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Dzienny Dom „Senior-Wigor”  
w Woli Karczewskiej na do-
bre rozpoczął swoje działanie.  
W styczniu nasi podopieczni mieli 
wiele atrakcji. 

Oprócz codziennych zajęć terapeu-
tycznych, edukacyjnych i kultural-

nych, po raz pierwszy całą grupą poje-
chaliśmy do Warszawy. Obejrzeliśmy 
szopkę ruchomą w podziemiach kościo-
ła oo. Kapucynów przy ul. Miodowej. 
Następnie podczas przejazdu ulicami 
Warszawy podziwialiśmy piękne ilumi-
nacje świetlne. Jednak największy za-
chwyt wzbudziła iluminacja w Wilanowie złożona z ponad 3000 kolorowych 
lampek, które rozświetlały ogród obok pałacu. Dziedziniec pałacowy z pod-
świetlaną fontanną i karocą, świetlny, kolorowy Ogród Wyobraźni połączony 
z muzyką klasyczną, aleje kwiatów, oczarowały wszystkich...

Odwiedziła nas także grupa podopiecznych ze Stowarzyszenia „Jesteśmy”, 
która dla naszych uczestników wystawiła Jasełka. Z wielką uwagą i wzrusze-
niem śledzili każdą scenę. Również wzruszającym spotkaniem była wizyta 
członków Szkolnego Koła Caritas działającego przy Zespole Szkolno - Gim-
nazjalnym w Wiązownie wraz z ks. proboszczem Tadeuszem ŁaKOMCeM, 
dyrektorem Zespołu – Katarzyną LaCKą i nauczycielami. W wyjątkowo ra-
dosnej atmosferze dzieci przedstawiły montaż słowno - muzyczny z okazji 
Dnia Babci i Dnia Dziadka. Nie zabrakło również wspólnego śpiewu kolęd. 
Nasi uczestnicy zostali obdarowani laurkami, kalendarzami i obrazkami. W 
zamian, jako wyraz swojej wdzięczności, obdarowali gości własnoręcznie wy-
konanymi ciasteczkami wraz z dołączonymi, indywidualnymi życzeniami.

W styczniu w naszym domu wiele się działo.  a to dopiero początek tego, co  
planujemy w tym roku!                                                                                   

Jolanta Bogucka 
senior.wigor@wp.pl

Zima w Domu Dziennym „Senior-WIGOR”

Jasełka w wykonaniu podopiecznych stowarzyszenia „Jesteśmy”.

Dzień babci i dziadka w DD SeniorWigor.

Ogród Wyobraźni w Wilanowie urzekł gości.
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Mija dokładnie rok od momentu, kiedy w naszym 
urzędzie wprowadzony został elektroniczny obieg 
dokumentów. To znacząco przyśpiesza pracę urzę-
du i pozwala nam sprawniej zarządzać obiegiem 
dokumentów. 

Do systemu elektronicznego obiegu dokumentów  
w tym roku podłączone zostały także szkoły, przed-

szkola, ZWiK, GOPS, GOK, Biblioteka i Dzienny Dom Se-
nior WIGOR. Teraz także i te instytucje będą wymieniały 
z urzędem dokumenty 
drogą elektroniczną. 
To szybsze, oszczęd-
niejsze i przyjazne 
dla środowiska. Do-
datkowo te jednost-
ki zakładają właśnie 
konta z uprawnienia-
mi instytucji publicz-
nej na elektronicznej 
Platformie Usług ad-
ministracji Publicznej 
(ePUaP), co oznacza, że już wkrótce będzie możliwość 
załatwiania spraw w tych jednostkach drogą elektronicz-
ną. Tak, jak można to robić już od wielu miesięcy w Urzę-
dzie Gminy. Zachęcamy Państwa do korzystania z systemu 
ePUaP. Na tę platformę można się dostać m.in. ze strony 
www.tuwiazowna.pl. Dokumenty wysłane do urzędu mu-
szą być opatrzone podpisem weryfikowanym, certyfikatem 
kwalifikowanym bądź profilem zaufanym. Profil zaufany 
jest bezpłatną metodą uwierzytelnienia obywateli w sys-
temach e-administracji (m.in. ePUaP, CeIDG, ZUS, Wro-
ta Mazowsza i innych). O profil zaufany może wystąpić 
każda osoba, posiadająca konto użytkownika na portalu 
ePUaP, po złożeniu wniosku.  W przeciągu 14 dni należy 
odwiedzić jeden z punktów potwierdzających celem akty-
wowania podpisu ważnego trzy lata z możliwością prze-
dłużenia na kolejne trzy. Założenie konta jest niezwykle 
proste, na platformach ePUaP  i Wrota Mazowsza dostęp-
ne są podręczniki szczegółowo opisujące sposób działania  
i zasady korzystania z usług elektronicznych.

Platforma ePUaP udostępnia szereg usług podzielonych 
na kategorie. Najczęściej wykorzystywane są usługi cen-
tralne, które charakteryzują się tym, że sprawy można 
skierować do każdego urzędu posiadającego elektronicz-
ną Skrzynkę Podawczą. Urzędy udostępniają własne for-
mularze i usługi przeznaczone do prowadzenia spraw spe-
cyficznych dla danego urzędu.                                         

Sławomir PlejzerowSki 
S.PlejznerowSki@wiazowna.Pl

Elektronicznie 
w administracji

Biuro Obsługi Mieszkańca.
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Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych zo-

stała powołana przez wójta w marcu 
ubiegłego roku. Jakie są jej zadania?

Komisję tworzy grupa ludzi z róż-
nym doświadczeniem zawodowym. 
Naszym zadaniem jest inicjowa-
nie działań, które mają pomagać w 
rozwiązywaniu problemów alko-
holowych mieszkańców gminy. Od 
stycznia tego roku uruchomiliśmy  
w  Ośrodku Zdrowia w Wiązownie 
punkt Informacyjno-Konsultacyjny 
dla osób uzależnionych i ich rodzin. 
To bardzo ważne miejsce, w którym 
ludzie, często zagubieni i bezradni, 
czasem zastraszeni, mogą znaleźć po-
moc. Każdą. Psychologiczną, prawną. 
Pracujący tam specjalista ma za zada-
nie poprowadzić osobę potrzebującą 
pomocy za rękę. Tak, by jak najszyb-
ciej miała szanse wyrwać się z uzależ-
nienia lub współuzależnienia.

Czasem musimy bronić ludzi, którzy 
żyją z osobami uzależnionymi. Choć 
to rola bardzo trudna, zdarza nam się 
pomagać w przeprowadzeniu proce-
dury, której finałem jest przymusowe 
leczenie odwykowe. To wymaga wie-
dzy i konsekwencji, której najbliż-
szym żyjącym z uzależnionym często 
brakuje.

I wreszcie praca z ludźmi, którzy 
sprzedają alkohol. Komisja opiniuje 
decyzje dotyczące wydawania zezwo-
leń na sprzedaż alkoholu. ale zaczę-
liśmy także współpracować ze sprze-
dawcami. Szkolić ich. Uważamy, że to 
bardzo ważne. Tylko taka współpraca 
może przynieść efekt. Jeśli będziemy 
od sprzedawców i właścicieli sklepów 

Lepiej zapobiegać niż leczyć
Z roku na rok zwiększa się ilość spożytego alkoholu w Polsce. Pijemy inaczej niż kilkanaście czy kil-
kadziesiąt lat temu. Wybieramy lżejsze alkohole. Umiemy pić towarzysko, w niedużych ilościach. Ale 
problem alkoholizmu wcale się nie zmniejsza. I tak jak przed laty dotyczy nie tylko osoby uzależnionej, 
ale także całej jej rodziny. O tym, jak z uzależnieniami może walczyć gmina i dlaczego warto inwestować 
w tę walkę gminne pieniądze rozmawiamy z Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, byłą dyrektor szkoły w Wiązownie, Agatą ŁęGOWSKą.

tylko wymagać przestrzegania prawa, 
wiele nie zyskamy. Jeśli namówimy 
ich do współpracy, szybko osiągnie-
my cele.

A pieniądze w budżecie komisji pocho-
dzą właśnie od właścicieli sklepów,  
restauracji…

Tak jest. Od sprzedawców alkoholu, 
którzy prowadzą swoje sklepy, re-
stauracje, stacje benzynowe na tere-
nie naszej gminy. Z opłat koncesyj-
nych, które płacą ci przedsiębiorcy 
tworzony jest budżet komisji. To są 
pieniądze znaczone. Gmina nie może 
ich wydać na nic innego, jak tylko na 
walkę z uzależnieniem i profilaktykę  
w tym zakresie. 

Komisja kierunkuje swoje działania 
na dzieci i młodzież. To chyba naj-
trudniejsza część Państwa pracy. Bo 

tu trzeba działać bardzo delikatnie. 
Nie można stygmatyzować, nazna-
czać dzieci z rodzin z uzależnieniem. 

Dlatego w zeszłym roku i w tym 
także we wszystkich szkołach  
i przedszkolach prowadzimy pro-
gram wspierania dzieci z rodzin  
z uzależnieniem. Ze środków komisji 
finansowane są zajęcia świetlicowe, 
programy profilaktyczne rekomen-
dowane przez PaRPa, np. Program 
Domowych Detektywów, archipe-
lag Skarbów, Szkoła dla Rodziców  
i Wychowanków w grudniu 2015 roku  
w SP w Gliniance i ZSG w Wiązownie,  
a w styczniu 2016 roku w ZSG  
w Zakręcie. Wspomagane finanso-
wo są zajęcia pozalekcyjne spor-
towe, szczególnie te gdzie są pre-
zentowane i zaszczepione dzieciom  
i młodzieży wartości związane ze 
zdrowym stylem życia.

Agata ŁęGOWSKA- mieszkanka Wiązowny, nauczyciel i pedagog. Nagrodzona 
tytułem „Zasłużony dla Gminy Wiązowna” w 2015r .
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A to pomaga? Jest wyraźne połącze-
nie między zajęciami pozalekcyjnymi  
a zmniejszeniem ryzyka uzależnie-
nia?

Nie ma naukowych dowodów na to, 
że zajęcia sportowe ograniczają za-
chowania ryzykowne młodzieży, np. 
ograniczają picie alkoholu. To nie 
sam sport, nie wielka hala sportowa 
jest alternatywą dla sięgania po sub-
stancje psychoaktywne, ale sportowy, 
zdrowy, aktywny styl życia i trener  
z pasją, który jest dobrym przykładem 
na zajęciach i poza nimi. 

A co z dorosłymi? Ich, jak to Pani 
mówi, „przestawić”, jest chyba jesz-
cze trudniej.

Tu potrzebna jest wola uzależnione-
go. Niewiele można zrobić na siłę. 
Rozwiązania przymusowe pomagają 
zaopiekować się rodziną, ale zwy-
kle nie dają najlepszych rezultatów  
w leczeniu uzależnionego. Profilak-
tyka dorosłych polega na motywacji 
do leczenia odwykowego, wpieranie 
osób uzależnionych po odbyciu lecze-

nia, wspieranie środowisk abstynenc-
kich oraz wspieranie osób współuza-
leżnionych.

Stąd grupy AA ?

Na terenie naszej gminy działają dwie 
grupy wsparcia aa. W każdy piątek o 
godz. 18.00 każdy może dołączyć do 
grupy „Za piecem” w Radiówku. Zaś 
w pierwszą i ostatnią niedzielę mie-
siąca o godz. 09.15 aa zapraszają na 
spotkania do gimnazjum w Gliniance. 
Grupy te organizują także inne uroczy-
stości i przedsięwzięcia np. wspaniale 
bawiłam się na Balu absolwentów w 
DK w Woli Karczewskiej. Komisja 
wspiera takie przedsięwzięcia.

W naszej rozmowie nie poruszyliśmy 
jeszcze jednego wątku. Uzależnień 
nie tylko od alkoholu czy narkotyków, 
ale także coraz częstszego uzależnie-
nia od telefonów komórkowych, gier 
komputerowych…

To temat rzeka. Nasza komisja mierzy 
się i z tym wyzwaniem. Jestem pew-
na, że w przyszłości będziemy działali 

także i w tym obszarze, bo te uzależ-
nienia zdarzają się w tzw. normalnych, 
dobrych rodzinach. 

Są podstępne i znacznie trudniejsze 
do zdiagnozowania. Choć przynoszą 
podobne efekty i tak samo dotyka-
ją całe rodziny. Z tymi problemami 
także można się zgłaszać do naszego 
punktu. Nasi specjaliści pomogą i w 
tej kwestii. Najważniejsze to się prze-
łamać. Poprosić o pomoc. Przyznać 
się do kłopotów. Zachęcam do tego 
wszystkich, którzy mają problem. W 
naszym punkcie nikt nikogo nie oce-
nia, nikt nikogo nie poucza. Naszym 
zadaniem jest pomaganie. Dyskretne, 
profesjonalne, skuteczne.               

rozmawiał jan PoPławSki  
j.PoPlawSki@wiazowna.Pl

Ośrodek Zdrowia w Wiązownie - tu mieści się Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, do które-
go można się zgłosić po porady.

Ośrodek Zdrowia w Wiązownie 
ul. Lubelska 36. 
Punkt Informacyjno-Konsultacyj-
ny czynny we wtorki w godzinach 
16.00-18.00. 
Telefon kontaktowy: 22 789 01 15
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Bolesławów:
Modernizacja ul. Bażantów – opracowywa-
nie założeń zadania

Boryszew:
Projektowanie budowy drogi nr 2703W 
pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego - 
faza projektowo-przygotowawcza  

Projektowanie budowy drogi gminnej nr 
270820W w Boryszewie - kontynuacja prac 
rozpoczętych w 2015 r.

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu 
wokół świetlicy – opracowywanie założeń 
zadania    

Czarnówka:
Budowa chodnika przy ul. marsz. J. Pił-
sudskiego – pomoc finansowa dla Powiatu 
Otwockiego - faza projektowo-przygoto-
wawcza  

Duchnów:
Budowa kanalizacji sanitarnej - faza projek-
towo-przygotowawcza  

Budowa sieci wodociągowej ul. Werbeny 
i ul. Puchacza - procedura wyboru wyko-
nawcy

Budowa sieci wodociągowej ul. Dłuska - 
procedura wyboru wykonawcy 

Budowa sieci wodociągowej dz. nr ew. 
929/6 - faza projektowo-przygotowawcza  

Modernizacja budynku świetlicy i biblioteki 
w Duchnowie – opracowywanie założeń 
zadania

Projektowanie oświetlenia ul. Pęclińskiej - 
faza projektowo-przygotowawcza  

Projekt oświetlenia ul. Kwitnącej Jabłoni - 
faza projektowo-przygotowawcza  

Remont ul. Kwitnącej Jabłoni – opracowy-
wanie założeń zadania

Dziechciniec:
Budowa oświetlenia ul. Dworska - faza 
projektowo-przygotowawcza  

Projekt oświetlenia ul. Miodowej - faza 
projektowo-przygotowawcza  
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Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
Z PRAC RADy GmINy

1.XIX.2016 ws. zmian w uchwale Nr 157.XVIII.2015 Rady Gminy 
Wiązowna z dnia 22.XII.2015 r. - uchwała budżetowa 
Gminy Wiązowna na 2016 rok z późn. zm.;

2.XIX.2016 ws. zmian w uchwale Nr 156.XVIII.2015 Rady Gminy 
Wiązowna z dnia 22.XII.2015 r. w/s Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2016- 2029 z 
późn. zm.;

3.XIX.2016 ws. przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji 
Gminy Wiązowna na lata 2016 - 2026

4.XIX.2016 ws. wprowadzenia na terenie Gminy Wiązowna 
„Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych (KARTA 
DUŻEJ RODZINY)”;

5.XIX.2016 ws. określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 
rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla której 
organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna, określenia 
liczby punktów za każde z tych kryteriów  
i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;

6.XIX.2016 ws. określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli  
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Wiązowna, określenia 
liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia oraz terminów 
postępowania rekrutacyjnego;

7.XIX.2016 ws. określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 
rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, 
dla której organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna, 
określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i 
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz 
terminów postępowania rekrutacyjnego;

8.XIX.2016 ws. przygotowania projektu uchwały o zasadach i 
warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 
materiałów budowlanych, z jakich mają być wykonane;

9.XIX.2016 ws. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 
Otwockiego na:
1. modernizację drogi powiatowej nr 2708W we wsi 
Pęclin;
2. modernizację drogi powiatowej nr 2701W Majdan, 
Izabela, Michałówek, Duchnów;
3. modernizację drogi powiatowej nr 2712W we wsi 
Kruszówiec;
4. budowę chodnika przy drodze powiatowej ul. 
Wrzosowa w Gliniance;
5. modernizację drogi powiatowej nr 2713W we wsi 
Wola Ducka/Wola Karczewska.

10.XIX.2016 ws. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi 
powiatowej nr 2709W we wsi Glinianka;

11.XIX.2016 ws. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwoc-
kiego na modernizację drogi powiatowej nr 2702W w 
Zakręcie oraz na budowę drogi powiatowej nr 2703W 
w Boryszewie;

12.XIX.2016 ws. aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

13.XIX.2016 ws. zmiany Uchwały Nr 161.XVIII.2015 w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych 
i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania 
przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli 
i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu 
i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości 
pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.;

14.XIX.2016 ws. ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego pn. „Wiązowna Kościelna – Parafia”;

XIX Sesja Rady Gminy Wią-
zowna odbyła się 26 stycznia. 
Podjęto 14 uchwał, wśród nich 
tzw. Wiązowską Kartę Dużej 
Rodziny.

Program rewitalizacji  
w przygotowaniu

Gmina przystąpiła do opraco-
wania Programu rewitalizacji. 
Program ten wskaże nam cele  
i kierunki rozwoju Gminy oraz 
da nam możliwość ubiegania się 
o dofinansowania ze środków 
unijnych.

„Karta Dużej Rodziny”
Rada przyjęła program „KaRTa 
DUŻeJ RODZINY” dla rodzin 
wielodzietnych z terenu Gminy. 
Rodziny mające troje i więcej 
dzieci mogą liczyć na:

10 zł zniżki miesięcznie na • 
zajęcia w GOK dla każdego 
członka rodziny,
10 zł zniżki miesięcznie na • 
zajęcia dodatkowe w szko-
łach i przedszkolach dla 
każdego członka rodziny,
2 zł dopłaty do posiłku • 
(obiadu) w szkołach,
dopłatę 77 gr do m3 wody • 
dostarczanej przez ZWiK,
ulgi na usługi reprograficz-• 
ne w bibliotece i wydanie 
drugiej karty bibliotecznej.

Szczegółowych informacji udzie-
la Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Radiówku, tel.  
22 780 46 59 oraz na stronie 
www.tuwiazowna.pl. Więcej na 
stronie 14.

Rekrutacja do placówek 
oświatowych 2016/2017
Podjęto pakiet trzech uchwał  
o zasadach rekrutacji na nowy rok 
szkolny. Do przedszkoli i oddzia-
łów przedszkolnych przyjmowa-
ne będą dzieci z terenu Gminy. 
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Budowa oświetlenia ul. Olchowej - faza 
projektowo-przygotowawcza  

Wykup sieci wodociągowej w ul. Bukowej 
– opracowywanie założeń zadania

Emów:
Budowa sieci wodociągowej  - faza projek-
towo -przygotowawcza  

Modernizacja ul. Sosnowej - kontynuacja 
prac rozpoczętych w 2015 r.

Modernizacja ul. Świderskiej i Krętej  – 
opracowywanie założeń zadania

Projekt oświetlenia ul. Wiązowskiej - faza 
projektowo-przygotowawcza  

Projektowanie kanalizacji sanitarnej w ul. 
Sosnowej i Gołębia - procedura wyboru 
wykonawcy 

Projektowanie kanalizacji sanitarnej dz.  
nr 181 – opracowywanie założeń zadania

Projektowanie kanalizacji sanitarnej  
w ul. Runa Leśnego/ Jagód - faza projekto-
wo-przygotowawcza  

Zagospodarowanie terenu działki gminnej – 
opracowywanie założeń zadania

Glinianka:
Budowa chodnika w ul. Wrzosowej – 
pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego 
- faza projektowo-przygotowawcza  

Budowa oświetlenia ul. Wawrzynieckiej - 
kontynuacja prac rozpoczętych w 2015 r.

Modernizacja pracowni informatycznej  
w Szkole Podstawowej - faza projektowo- 
przygotowawcza  

Projekt przebudowy ul. Kościelnej - konty-
nuacja prac rozpoczętych w 2015 r.

Remont ul. Podzamcze – opracowywanie 
założeń zadania

Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. So-
snowej – opracowywanie założeń zadania

Góraszka:
Naprawy i remonty dróg na terenie sołectwa 
– opracowywanie założeń zadania

7
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Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna

W przypadku, gdy liczba dzieci będzie 
większa niż liczba miejsc wolnych, 
przeprowadzona zostanie rekrutacja. 
Natomiast do szkół podstawowych  
i gimnazjów przyjmowane będą dzie-
ci z danego obwodu. W wypadku, 
gdy rodzic chciałby zapisać dziecko 
do szkoły w innym rejonie może to 
zrobić, gdy szkoła ta posiada wolne 
miejsca oraz po spełnieniu wymagań 
wyznaczonych przez organ prowadzą-
cy. Więcej na stronie 19.

Reklamy na terenie Gminy
Gmina przystąpiła do sporządze-
nia projektu uchwały, który wy-
znaczy warunki i zasady, gdzie,  
w jakim rozmiarze i jakie reklamy 
mogą być umieszczane na obszarze 
Gminy. Warunki te dadzą możliwość 
do stworzenia większej estetyki re-
klam, jak również ograniczą miejsca 
do ich umieszczania.

Pomoc rzeczowa i finansowa
Rada przegłosowała pakiet trzech 
uchwał, w tym dwóch o pomocy rze-
czowej oraz jednej o pomocy finan-
sowej dla Powiatu Otwockiego na 
modernizację dróg Majdan – Izabela 
– Michałówek – Duchnów, Wola Duc-

ka – Wola Karczewska oraz w Pęcli-
nie, Kruszówcu, Gliniance, Zakręcie  
i Boryszewie i na budowę chodnika  
w Gliniance.

Aktualizacja studium
W związku z koniecznością wynikają-
cą z ustawy, rada jednogłośnie podjęła 
uchwałę o aktualizacji studium uwa-
runkowań i zagospodarowania prze-
strzennego oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
Celem aktualizacji jest wskazanie, któ-
re tereny nie posiadają jeszcze planów 
i dla których obszarów priorytetem 
jest ich sporządzenie oraz wskazuje 
aktywność inwestycyjną na przełomie 
ostatnich 15 lat.

Plan  
„Wiązowna Kościelna – Parafia”
Plan poszerza dotychczas istniejącą 
część cmentarza, co rozwiąże pro-
blemy związane z brakiem nowych 
miejsc na pochówek. Plan wyłącza  
z terenu cmentarza obszarów leśnych 
oraz terenów szczególnie zagrożonych 
powodzią.                                          

Paula woźnica 
P.woznica@wiazowna.Pl

Udział w sesjach biorą sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli,  
pracownicy gminnych placówek oraz mieszkańcy.
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Będziemy budować

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu 
wokół świetlicy wraz z doposażeniem – 
opracowywanie założeń zadania

Izabela:
Budowa sieci wodociągowej ul. Dębów – 
opracowywanie założeń zadania

Budowa świetlicy wiejskiej – opracowywa-
nie założeń zadania

Modernizacja drogi nr 2701W (Majdan 
– Izabela – Michałówek – Duchnów) – 
pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego 
- faza projektowo-przygotowawcza

Kąck:
Projekt oświetlenia ul. Majowej/ Sosnowej 
– opracowywanie założeń zadania

Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej 
– opracowywanie założeń zadania

Kopki:
Budowa ul. Jeździeckiej - kontynuacja prac 
rozpoczętych w 2015 r.

Projektowanie budowy drogi gminnej 
Lipowo – Kopki – Dziechciniec (ul. Trakt 
Napoleoński) – projekt - kontynuacja prac 
rozpoczętych w 2015 r.

Projekt oświetlenia ul. Nad Świdrem i 
ul. Radosnej - faza projektowo-przygoto-
wawcza 

Zagospodarowanie działki gminnej – opra-
cowywanie założeń zadania

Kruszówiec:
Budowa oświetlenia drogi gminnej (Gli-
nianka – Kruszówiec) - faza projektowo-
przygotowawcza  

Modernizacja drogi powiatowej – pomoc 
rzeczowa dla Powiatu Otwockiego – opra-
cowywanie

Lipowo:
Projektowanie budowa ul. Wypoczynkowej 
– projekt  - kontynuacja prac rozpoczętych 
w 2015 r.

Rozbudowa infrastruktury sportowej - faza 
projektowo-przygotowawcza 

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu dz. 
147 – opracowywanie założeń zadania

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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Od stycznia 2016 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest po-
łączony z Wydziałem Technicznym Urzędu Gminy Wiązowna.  
W ten sposób powstał zakład komunalny, którego zadaniem jest nie 
tylko budowa i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ale 
także budowa i konserwacja infrastruktury komunalnej na terenie 
naszej gminy. 

Połączenia ZWiK i WT ma przyśpieszyć pracę i zmniejszyć koszty. Zakład wy-
posażony w dodatkowy sprzęt może szybciej niż do tej pory prowadzić roboty 
interwencyjne na gminnych drogach. Znamy już pierwsze plany największych 
inwestycji zaplanowanych na 2016 rok, zarówno w zakresie dróg (tabela 1), jak 
i wod-kan (tabela 2).

Lp. Nazwa zadania inwestycyj-
nego

Miejscowość PLAN 2016 [zł 
netto]

1 Budowa ciągu pieszo-rowe-
rowego wzdłuż DW 721

emów, Wiązowna, Stefanów-
ka, Boryszew, Duchnów

150 000,00

2 Dotacja dla Powiatu na pro-
jekty dróg

Boryszew, Glinianka, Zakręt 345 000,00

2 Dotacja dla Powiatu na ma-
teriały do naprawy i budowy 
dróg powiatowych

Pęclin, Majdan, Izabela, Kru-
szówiec, Glinianka, Wola 
Ducka, Wola Karczewska

1 088 000,00

3 Inwestycje drogowe -projek-
ty dróg

Zakręt, Wiązowna, Malca-
nów, Dziechciniec, Glinianka, 
Boryszew, Lipowo, Poręby

580 500,00

4 Inwestycje drogowe – budo-
wa i modernizacja dróg

Rzakta, Czarnówka, Wiązow-
na, emów, Zakręt, Malcanów, 
Kopki, Lipowo, Glinianka, 
Boryszew

1 008 000,00

5 Inwestycje drogowe – pro-
jekt oświetlenia

Wola Ducka, Stefanówka, Bo-
ryszew, Kąck, Dziechciniec, 
Pęclin, Kopki, Lipowo

90 000,00

6 Inwestycje drogowe – budo-
wa oświetlenia

Rzakta, Czarnówka, Wola 
Ducka, Majdan, Malcanów, 
Duchnów, Peclin, Kruszó-
wiec, Glinianka, Czarnów-
ka, Stefanówka, Duchnów, 
Dziechciniec

457 000,00

Stacja uzdatniania wody od środka.

Tabela Nr. 1
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majdan:
Budowa kanalizacji sanitarnej – centralna 
część miejscowości - faza projektowo- 
przygotowawcza  

Budowa kanalizacji sanitarnej – wschodnia 
część miejscowości - faza projektowo- 
przygotowawcza  

Projekt oświetlenia ul. Przyleśnej - faza 
projektowo-przygotowawcza  

Projekt oświetlenia ul. Słonecznej - faza 
projektowo-przygotowawcza  

Projekt oświetlenia ul. Wesołej - faza 
projektowo-przygotowawcza  

Zakup kruszywa na remont dróg gminnych 
znajdujących się w sołectwie – opracowy-
wanie założeń zadania

malcanów:
Projektowanie budowy ciągu pieszo – 
rowerowego (Żanęcin – Glinianka) - konty-
nuacja prac rozpoczętych w 2015 r.

Projektowanie budowy ul. Podleśnej - kon-
tynuacja prac rozpoczętych w 2015 r.

Projektowanie budowy ul. Żwirowej - kon-
tynuacja prac rozpoczętych w 2015 r.

Projekt oświetlenia ul. akacjowej – opraco-
wywanie założeń zadania

Projekt oświetlenia ul. Granicznej – opraco-
wywanie założeń zadania

Projekt oświetlenia ul. Kotliny – opracowy-
wanie założeń zadania

Projekt oświetlenia ul. Letniej – opracowy-
wanie założeń zadania

Projekt oświetlenia ul. Szyszkowej – opra-
cowywanie założeń zadania

Projekt oświetlenia ul. Żwirowej – opraco-
wywanie założeń zadania

Szkoła Podstawowa - modernizacja i 
rozbudowa - kontynuacja prac rozpoczętych 
w 2015 r.

Zagospodarowanie terenu działki 211 – 
opracowywanie założeń zadania 
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Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Miejsco-
wość

Długość 
[mb]

PLAN 2016  
[zł netto]

Kompleksowe rozwiązanie zaopatrze-
nia Gminy Wiązowna w wodę w tym:

1 Budowa sieci wodociągowej w Duch-
nowie, ul. Werbeny i ul. Puchacza Duchnów 160 25 000,00

2
Budowa sieci wodociągowej w 
miejscowości Duchnów ul. Dłuska - 
projekt i wykonanie

Duchnów 1 448,5 50 000,00

3 Budowa sieci wodociągowej w Woli 
Duckiej - projekt i wykonanie Wola Ducka 331,5 44 900,00

4 Budowa sieci wodociągowej  
w Zakręcie Zakręt 410 4 000,00

5
Budowa sieci wodociągowej w 
Duchnowie, dz. nr 929/6 - projekt i 
wykonanie

Duchnów 360 35 000,00

6 Sieć wodociągowa w emowie - pro-
jekt i wykonanie emów - 50 000,00

7 Budowa sieci wodociągowej w Izabe-
li – ul. Dębów - projekt i wykonanie Izabela 270 35 000,00

8 Budowa sieci wodociągowej w Wią-
zownie Kościelnej – ul. Kwiatowa

Wiązowna 
Kościelna 320 10 000,00

9
Budowa sieci wodociągowej w 
ul. Duchnowskiej w Wiązownie 
Kościelnej 

Wiązowna 
Kościelna 80 14 000,00

10 Modernizacja SUW w Rzakcie

Rzakta 
(Rzakta, 
Glinianka, 
Kruszówiec, 
Czarnówka, 
Bolesławów, 
Poręby)

- 503 000,00

11 Budowa wodociągu i kanalizacji sani-
tarnej w ul. Sadowej w Wiązownie

Wi ą z o w n a 
Kościelna

Wod 50 
Kan 40

24 600,00

12 Kompleksowa kanalizacja Gminy 
Wiązowna w tym: Majdan – centralna 
część miejscowości

Majdan 4 600 86 000,00

13 Kompleksowa kanalizacja Gminy 
Wiązowna w tym: Majdan – część 
wschodnia miejscowości

Majdan 3 020 56 400,00

14 Podniesienie jakości życia mieszkań-
ców gminy Wiązowna w Duchnowie 
– projekt i budowa kanalizacji

Duchnów 9 220 70 000,00

15 Likwidacja SUW i studni w Wiązow-
nie

Wi ą z o w n a 
Gminna

- 30 000,00

16 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Sosnowej i Gołębiej w emowie

emów 2 570 20 000,00

17 Likwidacja oczyszczalni ścieków w 
Radiówku i przełączenie sieci kanali-
zacyjnej do zamontowanej pompowni

Radiówek - 10 000,00

18 Budowa sieci kanalizacyjnej w Wią-
zownie Kościelnej – ul. Kwiatowa/
Niezapominajki

Wi ą z o w n a 
Kościelna

620 20 000,00

19 Wykonanie projektu sieci kanalizacyj-
nej w emowie dz. 181

emów 60 3 000,00

20 Wykonanie projektu sieci kanaliza-
cyjnej w emowie – ul. Runa Leśnego/
Jagód

emów 280 4 900,00

21 Podniesienie jakości życia mieszkań-
ców gminy Wiązowna w miejscowo-
ściach Wiązowna, Żanęcin, Radiówek 
przez budowę kanalizacji sanitarnej 
– etap II

Wi ą z o w n a 
Kośc ie lna , 
Żanęcin

- 350 000,00

januSz chaber 
biuro@zwik-wiazowna.Pl

Tabela Nr. 2
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Osiedle Parkowe:
Modernizacja przedszkola – opracowywa-
nie założeń zadania

Wykonanie nakładki na drodze wewnętrznej 
na terenie osiedla – opracowywanie założeń 
zadania

Pęclin: 
Budowa oświetlenia ul. Letniskowej  - kon-
tynuacja prac rozpoczętych w 2015 r.

Modernizacja ul. Radosnej – pomoc 
rzeczowa dla Powiatu Otwockiego - faza 
projektowo-przygotowawcza  

Wyposażenie i zagospodarowanie placu 
zabaw - faza projektowo-przygotowawcza

Poręby:
Remonty dróg gminnych w sołectwie – 
opracowywanie założeń zadania

Radiówek: 
Likwidacja oczyszczalni ścieków i przełą-
czenie sieci kanalizacyjnej do zamontowa-
nej pompowni – opracowywanie założeń 
zadania

Park Gminny im. Georga Bidwella - faza 
projektowo-przygotowawcza

Rudka:
Remont ul. Jodłowej – etap II – opracowy-
wanie założeń zadania

Rzakta: 
Budowa oświetlenia ul. Granicznej - faza 
projektowo-przygotowawcza  

Budowa oświetlenia ul. Popławskiej - faza 
projektowo-przygotowawcza  

Modernizacja drogi do gruntów rolnych - 
ul. Graniczna (Rzakta – Czarnówka) – faza 
projektowo-przygotowawcza  

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 50 
procedura wyboru wykonawcy

Stefanówka:
Budowa oświetlenia ul. Złotej - kontynuacja 
prac rozpoczętych w 2015 r.

Projekt oświetlenia ul. Żurawiej - faza 
projektowo-przygotowawcza  

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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Przekonywali o tym w cza-
sie IV Forum Gospodar-

czego Gminy Wiązowna:
Radca Minister ambasady 
Mongolii Dorj BaRKHaS, 
przedstawiciele Polsko - Mon-
golskiej Izby Przemysłowo - 
Handlowej: Prezes Grzegorz 
DWORaK i Doradca Zarzą-
du Krzysztof WITaK, radna 
Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego Jolanta KOCZO-
ROWSKa, Rektor  Wyższej Szkoły  
Gospodarki euroregionalnej w Józe-
fowie dr Tadeusz GRaCa oraz jako 
gospodarz spotkania – Wójt Gminy 
Wiązowna Janusz 
BUDNY.

Rynek mongol-
ski uznawany 
jest za jeden  
z najbardziej roz-
wijających się  
w ostatnich la-
tach. Zdaniem 
przedstawicieli 
Polsko - Mon-
golskiej Izby 
Przemysłowo – 
Handlowej jest 
na nim miejsce dla wielu firm, w tym 
także dla firm z terenu naszej gminy. 
Obecni na spotkaniu przedstawiciele 
banków  przedstawili mechanizmy 
wspierania eksportu oraz finansowa-
nie handlu zagranicznego.

To było czwarte spotkanie naszych sa-
morządowców i właścicieli lokalnych 
firm. Forum Gospodarcze Gminy Wią-
zowna zostało zawiązane w 2015 roku. 
Powstało po to, by wspierać działające 
na naszym terenie przedsiębiorstwa. 
By Samorządowcy mogli wymieniać 
się z przedsiębiorcami opiniami, uwa-
gami i żeby w ten sposób nasza gmina 
stawała się przyjazna biznesowi. Ta 
współpraca już przynosi korzyści na 

Prowadzenie biznesu na  
nowych rynkach – mongolia

Radca Minister Ambasady Mongolii Dorj  
BARKHAS otrzymał od wójta Janusza  
BUDNEGO symboliczną pamiątkę.

Temat inwestycji w Mongolii bardzo zaciekawił 
zebranych przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy z Wiązowny mogą współpracować z przedsiębiorcami  
z Mongolii. To nowy, chłonny, rosnący rynek. 

wielu płaszczyznach.

Kolejne spotkanie w cyklu Forum 
Gospodarczego Gminy Wiązowna już  
w czerwcu. Wtedy także rozstrzygnię-

te zostanie druga edycja konkursu dla 
przedsiębiorców „Złote Wiązy”.

anna GałkowSka 
a.GalkowSka@wiazowna.Pl

Kontakt z Polsko-Mongolską 
Izbą Przemysłowo-Handlową:
krzysztof.witak@izba-pmimh.pl
tel. 727 665 775

Informacji dla firm udziela:
anna Gałkowska – Inspektor
tel. 22 512 58 05
email: a.galkowska@wiazowna.pl
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Remont ul. Klonowej – opracowywanie 
założeń zadania

Remont ul. Kruczej – opracowywanie 
założeń zadania

Wiązowna Gminna: 
Budowa oświetlenia ul. Polnej - kontynu-
acja prac rozpoczętych w 2015 r.

Likwidacja SUW i studni - faza projekto-
wo-przygotowawcza 

Projektowanie budowy ul. Polnej i Brzo-
zowej - kontynuacja prac rozpoczętych w 
2015 r.

Projektowanie przebudowy ul. Ogrodowej - 
zadanie zakończone 

Przebudowa przepustu pod ul. Leśną – 
opracowywanie założeń zadania

Remont ul. Klonowej – opracowywanie 
założeń zadania

Zagospodarowanie Parku Centrum 
Wiązowna III etap - faza projektowo-przy-
gotowawcza  

Zagospodarowanie ogólnodostępnej prze-
strzeni publicznej w Centrum Wiązowny – 
etap V – opracowywanie założeń zadania

Wiązowna Kościelna:
Budowa chodnika przy ul. Pęclińskiej (od 
ul. Kościelnej do ul. Sarniej) - faza projek-
towo-przygotowawcza  

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwia-
towej/ Niezapominajki – opracowywanie 
założeń zadania

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sado-
wej - faza projektowo-przygotowawcza  

Budowa oświetlenia ul. Spokojnej - konty-
nuacja prac rozpoczętych w 2015 r.

Budowa sieci wodociągowej w ul. 
Duchnowskiej - faza projektowo-przygo-
towawcza

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kwiato-
wej – opracowywanie założeń zadania

Budowa kanalizacji Żanęcin – Radiówek, 
etap II – opracowywanie założeń zadania

Naprawy i remonty dróg na terenie sołectwa 
– opracowywanie założeń zadania
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Władysław ZąBeRG urodzony 
6 listopada 1915 r. w Malca-

nowie, żołnierz 1 Pułku Szwoleżerów 
Józefa Piłsudskiego, szwadronu cięż-
kich karabinów maszynowych oraz 
armii Krajowej obwodu „Obroża”.

Jako urodzony na wsi i obeznany  
z końmi został skierowany do kawalerii. 
Urodzony strzelec, za wybitne wyniki 
na pierwszym debiutanckim strzelaniu 
z broni maszynowej dostał przydział 
do 1 plutonu szwadronu CKM. absol-
went szkoły podoficerskiej wojskowej 
1937. Miał wyjść do cywila jesienią 
1939 roku, ale zamiast tego wymasze-
rował na front w stopniu kaprala, jako 
dowódca drużyny ciężkich karabinów 
maszynowych w jukach.

W kampanii wrześniowej bił się aż 
do października. Już w pierwszych 
dniach dał przykład męstwa, gdy pod 
Chorzelami poległa obsługa CKMu, 

I. rocznica śmierci 
Władysława Ząberga
Rok temu opuścił nas rotmistrz Władysław ZąBERG. 5 lutego 
uczciliśmy pierwszą rocznicę jego śmierci uroczystością na wiązow-
skim cmentarzu. Oddać hołd przybyła rodzina zmarłego, mieszkań-
cy, wójt gminy Wiązowna, radny Stanisław BOGUcKI, szwoleżer 
podporucznik rezerwy Sławomir MARcySIAK, dyrektor szkoły w 
Malcanowie i strażacy z OSP Wiązowna, a ksiądz Tadeusz ŁAKO-
MIEc odmówił krótką modlitwę. Pamiętajmy o oddaniu ojczyźnie 
naszego bohatera z Malcanowa.

kpr. ZąBeRG pod ogniem nieprzy-
jaciela wyniósł z pola bitwy cekaem. 
Otarł się o śmierć, trafiony w chłodni-
cę niesionego na ramieniu Browninga. 
Otoczony przez sowietów i Niemców 
pod Przemyślem, rozwiązał swój pod-

oddział i przemknął się z podkomend-
nymi w rodzinne strony.

W trakcie okupacji organizator kon-
spiracji w Malcanowie, swoje umie-
jętności z wojska wykorzystał szkoląc 
ochotników do armii Krajowej. Trzy-
krotnie zatrzymywany przez NKWD, 
trzykrotnie zbiegł z więzienia.

Po wojnie pełnił funkcje społeczne 
i działał aktywnie na rzecz rozwo-
ju swojej małej ojczyzny. Całe życie 
pracował z końmi. Mimo sędziwego 
wieku zajmował się tymi szlachet-
nymi zwierzętami. Uczestniczył  
w życiu jednostek Wojska Polskiego 

Hanna SEKULSKA, odczytała wspomnienie rotmistrza z czasów wojny (patrz str. 12).
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Rozbudowa infrastruktury sportowej – 
opracowywanie założeń zadania

Wykup działki nr 538 (ul. Kwiatowa, 
Rezedowa, Stokrotki) – opracowywanie 
założeń zadania

Wola Ducka:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. M. 
Dąbrowskiej/ Trakt Lubelski - faza projek-
towo-przygotowawcza  

Modernizacja ul. Słonecznej – pomoc 
rzeczowa dla Powiatu Otwockiego – opra-
cowywanie założeń zadania

Remont ul. Spacerowej – opracowywanie 
założeń zadania

Remont ul. Wiosennej – opracowywanie 
założeń zadania

Budowa sieci wodociągowej - oczeki-
wanie na zaświadczenie o niewniesieniu 
sprzeciwu na budowę przez Starostę 
Otwockiego

Zagospodarowanie terenu świetlicy wiej-
skiej – opracowywanie założeń zadania

Wola Karczewska:
Modernizacja ul. Leszczyny – pomoc 
rzeczowa dla Powiatu Otwockiego – opra-
cowywanie założeń zadania

Zagospodarowanie terenu działki nr 285 – 
opracowywanie założeń zadania

Zakręt:
Projektowanie przebudowy ul. asfaltowej 
– pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego 
- faza projektowo-przygotowawcza  

Budowa sieci wodociągowej - faza projek-
towo-przygotowawcza  

Budowa oświetlenia ul. Górnej - kontynu-
acja prac rozpoczętych w 2015 r.

Budowa oświetlenia ul. Sosnowej - konty-
nuacja prac rozpoczętych w 2015 r.

Projektowanie budowy ul. Kościelnej - kon-
tynuacja prac rozpoczętych w 2015 r.

Projekt przebudowy ul. Długiej wraz  
z odcinkami dojazdów - faza projektowo-
przygotowawcza  
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dziedziczących kawaleryjskie trady-
cje oraz oddziałów kawalerii ochot-
niczej. Odznaczony Krzyżem armii 
Krajowej i innymi odznaczeniami.
W 2012 roku awansowany na stopień 

kapitana. W kawalerii II RP stopień 
ten nosił nazwę rotmistrza i uchodził 
za najpiękniejszy stopień w całej ar-
mii. Był marzeniem każdego kawa-
lerzysty. Na wniosek Szwoleżerów 
Józefa Piłsudskiego por. ZąBeRG 
został awansowany przez Ministra 
Obrony Narodowej i z najpiękniej-
szym stopniem w kawalerii przeniósł 
się do Błękitnego Szwadronu.   

Sławomir marcySiak

Jak po latach czas okupacji  
wspominał rotmistrz  
Władysław ZąBERG

Pod koniec sierpnia zostaliśmy zmobi-
lizowani i wysłani na granicę z Prusami 
Wschodnimi. Mojemu szwadronowi wy-
znaczono miejsce kilka kilometrów  za 
Chorzelami. Dowódca szwadronu ppor. 
Bogdan Pawłowicz rozkazał abym ze swo-
ją drużyną podszedł ostrożnie trochę bliżej 
Niemców. Wiedzieliśmy, że niemieccy żoł-
nierze boją się Polaków jak ognia. Niemcy 
nacierali, gdy byli pewni swojej przewa-
gi, woleli stracić broń, jak żołnierza. My 
Niemców też się baliśmy ze względu na 
to, że jechali czołgami i samochodami lub 
motorami. Drugiego września odwiedził 
nas dowódca pułku płk. Janusz Albrecht. 
W tym dniu zza budynków wyjechało w 
naszym kierunku pięć niemieckich czoł-
gów. Z boku pojawiła się zmotoryzowana 
piechota i rozpoczęła się strzelanina. By-
liśmy wzięci w dwa ognie, wielu naszych 
zginęło, w tym mój celowniczy i taśmowy. 

Aby nie wpaść w okrążenie dostaliśmy roz-
kaz odwrotu. Po kilku dniach dotarliśmy do 
Jakubowa (wieś między Mińskiem Maz. a 
Kałuszynem), w tamtej okolicy przy pomocy 
czterech CKM-ów spaliliśmy osiem samo-

chodów niemieckich, znowu zginęło wielu 
naszych. Uciekaliśmy dalej w kierunku 
Garwolina, a potem wędrując dniami i no-
cami po lasach dojechaliśmy za Przemyśl. 
Tam się też dowiedzieliśmy, że jesteśmy 
między Niemcami a Ruskimi. Jak pokaza-
ły się ruskie czołgi dosyć łatwo udało się 
nam kilka z nich spalić. W pewnej chwili 
z drugiej strony zobaczyliśmy duży czołg 
niemiecki, też go ostrzelaliśmy, zaczął się 
dymić, ale strzelał do nas ciężkimi pociska-
mi. W pewnej chwili zostałem przysypany 
ziemią od wybuchu, straciłem przytomność. 
Koledzy z drużyny mnie wyciągnęli i ocu-
cili, dowiedziałem się, że poddajemy się 
Ruskim. Po krótkiej naradzie część z nas 
postanowiła uciekać. Zniszczyliśmy CKM-y 
i długą broń, rozsiodłaliśmy konie i chodu 
w las. Miałem mapę, o jedenastej naryso-
waliśmy na piasku zegar, wyznaczyliśmy 
kierunek na Warszawę. Zaczęliśmy wracać 
do domu. Następnego dnia zobaczyliśmy 
dużą wieś, której końców nie było widać. 
Było cicho, byliśmy głodni, więc postano-
wiliśmy ostrożnie podejść. Trafiliśmy na 
podwórko Polaka. Zanim zdążyliśmy coś 
zjeść otoczyli nas Ukraińcy, jeden zabrał 
mi buty oficerskie, które dostałem od moje-
go porucznika, drugi płaszcz, a trzeci koc. 
Gdyby czwarty chciał mi zabrać mundur 
postanowiłem użyć pistoletu, który miałem 
schowany za koszulą. Ale zostawili i poszli 
sobie. Do domu doszedłem w listopadzie, 
na podwórku się rozebrałem, a zawszone 
ubranie zostało spalone. Zaczął się nowy 
rozdział w moim życiu – partyzantka.   

redakcJa 
tukontakt@wiazowna.Pl

Uroczystość na wiązowskim cmentarzu z udziałem rodziny 
zmarłego i mieszkańców.
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Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
Zagospodarowanie i utrzymanie terenu 
działki nr ew. 138/4 – Ośrodek Integracji 
„Zakącik”  – opracowywanie założeń 
zadania

Zagospodarowanie terenu wokół przedszko-
la – opracowywanie założeń zadania

Żanęcin:
Budowa kanalizacji Żanęcin – Radiówek, 
etap II – opracowywanie założeń zadania

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu 
działki wokół świetlicy wiejskiej – opraco-
wywanie założeń zadania

Zadania ogólnogminne:
Budowa wiat przystankowych na terenie 
gminy – opracowywanie założeń zadania

Projektowanie budowy ciągu pieszo – 
rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 
721 w ramach ZIT - kontynuacja prac 
rozpoczętych w 2015 r.

Systemowa modernizacja obiektów gmin-
nych wykorzystaniu odnawialnych źródeł 
energii  w formule partnerstwa publiczno – 
prywatnego - kontynuacja prac rozpoczę-
tych w 2015 r.

LEGENDA:
Opracowywanie założeń

Faza projektowa / przygotowawcza

Kontynuacja /lub/ procedyra wyłonienia 
wykonawcy

Realizacja zadania  /lub/ Pozwolenia na 
budowę

Zadanie zakończone

olga nowak 
o.nowak@wiazowna.Pl

Spotkaliśmy się jak co roku w gro-
nie weteranów, dopiero co mło-

dych żołnierzyków. Nie było końca 
przechwałkom, co kto zwojował i ile 
jeszcze może. Takie sobie gasnące 
poczucie humoru. Odwiedził nas zu-
pełnie przypadkowo VIP, jakiś krew-
ny któregoś z nas. Złożył życzenia, na 
szczęście krótko i chwilami rzeczowo. 
Powinszował nam seniorom, że to 
dzięki nam właśnie, tyleż lat żyjemy 
na świecie w pokoju. Poza osobami, 
które nie dosłyszą, reszta udawała, że 
VIP ma rację. Następnie, jak przystało 
na VIP-a przytoczył parę danych ze sta-
tystyki w tym o edukacji. Temat ostat-
nio chętnie poruszany. Przypomniało 
to zeszłoroczny Dzień edukacji, czyli 
dzień obchodzony co roku, więc stale 
świeży. Naokoło słychać żeby czytać 
i czytać. Dorośli dzieciom, a sami do-
rośli sobie bo mają zaległości. Rok 
temu odbył się Kongres edukacji 
(z udziałem naszej parafi anki Boże-
ny K. Inna parafi anka emilia KRa-
KOWSKa miały czytać „Chłopów” 
w jakimś pamiątkowym dworku ro-
dziny Reymontów. To mogło być 
tak piękne jak nieudane koncerty 
w pałacu BIeLIŃSKICH w Otwoc-
ku Wielkim. Zaniechane przez ubó-
stwo ducha i materii luminarzy po-
wiatowych. Czytania klasyków 
polskich zalecił poprzedni prezydent 
(2014). Czytaliśmy wtedy FReDRĘ, 
a obecny (2015) kontynuuje czytaniem 
ReYMONTa.

Sprawa jest poważna, a skoro 
zwierzchnicy wojskowi zalecają czy-
tanie klasyków. To jest to aluzja do 
naszej słabej edukacji. Wątpliwe żeby 
wodzowie myśleli o czystość języka 
w wojsku, skoro nie udało się to wśród 
uczniów gimnazjalnych czy w fi lmach 
polskich. Nie mówiąc o prywatnych 
rozmowach niektórych dygnitarzy.
My, Naród czytamy jedną książkę 
rocznie i to jest za mało żeby nadą-
żyć za sąsiadami. Od lat wspieramy 
(moralnie) sąsiada, a ostatnio on się 
zrewanżował użyczając nam prąd 
z własnej „atomówki”. Żeby mieć „coś 
takiego” trzeba było przeczytać ze dwie 

Przemyślenia kombatanta
książki więcej i to z poza literatury Ta-
rasa Szewczenki. No i sąsiad przeczytał. 
To wsparcie dobrosąsiedzkie było nam 
bardzo potrzebne i pożyteczne, bo u nas 
była susza (na zmianę z powodziami). 
Pytanie, co to jest ReTeNCJa. To te-
mat pla, pla w naszej gminie ( i wyżej) 
od 40 lat. W tym mojego pla, pla było 
ok. 20%. Któregoś razu na zebraniu so-
łeckim, jeden z mieszkańców wypalił, 
że poruszamy tematy nudne i lepiej ich 
nie tykać. „Latoś kapusta obrodziła” – 
mawiał prof. Kotarbiński pod adresem 
leniwych i nieoczytanych. Jedźmy dalej. 
Podobnie jest z „atomówką” od 40 lat 
albo i więcej. Zacytuję coś chłopskiego: 
„więcej złego jest z tego jak się nic nie 
dzieje”. W tym czasie można było prze-
czytać parę książek na TeMaT. Czy od-
pracujemy lenistwo. Trochę z funduszy 
pomocowych, ale to nie z pracy, więc 
rozleniwia. Zanim panowie Prezydenci 
zaczęli czytanie, to my mieszkańcy gmi-
ny zaraz po zmianie „czerwonego” na 
„styropian” wybraliśmy Wójta a ten (ta) 
z kopyta zarządził czytanie dla najmłod-
szych w bibliotece w GOK. Gdybyśmy 
wtedy posłuchali, byłoby o krok dalej. 
Warto przypomnieć, żeby nadrobić. Sa-
lut dla pań nauczycielek – Joanny a. 
i Małgorzaty J. Za czytanie dla dzie-
ciaczków w bibliotece wiązowskiej. I to 
akurat tytuł „Świat według dziadka” pani 
Z. STaNeCKIeJ. Tytuł jak dla mnie. 
Sporo mógłbym opowiedzieć, ale to nie 
były bajki.

Parę lat temu poruszyliśmy temat 
o czytaniu ale nie uzyskał on zrozu-
mienia tamtego kolegium. Pewna Pani 
z dużego miasta, która jakby nie 
„chwyciła” aluzji ówczesnego Prezy-
denta oraz tej intencji Wójta z ponad 
25 lat (może uważała nas za prowin-
cjuszy) dała do zrozumienia, żeby 
zainteresować się prasą i internetem, 
gdzie można dowiedzieć się więcej niż 
z depresyjnej literatury ŻeROMSKIe-
GO czy ReYMONTa. No i mieliśmy 
do wyboru: nostalgiczną Lalkę PRUSa 
lub wszeteczną Barbie.*                  

dziadek 
koreSPondent od Początku 

„Powiązań”
* - Pisownia oryginalna
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REKLAmy, 
BANERy, 
SZyLDy, 
BILBORDy

Na płotach, słupach, elewa-
cjach. Kolorowe i krzykliwe. 
Zwykle duże, zwykle nie naj-
piękniejsze.

Zdążyliśmy się do nich już przy-
zwyczaić także w naszej oko-

licy. ale to może się zmienić.  
W urzędzie gminy powstał zespół, któ-
rego zadaniem jest opracowanie tzw. 
uchwały krajobrazowej. Chcemy stwo-
rzyć nasze, miejscowe prawo, które ure-
guluje kwestie reklam pojawiających się  
w przestrzeni publicznej. Chcemy 
zapanować nad chaosem i zadbać  
o ład, by zaniedbana w wielu miejscach 
przez lata gmina miała szanse stawać 
się coraz czystszą i schludniejszą.  
Z drugiej strony zależy nam na tym, 
żeby nasi lokalni przedsiębiorcy mogli 
swobodnie prowadzić swoją działal-
ność. Jesteśmy przekonani, że można 
połączyć te potrzeby. Kompromis uda 
nam się zbudować tylko w oparciu  
o Państwa opinie. To Państwo, miesz-
kańcy i przedsiębiorcy Gminy Wią-
zowna mogą współtworzyć nasze nowe 
przepisy.
Wystarczy wziąć udział w ankie-
cie. Można ją wypełnić online na 
stronie www.tuwiazowna.pl, pobrać 
ze strony, wypełnić i dostarczyć do 
urzędu gminy osobiście lub mailo-
wo na adres urząd@wiazowna.pl 
lub przyjść do nas i wypełnić ankietę  
w Biurze Obsługi Mieszkańca do  
15 marca.
Dla Państwa wygody ankietę udo-
stępniamy bok (na str. 15)
Państwa odpowiedzi pozwo-
lą nam stworzyć przepisy, któ-
re połączą interesy mieszkańców  
i przedsiębiorców. Z Państwa pomocą 
mamy szansę stworzyć mądre prawo. 
Zachęcamy do udziału w ankiecie!   

Tomasz KosTyra 
T.KosTyra@wiazowna.pl

Programem mogą być objęte ro-
dziny z co najmniej trojgiem 

dzieci. Rodziny te od 1 lutego 2016 
roku dostaną:
– zniżki 10 zł miesięcznie za osobę na 
zajęcia organizowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Wiązownie,
– zniżki w wysokości 0,77 zł od każ-
dego metra dostarczonej wody przez 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
w Wiązownie,
– 50% zniżki na wydanie drugiej karty 

bibliotecznej oraz usługi reprograficz-
ne (ksero, wydruki) w Bibliotece Pu-
blicznej Gminy Wiązowna.

Od 1 września 2016 roku Karta Du-
żej Rodziny będzie uprawniała do:
– zniżki 10 zł miesięcznie na zajęcia 
dodatkowe powyżej podstawy progra-
mowej, prowadzone w placówkach 
oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Wiązowna,
– dopłaty 2 zł dziennie do posiłku 
(obiadu) w placówkach oświatowych, 
dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Wiązowna, z zastrzeże-
niem osób, które mają finansowany 

Wiązowska 
Karta Dużej Rodziny
Rada Gminy Wiązowna zaakceptowała propozycję wójta i przyjęła uchwa-
łę wprowadzającą program wspomagający rodziny wielodzietne miesz-
kające na jej terenie. Nasza gmina realizuje od lat ogólnopolski program 
„Karta Dużej Rodziny” – a teraz na jego bazie przygotowała swoje usługi, 
na które ta karta daje zniżki. Będziemy je finansowali z gminnego budżetu. 
Roczny koszt programu szacowany jest na 100 tys. zł.

posiłek z innych źródeł.
Oprócz tego karta upoważnia do zniżek   
w wielu instytucjach kultury na tere-
nie całego kraju.

Dokładając do ogólnopolskiego 
programu zniżki na usługi ofero-
wane przez nasze instytucje chce-
my wesprzeć rodziny, które ponoszą 
duży trud, także ten finansowy, przy 
wychowywaniu dzieci. Zależy nam 
na tym, by takie rodziny czuły się  
w naszej gminie jak najlepiej. Wie-
my, że to inwestycja, która zwróci się 
z nawiązką. Jesteśmy przekonani, że 
już wkrótce uda nam się namówić do 
udziału w programie także lokalnych 
przedsiębiorców. W ten sposób można 
przecież przywiązać do siebie sporą 
grupę klientów, którzy niemało wyda-
ją – mówi wójt Janusz BUDNY.

O kartę można wnioskować do Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Radiówku. Na miejscu trzeba wy-
pełnić trzy proste formularze. Można 
je też pobrać ze strony www.gops-w-
iazowna.pl lub www.tuwiazowna.pl.  
i wypełnione dostarczyć do GOPS-u.
Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas. 
Chętnie pomożemy!                     

małGorzata łySik 
GoPS@wa.home.Pl

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej
Radiówek 25; 05-462 Wiązowna
tel. /fax 22 780 46 59, 
610 45 53
e-mail: gops@wa.home.pl
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – piątek 8.00 – 16.00
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Prosimy wybrać i zaznaczyć właściwą odpowiedź wstawiając znak X 
oraz wpisać swoje propozycje w odpowiednie miejsca:
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Nazywam się Emilia Górska, miesz-
kam wraz z rodziną w Woli Duckiej tj. 
z mężem Przemysławem, córką Rozalią 
oraz synami Nikodemem i Teodorem. 
Od 2008 roku pracuję jako pracownik 
socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Radiówku. Opiekowa-
łam się mieszkańcami naszej gminy 
realizując zadania ustawy o pomocy 
społecznej. Najbardziej lubiłam pra-
cę z osobami niepełnosprawnymi  
i starszymi. Wcześniej pięć lat 
prowadziłam terapię zajęcio-
wą z osobami upośledzonymi 
umysłowo. Nigdy bym nie 
pomyślała, że teraz ja będę 
potrzebowała pomocy moich 
koleżanek. Kiedy w sierpniu 
2014 r. spontanicznie, nie-
zapowiedzianie dowiedzia-
łam się że jestem w trzeciej 
ciąży byłam przeszczęśliwa, 
gdyż zawsze chciałam mieć 
liczną rodzinę. Ciąża prze-
biegała prawidłowo, czułam 
się wspaniale zresztą tak jak 
w poprzednich. Kiedy byłam 
32 tygodniu ciąży rutyno-
we badanie usg uwidoczniło  
u płodu nieprawidłowości po-
legające na skróceniu i nie-
właściwym ułożeniu kończyn 
górnych i dolnych. Teoś uro-
dził się 4 kwietnia 2015 roku w 
35 tygodniu ciąży, przez cesar-
skie cięcie, dostał 8 punktów 
w skali Apghar, ważył 2,450 i mierzył 41 
cm. Byłam w wielkim szoku gdy zoba-
czyłam go w inkubatorze, nóżki już miał  
w gipsie nienaturalnie ułożone, no i był 
malutki a raczej króciutki. Okazało się 
że ma zwichnięte: kolana, biodra, nad-
garstki, łokcie oraz przykurcze niektó-
rych palców u rąk. Nie wykryto innych 
wad, wstępnie zdiagnozowano artro-
grypozę. Niestety kiedy miał dwa tygo-
dnie przeszedł operację na przepuklinę 
pachwinową lewą. Od tego momentu 
moje życie się zmieniło, czas dzieliłam 
pomiędzy starsze dzieci a dojazdy do 
szpitala do Teosia. 
Szczęśliwie po miesiącu nerwów wró-
ciliśmy do domu. Po kilku miesiącach 
wykluczono artrogrypozę i obecnie Teo-
dor ma podejrzenie którejś z dysplazji 
kostnych a każda z nich wiąże się z kar-

Z głębi serca serdecznie dziękujemy księdzu probosz-
czowi Parafii Ostrów Michałowi Swędrowskiemu za 
organizację zbiórki funduszy na leczenie i rehabilita-
cję naszego chorego synka Teodora oraz wszystkim 
parafianom za okazaną pomoc i życzliwość!

emilia i PrzemySław GórScy 
z dziećmi: teodorem, nikodemem i rozalią

1% DLA TEODORA
łowatością. To znaczy że Teodor nigdy 
nie będzie wzrostu swoich rówieśników. 
Nasze życie toczy się wokół Teosia. Czte-
ry razy w tygodniu jeździmy na rehabi-
litację. W Zagórzu ćwiczymy dwa razy 
w tygodniu, refundowane przez NFZ 
metodą ndt bobath, niestety to za mało 
w jego przypadku. Dodatkowo więc 
musimy jeździć prywatnie dwa razy do 
Kinetik w Józefowie gdzie Teoś wspo-
magany jest także terapią manualną, 

elementami terapii zajęciowej i Si. To 
kosztowne przedsięwzięcie ale koniecz-
ne aby nie dochodziło do przykurczy, 
jeszcze większego osłabienia mięśnio-
wego i ogólnej sprawności. Ponadto 
ćwiczenia te pomagają w przygotowa-
niu nóg do operacji. W dniu 30 grudnia 
br. Teoś przeszedł operację lewego kola-
na w Centrum Zdrowia Dziecka wyko-

naną przez chirurga ortopedę z Szpitala 
Klinicznego im. A Grucy w Otwocku. 
Operacja udała się ale Teoś leżał cztery 
doby na intensywnej terapii pod respi-
ratorem ze względu na obrzęk krtani po 
intubacji. 24 lutego będzie operowana 
druga noga. Następnym etapem ma 
być operacja bioder, kiedy Teoś trochę 
podrośnie. Po wszystkich zabiegach 
operacyjnych i wsparciu specjalistycz-
nym zaopatrzeniem protezami Teodor 

ma duże szanse żeby stanąć 
na własnych nogach a w przy-
szłości nawet chodzić. Rozwój 
umysłowy i emocjonalny Teosia 
przebiega prawidłowo. Jest we-
sołym chłopcem, dużo się uczy 
i uwielbia kontakt z dziećmi. 
Jako matka czuję wiele obaw  
o jego przyszłość. Każdy mój 
dzień to on. Planowanie rehabi-
litacji, kontakty ze specjalistami 
no i obecnie kampania na rzecz 
oddawania 1% podatku dla Teo-
sia. Nadmienię, że proboszcz na-
szej Parafii w Ostrowie ks. Mi-
chał Swędrowski dowiedziawszy 
się o naszym problemie również 
zaangażował się zbiórkę fundu-
szy na rehabilitację i leczenie 
Teosia. Sama nie dałabym rady, 
gdyż mam jeszcze dwójkę dzie-
ci, mąż musi chodzić do pracy. 
Dlatego dziękuję wszystkim naj-
bliższym którzy wspierają mnie 
w trudach dnia codziennego  

a także ludziom dobrej woli, którzy już 
udzielają nam pomocy.

Teodorem opiekuje się Fundacja Dzie-
ciom „Zdążyć z pomocą”. Jeden pro-
cent swojego podatku mogą Państwo 
przekazać na nr KRS: 0000037904  
z dopiskiem „28184 Górski Teodor”.

tukontakt@wiazowna.Pl

Rodzina Górskich.
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Gazeta dla wszystkich
Zapraszamy wszystkich do współtworzenia naszej gazety. Na adres powiazania@wiazowna.pl prosimy 
przesyłać teksty, zdjęcia Państwa twórczości i dokonania. chcemy pokazywać to, co w naszej gminie 
najlepsze.  A najlepsi są ludzie. Zaczynamy od wiersza Julki, który ozdobiła własnoręcznie wykonanym 
rysunkiem. Gratulujemy Julii talentu,  a jej rodzicom takiej córki!
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Wszystkie klasy, wraz z wycho-
wawcami, prezentowały swoje 

stroje w rytmie Marsza Radetzky-
’ego. Gdy wszyscy nasycili wzrok 
barwnymi i oryginalnymi strojami, 

rozpoczęła się zabawa przy muzyce, 
nad którą czuwał Borys Piotrowski. 
Warto nadmienić, że korzystaliśmy 
po raz pierwszy ze sprzętu mu-
zycznego zakupionego przez Radę 
Rodziców ze środków zebranych 
podczas grudniowego targowiska.  
W związku z tym tańcom towarzyszy-

Rada Gminy Wiązowna podjęła 
uchwały w sprawie określenia 

kryteriów obowiązujących w postępo-
waniu rekrutacyjnym w roku szkol-
nym 2016/2017 do przedszkoli, szkół 
podstawowych oraz gimnazjów, dla 
których organem prowadzącym jest 
Gmina Wiązowna.
Do publicznych przedszkoli i oddzia-
łów przedszkolnych na terenie Gminy 
Wiązowna będą przyjmowane dzieci za-
mieszkałe w naszej gminie. W przypadku 
większej liczby kandydatów niż liczba 
wolnych miejsc w placówkach, będzie 
przeprowadzone postępowanie rekruta-
cyjne uzupełniające. W pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego pod uwagę 
brane będą  kryteria ustawowe:
1. wielodzietność rodziny kandydata,
2. niepełnosprawność kandydata,
3. niepełnosprawność jednego z rodzi-
ców kandydata,
4. niepełnosprawność obojga rodziców 
kandydata,
5. niepełnosprawność rodzeństwa kan-
dydata,
6. samotne wychowywanie kandydata  
w rodzinie,
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Jeżeli placówka nadal dysponuje wolny-
mi miejscami, będzie przeprowadzony 
drugi etap postępowania rekrutacyjnego, 
w którym brane będą pod uwagę kryteria 
dodatkowe.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty  
w publicznych szkołach podstawowych  
i gimnazjach obowiązuje zasada rejoniza-
cji. Szkoła rejonowa ma obowiązek przy-
jąć dziecko mieszkające w jej obwodzie. 
Zasada rejonizacji nie jest stosowana re-
strykcyjnie, a jeżeli rodzice chcą posłać 
dziecko do szkoły w innym obwodzie, 
mogą to zrobić zgodnie z prawem. Wa-
runkiem uzyskania zgody szkoły doce-
lowej jest posiadanie przez nią wolnych 
miejsc oraz spełnienie przez kandydata 
kryteriów sformułowanych przez organ 
prowadzący.

W przypadku gimnazjum posiadającego 
klasy dwujęzyczne nie obowiązuje rejo-
nizacja, a zasadniczym kryterium branym 
pod uwagę są szczególne predyspozycje 
uczniów, to jest odpowiednio: wyniki 
sprawdzianu predyspozycji językowych. 
Dopiero w kolejnych etapach postępowa-
nia rekrutacyjnego uwzględniane są wy-
niki ze sprawdzianu oraz inne osiągnięcia 
uczniów wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej.          

dorota kanabuS-ProkoP  
edukacja@wiazowna.Pl

Bal książkowych bohaterów
Pod koniec karnawału odbył się w Szkole Podstawowej w Glinian-
ce „Bal książkowych bohaterów”. Wprowadzeniem do balu było 
przedstawienie pt. „Kopciuszek” przygotowane przez uczniów klasy 
IIIB, pod kierunkiem wychowawczyni Anny BALIŃSKIEJ. Widow-
nia nagrodziła aktorów gromkimi brawami.

ły barwne efekty świetlne oraz dym, 
który wywoływał wielki entuzjazm 
wśród uczniów.

Tańce przeplatane były zabawami, 
wśród któ-
rych dużym 
powodzeniem 
cieszyło się 
p rzechodze -
nie pod liną  
w rytm mu-
zyki. Dziew-
częta mogły 
sprawdzić się 
w typowo baj-
kowym zada-
niu, jakim było 
oddzielanie od 
siebie dwóch 
różnych ro-
dzajów ziaren,  
a chłopcy bada-

li swe umiejętności strzeleckie, próbu-
jąc trafić jak największą ilość punktów 
pisakiem na papierowej tarczy- oczy-
wiście z zawiązanymi oczami. Na 
zakończenie wszystkie dzieci zostały 
obdarowane „złotym talarem”. 

katarzyna dziewulSka 
spglinianka@wp.pl

Zabawa nie miała końca.

Dzieci ubrane były w malownicze stroje.
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Przez tydzień od samego rana 
dzieci uczestniczyły w grach i za-

bawach. Nie było miejsca na nudę – 
każdy mógł zaproponować kolegom  
i koleżankom to, co najbardziej lubi 
robić w wolnym czasie.

amatorom ruchu zaproponowaliśmy 
zawody sportowe. Dużą popularno-
ścią cieszyły się mecze piłki nożnej 
i rozgrywki hokeja. Gdy tylko zza 
chmur wyjrzało słońce, wspólnie 
wychodziliśmy na szkolny plac za-
baw oraz boisko do gry w piłkę noż-
ną. Dla miłośników robót ręcznych 
zorganizowaliśmy zajęcia zdobienia 
przedmiotów metodą decoupage. 
ewa MaNDZIaK zdradziła nam 
metody pracy, dzięki którym ucznio-
wie przygotowali swoje własne ser-
duszka. Każdy mógł się wykazać 
pomysłami podczas kolorowania ry-
sunków, lepienia z plasteliny, układa-
nia origami oraz zdobienia witraży. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się również zajęcia z origami. Mło-

Ferie zimowe w szkole w Wiązownie…
W poniedziałek 1 lutego w województwie mazowieckim rozpoczęły się ferie zimowe, a z tej okazji ruszy-
ła akcja „Zima w Gminie Wiązowna”. Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Wiązownie przygotował szereg 
atrakcji, aby udowodnić uczniom, że zima nie musi być nudna!

dzi informatycy także się nie nudzili. 
Nauczyli się projektowania scenek  
w programie Pivot. Dzięki udo-
stępnionym przez świetlicę szkolną 
klockom i zabawkom można było 
bawić się bez końca, a upieczone 
przez młodych cukierników rogali-
ki z marmoladą wszystkim bardzo 
smakowały.

Największą atrakcją pierwszego ty-
godnia ferii były wyjazd na Stadion 

Narodowy na wystawę klocków Lego. 
Oprócz podziwiania figur wykonanych 
z klocków, uczniowie mogli wykazać 
się kreatywnością i zbudować swoje 
własne konstrukcje w funparku. Dwu-
krotnie byliśmy również na basenie  
w Wesołej.                                  

hanna GrabowSka

zSGwiazowna@Gmail.com
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zabawę od 8.00 rano do godziny 14.00. 
Każdego dnia otrzymywały smaczny  
i ciepły posiłek. Jedyną rzeczą, na jaką 
możemy narzekać, to pogoda, która  
w tym roku nie dopisała i nie spełniły się 
marzenia dzieci o zabawach na śniegu.  
O kuligu też można było tylko poma-
rzyć… Mimo to ferie w szkole w Gli-
niance to był dobrze spędzony czas!   

tereSa bąk 
spglinianka@wp.pl

... I w Gliniance
W zajęciach w czasie ferii w szkole podstawowej w Gliniance co-
dziennie uczestniczyło 30 dzieci. Każdy z pięciu dni zorganizowany 
był inaczej. Dzieci brały udział w wielu warsztatach i zajęciach. 

Pierwszy dzień poświeciliśmy bez-
pieczeństwu, drugi podróżom.  

W kolejnych, dzieci zajmowały się de-
coupagem, gotowaniem, pieczeniem. 

Odkrywały zasady zdrowego żywie-
nia i uczestniczyły w zawodach lek-
koatletycznych. Dwa razy jeździliśmy 
także na basen do Wesolandii. Dzieci 
doskonaliły umiejętności pływackie 
w aqua Parku, pod czujnym okiem 
opiekunów i ratowników. Nie zapomi-
naliśmy także o ruchu na świeżym po-
wietrzu. Przerywnikami zajęć codzien-
nie były zabawy muzyczne, piosenki 
i tańce. 
Dzieci miały zapewnioną opiekę i dobrą 
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Czekają na dom
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie zaprasza do adopcji swoich podopiecznych.  
Schronisko czeka na 1% Twojego podatku KRS: 0000154454
Kontakt tel. 22 789 70 61 lub za pośrednictwem poczty e-mail adopcje@celestynow.toz.pl

Bruno trafił do schroniska znaleziony po wypadku. Roko-
wania nie były dobre - Bruno nie chodził. Miał wielką 

wolę życia. Z czasem stanął na nogi. Okazał się wielkim piesz-
czochem, ale to psi indywidualista i nie do każdego merda 
ogonem. Ma swoje ulubione osoby i dla nich zrobi wszystko. 
Nie przepada za panami. Jest bardzo energiczny i żywiołowy. 
Można się w nim zakochać  od pierwszego spojrzenia, ale to 
on sam wybiera kogo obdarzyć zaufaniem. Dlatego potrzebu-
je świadomego opiekuna, który cierpliwie poświęci mu czas i 
obdarzy prawdziwą, bezwarunkową miłością. nr.383/15

Narcyza zwna też Cyzią to ok.8-letnia, nieduża 
sunia. Idealna na kanapę do kochania i przytu-

lania. Jej niewinny wygląd to tylko pozory, uwielbia 
bowiem radośnie hasać po lesie. Jest trochę nieśmia-
ła, ale kocha wszystkich bez wyjątku.nr. 20/15 

aGnieSzka barSzczewSka-woSzczyk 
sekretariat@celeStynow.toz.Pl
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Przypominamy o zakazie wysypywa-
nia popiołu powstającego ze spalania 
węgla, żużla paleniskowego i innych 
odpadów powstających w czasie 
ogrzewania budynków na wszystkie 
kategorie dróg na terenie gminy, pa-
sów drogowych czy też innych nieru-
chomości. Popiół jest szkodliwym od-
padem komunalnym, często zawiera 
ostre przedmioty takie jak gwoździe, 
śruby, kawałki metali, które stanowią 
zagrożenie dla ruchu drogowego. Po-
piół należy wyrzucać wyłącznie do 
pojemników na odpady zmieszane, 
które odbierane są dwa razy w miesią-
cu sprzed posesji. 

 anna SawińSka 
a.SawinSka@wiazowna.Pl

27 lutego (sobota)
9.00 Michałówek u p.Wiesławy Duszki
10.00 Izabela - klub
12.00 Zakręt u sołtysa
14.00 Zakręt  u p.Sadochy ul.Świerkowa 6

2 kwietnia  (sobota)
9.00 Stefanówka - klub
10.00 Majdan -  klub
11.30 w drugim punkcie w Majdanie ul.Zagórzańska
12.30 Zagórze koło portierni

9 kwietnia (sobota)
9.00 Boryszew - klub
11.00 Duchnów - klub
13.00 Kąck - klub

HARmONOGRAm SZCZEPIEŃ 
PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE GmINA WIĄZOWNA 2016 ROK

23 kwietnia (sobota)
9.00 Kruszówiec w miejscu wyznaczonym przez Soł-
tysa
10.00 Czarnówka u Sołtysa
11.00 Bolesławów u Sołtysa
12.00 Lipowo u Sołtysa
13.00 Kopki u Sołtysa

30 kwietnia (sobota)
9.00 Wola Ducka - klub
10.30 Wola Karczewska - klub
13.00 Rzakta - klub

7 maja (sobota)
14.00 Wiązowna Kościelna klub GOK
17.00 Radiówek - klub

21 maja (sobota)
14.00 Góraszka - klub
16.00 emów - Dom Weselny
18.00 Wiązowna Gminna w Lecznicy Wet.

KłOPOTLIWy POPIół NA DRODZE
Mieszkańcy gminy Wiązowna od dłuższego czasu skarżą się na regularnie wysypywany popiół z do-
mowych palenisk. Popiół wysypywany jest tuż przy drodze, gdzie jeżdżą samochody. Nie utwardza on 
nawierzchni, a przy obecnej pogodzie jest niesiony z wiatrem. Zanieczyszcza to również powietrze, co 
jest szkodliwe dla zdrowia i może wywołać choroby układu oddechowego. Uprzykrza też życie miesz-
kańcom, poruszającym się pieszo po ulicy.

Zagrożenie wywołane popiołem nie może być bagatelizowane.

 

Kontakt: Poli Vet Dariusz Gałązka  
i Ludomir Bętkowski tel.: (22) 789 01 23
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Bieg w Wiązownie słynie ze wspaniałej 
atmosfery, która panuje na trasie. Zachę-
camy Państwa do kibicowania w czasie 
biegu. Tym bardziej, że wiele wskazuje na 
to, że podbijemy frekwencyjny rekord tra-
sy. Nie mielibyśmy szans zorganizować tej 
imprezy, gdyby nie współpraca z ludźmi, 
którzy rozumieją jak ważne jest to dla nas 
wydarzenie. Ci ludzie na co dzień zarzą-
dzają wspaniałymi fi rmami. I w tym roku 
znów zechcieli nas wesprzeć.

SPONSORZy XXXVI PóŁMARATO-
NU WIąZOWSKIEGO:

Sponsorzy Generalni:
PKO Bank Polski – to największy bank • 
w Polsce, założony w 1919 jako Poczto-
wa Kasa Oszczędności. Siła PKO Banku 
Polskiego oparta jest na silnych fi larach: 
segmencie detalicznym i korporacyj-
nym.
ORLeN UPSTReaM – polskie przed-• 
siębiorstwo przemysłu petrochemiczne-
go zajmujące się przetwarzaniem ropy 
naftowej oraz dystrybucją produktów 
ropopochodnych, m.in. paliw.
aTS Display - czołowy europejski pro-• 
ducent w branży POS. Kompleksowo 
zapewnia realizację wszystkich etapów 
przy tworzeniu materiałów wspierają-
cych sprzedaż. Wielokrotny zwycięzca 
międzynarodowych konkursów oraz 
wielokrotny laureat Gazel Biznesu, 
w tym Gazel Biznesu 2015.
Hotel WIKTORIa – zlokalizowany 20 • 
km. od centrum Warszawy. Oferuje noc-
legi, imprezy dla fi rm, przyjęcia wesel-
ne.
Grupa avista– fi rma deweloperska, spe-• 
cjalizująca się w budowie osiedli.

Sponsorzy Główni:
DaKOMa Sp. z o. o. - producent wie-• 
lokrotnie nagradzanych kosmetyków 
i akcesoriów obuwniczych, pod marka-
mi: COCCINe i PLUS. Prowadzi dys-

Półmaraton Wiązowski
pobiegniemy już w niedzielę!
28 lutego po raz 36. wystartuje Półmaraton Wiązowski. Nasz bieg jest jedną 
z najstarszych imprez tego typu w Polsce. Przyjadą do nas biegacze z całego 
kraju i z zagranicy. Nasz bieg już tradycyjnie otwiera sezon biegów masowych 
w Polsce. W tym roku przyłączyliśmy się do Grand Prix Traktu Brzeskiego. 
Wyniki biegu w Wiązownie będą miały znaczenie w całej klasyfi kacji Grand 
Prix. Zmieniliśmy też trasę biegu, tak by nasi zawodnicy mieli szansę zobaczyć 
także inny fragment naszej gminy.

trybucję i doradztwo techniczne, profe-
sjonalnej chemii obuwniczej i meblowej, 
pod marką Girba.
GaZ-SYSTeM Operator gazociągów • 
przesyłowych - jest fi rmą strategiczną 
dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeń-
stwa energetycznego kraju. Laureat wie-
lu nagród m.in. Top employers Polska 
2014, Złotej Statuetki Lidera Polskiego 
Biznesu 2013, czy nagrodę Perła Pol-
skiej Gospodarki.
NIVeTTe - utytułowany, wielokrotnie • 
nagradzany dealer samochodowy. Posia-
da liczne certyfi katy potwierdzające wy-
soką jakość świadczonych usług.
DOZBUD Dewelopment - fi rma dewe-• 
loperska, wykazująca się dynamicznym 
rozwojem, o czym świadczy oddanych 
do użytku ponad 600 mieszkań w War-
szawie i okolicach.
KOTWICa – fi rma zajmuje się produk-• 
cją wyrobów mięsno-garmażeryjnych.
Marcato Sp.  z o.o.– fi rma zajmująca się • 
produkcją profesjonalnych opakowań, 
stosująca nowe technologie i unowocze-
śnienia.
FIDeLTRONIK INIGO Sp. z o.o.– po-• 
siada ugruntowaną, wieloletnią pozycję 
na polskim rynku bezprzerwowego zasi-
lania awaryjnego.
LeKaRO – fi rma specjalizująca się • 
w wywozie nieczystości płynnych i sta-
łych.
CROSS Jeanswear Co. – zajmuje się • 
sprzedażą odzieży jeansowej, posiada 
bardzo szeroki wybór ubrań.
PReFaGBUD – fi rma specjalizuje się • 
w produkcji stropów Teriva i wibproaso-
wych betonowych bloczków fundamen-
towych.
SuperDROB – fi rma od ponad 22 lat do-• 
starcza produkty drobiowe. Swoje pro-
dukty eksportuje także do krajów Unii 
europejskiej.
WHeeLeR – dystrybutor rowerów mar-• 
ki Wheeler oraz akcesoriów rowerowych 
acor i Polisport.

HeRNCISZFILM – fi rma specjalizująca • 
się w realizacji nagrań fi lmów reklamo-
wych, promocyjnych, dokumentalnych 
i reporterskich.
GRYCaN Lodziarnie Firmowe – pro-• 
ducent lodów tworzonych z dużym do-
świadczeniem i zachowaniem tradycyj-
nych receptur.

Sponsorzy Wspierający:
BRUK-BUD• 
Hotel i Restauracja ReLaX• 
Saueressig Sp. z o.o.• 
RaNK Progress S.a.• 
MaRWeLL agencja Nieruchomości• 
aUCHaN Polska• 
MaTMON• 
IMPOL• 
Fabryka kabli „MaDeX”• 
Ochrona JUWeNTUS• 
Forum Przedsiębiorczości Gminy Wią-• 
zowna

Darczyńcy:
Zakłady Piekarskie „Oskroba Sp. z o.o.”• 
Huta Szkła Gospodarczego• 
Bractwo Strzelców Kurkowych • 
LeCHITY
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena • 
eris Marka Lirene
Chantal• 
Mobilis Group• 
WC SeRWIS• 
Zespół Medycznych Szkół Policealnych • 
w Otwocku
Zarząd Transportu Miejskiego• 
Gminna Spółdzielnia Samopomoc • 
Chłopska
Piekarnia w Wiązownie• 
eLZeT Instalatorstwo elektryczne• 
Cukiernia w Wiązownie• 
Stacja Paliw Płynnych w emowie• 
eL-STYK• 
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Drużyna II ligi mężczyzn zakończyła 
pierwszą rundę na 4 miejscu i będzie 

uczestniczyła w Play Off czyli barażach  
o 1 ligę mężczyzn.

Mimo historycznego sukcesu drużyny, 
która będzie miała szansę powalczyć  
o 1 ligę mężczyzn jest mały niedosyt, 
gdyż z drużynami, które nas wyprzedziły  
w pierwszej rundzie przegraliśmy wyraź-
nie i w rundzie rewanżowej, jak i w play 
off, nie będziemy faworytami do zwycię-
stwa.

Podczas obozu szkoleniowego w Wiązow-
nie i w Warszawie omówione zostały plusy 
i minusy naszej gry i to, co musimy zrobić, 
aby w play off powalczyć z najlepszymi  
o jakąś niespodziankę.

Turnieje indywidualne wypadały dobrze 
lub bardzo dobrze – Mistrzostwo Polski 
Filipa Młynarskiego. Turnieje organizo-
wane dla dzieci i amatorów cieszyły się 
bardzo dużą popularnością, a sami uczest-
nicy pytali, kiedy odbędą się następne tur-
nieje w Wiązownie.

Do czerwca mamy zamiar zorganizować  
5 dużych turniejów o zasięgu wojewódz-
kim i ogólnopolskim, w tym turniej jubile-
uszowy z okazji 10-lecia GKTS Wiązow-
na 4 czerwca 2016 r.

II Sportowe mistrzostwa 
Gminy Wiązowna
W tym roku szkolnym już po raz drugi będziemy organizowali w gminie mi-
strzostwa sportowe. To impreza, która ma integrować dzieci i młodzież ze 
wszystkich gminnych szkół. Zależy nam na tym, by promować sport i zdrowy 
styl życia. Zawody będą miały formę trzech turniejów rozgrywanych w Wią-
zownie, Gliniance i finał (1 czerwca 2016r.) w tym roku w Zakręcie. Chce-
my, by mistrzostwa stały się naszą tradycją i na stałe wpisały w kalendarz roku 
szkolnego. Przez lata szkolny sport był u nas zaniedbany i niedofinansowany. 
Organizacją zawodów w poszczególnych dyscyplinach zajmą się szkoły. To bę-
dzie święto dziecięcego i młodzieżowego sportu.

tomaSz GrzybowSki 
tomek4G@wP.Pl

Ważny sezon dla GKTS Wiązowna
Klub tenisa stołowego GKTS Wiązowna zakończył pierwszą część sezonu, pora więc na krótkie podsu-
mowanie.

Najbliższe turnieje zorganizowane na hali 
w Wiązownie zaplanowaliśmy na 5 i 19 
marca 2016 r. Runda rewanżowa II ligi 
mężczyzn rusza już 21 lutego. Jedziemy 
na wyjazdowy mecz do Płocka.

Dziękujemy Restauracji Mazowsze z Wią-
zowny oraz Firmie Cross Jeans z siedzibą 
w Zakręcie za ufundowanie nagród, któ-
re były losowane wśród kibiców podczas 
meczów ligowych. Mamy nadzieję na dal-
szą współpracę oraz na pozyskanie głów-
nego sponsora dla naszego klubu. Klub 
jest współfinansowany z budżetu Gminy 
Wiązowna.     

tomaSz GrzybowSki
tomek4G@wP.Pl

Kibice z nagrodami od sponsorów.

Wiązowska drużyna tenisa stołowego.
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Obserwowali z zaintere-
sowaniem konkurs sko-

ków, podziwiając technikę  
i wyniki jakie osiągali chłopcy  
i dziewczęta z klas III-VI. Panowie 
byli mile zaskoczeni liczbą startu-
jących w finale konkursu i bardzo 
żywo dopingującą swoich kolegów 
publicznością. Wielką satysfakcją dla 
zwycięzców było otrzymanie medalu  
z rąk medalistów olimpijskich!

Nasi goście barwnie opowiadali  
o swojej przygodzie olimpijskiej,  
o swoich sukcesach i pracy treningo-
wej. Uczniowie naszej szkoły mieli 
okazję poczuć, jak to jest „być olimpij-
czykiem”, mogąc na chwilę zawiesić 
medal olimpijski na szyi. Dzieci i na-
uczyciele na stojąco brawami podzię-
kowali za spotkanie Władysławowi  
i Kazimierzowi zapraszając ich do 
złożenia następnej wizyty w naszej 
szkole.

Wyniki XVI Finału Skoku Wzwyż:
Klasy III rocznik 2006

1.Dawid Kąkol 105 cm kl.4b
2.Natan Mońko 100 cm kl.3a
3.Dawid Książek 95 cm 3a

Dziewczęta kl. IV  rocznik 2005
1.Sandra Paduch 110 cm kl.4b
2.Oktawia Kostecka 110 cm kl.5b
3.adrianna Krusiewicz 100 cm kl.4b

Chłopcy kl. IV rocznik 2005
1.Hubert Manaj 115 cm kl.4b
2.Olgierd Manaj 115 cm kl.4b
3.Jakub Zieliński 110cm kl.4b

Dziewczęta kl. V rocznik 2004
1. Łucja Grodzicka 125cm kl.5a
2.emilia Koper 110cm kl.5b

Chłopcy kl. V rocznik 2004
1.Mateusz Laskus 120 cm kl.5b
2.Mateusz Drabik 115 cm kl.5b
3.Piotr Śliwiński 115 cm kl.6b

Dziewczęta kl. VI rocznik 2003
1.Natalia Szostak 130 cm kl.6b
2.Julia Jastrzębska 120 cm kl.6b
3.Julia Zawada 120 cm kl.6a

Finał XVI mistrzostw w skoku wzwyż 
Na zaproszenie UKS „Smoki” Szkołę Podstawową w Gliniance odwiedzili Kazimierz cZARNEcKI – 
rekordzista świata, medalista olimpijski w podnoszeniu ciężarów oraz Władysław ZIELIŃSKI – mistrz 
świata oraz medalista olimpijski w kajakach.

Chłopcy kl. VI rocznik 2003
1.Marcin Wereda 140 cm kl.6b
2.Jakub Bogucki 120 cm 6b
3.Dawid Łysiak 120 cm kl.6a

Wielkie gratulacje dla zwycięzców oraz uznanie dla wszyst-
kich startujących dziewczynek i chłopców za udział i osiągnię-
te wyniki. 

Łącznie w eliminacjach odbywających się na lekcjach wf i wiel-
kim finale wystartowało 165 uczniów z klas III-VI.               

krzySztof ŚluSarczyk 

Nasi młodzi sportowcy.

Dekorowanie zwycięzców.
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Jednym z nich było wykonanie czegoś, co 
byłoby dla mnie wyzwaniem. Pomyśla-

łam wtedy, że musi być to wydarzenie dla 
ludzi, biorąc pod uwagę dewizę wędrowni-
czą. Czym kieruje się każdy wędrownik? - 
,,Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl – pomóż, 
czyli działaj.” Zaczęłam szukać miejsca,  
w którym można byłoby coś takiego zorga-
nizować i tak dzięki wsparciu Pauliny Sokół 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązow-
nie, trafiłam na Dom Dziennej Opieki Se-
nior Wigor w Woli Karczewskiej. Wspólnie  
z koleżankami z innych drużyn z naszego 
hufca: Patrycją KOBZa, Magdą KOB-
Za, Wiktorią SOSZKa oraz Olą RUD-
NICKą, przygotowałyśmy dla Seniorów 

absolwentka wydziału wokalno-ak-
torskiego akademii Muzycznej  

w Gdańsku (2004). Jest laureatką wielu fe-
stiwali piosenki, m.in.: III Festiwalu Twór-
czości Wojciecha MŁYNaRSKIeGO 
(Grand Prix 2015), Festiwalu operetko-
wo-musicalowego „Face to face” – Grand 
Prix (Poznań 2011), Festiwalu piosenki 
kabaretowej J. PRZYBORY (Warszawa 
2013). Została zaproszona do nagrania 
piosenek w polskiej wersji językowej 
bajki Dzwoneczek (Tinkerbell) produkcji  
W. DISNeYa (2008).

Jej debiutancka płyta „Wracam do domu” 
została wydana w 2009 r. Piosenka „Ze 
snów” z tej płyty została hitem lata 2010 
roku, w konkursie prowadzonym przez 
Radio Olsztyn.

W roku 2014 ukazał się album „Pozy-
tywka” skierowany do młodszej widow-
ni, który złożony jest z disneyowskich, 
polskich oraz autorskich kołysanek. ak-
tualnie pracuje nad trzecim, autorskim 
albumem „Po godzinach” a singiel „Nie-
nazwany szkic” jest grany w rozgłośniach 

Harcerska odznaka wędrownicza 
zdobyta u Seniorów 

najważniejsze informacje o harcerstwie, 
opowieści o naszej działalności oraz pio-
senki, które towarzyszą nam w harcerskim 
życiu. Zaangażowanie Seniorów w to, co 
dla nich przygotowałyśmy przerosło nasze 
najśmielsze oczekiwania. Seniorzy chęt-
nie śpiewali piosenki, zadawali mnóstwo 
pytań dotyczących harcerstwa – przyznam 
niektóre nawet nas zaskoczyły. Spotkanie 
było dla nas niezwykle radosne, miłe i po-
uczające. Mamy nadzieję, że nie było to 
nasze ostatnie spotkanie.                        

druhna alekSandra Sokół –103 
drużyna wędrownicza VeStiGia, 

hufiec celeStynów

Warsztaty wokalne  
w Gminnym Ośrodku Kultury

radiowych takich jak – Jedynka (Polskie 
Radio) czy Radio Merkury. Miała przy-
jemność występować jako solistka z Ze-
społem Polskim w Izraelu oraz na Syberii 
(trasa koncertowa, 2008 r.).

W 2010 r. nagrała piosenki francuskie 
oraz żydowskie dla wydawnictwa MTJ 
wydane na płytach ‘Legendy piosen-
ki francuskiej ’ (2010r.) oraz ‘Tradycja’ 
(2011 r.).

Jej interpretacje piosenek J. BReLa oraz 
P. CONTe również pojawiły się na płytach 
wydanych przez wydawnictwo MTJ obok 
takich artystów jak K. GRONIeC czy  
M. BaJOR

Została zaproszona do udziału w spekta-
klu z piosenkami francuskimi w warszaw-
skim Teatrze Rampa (premiera II 2012 r.)

Na stałe współpracuje z olsztyńską gru-
pą Scena Babel, z którą wielokrotnie miała 
przyjemność występować u boku Krzysz-
tofa KOLBeRGeRa i ewy BŁaSZCZYK  
w programie „Spieszmy się kochać ludzi…”.

Od 2006 r. współpracuje z fundacją anny 
DYMNeJ „Mimo wszystko” prowadząc 
warsztaty wokalne z uczestnikami festi-
walu „Zaczarowana piosenka”.

Więcej informacji na stronie Internetowej: 
www.aurelialusnia.pl Zajęcia będą prowa-
dzone raz w tygodniu. Koszt uczestnictwa 
to jedyne 20zł/miesiąc. Zapraszamy na 
przesłuchania do zespołów wokalnych: 15 
marca – wtorek – od godziny 17:00 dzieci 
od 10 lat, od godziny 18:00 – młodzież.
Przesłuchania w sali muzycznej Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Wiązownie,  
ul. Kościelna 41                                   

Paulina Sokół 
Gok@Gok-wiazowna.Pl

Harcerki u Seniorów.

Wszystko zaczęło się od tego, że jako harcerka zdecydowałam się na próbę zdobycia odznaki wędrowni-
czej. W związku z tym, miałam do zrealizowania zadania, które mogłam indywidualnie dobrać, dopaso-
wując je do odpowiednich wymagań. 

Od marca 2016 roku ruszają zajęcia wokalne dla dzieci  i młodzieży. 
Zajęcia poprowadzi Aurelia LUŚNIA.
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
GmINy WIĄZOWNA

ul. Kościelna 41, 
05-462 Wiązowna
tel./fax 22 789 01 46
e-mail: bibliotekaw@wp.pl
www.bp-wiazowna.pl

Filia w Gliniance: 
ul. Napoleońska 454, 
05-408 Glinianka
tel. 22 789 97 90

Filia w Duchnowie: 
ul. Wspólna 157, 
05-462 Duchnów
tel. 22 780 44 44

Sasson J. 
–„Wybór Ja-
śminy: praw-
dziwa opowieść 
o niewolnicy, 
która wywal-
czyła sobie ży-
cie” 
Jasmina to nie postać literacka. 
Wszystko, co zostało opisane w tej 
książce, wydarzyło się naprawdę,  
a los głównej bohaterki współdzieliły 
setki innych kobiet.
Piękna, inteligentna, wykształcona. 
Była dumną Libanką, kochała wol-
ność, ale zawsze pozostawała wierna 
tradycji muzułmańskiej, w której ją 
wychowano. Miała 23 lata, a nigdy na-
wet nie pocałowała mężczyzny. Tego 
dnia znalazła się w niewłaściwym 
miejscu i czasie. Została porwana 
przez irackich żołnierzy i uwięziona 
w ciemnej celi, wraz z kilkunastoma 
innymi niewolnicami. 

„Uśmiechaj się, do każdej chwi-
li uśmiechaj, na dzień szczęśli-
wy nie czekaj, bo kresu nadej-
dzie czas, nim uśmiechniesz się 
chociaż raz….” śpiewała Anna 
GERMAN. Tę i inne piosen-
ki autorstwa Anny GERMAN 
przypomniała Beata MAR-
cZEWSKA, podczas koncertu 
walentynkowego. 

W sobotni wieczór, 13 lutego w Domu 
Kultury „Nad Świdrem” w Woli Kar-
czewskiej, na dzień przed osiemdzie-
siątą rocznicą urodzin polskiej gwiaz-
dy estrady.

Opisując karierę anny German, często 
sięga się po frazę „śpiewała w siedmiu 
językach na czterech kontynentach”, 
która rzeczywiście trafnie ilustruje 
karierę Polki o korzeniach niemiecko-
holendersko-rosyjskich.

Branicka-Wol-
ska A. – „Mia-
łam szczęśliwe 
życie”
anna Branicka 
uwielbiała jeździć 
konno, podróżo-
wała z rodzicami 
po europie i wraz 
z siostrami bawi-
ła się w namiocie wezyra przywiezio-
nym spod Wiednia przez Jana Sobie-
skiego. Już niedługo miała zatańczyć 
na swoim pierwszym balu, a potem 
wyjść dobrze za mąż i wieść szczęśli-
we życie młodej arystokratki. Wojna 
pokrzyżowała te plany. Sala balowa 
w należącym do Branickich pałacu  
w Wilanowie zmieniła się w szpital 
polowy, a suknie powędrowały do 
kufra. anna przyłączyła się do kon-
spiracji, a po powstaniu warszawskim 
wraz z rodzinami innych arystokratów 
trafiła na zesłanie w głąb Rosji. 

Aleksijewicz S. – „Ostatni świad-
kowie: utwory solowe na głos 
dziecięcy”
W czasie wielkiej wojny ojczyźnianej 
zginęły miliony radzieckich dzieci. 
Rosyjskich, białoruskich, ukraińskich, 
żydowskich, tatarskich, łotewskich, 
cygańskich, kozackich, uzbeckich, or-
miańskich, tadżyckich. Te, które prze-
żyły, wojny nie zapomniały nigdy. Dla 
nich to wspomnienie pierwszego pa-
pierosa otrzymanego od Niemca, za-
pach bzu i czeremchy, zabawa w strze-
lanie, pierwsze grzyby w lesie, kózka, 
która miała dawać mleko i zapewnić 
rodzinie przetrwanie.              

tereSa naPerty  
czytelnikw@wP.Pl

Człowieczy los… 
Z wykształcenia była geologiem, ale 
znamy ją, jako aktorkę, kompozytorkę,  
a także piosenkarkę. Na poważnie 
śpiewać zaczęła pod koniec swo-
ich studiów na Uniwersytecie Wro-
cławskim. Kierunek ukończyła z 
wyróżnieniem w 1962 roku. Rok 
później zdobyła drugą nagrodę na fe-
stiwalu w Sopocie za utwór „Tak mi  
z tym źle”. W 1964 r. podbiła Opole, a 
potem znów Sopot - tym razem z wiel-
kim przebojem „Tańczące eurydyki”. 
W 1965 roku wygrała opolski festiwal 
z kolejną piosenką - „Zakwitnę różą”.

Popularny serial z 2012 roku  
z Joanną Moro, w roli tytułowej 
przypomniał losy piosenkarki na-
zywanej Białym aniołem. Serial 
rozbudził ciekawość wielu osób, 
zapewne stąd duże zainteresowanie 
recitalem poświęconym tej piosen-
karce.                              

Paulina Sokół 
Gok@Gok-wiazowna.Pl
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Batik wytwarzany jest od ponad 2000 lat, jest to 
jedna z najstarszych technik malarskich, techni-
ka barwienia tkanin. Batik w Wiązownie, dzięki 
zaangażowaniu Joanny cZUBAK, instruktor-
ki sekcji plastycznej GOK, promowany jest od 
września 2015 roku.

Batikiem określamy zarówno technikę zdobienia tka-
niny barwnym ornamentem, jak i samą tkaninę wy-

konaną tą techniką. Sposób tworzenia batików polega na 
nakładaniu na odpowiednie części tkaniny warstw wo-
sku, a następnie barwieniu (np. przez zamoczenie w roz-
tworze z farbą). Powstałe batiki bardzo często określane 
są jako woskowe witraże. Gotowy batik, podświetlony 
od tyłu przypomina kompozycję wykonaną w technice 
witrażu.

Podczas tworzenia batiku można przewidzieć jedynie 
ogólny efekt finalny. Bardzo często zdarza się, że koń-
cowy wytwór potrafi zaskoczyć nawet najbardziej do-
świadczonego artystę.

Za pierwowzór Dnia Kobiet 
przyjąć można obchodzone  
w starożytnym Rzymie Matro-
nalia. Było to święto przypada-
jące na pierwszy tydzień marca, 
związane z początkiem nowego 
roku, macierzyństwem i płod-
nością. Z okazji tego święta mę-
żowie obdarowywali swoje żony 
prezentami i spełniali ich życze-
nia.

Początki Międzynarodowego Dnia 
Kobiet wywodzą się z ruchów ro-

botniczych w ameryce Północnej  
i europie. Pierwsze obchody Narodo-
wego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 
1909 r. w Stanach Zjednoczonych.

Dzień Kobiet jest obecnie oficjalnym 
świętem w albanii, algierii, armenii, 
azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Her-
cegowinie, Brazylii, Bułgarii, Burkina 
Faso, Kamerunie, Chinach, Kubie, La-
osie, Kazachstanie, Macedonii, Moł-
dawii, Mongolii, Czarnogórze, Polsce, 

Batik- barwna podróż w świat fantazji

Joanna CZUBaK i uczestniczki zajęć sekcji plastycznej za 
pośrednictwem przygotowanego wernisażu pracowni bati-
ku zmieniły salę widowiskową Gminnego Ośrodka Kultury  
w barwny świat fantazji. Wieczór z batikiem to piękna eks-
pozycja, niebywała paleta barw, gra światła i ciekawe histo-
rie dotyczące inspiracji i powstawania poszczególnych prac. 
Czekamy na kolejne kolorowe spotkanie z batikiem.

Paulina Sokół 
Gok@Gok-wiazowna.Pl

Festiwal Kobiet 
w Gminie Wiązowna

Rumunii, Rosji, Serbii, Tadżykistanie, 
Ukrainie, Uzbekistanie, Wietnamie, 
Włoszech i Zambii.  Mężczyźni wręczają 
wtedy znajomym kobietom – matkom, 
żonom, partnerkom, koleżankom kwiaty 
i drobne podarunki.

W Polsce święto było szczególnie popu-
larne w okresie PRL. W latach 80. do po-
pularnych podarunków dołączyły kwia-
ty. Początkowo ofiarowywano goździki,  
a później także tulipany. Dzień Kobiet  
jest obchodzony do dziś.

Z okazji zbliżającego się Dnia Ko-
biet, zapraszamy na wydarzenie, 
które nazwaliśmy Festiwal Kobiet. 
celem Festiwalu jest inspirowa-
nie i wspieranie kobiet w rozwoju 
osobistym, zawodowym i zdrowot-
nym, propagowanie ich aktywności  
i przedsiębiorczości.

Dom Kultury “Nad Świdrem” w Woli 
Karczewskiej chcemy, w niedzielę  
6 marca, zamieni się w Kobiecy Dom 
Kultury.

   Paulina Sokół  
Gok@Gok-wiazowna.Pl

Wystawa prac wykonanych techniką batiku.

Z okazji  
Dnia Kobiet  

wszystkim: Paniom 
Radnym, Paniom 
Przewodniczącym 
Zarządów Osiedli, 
Sołtyskom, Członki-

niom rad osiedlowych 
i sołeckich, organiza-
cji pozarządowych, 

Działaczkom Społecz-
nym, Mieszkankom, 

Czytelniczkom  
„Powiązań”,  
wszystkim  

Solenizantkom 
- zdrowia, pogody 

ducha i odwagi w re-
alizowaniu najśmiel-

szych planów  
i marzeń życzy

Wójt Gminy  
Wiązowna

Janusz Budny
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Będzie się działo... mARZEC

2016

Darmowe wejściówki do nabycia  
w siedzibie Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Wiązownie od 
Poniedziałku do Piątku w go-
dzinach 8:00 – 16:00, możli-
wość rezerwacji telefonicznej  
i odbiór w dniu spektaklu.
Liczba miejsc ograniczona.

E L I M I N A c J E 
GMINNE 39. KON-
KURSU REcy-
TAT O R S K I E G O 
„WARSZAWSKA 

SyRENKA” Gminny Ośrodek 
Kultury w Wiązownie w godz. 
10:00 – 13:00 

PRZESŁUcHANIA 
DO ZESPOŁóW 
MUZycZNycH – 
AURELIA LUŚNIA
Godz. 17:00 Dzieci 

od 10 lat, godz. 18:00 Młodzież .
Miejsce: Gminny Ośrodek Kul-
tury w Wiązownie

WIELKANOcNE 
WARSZTATy WI-
K L I N I A R S K I E 
- cZyLI OD PA-
TycZKA DO KO-

SZycZKA 
Pokarmy, które przygotowujemy 
do poświęcenia w Wielką Sobotę, 
nie przez przypadek wkładamy 
do koszyka z wikliny. Witalna 
moc wiklinowych gałązek sprzyja 
pojawianiu się ich w wielkanocnej 
obrzędowości jako symboli życia 
i odrodzenia. Ich żywiołowy cha-
rakter znają dobrze plecionka-
rze, którzy nad giętkimi witkami 
potrafią zapanować. Wiosenny 
okres przygotowania do świąt to 
dobry moment, by się tej sztuki 

14
marca

15
marca

19
marca

UROcZySTE OD-
SŁONIęcIE TA-
BLIcy upamięt-
niającej potyczkę 
powstańczą oddziału 

300 partyzantów pod dowódz-
twem płk Siemomysła Kuczyka 
z wojskiem Rosyjskim 3 marca 
1863. Uroczystość odbędzie się  
o godz. 14:30 przy kapliczce  
w Porębach.

FESTIWAL 
KOBIET

Dom Kultury 
“Nad Świdrem”  

w Woli Karczewskiej,w nie-
dzielę 6 marca zamieni się  
w Kobiecy Dom Kultury.
Szczegóły: 
www.gok-wiazowna.pl
Start godz. 16:00

WyKŁAD MAMO! 
JA SAM POTRA-
FIę… SAMO-
DZIELNE DZIEc-
KO – JAK TO 

OSIąGNąć?
Wykład prowadzi moderator 
Akademii Familijnej (więcej in-
formacji na stronie Internetowej 
www.akademiafamilijna.pl)
godz. 18:00
Sala taneczna GOK

SPEKTAKL 
DLA DZIEcI PT. 
„SZELMOSTWA 
LISA WITALISA”
Miejsce spektaklu: 

Dom kultury „Nad Świdrem”  
w Woli Karczewskiej, ul. Doliny 
Świdra 8

3
marca

7
marca

13
marca

nauczyć. Zapraszamy dorosłych 
i młodzież na warsztaty wyplata-
nia koszyków z wikliny. Uczest-
nicy warsztatów poznają różne 
techniki plecionkarskie i będą 
mieli możliwość własnoręcznie 
przygotować koszyk na święcone 
pokarmy.
Podczas warsztatów uczestnicy 
poznają poszczególne etapy ob-
róbki wikliny oraz podstawową 
technikę wyplatania koszy. W ra-
mach warsztatów każdy uczest-
nik wykona własnoręcznie ko-
szyk. Zapewniamy materiał oraz 
niezbędne narzędzia. Wszystko 
odbywać się będzie pod nadzo-
rem instruktora, który zajmuję 
się tym rzemiosłem ponad 40lat, 
ukończył szkołę w Technikum 
Trzciniarsko Wikliniarskim  
w Kwidzynie - posiada dyplom 
mistrza oraz uprawnienia peda-
gogiczne.

19.03.2016 Gminny Ośrodek Kul-
tury w Wiązownie w godzinach: 
11:00 – 14:00 

19.03.2016 Izba Regionalna  
w Gliniance w godzinach: 15:00 
– 18:00

Obowiązują zapisy, ilość miejsc 
ograniczona Informacje i rezer-
wacje: Gminny Ośrodek Kultury 
tel. 22 780 41 79 lub gok@gok-w-
iazowna.pl, potwierdzeniem re-
zerwacji jest wpłata 25zł/osoba 

SPOTKANIE Z cy-
KLU ScENA MŁO-
DycH 
Występ Zespołu wo-

kalno – muzycznego The Trups.
Miejsce: Gminny Ośrodek Kul-
tury w Wiązownie

6
marca

21
marca
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GOKowska Feriada
Gminny Ośrodek Kultury organizował drugi tydzień zimowych ferii w naszej gminie. Zajęcia i warsztaty 
odbywały się w siedzibie GOK w Wiązownie i w Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej.

Warsztaty plastyczne i przygotowanie 
masek karnawałowych, bal kar-

nawałowy, codzienne wyjazdy na basen, 
zajęcia ruchowe i integracyjne oraz abso-
lutny hit naszych ferii czyli warsztaty re-
daktorsko-fi lmowe. 

Tak wyglądały nasze zajęcia. Wykład, 
prelekcja i prezentacja na temat mediów, 
przyczyniły się do licznych dyskusji i roz-
mów o prasie, radio i telewizji. Podczas 
warsztatów każdy miał okazję wcielić się 
w rolę operatora kamery, były osoby od-
powiedzialne za światło, dźwięk. Studio 
nagrań przygotowane przez dzieci stało 
się najczęściej wspominanym miejscem. 
Owocem naszej wspólnej pracy są wypo-
wiedzi dzieci, liczne wywiady. Oczywiście 
zarówno rola redaktora jak i gościa to role 
odgrywane przez dzieci. Zaangażowanie 
dzieci i chęć działania przerosły oczeki-
wania prowadzących! W konsekwencji 
warsztaty przedłużono o jeszcze jeden 
dzień. Uczestnicy zajęć podnieśli wysoko 
swoją poprzeczkę! Dzieci zaproponowały 
współpracę z Seniorami z Domu Dzienne-
go Pobytu Senior Wigor. Pan eugeniusz, 
Pani Jadzia i Pani ela – Seniorzy z Domu 
w Woli Karczewskiej – bez zawahania 
odpowiedzieli na zaproszenie młodych re-
daktorów. Teraz już, w roli gości specjal-
nych wystąpili z małymi dziennikarzami. 

Pytań nie było końca, dzieci dopytywały 
jak seniorzy kiedyś spędzali ferie zimowe, 
w co chętnie się bawili. Pytania dotyczą-
ce szkoły ujawniły kto chętnie i na jakie 
zajęcia uczęszczał. Liczne wspomnienia, 
opowieści i ciekawe historyjki przeplatane 
były kolejnymi pytaniami. Dzieci tak się 
zintegrowały, że wcieliły się także w rolę 
kelnerów i asystowały podczas wydawania 
ciepłego posiłku. Jedna z Seniorek roze-
grała nawet partię gry w tenisa stołowego. 
Piątkowe zajęcia, to także przygotowania 
do popularnego święta zakochanych.

Podczas zajęć plastycznych powstały 
piękne laurki, karty okolicznościowe tzw. 
Walentynki.

Mimo, iż ferie trwały tak krótko, dzieci 
i opiekunowie zżyli się wyjątkowo. Po-
twierdzeniem może być pytanie jednej 
z uczestniczek ferii, które padło ostatniego 
dnia „Proszę Pani, a jutro możemy przyjść 
na zajęcia?” Nie pozostaje nam nic innego 

jak czekać na wakacje – liczymy, że akcja 
Lato w Gminie Wiązowna będzie równie 
udana!                                                      

Paulina Sokół 
Gok@Gok-wiazowna.Pl
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