa pojechał zastępca 
wójta Tomasz Kostyra, który stwierdził, 
że istotnie, łabędź siedzi na powierzch-
ni lodu i prawdopodobnie wymaga 
interwencji. Wezwano strażaków z sek-
cji wodnej jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Otwocka Wielkiego, która 
przybyła na miejsce ze specjalistycz-
nym pojazdem (tzw. katamaranikiem) 
służącym do  poruszania się po lodzie 
i wodzie. W wyniku parogodzinnej ak-
cji druhów-ochotników, udało się odło-

wić łabędzia, który uciekał po lodzie, 
kilkakrotnie wzbił się w powietrze, ale 
za każdym razem wracał na lód. Niektó-
rzy ze zgromadzonych na brzegu ludzi 
uznali, że ptak ma uszkodzone skrzydło 
i dlatego nie odlatuje.

Wójt Anna Bętkowska przewiozła go 
do Ptasiego Azylu przy Ogrodzie Zoolo-
gicznym w Warszawie, gdzie badania we-
terynaryjne nie potwierdziły, że ptak ma 
złamane skrzydło. Oceniono tam, że był 
zdrowy, ale ze względu na stałe dokarmia-
nie przez mieszkańców na duchnowskim 
stawie nie miał ochoty opuścić tego rejo-
nu. Wywołało to brak aktywności ptaka 
podczas dużych mrozów, co mogło mieć 
fatalne skutki przy braku interwencji.

– Dziękuję strażakom z sekcji wod-
nej jednostki OSP w Otwocku Wielkim, 
naszym ofi arnym strażakom z OSP Wią-
zowna pod komendą Grzegorza Pyzika 
oraz mieszkańcom Duchnowa, którzy 
narażając się na kąpiel w lodowatej wo-
dzie uratowali ostatniego łabędzia ze 
stawu duchnowskiego. Łabędzie są pięk-
ną ozdobą stawu, przyszła zima więc 
chowają się w zaciszne szuwary czy 
krzaki. Może warto chronić ptaki bu-
dując im schronienie na grobli? – po-
wiedziała pani wójt.

– Dziko żyjących ptaków nie wolno 
karmić, bo to zakłóca ich naturalny rytm 
życia oraz potrzebę migracji. Przywią-
zują się do miejsca, w którym natrafi ają 
na pożywienie i nie przemieszczają się 
dalej. Łabędź na duchnowskim stawie 
był przejedzony i co za tym idzie przy-
pisany do miejsca w którym przebywał. 
Możemy dokarmiać ptaki zwierzęta, 
ale nie karmić stale. Powinniśmy dawać 
im pożywienie w trudnych okresach, 
takich jak mrozy, żeby mogły prze-
trwać. Powinniśmy jednak pamiętać, 
aby pożywienia nie składać zawsze w tym 
samym miejscu, lecz w różnych, i żeby 
nie było go nazbyt dużo. Duża ilość po-
karmu gromadzona zawsze w jednym 
miejscu sprawi, że ptaki i zwierzęta po-
czują się do niego przypisane. A to zaburzy 
ich naturalny cykl życia – ostrzega myś-
liwy Jan Markowski, członek Rady Gmi-
ny Wiązowna, który dodał, że jeśli de-
cydujemy się na systematyczne podawa-
nie karmy, to pomyślmy o tym dużo 
wcześniej. Bo decydując się na karmie-
nie bierzemy na siebie odpowiedzialność 
za zwierzęta przez całą zimę. Pomyśl-
my więc również o osłonach od dużych 
mrozów i wiatrów, gdyż jest to faktyczna 
adopcja zwierzęcia. PK
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Bez sprzeciwów
W zgodnej atmosferze i przy braku 
głosów na „nie” rozpatrzono 
osiem projektów uchwał.

Podczas pierwszej w 2012 roku 
sesji Rady Gminy Wiązowna 
dał się zauważyć nowy układ 
kompozycji wnętrza sali kon-

ferencyjnej Urzędu Gminy, polegający 
na przysunięciu do siebie stołów, przez 
co przejście między nimi zminimalizo-
wało się pozostawiając wąski korytarzyk, 
a radni reprezentujący różne poglądy 
przybliżyli się do siebie mając możli-
wość głębszego spoglądania sobie w oczy. 
Jednocześnie powiększyła się przestrzeń 
za ich plecami umożliwiając sprawniej-
sze przemieszczanie się, zwłaszcza od 
strony ściany wewnętrznej.

Wójt Anna Bętkowska przedstawiła 
nowy zespół prawny, złożony z trzech 
pań mecenas, które do czasu ogłoszenia 
przetargu zajmować się będą obsługą 
prawną Gminy. 

Pierwszym z rozpatrywanych pro-
jektów uchwał była sprawa przystąpie-
nia do realizacji projektu „Szkoła Rów-
nych Szans. Programy Rozwojowe Szkół 
– IV edycja” w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten 
będzie realizowany w latach 2012-2014 
przez Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Za-
kręcie w ramach umowy partnerskiej 
z warszawską Fundacją Rozwoju De-
mokracji Lokalnej Centrum Mazowsze. 
W ramach projektu uczniowie ZSG bę-
dą mieli możliwość uczęszczania na do-
datkowe, pozalekcyjne zajęcia dydak-
tyczno-wyrównawcze, jak również na 
koła zainteresowań (w tym zajęcia wy-
równawcze z języka polskiego, mate-
matyki, fi zyki, języków obcych, zajęcia 
z tańca regionalnego oraz terapii arty-
stycznej). Uczniowie mający problemy 
w nauce oraz ci, którzy z innych przy-
czyn są zagrożeni przedwczesnym wy-
padnięciem z systemu oświaty (np. nie-
pełnosprawni lub pochodzący z rodzin 
dysfunkcyjnych) otrzymają doradztwo 
i opiekę pedagogiczno-psychologiczną. 

– W projekcie przewidziano także 
wycieczki oraz zakup sprzętu i pomocy 
dydaktycznych niezbędnych do realiza-
cji zajęć. Wkład własny to wkład rzeczo-

wy:  koszt sal przeznaczonych na zajęcia 
– dopełniła obraz projektu w jego uza-
sadnieniu pełniąca obowiązki kierow-
nika Oświaty Gminnej, Renata Mrocz-
kowska.

Wartość projektu realizowanego przez 
Gminę Wiązowna oraz Zespół Szkolno-
-Gimnazjalny wynosi: 127 710 zł, w tym 
wkład własny 4 650 zł (Szkoła Podstawo-
wa); oraz 68 625 zł, w tym wkład własny 
2 850 zł (Gimnazjum). 

Rada przyjęła zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Wiązow-
na na lata 2012-2024 wraz z prognozą 
kwoty długu i spłat zobowiązań oraz 
zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy 
Wiązowna na rok 2012. 

Przy 12 głosach „za” i 2 wstrzymują-
cych się (jedna z radnych dotarła na ob-
rady ze znacznym opóźnieniem i wzięła 
udział w głosowaniu dopiero przy siód-
mym z ośmiu rozpatrywanych projek-
tów uchwał) zaakceptowano przyjęcie 
Programu Rozwoju Społecznego Gminy 

Wiązowna 2011-2013, określającego za-
sady partycypacji społecznej w Gminie 
Wiązowna, stanowiącego bezpośrednią 
realizację celu szczegółowego projektu 
„Decydujmy razem. Wzmocnienie me-
chanizmów partycypacyjnych w kreo-
waniu i wdrażaniu polityk publicz-
nych oraz podejmowaniu decyzji pu-
blicznych”. 

– W sumie odbyliśmy 8 spotkań par-
tycypacyjnych. W wypracowaniu do-
kumentu fi nalnego udział brało wielu 
mieszkańców gminy reprezentujących 
rozmaite środowiska lokalne. Uczest-
niczyli oni również w przeprowadza-
niu badań ankietowych na wybranych 
gospodarstwach domowych. Zebrane 
informacje posłużyły przeprowadzeniu 
analizy dotyczącej oczekiwań i potrzeb 
społecznych mieszkańców gminy – głos 
zabrała animator projektu oraz pełno-
mocnik grupy mieszkańców biorących 
w nim udział, Urszula Skolasińska, na-
czelnik Wydziału Administracji i Spraw 
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Pierwszym problemem, którym w tym roku zajęli się radni, był dokuczliwy smród, na jaki skarżą się mieszkańcy Woli Duckiej 
i Woli Karczewskiej. Komisja Gospodarcza wysłuchała zdania przedstawicieli mieszkańców, a także fi rmy Lekaro i UG. 
Relację z posiedzenia komisji przedstawiono na sesji (po szczegóły odsyłam do protokołu sesji po jego zatwierdzeniu). 
Sprawa, w tym sposób jej przedstawiania w mediach, wzbudza emocje, ale z dobrą wolą wszystkich stron nastąpić powinno 
stopniowe eliminowanie uciążliwości, co jest celem nadrzędnym dla radnych.

Na sesji 2 lutego rada przyjęła obywatelski projekt Strategii Rozwoju Społecznego Gminy Wiązowna, efekt programu 
„Decydujmy Razem”. Uchwalono także m.in. przystąpienie ZSG w Zakręcie do projektu edukacyjnego Szkoła Równych Szans, 
wysokość ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratunkowych i szkoleniach, jak też dotacje dla powiatu na wykonanie 
mapy podziału drogi w Izabeli i modernizację ul. Szkolnej z budową chodnika w Zakręcie.

Dyskutowano podjętą w grudniu poza pierwotnym projektem porządku obrad, uchwałę o zgodzie na sprzedaż trzech działek 
nad Mienią w Emowie. Dwie z nich okazały się być przeznaczone na potrzeby mieszkańców w zatwierdzonym w poprzedniej 
kadencji Planie Odnowy Miejscowości. Na wniosek Doroty Pliszczyńskiej, popierany przez większość radnych, rozpoczęła się 
zgodna ze statutem procedura uchylenia uchwały o sprzedaży.

Poniedziałkowe dyżury w godz. 16.30-17.00 pełnić będę odtąd wymiennie z wiceprzewodniczącym rady Piotrem Łapińskim. 
Informację o osobie pełniącej najbliższy dyżur przekazuje Biuro Rady pod nr tel. 22 789 01 20 w. 233. Na mieszkańców 
Czarnówki, Glinianki, Kruszówca, Lipowa i Porąb będę również czekać w bibliotece w Gliniance 24 lutego w godz. 17.00-18.00.

Monika Sokołowska, Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

Z prac Rady Gminy WiązownaZ prac Rady Gminy WiązownaZ prac Rady Gminy Wiązowna

– Biorąc pod uwagę zagrożenie życia 
i zdrowia uczestnika działania ratow-
niczego zasadnym jest zróżnicowa-
nie wysokości wypłacania ekwiwalen-
tu za udział w działaniu ratowniczym 
i za udział w szkoleniu pożarniczym 
– poinformowała autorka uzasadnienia 
do projektu uchwały, Urszula Skola-
sińska. 

Ostatnim punktem w ramach roz-
patrywanych projektów uchwał była 
skarga na działanie wójta gminy złożo-
na przez małżonków G., dotycząca nie-
prawidłowości wynikłych przy budowie 
wodociągu. Skomplikowany pod wzglę-
dem legislacyjnym problem scharaktery-
zował przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej, Andrzej Cholewa.

– Skarga ta nie powinna być rozpa-
trywana w trybie administracyjnym, lecz 
na zasadzie roszczenia cywilno-praw-
nego. Powinien to rozstrzygnąć sąd 
cywilny, a nie wójt, bo gmina działając 
w dobrej wierze przejęła przed laty sieć 
wodociągową obarczoną wadą prawną 
– powiedział Cholewa i w imieniu Ko-
misji Rewizyjnej zarekomendował ra-
dzie uznanie skargi na wójta za bez-
zasadną. 13 członków RG przychyli-
ło się do jego zdania, a 2 osoby wstrzy-
mały się od głosu.

Pierwszą w tym roku sesję Rady Gmi-
ny zinterpretować można jako dobrą za-
powiedź na kolejne spotkania samorzą-
dowców. Projekty uchwał przyjmowano 
sprawnie, bez zbędnej dyskusji i niepo-
trzebnych wymian zdań. Już od dawna 
nie zdarzyło się, żeby podczas głosowań 
nie padł ani jeden głos na „nie”.

 PIOTR KITRASIEWICZ

Obywatelskich Urzędu Gminy. Dodała 
ona, że projekt dokumentu został pod-
dany dwukrotnym konsultacjom spo-
łecznym. Konsultowano cele strate-
giczne, operacyjne i działania Progra-
mu, a następnie cały Program. Dzięki 
wspólnemu wysiłkowi wielu osób po-
wstał dokument programowy, który 
w trybie inicjatywy uchwałodawczej 
grupy mieszkańców przedłożony zo-
stał do uchwalenia Radzie Gminy Wią-
zowna. Zgłoszony wniosek podpisało 
72 mieszkańców gminy. 

W dalszym toku obrad wyrażono 
zgodę na udzielenie pomocy fi nanso-
wej w formie dotacji celowej Powiato-
wi Otwockiemu w kwocie 164 850 zł. 
Środki te zostaną przeznaczone na prze-
budowę drogi powiatowej w Zakrę-
cie na odcinku ul. Szkolnej: od drogi 
krajowej nr 2 do będącej drogą gminną 
ul. Jana Pawła II. Ul. Szkolna, przy 
której znajduje się m.in. Zespół Szkol-
no-Gimnazjalny, pełni ważną funkcję 
komunikacyjną we wsi Zakręt, tym 
bardziej, że na terenie ZSG odbywa się 
budowa przedszkola oraz boiska sporto-
wego „Orlik”. Modernizacja drogi obej-
mie wykonanie nowej nawierzchni bitu-
micznej oraz budowę ciągu pieszego. 

– Wprowadzona zostanie także nowa 
organizacja ruchu zwiększająca bezpie-
czeństwo jego uczestników – poinfor-
mował radnych skarbnik Wiesław Mił-
kowski.

Oprócz środków od Gminy Wiązow-
na, Starostwo przeznaczy na tę inwesty-
cję fundusze własne, a także środki pozy-
skane w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 

„Bezpieczeństwo – Dostępność – Roz-
wój”. Umowę dotyczącą partnerstwa 
w tej kwestii podpisano w październiku 
ubiegłego roku.

Rada Gminy udzieliła także zgody 
wójtowi na pomoc fi nansową dla Powia-
tu Otwockiego w innym zakresie. Tym 
razem chodziło o wykonanie mapy po-
działu nieruchomości pod poszerzenie 
drogi powiatowej w Izabeli. W ramach 
tej dotacji celowej Starostwo otrzyma 
kwotę 8 tys. zł. Na ten cel przekazano 
już Powiatowi 5 tys. zł jesienią 2011 
roku, ale Starostwo nie zdołało wyko-
nać mapy podziałowej i zwróciło Gmi-
nie uzyskaną sumę. 

– W chwili obecnej, po przeprowa-
dzeniu rozmów wójt Anny Bętkowskiej 
z Zarządem Powiatu, jest możliwe wy-
konanie mapy w miejscowości Izabela 
przez Powiat Otwocki. Dlatego zachodzi 
potrzeba ponownego udzielenia pomo-
cy fi nansowej w formie dotacji celowej. 
Mapa podziałowa jest konieczna do wy-
tyczenia przebiegu przyszłej drogi asfal-
towej celem pozyskania gruntów pod 
jej budowę – uzasadnił projekt uchwały 
w tej sprawie naczelnik Wydziału Inwe-
stycji Urzędu Gminy, Marek Werstak.

Rada Gminy Wiązowna przyjęła 
uchwałę w sprawie ekwiwalentu dla 
członków Ochotniczej Straży Pożarnej 
za udział w działaniu ratowniczym lub 
szkoleniu pożarniczym organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną lub Gmi-
nę. Członek OSP uzyska 14 zł za każdą 
godzinę udziału w działaniu ratowni-
czym oraz 11 zł za każdą godzinę udzia-
łu w szkoleniu. Ekwiwalent będzie wy-
płacany w okresach kwartalnych. 
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Postawią maszt w Rzakcie
W świetlicy wiejskiej w Rzakcie 
odbyło się zebranie lokalnej 
społeczności. Omówiono m.in. kwestię 
regulacji stanu prawnego gruntów, 
budowę oświetlenia przy drodze 
powiatowej oraz postawienie masztu 
telekomunikacyjnego.

Zjawili się przedstawiciele 
władz gminnych i samorzą-
dowych: wójt Anna Bętkow-
ska, radna Barbara Bratko, 

sołtys Stanisław Smolak, Monika Zie-
lińska oraz Iwona Marczyk z Referatu 
Geodezji Wydziału Spraw Przestrzen-
nych i Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy. Przybyło ponad 40 mieszkań-
ców Rzakty.

Do spraw najważniejszych należała 
kwestia regulacji stanu prawnego grun-
tów w Rzakcie. Monika Zielińska scha-
rakteryzowała dwa dopuszczalne wa-
rianty tej regulacji: grunty gromadzkie 
(stałyby się własnością Gminy Wiązow-
na) lub wspólnotę gruntową (stanowiła-
by współwłasność osób uprawnionych 
do wspólnoty gruntowej czyli posia-
dających gospodarstwa w roku 1962; 
zgodnie z ustawą o Zagospodarowaniu 
Wspólnot Gruntowych). 

W wyniku głosowania większość 
mieszkańców Rzakty wypowiedziała się 
za drugim rozwiązaniem prawnym. 

– Wynik głosowania nie był dla 
mnie zaskoczeniem, gdyż przeprowa-

dziłem wcześniej ankietę wśród na-
szych mieszkańców z której wynikało, 
że większość chciałaby właśnie wspól-
noty gruntowej. W 1962 roku było 
w Rzakcie 175 osób posiadających go-
spodarstwa, teraz jest ich znacznie wię-
cej, bo przecież przejmowali je spad-
kobiercy, niekiedy całkiem liczni. Lista 
uprawnionych gospodarzy znajduje się 
w Urzędzie Gminy. Oczywiście przyję-
cie takiej formy regulacji gruntów na-
kłada na nas obowiązek administrowa-
nia wspólnotą gruntową, co zapewne 
nie będzie łatwe, przynajmniej na począt-
ku, tym niemniej na pewno damy sobie 
radę – powiedział po zebraniu sołtys.

Ważnym tematem spotkania była 
również sprawa masztu telekomunika-
cyjnego, który ma powstać na terenie 
stacji uzdatniania wody w Rzakcie. 

– Maszt stanie w zachodniej części 
działki, na powierzchni liczącej około 
150 metrów kwadratowych. Postawi 
go fi rma, która zostanie wyłoniona pod-
czas zwykłej procedury przetargowej. 
Urząd Gminy zaproponował kwotę 
3 500 zł za wydzierżawienie terenu 
na okres 9 lat i 10 miesięcy – powiedzia-
ła Iwona Marczyk. 

– Żeby środki uzyskane z dzierża-
wy zostały przeznaczone na potrzeby 
wsi Rzakta jej mieszkańcy będą musieli 
sami o to wystąpić do Urzędu Gminy, 
bo w budżecie gminy nie znajdzie się 
zapis o skierowaniu ich na taki cel – po-
wiedziała Anna Bętkowska.

W toku dalszej dyskusji omawiano 
konieczność oświetlenia drogi powia-
towej. Cena projektu takiego oświetle-
nia może wynieść od 13 do 18 tys. zł. 
Z kolei koszt inwestycji polegającej 
na postawieniu 19 słupów na odcinku 
750 metrów oraz  zamontowaniu oświe-
tlenia wyniesie ok. 80 tys. zł. 

– Ponieważ Urząd Gminy nie zaplano-
wał funduszy na nasze oświetlenie w naj-
bliższym czasie, proponuję, żebyśmy in-
westycję tę rozpoczęli sami. Może wtedy 
pani wójt przeznaczy środki na jej do-
kończenie, może przyłączy się do tego 
Powiat Otwocki? – powiedział Smolak.

Znowu rozpętała się żywiołowa dys-
kusja, a jej sfi nalizowaniem było gło-
sowanie. Padło 26 głosów za budo-
wą oświetlenia, w tym przeznaczeniem 
20 tys. zł. na jego projekt. 16 osób wy-
raziło swoje veto. W tej sytuacji rozpo-
częcie budowy, poprzez zakup projek-
tu oświetlenia, stało się faktem. Prze-
głosowano także przeznaczenie kwoty 
8 820 zł na zakup gruzu i utwardze-
nie dróg. Wynik okazał się podobny 
do poprzedniego – większość zgroma-
dzonych oddała głosy na „tak”. Usta-
lono także, iż gruz zostanie wysypany 
na dwóch, a nie na jednym odcinku: część 
na drodze na Popławy, a pozostała ilość 
na drodze na Górach.

Podczas zebrania poruszano także 
inne problemy, w tym wysokość czynszu 
za dzierżawę terenu właścicielce sklepu. 

 PK
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Bezpieczeństwo 
najważniejsze

Fundator wręczył je dziewczętom 
i chłopcom w obecności wicedy-
rektor Krystyny Wyglądały oraz 

kadry pedagogicznej. Odebrał dyplom 
z podziękowaniem od dyrekcji, nauczy-
cieli oraz rodziców uczniów.

– W zimie wcześnie zapada zmrok, 
a dzieci z Rzakty często wracają do do-
mów po godzinie 16.00. Od pętli auto-
busowej linii 720 do swoich posesji mają 
do pokonania od 600 metrów do 1,5 km, 
a droga powiatowa, którą idą, jest czę-
ściowo pozbawiona oświetlenia, w do-
datku kierowcy nadmiernie przekraczają 
dozwoloną prędkość. Zdecydowałem się 
na ten zakup, bo bezpieczeństwo dzieci 
jest rzeczą priorytetową, zdecydowanie 
najważniejszą – powiedział Smolak.

– Pomysł jest bardzo trafny, tym bar-
dziej, że do naszej placówki chodzi tak-
że kilkoro dzieci z sąsiedniego Józefo-
wa w gminie Mińsk Mazowiecki i oni 
mają najdalej do i ze szkoły. To wspa-
niale, że prezent od pana sołtysa trafi ł 
nie tylko do dzieci z Rzakty, ale również 

z sąsiedniego sołectwa. My ze swojej strony 
będziemy przypominać uczniom, że kami-
zelki otrzymali po to, żeby je nosić, a nie 
schować do szufl ady. Docelowo dążymy 
do tego, żeby kamizelki odblaskowe nosili 
wszyscy, także dorośli, ale trzeba zacząć od 
dzieci – wypowiedziała się Krystyna Wy-
glądała.

Stanisław Smolak zamierza w najbliż-
szym czasie zwrócić się do Komendy 
Powiatowej Policji w Otwocku o wy-

stawienie fotoradaru przenośnego na 
przebiegającej przez Rzaktę drodze po-
wiatowej w celu zminimalizowania nie-
bezpieczeństwa wynikającego z nadmier-
nej prędkości pojazdów. PK

Szanowni Państwo! 

W związku z organizacją XXXII Półmaratonu Wią zowskiego, podajemy in formacje dotyczące zmian 
w ko munikacji i w organizacji ruchu w niedzielę 26 lute go 2012 r. 

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU W GODZ. 8.30-14.30: 
1. Wyłączenie w godzinach 8.30-12.00 ul. Kościelnej na odcinku od Szkoły do ul. Pęclińskiej. 
2. Wyłączenie w godzinach 12.00-14.30 ul. Kościelnej na odcinku od restauracji „Mazowsze” do ulic Pęclińskiej 
  i Projektowanej oraz na odcinku od Żanęcina do Rzakty.

ZMIANY W KURSOWANIU LINII AUTOBUSÓW LINII 720 W GODZ. 9.30-16.30: 
1. Skrócenie trasy: Kurs autobusowy 11.50 z pętli Wiatraczna kończy przejazd na pętli autobusowej 
  w Wiązownie (nie pojedzie do Rzakty, w związku z czym nie będzie kursu powrotnego na trasie 
  Rzakta – Wiązowna o godz. 12.58).
2. Skierowanie objazdem przez Wiązowna – Radiówek – Żanęcin – Rzakta dwóch kursów autobusowych 
  tam i z powrotem na trasie Wiązowna – Rzakta wyjazd z Wiązowny 9.45 i 14.55, wyjazd z Rzakty 10.21 
  i 15.28 – autobusy pojadą przez Radiówek.

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

Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o ograniczenie do niezbędnego minimum poruszania się 
pojazdami mechanicznymi po trasie Półmaratonu, a w razie konieczności o zmniejszenie prędkości, 
zachowanie szczególnej ostrożności wobec zawodników i zastosowanie się do poleceń policji i służb 
porządkowych.  Info. UG

26 lutego – zmiany w organizacji ruchu 26 lutego – zmiany w organizacji ruchu 26 lutego – zmiany w organizacji ruchu 
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W dniu 1 lutego w Szkole Podstawowej 
im. Wincentego Witosa w Gliniance 
odbyła się ceremonia wręczenia 
kamizelek odblaskowych 20 uczniom. 
Ufundował je sołtys Rzakty 
Stanisław Smolak. 

PEDAGOG SZUKA PRACY 
TEL. 667 442 264

OGŁOSZENIE BEZPŁATNE
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Obowiązki właścicieli 
nieruchomości

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wiązowna, przypominam Państwu o podstawowych obowiązkach mieszkańca:

1. Obowiązek oczyszczania chodnika 
ze  śniegu, lodu w zimie a  innych 
nieczystości przez cały rok należy 
do właściciela nieruchomości przyle-
gającej bezpośrednio do chodnika.

 Jako właściciela rozumie się w  tym 
przypadku również współwłaściciela, 
dzierżawcę, użytkownika lub każdą 
inną osobę posiadającą nieruchomość 
w zarządzie. Właściciel może zatrud-
nić w tym celu pracownika (dozorcę), 
który ponosi odpowiedzialność za 
sumienne wykonywanie powyższego 
obowiązku. Za nie wywiązywanie się 
z powyższego obowiązku grozi man-
dat karny. Podstawa prawna: ustawa 
o  utrzymaniu czystości i  porządku 
w gminach.

2. Właściciel psa ma obowiązek za-
pewnienia należytego nadzoru nad 
zwierzęciem, a  w  szczególności za-
pewnienie takich warunków byto-

wych, które nie będą niosły zagro-
żenia i uciążliwości dla innych ludzi. 
Stwierdzone do tej pory nieprawi-
dłowości, takie jak: wypuszczanie 
psa bez żadnego nadzoru, spacer 
z  psem wolno biegającym lub bez 
kagańca, brak corocznych szczepień 
przeciw wściekliźnie. Przypominamy, 
że w  myśl art. 77 Kodeksu Wykro-
czeń za dopuszczenie się powyż-
szych wykroczeń grozi kara grzywny.  

3. Właściciel, administrator, użytkow-
nik nieruchomości ma obowiązek 
umieszczenia w  odpowiednim miej-
scu i utrzymania w należytym stanie 
tabliczki z  numerem porządkowym 
nieruchomości. Niedopełnienie tego 
obowiązku zgodnie z art. 64 § 1 Ko-
deksu Wykroczeń zagrożone jest ka-
rą grzywny. Niestety nie powołaliśmy 
Straży Wiejskiej i te wydawałoby się 
oczywiste sprawy pozostają nagmin-
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nie nie respektowane. Policja w wielu 
przypadkach stosuje pouczenia wo-
bec właścicieli. Czy to wystarczający 
środek? Ponieważ przypadki lekce-
ważenia obowiązków są bardzo licz-
ne, a sami mieszkańcy wzywają wój-
ta do radykalnego działania – będę 
przypominać, a w przypadku stwier-
dzenia kolejnych nieprawidłowości, 
będziemy zgłaszać przypadki Policji 
celem pociągnięcia do odpowiedzial-
ności winnych. 

W kolejnych numerach Powiązań 
opiszę obowiązki mieszkańców wynika-
jące z ustawy o odpadach. Zmiany jakie 
muszą nastąpić w gospodarce odpada-
mi wynikające ze zmiany przepisów, 
spowodują duże obciążenie wszystkich 
mieszkańców opłatami za wywóz nie-
czystości stałych z posesji. Warto przy-
zwyczajać się do współodpowiedzial-
ności i zauważać rażące zaniedbania 
innych mieszkańców, które będą nas 
drogo kosztować.

Zwracam się do Państwa o przestrze-
ganie zasad porządkowych.

 WÓJT GMINY ANNA BĘTKOWSKA 

Wodociąg przy Wrzosowej
Od dawna znane były problemy 
z jakością wody na posesjach 
przy ul. Wrzosowej w Gliniance.

W roku 2009 władze Gminy 
Wiązowna uznały, że jest to 
jeden z najpilniejszych do re-

alizacji fragmentów sieci wodociągowej 
i podjęto decyzję o przekazaniu dotacji 
dla ZWiK na zrealizowanie projektu. 
W dniu 15.04.2010 r. zostało uzyskane 
pozwolenie na budowę inwestycji.

W budżecie Gminy na rok 2010 
nie znalazły się pieniądze na zrealizowa-
nie tej inwestycji. Mimo, iż mieszkańcy 
z ul. Wrzosowej wielokrotnie deklaro-
wali chęć udziału w realizacji odcinka 
sieci i partycypacji w kosztach, to jednak 
przepisy nie pozwalały zrealizować w ten 
sposób inwestycji. Dopiero zmiana usta-
wy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie z 2010 r. w art. od 19b 
do 19h pozwala na wykonanie zadań 
publicznych w trybie inicjatywy lokalnej. 
Rada Gminy na sesji w dniu 27 kwietnia 
2011 r. przyjęła uchwałę nr 26.IX.2011 
w sprawie zasad realizacji zadań publicz-
nych w ramach inicjatywy lokalnej. 

Jednocześnie Radzie Gminy i Wójtowi 
udało się znaleźć pieniądze na częściowe 
sfi nansowanie realizacji sieci wodociągo-
wej w ul. Wrzosowej. Dzięki determina-
cji właścicieli działek w okolicach reali-
zacji tej sieci, którzy zadeklarowali udział 
fi nansowy. W sierpniu 2011 r. udało się 
podpisać stosowne umowy i 26 sierpnia 
ZWiK ogłosił przetarg na realizację inwe-
stycji pn. „Budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Glinianka ul. Wrzosowa”.

Zgłosiło się 4 wykonawców, z któ-
rych dwie oferty nie mieściły się w kwo-
cie przeznaczonej na tą budowę (czyli 

łącznie dotacja celowa Gminy i wpłaty 
9 mieszkańców).

W dniu 3 października została pod-
pisana umowa na wykonanie i rozpo-
częła się realizacja. Mimo trudności wy-
nikających z różnic między mapami za-
sadniczymi, a stanem rzeczywistym uda-
ło się zakończyć inwestycję. Po uzyska-
niu pozytywnych badań wody w dniu 
14.12.2011 r. podpisano protokół od-
bioru prac. Zrealizowana inwestycja 
to 913,5 mb sieci wodociągowej o śred-
nicy DN110 mm, która została położona 
wzdłuż ul. Wrzosowej. Na jej przebiegu 
zrealizowane były przejścia bez-wyko-
powe o łącznej długości 51 mb. Jedno 
pod drogą powiatową (15 mb), dru-
gie pod rowem (4 mb) i pozostałe pod 
wjazdami do posesji. Na tym fragmencie 
sieci zainstalowano 2 zasuwy odcinające 
i 7 hydrantów, w tym jeden podziem-
ny (ze względu na kolizję z wjazdem do 
posesji).

W dniu 02.02.2012 r. Powiatowy 
Inspektor Budowlany wydał pozwole-
nie na użytkowanie.

Aktualnie wydane zostały już 6 miesz-
kańcom warunki techniczne przyłącze-
nia do sieci wodociągowej przy ul. Wrzo-
sowej. 

Należy się spodziewać, że pierwsze 
nieruchomości zostaną podłączone do 
nowej sieci wiosną 2012 r. 

Szczególne podziękowania za aktyw-
ny udział w przygotowaniu i realiza-
cji inwestycji należą się mieszkańcom 
ul. Wrzosowej w Gliniance: Pani Alek-
sandrze Rostkowskiej, Pani Katarzynie 
Miarczyńskiej-Pyc i Panu Ryszardowi 
Jackiewicz. 

JANUSZ CHABER 
DYREKTOR ZWIK W WIĄZOWNIE
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Dwie strony medalu
Przedstawiciele Gminy Wiązowna 
wzięli udział w seminarium 
zatytułowanym „Dobre rządzenie 
w małych gminach. W jaki 
sposób przygotować urzędy oraz 
mieszkańców do współpracy na rzecz 
rozwoju lokalnego?”, które odbyło się 
w dniu 31 stycznia w siedzibie Polskiej 
Agencji Prasowej w Warszawie. 

Seminarium zorganizowała Funda-
cja Civis Polonus przy współpracy 
wójtów mazowieckich gmin Ba-
ranów i Leoncin, a jego inspira-

cją był projekt zatytułowany „Baranów 
i Leoncin dobrze rządzone”. Przybyłych 
powitała prezes Civis Polonus, Olga Na-
piontek, a wśród prelegentów znaleźli 
się kierownik Programu Społeczeństwa 
Obywatelskiego z Instytutu Spraw Pu-
blicznych dr Grzegorz Makowski, któ-
ry omówił temat „Czy mieszkańcy są 
przygotowani do uczestniczenia w pro-
cedurach partycypacyjnych?”; sekretarz 
Związku Powiatów Polskich Marek Wój-
cik (prelegent starał się znaleźć odpo-
wiedź na pytanie: „Jak systemowo wspie-
rać małe gminy w włączaniu mieszkań-
ców do współdecydowania o sprawach 
gminy?”) oraz Jerzy Siekiera z Wydziału 
Projektów Systemowych Departamentu 
Administracji Publicznej Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji („Na jakie 
wsparcie ze strony państwa mogą liczyć 
Urzędy Gminne, by skutecznie wprowa-
dzać zasadę partycypacji w codziennej 
pracy urzędu”).

Mówcy przedstawili mechanizmy od-
górne i oddolne mające na celu pogłę-
bianie demokratyzacji życia w gminach 
(np. Fundusze Sołeckie, Projekt „De-
cydujmy razem”, możliwości uchwało-
dawcze ze strony liczących minimum 
50 osób grup obywateli) kładąc nacisk 
na podstawową rzecz w tych proce-
sach jaką jest przejrzystość przekazy-
wania informacji lokalnej społeczności. 
W punkcie tym mówiono o sprawnie 
zarządzanych i często aktualizowanych 
stronach Internetowych urzędów gmin 
oraz fachowo przygotowywanych stro-
nach Biuletynu Informacji Publicznej. 
Poruszano problem utrudnień w dostę-
pie do informacji jakie stwarzają lokal-
nej prasie niektóre urzędy (powołano 
się na przykład Tłuszcza) oraz dziwnej 
praktyce Sopotu, gdzie prezydent mia-
sta może nie wyrazić zgody na dopusz-
czenie na forum Rady Miasta projektu 
uchwały zaproponowanego przez grupę 
mieszkańców. Mówiono także o trudno-
ściach jakie stają przed władzami gmin, 
mających dobrą wolę we wprowadze-
niu mechanizmów partycypacyjnych, 
ale natrafi ających na niechęć czy opór 
ze strony mieszkańców.

– Władza nie może obrażać się na swo-
ich mieszkańców. Musimy uwzględnić 
fakt, że świat się zmienia, a ludzie – lo-
kalni obywatele – są różni. Konfl ikt mię-
dzy władzami lokalnymi a ich obywa-
telami przypomina znane powiedze-
nie, że „w tym największy jest amba-
ras, aby dwoje chciało na raz”. Party-
cypacja nie jest celem samym w sobie, 

jak błędnie rozumują niektórzy, ale do-
piero początkiem – powiedział Wójcik.

Mówiąc o potrzebie dostępu do infor-
macji prelegent zwrócił uwagę na drugą 
stronę medalu czyli na rozliczne porta-
le społecznościowe i fora internetowe 
komentujące w sposób niekiedy bardzo 
brutalny posunięcia władz gminnych, 
co utrudnia proces współpracy pomię-
dzy urzędami a mieszkańcami.

– Komentarze te są często poniżej 
wszelkiego poziomu przyzwoitości, ale 
taki jest właśnie format niektórych lu-
dzi i nie powinniśmy się na to obrażać. 
Należy tylko uważać, żeby po przeczyta-
niu po raz pięćsetny tego rodzaju pod-
łych wypocin samemu się nie spodlić 
– powiedział prelegent. 

W dyskusji zabrała głos naczelnik Wy-
działu Administracji i Spraw Obywatel-
skich Urzędu Gminy Wiązowna Urszula 
Skolasińska, która omówiła doświadcze-
nia związane z realizowanym w Gminie 
projektem partycypacyjnym „Deczdujmy 
razem”. Naczelnik wskazała na trudności 
jakie niosło wcielanie w życie tego pro-
jektu, ale z optymizmem podsumowała 
jego sfi nalizowanie mówiąc o szansach 
i możliwościach jakie otworzyły się 
przed lokalną społecznością. W toku 
dyskusji poruszono ciągle jeszcze wy-
stępujący w niektórych społecznościach 
problem niechęci ludzi do angażowa-
nia się w przedsięwzięcia natury oddol-
nej. U podłoża tej niechęci leży zwykle 
brak bezpośredniego interesu jakie mogą 
uzyskać konkretne jednostki w wyniku 
swojego zaangażowania. Jak wypowie-
dział się jeden z uczestników spotkania, 
„ciągle jeszcze tkwi w nas homo sovie-
ticus, ale nie bójmy się mówić głośno 
o tym, że ludziom się nie chce”.

– Bardzo się cieszę, że Wiązowna 
wprowadziła u siebie program partycy-
pacji społecznej. Gmina ta jest mi bliska, 
bo często jeżdżę na rowerze między Mie-
nią a Świdrem – powiedział dr Makow-
ski, który zapytał, czy zdaniem naczelnik 
Skolasińskiej po wprowadzeniu „Decy-
dujmy razem” jest w Gminie lepiej czy 
gorzej?

– Myślę, że jest lepiej. Chęć spoty-
kania się i komunikowania ze sobą jest 
pierwszym krokiem do sukcesu – odpar-
ła Skolasińska.

* * *
Zaledwie w dwa dni później, podczas 

sesji Rady Gminy Wiązowna w dniu 2 lu-
tego br. radni jednogłośnie przyjęli Pro-
gram Rozwoju Społecznego Gminy Wią-
zowna 2011-2013.  PIOTR KITRASIEWICZfo
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Nowy prezes Wawrzynioków 
Stowarzyszenie Miłośników 
Tradycji i Kultury Ludowej 
„Wawrzynioki” w Gliniance 
ma nowego prezesa. 
Został nim mieszkaniec Czarnówki, 
Sławomir Grabarczyk.

Wybór nastąpił podczas 
walnego zgromadzenia 
członków, które odby-
ło się w glinieckiej Izbie 

Regionalnej, siedzibie stowarzyszenia. 
Wzięła w nim udział m.in. wiceprezes 
Marianna Grzenda, pełniąca od kilku 
miesięcy obowiązki prezesa po złożeniu 
rezygnacji przez byłą prezes Irenę No-
wak. Przybyło 21 z  30 członków stowa-
rzyszenia, w tym dyrektor Gimnazjum 
im. Jana Pawła II Roman Zdunik; sze-
fowa glinieckiego ośrodka zdrowia Ewa 
Śmigasiewicz; prof. Krzysztof Wituszyń-
ski z Politechniki Warszawskiej, mieszka-
niec Kopek; członek bractwa kurkowe-
go, myśliwy z Woli Karczewskiej Marek 
Majek. Gościem spotkania była wójt 
Anna Bętkowska, która opowiedziała 
o swojej wizycie w białowieskim skan-
senie Sioło Budy, wyróżnionym w 2010 
roku jako najlepiej utrzymany zabytek 
w województwie podlaskim.

– Warto dążyć do tego, żeby i w Gli-
niance powstał skansen o podobnym 
charakterze. Zdaję sobie sprawę, że do 
tego jeszcze daleka droga, ale są pod-
stawy, żeby spróbować, bo i Glinianka 
ma się czym pochwalić, a być może pod 
nowym kierownictwem stowarzyszenie 
nabierze jeszcze większego rozmachu 
– powiedziała wójt.

Jedynym kandydatem na nowego pre-
zesa był właśnie Sławomir Grabarczyk, 
który przedstawił swoją wizję rozwoju 
Wawrzynioków. Jego zdaniem należy po-
stawić na organizację imprez edukacyj-
nych dla dzieci i młodzieży oraz regular-
ne przygotowywanie warsztatów sztuki 
ludowej, a także wyszukanie na wiązow-
skiej ziemi nieznanych żyjących twórców, 
jak również wydobycie z zapomnienia 
artystów nieżyjących, którzy pozostawi-
li po sobie ślady w lokalnym folklorze.
Oczywiście  kontynuacja dotychczas pro-
wadzonych działań nie może zostać za-
niechana. W wyniku głosowania, Grabar-
czyka wybrano na prezesa jednogłośnie. 
Dokonano również wyboru członków 

komisji rewizyjnej, zostali nimi: Alina 
Krogul, Lucyna Jarzębska, Krzysztof 
Wituszyński

Pierwsze posiedzenie nowego zarządu 
odbyło się 8 lutego. Oto jego skład: Sła-
womir Grabarczyk (prezes),  Marianna 
Grzenda, Tomasz Gołębiowski, Marek 
Majek, Waldemar Moniak, Kazimierz 
Nowak, Robert Sikorski (członkowie).

– Na lutowym posiedzeniu dokonano 
formalnego ukonstytuowania nowego 
zarządu oraz wyznaczyliśmy kierunki 
naszego działania. Już teraz mogę powie-
dzieć, że będę dążyć do jak najszybszego 
załatwienia spraw o charakterze formal-
no-prawnym, takich jak dopasowanie 
statutu naszego stowarzyszenia oraz in-
nych dokumentów do aktualnych prze-
pisów, a także skatalogowania naszych 
ogromnych zbiorów, które trzeba przygo-
tować do wystaw. Myślę także o rzeczach 
bardziej praktycznych, jak postawienie 
estetycznego płotu wokół zabytkowe-
go budynku Izby Regionalnej, którego 
projekt mamy już gotowy i wkrótce zło-
żymy wniosek o jego dofi nansowanie. 
Samą Izbę Regionalną należy intensyw-

nie promować, a przede wszystkim wy-
posażyć w przykuwające wzrok informa-
cje i symbole, żeby przyjezdni wiedzieli 
co się w niej mieści, bo w obecnej wie-
dzą to tylko miejscowi. W każdym razie 
przed nami dużo pracy – powiedział 
po zebraniu Sławomir Grabarczyk.

Nowy prezes Wawrzynioków jest 
z wykształcenia ekonomistą. Sztuką lu-
dową zajmował się od młodych lat, kiedy 
tańczył i śpiewał w zespole Małe Mazow-
sze (obecnie Varsovia). Był organizato-
rem akcji ekologicznych w placówkach 
oświatowych m.in. w glinieckiej szkole 
podstawowej oraz gimnazjum. W tej 
ostatniej placówce zorganizował zbiórkę 
elektroodpadów oraz zużytych baterii 
i akumulatorów. Podsumowaniem akcji 
był zorganizowany w czerwcu 2011 roku 
piknik na terenie gimnazjum połączony 
z otwarciem ogrodu japońskiego. Pracuje 
w fi rmie Toyota Poland, gdzie zajmuje 
się ochroną środowiska. W Czarnówce 
mieszka od 5 lat. Członkiem stowarzy-
szenia Wawrzynioki został w listopa-
dzie ub.r. 

 PIOTR KITRASIEWICZ
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Oszczędzam na podróże
Rozmowa z podróżnikiem 
i dziennikarzem 
RYSZARDEM SOBOLEWSKIM.

Był Pan gościem Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wiązownie podczas impre-
zy zatytułowanej „Tajemnicze Indie”, 
kiedy wysłuchaliśmy Pańskiej barw-
nej opowieści o podróży przez ten kraj 
oraz obejrzeliśmy ekspozycję fotografi i. 
Czy było to Pańskie pierwsze spotkanie 
z mieszkańcami Wiązowny?

– Tak, w Wiązownie byłem po raz 
pierwszy. Pokazywałem już „Tajemnicze 
Indie” w całym kraju 188 razy i muszę 
dodać, że wszystkie wystawy, które or-
ganizuję lub współorganizuję odbywają 
się pod honorowym patronatem amba-
sadorów krajów z których prezentowane 
są zdjęcia. Na terenie Polski spotkania te 
cieszą się bardzo dużym zainteresowa-
niem i już nawet miałem dwa w Niem-
czech, gdzie zostałem przyjęty bardzo 
entuzjastycznie. Przy takim spotkaniu 
staram się o połączenie go z muzyką, 
tańcem i kuchnią danego kraju, żeby 
w jak najszerszym stopniu pokazać kultu-
rę danego rejonu świata.

Kiedy i gdzie odbył Pan swoją pierw-
szą daleką podróż? 

– Było to już w naszym obecnym stule-
ciu, bo na początku XXI wieku, a krajem 
do którego się udałem był tajemniczy 
Meksyk. Dlaczego właśnie tam? Po-
nieważ kultury Majów, Azteków, Ole-
meków interesowały mnie chyba od 
zawsze. Była to moja pierwsza podróż 
za ocean i do miejsc znanych jedynie 
z przewodników i książek, ale jej prze-
bieg był bezproblemowy, niemal jak 
z foldera, bez żadnych problemów 
i przykrych przygód, co jeszcze bardziej 
mnie zachęciło do kolejnych wypraw. 

Co ta podróż Panu dała? 
– Poznałem innych ludzi, z ich 

odmienną mentalnością, otwartością, 
życzliwością i ciepłem, które przekazują 
w swoich emocjach. Byli oni dla mnie 
inspiracją do głębszego poznania miejsc 
i tej kultury, zaprzyjaźnienia się z miesz-
kańcami oraz do planowania kolejnych 
wypraw w ten rejon świata. 

Kiedy pojawiła się Pańska pasja po-
dróżnicza? 

– Już w szkole średniej, ale wtedy 
można było podróżować tylko po kra-
jach socjalistycznych, tzw. demoludach. 
Zwiedziłem wówczas Węgry, Bułgarię, 
Rumunię i Czechosłowację.

Jak łączy Pan hobby globtrotera z co-
dzienną pracą? 

– Przez cały rok ciężko pracuję, żeby 
móc zimą wyruszyć w kolejną zapla-
nowaną podróż, a że zimą w pracy nie 
ma chętnych na urlop, to bez problemu 
wykorzystuję cały, a współpracownicy 
są zadowoleni, bo w tak atrakcyjnych 
miesiącach jak lipiec czy sierpień zmniej-
sza się im konkurencja do otrzymania 
urlopu. 

Skoro już mowa o Pańskiej pracy, 
to podobno jest Pan policjantem? 

– Tak, jestem ofi cerem Policji, eksper-
tem fotografi i kryminalistycznej. Pracuję 
w Instytucie Badawczym Centralnego 
Laboratorium Kryminalistycznego Po-
licji w Warszawie. Dodatkowo od 2002 
roku jestem również dziennikarzem na-
leżącym do Stowarzyszenia Dziennika-
rzy Polskich. Współpracuję z Foto-Kurie-
rem, Problemami Kryminalistyki, Poznaj 
Świat, Ochroną Zabytków, Gazetą Poli-
cyjną i z wieloma innymi magazynami, 
również za granicą. 

Wyrusza Pan w podróż raz w roku 
po uprzednim całorocznym zbieraniu 
pieniędzy? 

– Tak. Takie podróże są dosyć kosz-
towne, a szczególnie przeloty, no i nieste-
ty trzeba trochę pieniędzy zaoszczędzić, 
by móc realizować swoje marzenia. Jed-

ni kupują nowe samochody, telewizory, 
ciuchy i inne przedmioty, a ja oszczę-
dzam na podróże.

Kto towarzyszy Panu w nich? 
– Jeśli pieniędzy wystarcza to wyruszam 

z żoną i córką, które również uwielbiają 
poznawać egzotyczne kraje, ale jeśli fun-
duszy brakuje, to wtedy wyruszam sam.

Rodzina pozwala Panu na samotne 
wyjazdy?

– Tak, żona i córka są bardzo toleran-
cyjne. Mam także dwóch przyjaciół, któ-
rzy czasami ze mną podróżują, ale często 
podróżowałem i podróżuję samotnie, 
co jest nawet dobrym sposobem na szli-
fowanie obcego języka.

Jakie wydarzenia najbardziej zapadły 
Panu w pamięć?

– Najbardziej przyjemnym wydarze-
niem było zaproszenie i przyjęcie mnie 
przez prezydenta Meksyku pana Filipe 
Calderona. Było to podziękowanie rządu 
meksykańskiego za propagowanie kultu-
ry meksykańskiej na terenie Polski. Takie 
spotkania nie zdarzają się często.

Były też wydarzenia nieprzyjemne?
– Oczywiście. Na przykład porwanie 

mnie, mojej żony i córki w strefi e gra-
nicznej Coldiliera Blanca  między Ekwa-
dorem a Peru. Ale dzięki mojej intuicji 
policjanta udało nam się uciec i poinfor-
mować o tym fakcie miejscową policję.  

Dziękuję za rozmowę.
 
 ROZMAWIAŁ: PIOTR KITRASIEWICZ
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II LIGA MĘŻCZYZN
 m-ce drużyna mecze pkt + pkt - 

 1 KS SPÓJNIA Warszawa 9 17 1
 2 MKS POGOŃ Siedlce 9 16 2
 3 CONDOHOTELS MORLINY 10 16 4
 4 GLKS Nadarzyn 10 15 5
 5 KS BOGORIA II Grodzisk 9 13 5
 6 GKTS Wiązowna 9 11 7
 7 KTS BROŃ Radom 9 11 7
 8 UKS VICTORIA Płock 9 9 9
 9 MLKS JÓZEFOVIA Józefów 9 9 9
 10 RKS MARYMONT Warszawa 9 7 11
 11 LUKS WARMIA Lidzbark 10 6 14
 12 GI MLEXER Elbląg 9 4 14
 13 SKS 40 Warszawa 8 2 14
 14 SILIKATY PIŁECZKA Pisz 9 1 17
 15 LIBERPOL ORZEŁ Siedlin 10 1 19
 16 MLUKS NADWIŚLANIN Płock – wycofany

Kolędowanie Glinieckie 2012
Po raz trzeci nauczyciele oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej                        
im. Wincentego Witosa w Gliniance 
wzięli udział w III Parafi alnym 
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, 
który odbył się jak i poprzednie 
w ostatnią niedzielę stycznia 
w kościele pw. św. Wawrzyńca.

Nauczyciele zaśpiewali pastorałkę 
„Sianko na stół”, a uczniowie  
„Pojedziemy saniami”. Obie gru-

py przygotował nasz nauczyciel muzyki, 
Przemysław Korpalski.

Koncert prowadziła aktorka Kata-
rzyna Łaniewska, która z humorem 
zapraszała kolejne grupy na scenę, 
a po występie nie szczędziła miłych 
słów pod adresem wykonawców. Licz-
nie zgromadzona widownia nagradzała 
wszystkich gorącymi brawami, a było 
co nagradzać, bo repertuar okazał się 
różnorodny i ciekawy. Były pastorałki 
w wykonaniu przedszkolaków i ucz-
niów szkół podstawowych, były tak-
że nieznane utwory jak np. norweska 
kolęda z XVI wieku wykonana po ła-
cinie przez młodzieżową scholę czy 

XIX-wieczna kantyczka „Śliczna pa-
nienka”, którą na zakończenie koncertu 
odśpiewały panie z glinieckiego Koła 
Gospodyń Wiejskich.

 Po zakończeniu kolędowania pro-
boszcz ks. Krzysztof Krzesiński zapro-
sił wykonawców i publiczność na gro-

Remis i wysokie zwycięstwo
Zawodnicy z Wiązowny zremisowali z Victorią Płock i oraz wysoko wygrali 
z Silikatami Pisz i są nadal szóstą drużyną 2 ligi mężczyzn.

Mecz był od samego począt-
ku wyrównany, a wynik 
był otwarty „dosłownie” do 

ostatniej piłki meczu. Przy stanie 4:4 
do  ostatnich gier podeszli najlepszy 
zawodnik z Wiązowny Marcin Kawka 
i grający trener Tomek Grzybowski. 
Wszyscy myśleli, że Marcin wygra gład-
ko i decydującą grę o zwycięstwo sto-

chówkę. Pomimo 10-stopniowego mro-
zu, a może właśnie dlatego, gorąca zupa 
cieszyła się dużym powodzeniem.

 Za rok miłośnicy „Glinieckiego ko-
lędowania” znowu będą mieli okazję by 
zaśpiewać lub posłuchać kolęd w wyko-
naniu innych.  KRYSTYNA WYGLĄDAŁA
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czy Tomek. Niestety Marcin przegrywa 
swój mecz i jest 5:4 dla gości. Tomek 
gra o zwycięstwo i o uratowanie re-
misu. W decydującym secie Tomek 
przegrywa już 5:9, ale zachowuje zim-
ną krew do końca i przy wspaniałym 
dopingu swoich kibiców wygrywa 
11:9 i cały mecz, czym ratuje remis dla 
Wiązowny.

Natomiast 11 lutego drużyna GKTS 
rozegrała na wyjeździe mecz z Silikatami 
Pisz, gdzie gładko pokonała gospodarzy 
9:1. TRENERZY GKTS WIĄZOWNA
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Kruszona M.
„Uganda” 
– autor zabiera nas 
w podróż po niewielkiej 
części Afryki, jaką jest 
Uganda. To państwo 
w środkowej części 
kontynentu nad Jeziorem 
Wiktorii. Na swoją 
wyprawę wyrusza 
razem z przyjacielem. 
Pewnego dnia po prostu 

postanowili odwiedzić te zapomniane miejsce 
na świecie. Słowa nie poszły na wiatr, 
wkrótce stanęli na rozgrzanej ziemi Afryki.
Książka składa się z trzech części. 
Pierwsza to luźne przemyślenia przed wyjazdem. 
Od pierwszych stron czuć pozytywną ekscytację 
autora. Poznajemy sposób podróżowania 
Michała Kruszony. Poza tym autor dostarcza nam 
wielu cennych informacji dotyczących historii 
Ugandy. Jest to podane w przystępny, ciekawy 
sposób. Nie groźne nam przeładowanie faktami! 
W drugiej znajdziemy już właściwe zapiski, 
spostrzeżenia z wyprawy. Na trzecią składają się 
relacje z powtórnych odwiedzin tego kraju.  

Schmitt E.E.
„Marzycielka z Ostendy” 
– jest to  to zbiór opowiadań 
pełen ciepła, ale i smutku. 
Pięć historii, które łączą 
motywy miłości i śmierci. 
Portrety pięciu kobiet, które 
marzą, kochają i cierpią.  
Autor opowiada historie 
zwykłych ludzi w taki sposób, 
że nabierają niezwykłego 
uroku. Pisze o samotności, 

niepewności, cierpieniu. Daje nadzieję na lepsze 
jutro. Éric-Emmanuel Schmitt poprzez swoje 
opowiadania przemawia do nas. Sprawia, 
że zatrzymujemy się na chwilę. Pobudza w nas 
tę ukrytą strunę, na którą w pośpiechu dnia 
codziennego nie zwracamy uwagi. 
Kim jest marzycielka z Ostendy? Starą, samotną 
kobietą czy osobą, która odrzuciła lęk i zagrała 
z losem o najwyższą stawkę? Położywszy na szali 
własne szczęście, zaryzykowała i zrealizowała 
swe największe pragnienie. Nagrodą była miłość.

Montefi ore S.
„Jaskółka i koliber” 
– namiętny romans, 
rozgrywający się 
na angielskiej wsi 
i w egzotycznych, 
argentyńskich pampasach. 
Ma troje głównych bohaterów. 
George, idąc na wojnę, 
prosi ukochaną Ritę, 
by na niego czekała. Straszne 
doświadczenia sprawiają, 

że gdy wraca, nie jest już tym samym człowiekiem. 
By dojść do siebie, wyjeżdża na rok do Argentyny. 
W podróży poznaje atrakcyjną Susan i wkrótce 
żeni się z nią. Śmierć ojca sprawia, że George 
musi jednak odwiedzić rodzinne strony i zmierzyć się 
z przeszłością. Czy Rita wciąż na niego czeka?

Biblioteka w Wiązownie poleca…Biblioteka w Wiązownie poleca…Biblioteka w Wiązownie poleca…

KrzyżówkaKrzyżówkaKrzyżówka

3 marca – Międzynarodowy Dzień Pisarzy
Dzień ludzi pióra zainaugurował światowy PEN Club w 1984 roku. Odbywają się 
wówczas spotkania autorskie, odczyty i wykłady o literaturze. W Polsce święto to 
dopiero się „rozkręca”, gdyż wiele jest innego rodzaju okolicznościowych imprez 
promujących twórczość literacką i książkę jako taką (np. Światowy Dzień Książki, 
Międzynarodowe Targi Książki, Warszawska Jesień Poezji).

8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet
Święto zostało ustanowione w 1910 roku podczas obrad Kongresu Międzynarodówki 
Socjalistycznej w Kopenhadze, a jego bezpośrednią inspiracją był Narodowy Dzień 
Kobiet obchodzony rok wcześniej w Stanach Zjednoczonych jako poparcie 
amerykańskich socjalistów dla ofi ar pożaru w fabryce odzieżowej w Nowym Jorku. 
Miał on miejsce w 1908 roku, a zginęło w nim ponad 120 kobiet, które strajkowały 
przeciwko złym warunkom pracy. 
Dzień Kobiet szybko został przyjęty w większości krajów europejskich. 
W Polsce Ludowej stał się demonstracyjnym symbolem troski pracodawców 
o pracownice: w dniu 8 marca we wszystkich zakładach pracy wręczano paniom drobne 
upominki (zwykle parę pończoch) i kwiatek (goździk lub tulipan). Odbiór kwitowano 
podpisem, a odmowa przyjęcia prezentu poczytywana była za sprzeciw przeciwko 
ustrojowi socjalistycznemu.

11 marca – Dzień Sołtysa
Młode, obchodzone zaledwie od kilku lat święto, ma na celu zwrócenie uwagi na pracę 
sołtysów w całej Polsce i okazania im szacunku oraz wdzięczności. Pomnik postawiony 
„w hołdzie polskim sołtysom” znajduje się w Wąchocku, miejscowości, której 
sołtys-symbol był przed laty podmiotem wielu dowcipów rozsławiając tę świętokrzyską 
wiejską gminę w na całym kraj. Znajdujące się w naszej gminie sołectwo Dziechciniec 
może poszczyć się Anną Lech, sołtysem, a jednocześnie radną, posiadającą tytuł 
Najlepszego Sołtysa Mazowsza za 2010 rok.

Kartka z kalendarzaKartka z kalendarzaKartka z kalendarza
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GMINA:
Urząd Gminy Wiązowna .......................22 789 01 20
godz. pracy pn. 8.00-17.00, wt.-czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00

Telefon dyżurny ws. aktów zgonu ...............665 594 577 
(poza godzinami pracy urzędu)

Gminny Ośrodek Kultury ......................22 780 41 79
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ....22 780 46 59
Biblioteki:
Duchnów ..................................................22 780 44 44
Glinianka  ..................................................22 789 97 90
Wiązowna .................................................22 789 01 46
Apteka Wiązowna ...................................22 789 07 63
Apteka Glinianka .....................................22 610 37 80
Ośrodki Zdrowia:
Wiązowna .................................................22 789 01 15
Glinianka ...................................................22 789 97 22
Lecznica Weterynaryjna Wiązowna ......22 789 01 23
Bank Spółdzielczy w Wiązownie ............22 789 01 66
Posterunek Policji w Wiązownie ............22 789 01 77
dyżur w Józefowie całodobowo ................22 780 11 28

Dzielnicowi Gminy Wiązowna (sprawy rodzinne i sąsiedzkie)

 ...................................................600 997 501, 600 997 488
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
– zgłaszanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych:
w godz. pracy biura ....................................22 789 01 33
pn. 8.00-17.00, wt.-czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00

Oczyszczalnia ścieków w Emowie
w godz. 7.00-19.00  ...................................22 795 11 02
Awarie wodociągowe (po godzinach pracy ZWiK):

Piotr Szulik  ................................................ 603 680 112
(Majdan, Zakręt, Góraszka, Emów, Boryszew, Stefanówka, 

Izabela, Michałówek, Duchnów, Wiązowna, Radiówek, Żanęcin)

Mieczysław Dyzio .......................................603 680 134
(Lipowo, Malcanów, Dziechciniec, Pęclin, Kopki, Wola Ducka, Kąck)

Zbigniew Przybysz ......................................603 680 113
(Rzakta, Glinianka, Kruszówiec, Czarnówka, Bolesławów, Poręby, 

Wola Karczewska) 
Awarie kanalizacji po godz. 19.00:
Dariusz Sknadaj  .........................................603 645 736
(Wiązowna Kościelna, Radiówek)

Zbigniew Ciach ..........................................603 645 743
(Radiówek) 

POWIAT:
Starostwo Powiatowe w Otwocku .......22 778 1 300
Urząd Skarbowy w Otwocku .................22 778 23 01
ZUS w Otwocku .......................................22 719 45 60
Szpital Powiatowy w Otwocku .............22 778 26 00
Przychodnia specjalistyczna w Otwocku 22 778 26 60
Apteka całodobowa w Otwocku ...........22 779 20 91
Pogotowie Ratunkowe w Otwocku ......22 779 50 92
Komenda Policja w Otwocku (dyżurny) ...22 779 40 91

TELEFONY ALARMOWE:
Policja 997
Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Straż Pożarna  998
Numer ratunkowy  112

Ważne telefonyWażne telefonyWażne telefony

Wydawca: Urząd Gminy Wiązowna
Adres redakcji:
UG Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna
e-mail: gci@wiazowna.pl, powiazania@wiazowna.pl
Wersja elektroniczna gazety: www.wiazowna.pl
Nakład: 1500 egz.

Redaguje zespół: 
Piotr Kitrasiewicz (redaktor naczelny)
Małgorzata Paduch
Urszula Skolasińska
Skład i druk: GrafKor Media Mariusz Florek
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Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Redakcja zastrzega sobie prawo 
redagowania nadesłanych tekstów 
oraz nie zwraca materiałów
niewykorzystanych.

Dworek „Wyraj” w Zagórzu 

Dworek powstał w 1919 roku na terenie zakupionym 
przez pisarkę Marię Rodziewiczównę. Nadała mu na-
zwę „Wyraj” i spędziła w nim 2 lata. W tym czasie 

pracowała w Warszawie w Komitecie Głównym Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Czas spędzany w dworku przeznacza-
ła nie tylko na wypoczynek, ale również na twórczość lite-
racką (powstała tutaj jedna z jej najsłynniejszych powieści 
„Lato leśnych ludzi”). W 1921 roku w dworku napadnięto ją 
na tle rabunkowym, została ciężko ranna strzałem z pistoletu. 

Leczono ją w warszawskich szpitalach, potem odbywała długą 
rekonwalescencję w sanatoriach. Do Zagórza już nie wróciła. 

„Wyraj” stał zaniedbany przez lata, aż w przededniu II woj-
ny światowej zakupiło go Koło Przyjaciół Instytutu Higieny 
Psychicznej kierowane przez słynnego psychologa i psychia-
trę, twórcę teorii dezintegracji pozytywnej, prof. Kazimierza 
Dąbrowskiego, z zamiarem wybudowania ośrodka leczniczo-
-terapeutycznego. Zamiar ten został wcielony w życie pomi-
mo niezwykle trudnych warunków okupacyjnych. 

Obecnie w dworku mieści się siedziba dyrekcji Mazowiec-
kiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla Dzieci 
i Młodzieży.   
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W rytmie tańca bollywood
W sobotę 14 stycznia w Gminnym 
Ośrodku Kultury odbyła się 
prelekcja na temat Indii 
podróżnika i dziennikarza 
Ryszarda Sobolewskiego, 
połączona z prezentacją fotografi i 
ukazujących życie i folklor 
tego kraju. Impreza nosiła tytuł 
„Tajemnicze Indie”, a artystyczną 
część programu zapewniły 
tancerki wykonujące klasyczne 
oraz współczesne tańce hinduskie.

Ryszard Sobolewski obszernie 
opowiadał o swoich podróżach 
przez Indie przekazując nie tyl-
ko informacje związane z co-

dzienną obyczajowością, ale również 
praktyczne wskazówki jak uniknąć wielu 
pułapek i zagrożeń. Do tych ostatnich na-
leży m.in. znaczne prawdopodobieństwo 
zachorowania na malarię, jak również 
na wiele innych chorób, gdyż fl ora bak-
teryjna wody i żywności w Indiach różni 
się znacznie od tej, która występuje w Eu-
ropie. Nie reklamując alkoholu, wskazał 
jednak, że dla Europejczyka w Indiach 
wskazane jest codzienne spożywanie pew-
nej ilości trunków w celu poprawienia 
jakości trawienia. Mówił o konieczno-
ści zachowania ostrożności w hotelach 
ze względu na specjalnie szkolone przez 
złodziei małpy, potrafi ące dostać się przez 
okno do pokoju i wynoszące łupy. Dlate-
go wskazane jest wynajmowanie pokojów 
zaopatrzonych w kraty lub specjalne siat-
ki, a także klimatyzacje lub wentylatory. 
Kurs miejscowej waluty, rupii, w stosunku 
do dolara jest korzystny dla Europejczyka 
i dlatego dla turysty z naszego kontynentu 
jest w Indiach w miarę tanio, dotyczy to 
zwłaszcza cen żywności oraz napojów. 

Prelegent omawiał wystawione w specjal-
nych ramach duże, kolorowe fotografi e, 
które wykonywał podczas podróży.

Część artystyczną spotkania, zamiast za-
powiadanego na afi szach zespołu „Arabes-
ka”, zapewniły cztery tancerki z Warsza-
wy – Grażyna Węgiełek, Małgorzata Nosa-
rzewska, Ewelina Szczęsna, Agata Żóraw-
ska – prezentujące hinduskie tańce, zwła-
szcza bollywood czyli współczesny taniec 
fi lmowy oparty na połączeniu tradycyj-
nych form klasycznych z nowoczesnymi.

– To swoiste połączenie tradycji i no-
woczesności daje niesamowite widowisko 
i gwarantuje doskonałą zabawę. Wyjąt-
kowego charakteru tańcowi bollywood 
nadają rytmiczne ruchy ramion, ruchy 
klatki piersiowej, ruchy bioder oraz ele-
menty języka gestów mudr. Bollywood 
to żywiołowa forma ruchu, która angażu-
je wszystkie części ciała, dając przy tym 
świetny trening mięśniom. Pozwala uciec 
od rzeczywistości do kolorowego roz-
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tańczonego świata i poczuć się jak mega-
gwiazdy bollywoodzkich produkcji Ta-
niec bollywood jest sposobem opowiada-
nia jakiejś historii, pokazywania uczuć, 
wyrażania emocji – powiedziała we wpro-
wadzeniu Grażyna Węgiełek, która omó-
wiła także klasyczny religijny taniec indyj-
ski pochodzący z południowych i północ-
nych Indii, dzielący się na 7 stylów, z któ-
rych każdy jest niepowtarzalny i oparty 
na osobnych formach ekspresji.

Artystki zaprezentowały 6 taców o trud-
nych nazwach (np „Bole Chudiyan”, „Da 
Tayar Hoja”, „Marjaani”), a ich występy 
widzowie nagradzali obfi tymi brawami.

Podczas pożegnania Ryszard Sobolew-
ski zapowiedział swoją kolejną wizytę 
w wiązowskim GOK-u za kilka miesięcy, 
podczas której opowie o folklorze latyno-
skim. Miało to związek z jego kolejną wy-
prawą zapowiedzianą na luty: tym razem 
do krajów Ameryki Łacińskiej. 

 PIOTR KITRASIEWICZ


