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ANIOŁY WOLNOŚCI NA ZRZUTOWISKU

Polskiego i armii niemieckiej. Gościliśmy także powstańców z Hiszpanii z lat 1936-1939, walczących
przeciwko generałowi Franko w wojnie domowej, która – niestety – była preludium do II wojny światowej.

W Malcanowie oddaliśmy hołd bohaterom II
wojny światowej, upamiętniając historyczny
zrzut pod kryptonimem„Pierzyna” wykonany nocą z 3 na 4 kwietnia 1944 roku.
1 kwietnia ponad pięćdziesięciu pasjonatów
wzięło udział w wielkiej rekonstrukcji historycznej, aby przypomnieć nam epizody związane z historią Wiązowny i Malcanowa, opatrzonej
fachowym komentarzem lektora – Tomasza
ŻURAWSKIEGO, dyrektora Muzeum Wojskowości
w Niepołomicach. Rekonstrukcja była realistyczna, z efektownymi pokazami pirotechnicznymi. Mogliśmy odwiedzić obozowiska formacji wojskowych z lat 1939 – 1945, kwatery partyzantów Armii Krajowej, armii rosyjskiej, Wojska



Rekonstruktorzy chętnie opowiadali o ich„udziale” w wojnie oraz o wyposażeniu i umundurowaniu. Można było sprawdzić, ile waży karabin
i jak należy przygotować się do strzału. Wieczorem odbyła się część oficjalna, z przemówieniami, apelem pamięci i wartą honorową. Na zakończenie wspólne ognisko i śpiewanie, które
połączyło pokolenia.
To przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez
Fundację Józef i Muzeum Wojskowości z Niepołomic przy współpracy urzędu gminy, malcanowskiej szkoły, sołectwa Malcanów i – jak zawsze niezawodnych – strażaków z Malcanowa i
Glinianki. Za wsparcie dziękujemy także: Bogusławie i Janowi CACKO, Krystynie SĘK, Sławomirowi MARCYSIAKOWI oraz Hubertowi TRZEPAŁCE, Stowarzyszeniu NRZF „Profortalicium”
koło terenowe„Przedmoście Warszawa”.
Więcej o historii zrzutowiska na stronie 12 i 13.
Redakcja
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Szanowni Państwo
Od kilku tygodni niemal codziennie ja
oraz pracownicy Urzędu jesteśmy zasypywani pytaniami dotyczącymi przyszłości gminy w kontekście utworzenia
tzw. Metropolii Warszawskiej. To dla nas
budujące, że mieszkańcy tak żywo interesują się przyszłością naszej gminy,
szukają odpowiedzi na pytania, które są
kluczowe dla naszego rozwoju.
Z przykrością muszę jednak przyznać, że samorząd nie ma w tej kwestii wiedzy
znacząco szerszej niż ta dostępna w środkach masowego przekazu. Projekt ustawy
o ustroju m.st. Warszawy nie był bowiem do
tej pory przedmiotem szerszych konsultacji z samorządami. Przystąpiliśmy do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, którego
zadaniem jest m.in. zdobywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących projektu tzw. ustawy metropolitalnej. Wszystkie informacje, które gromadzimy, natych-

miast upubliczniamy na stronie internetowej www.tuwiazowna.pl i w miesięczniku
"Powiązania".
Uznaję jednak, że to wciąż niewystarczające
działania. Dlatego zwróciłem się do posła
Prawa i Sprawiedliwości, Jacka SASINA z
prośbą o to, by zgodził się wziąć udział w
spotkaniu z mieszkańcami naszej gminy. Poseł Jacek SASIN jest w gronie twórców
projektu ustawy, o którym mowa, i jako jego
współautor zapewne ma największą wiedzę
na temat rozwiązań zawartych w przedstawionym projekcie.
O odpowiedzi ze strony przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości będę Państwa informował za pośrednictwem lokalnych mediów.
Czytaj także na stronie 7.
Z poważaniem
Janusz Budny

Urząd czynny w sobotę
Wiemy, że nie wszyscy z Państwa mają czas, by w tygodniu załatwić sprawy urzędowe. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu naszych mieszkańców pracuje w Warszawie i nie może w poniedziałki do 18-stej, a w pozostałe dni do 16-stej dojechać do urzędu. Dlatego zapraszamy Państwa w sobotę 0 maja. Będziemy do Państwa dyspozycji
w godz. od 8.00 do 16.00. To już kolejny raz, gdy w otwartą sobotę będzie można nadrobić wszystkie urzędowe zaległości. W ten sposób nasi urzędnicy odpracują wtorek
 maja. W tym dniu urząd będzie zamknięty.
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Zaglądamy na
budowę mostu

Lidia SOKóŁ z Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich (Rejon Drogowy Otwock – Piaseczno).
Od marca trwa budowa nowego mostu na rzece Mienia w ciągu ulicy Lubelskiej w Wiązownie. Utrudnienia na drodze 71 potrwają do
końca sierpnia br.
Obecnie trwają prace związane z montażem
zbrojenia i szalunku na obu podporach – informuje

Naczaszamknięciamostudlakierowcówzostaływyznaczoneobjazdydrogąkrajowąnr17orazdrogąpowiatową–ul.LubelskąwWiązownie.Dlapieszychzostała wybudowana kładka. Koszt inwestycji to 2 194
806,74zł.WykonawcąrobótjestPrzedsiębiorstwoBudowyDrógiMostówSp.zo.o.zMińskaMazowieckiego.

W związku z budową mostu linie 722 i L22 zostały
skierowane objazdem w Wiązownie: (…) – Lubelska – Parkingowa – DK 17 – (…).
Zawieszono funkcjonowanie przystanków SPORTOWA 01 i 02. Za obsługę komunikacji autobusowej odpowiada Zarząd Transportu Miejskiego:
www.ztm.waw.pl
Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Nowe wiaty przystankowe
W tym roku kontynuujemy inwestycję budowy nowych wiat przystankowych na terenie gminy Wiązowna.
Nowe wiaty przystankowe typu„EOS”zostaną zamontowane w:
1) Dziechcińcu przy ul. Majowej (przystanek ZTM Dziechciniec-Sklep 02, w
kierunku Glinianki);
2) Stefanówce przy ul. Żurawiej (przystanek ZTM Boryszew 01, w kierunku
Wiązowny);
3) Gliniance przy ul.Wrzosowej (na wysokości ul. Górnej, przystanek ZTM Czarnówka 01, w kierunku Warszawy);
4) Radiówku (przystanek ZTM Radiówek 03).
Modernizacją przystanków zajmuje się Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Wiązownie. Koszt ich zakupu i montażu to ok. 16,8 tys. zł. Są identyczne jak
te zakupione i zamontowane w latach poprzednich. Zależy nam na tym, by
w przyszłości wszystkie przystanki w gminie wyglądały tak samo, ale
przede wszystkim na tym, by były one wygodne i funkcjonalne dla mieszkańców.
Ponadto dla dzieci oczekujących na autobus szkolny zostaną wymienione
wiaty przystankowe w Kopkach przy skrzyżowaniu ul. Jeździeckiej z ul. Trakt
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Będziemy stawiać podobne wiaty w kolejnych miejscach

Napoleoński oraz w Woli Duckiej przy skrzyżowaniu ul. Słonecznej z ul.
Działkową. Wszystkie wiaty przystankowe zostaną zamontowane do
31.08.2017 r.
Janusz Chaber
dyrektor@zwik-wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl
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OTWARCIE STACJI UZDATNIANIA WODY
Uroczyste otwarcie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania
Wody w Rzakcie odbyło się 3 marca. ZWiK uzyskał wszystkie niezbędne pozwolenia do użytkowania obiektu.
Budowa w dużej mierze rozwiązuje problem z jakością wody, a
okresowo, z ciśnieniem wody w kranach na południu gminy na
najbliższe 20 lat. Całkowity koszt inwestycji realizowanej w latach
2014-2016 wyniósł 2.331.963 zł, z czego 2.137.500 zł jest dofinansowaniem w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W ramach prac został wykonany budynek Stacji Uzdatniania Wody
wraz z nowoczesnym układem technologicznym uzdatniania
wody, który nie wykorzystuje środków chemicznych, dwukomorowy zbiornik wody uzdatnionej o łącznej pojemności 390 m3
oraz nowa studnia głębinowa. Stacja została wyposażona w nowoczesny agregat prądotwórczy. Nowo wybudowana stacja na
terenie poprzedniej, jest nowoczesnym i w pełni zautomatyzowanym obiektem, o wydajności do 1400 m3/dobę, stara stacja
miała wydajność 550 m3/dobę.
Janusz Chaber
dyrektor@zwik-wiazowna.pl

Janusz Chaber – dyrektor ZWiK oprowadza zwiedzających SUW

WIOSENNE PORZĄDKI NA DROGACH

Modernizacja roku

Wyposażeni w sprzęt,
przeszkoleni pracownicy
Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji ruszyli do równania dróg gruntowych.
Równiarka, czasem samodzielnie, a czasem z
walcem i doziarnianiem,
do końca maja ma poprawić stan 60 km dróg.
Pracy jest bardzo dużo, ale
na niektórych drogach
wciąż jest grząsko, czasem
stoi woda – by ich naprawa
przyniosła rezultat na dłużej,
trzeba poczekać, aż woda
opadnie. Za utrzymanie dróg odpowiada
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie, ul. Boryszewska 2. Zgłoszenia i uwagi
przyjmują pracownicy Działu Gospodarki
Komunalnej, tel. 22 789 01 33 lub 789 06 95
wew. 201 – 204, email: biuro@zwik-wiazowna.pl.
W związku z pracami na drogach mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Prosimy wszystkich o zachowanie ostrożności, a także o
cierpliwość. Staramy się, by nasze drogi były

Równanie drogi

z każdym rokiem lepsze. Jednak przez rok
nie uda się zrobić wszystkiego. Nie na
wszystkie prace wystarcza także środków –
tu ratunkiem jest fundusz sołecki, który
mieszkańcy sołectw i osiedli dzielą do 30
września. Wkrótce pojawią się informacje o
zebraniach wiejskich. Zachęcamy do zaglądania na stronę www.tuwiazowna.pl
do zakładki„W Twojej okolicy”.
Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rzakcie została zarekomendowana przez Michała KULIŃSKIEGO Zastępcę Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do
konkursu „Modernizacja Roku 016” w kategorii najciekawsza modernizacja.
Jako inwestor otrzymaliśmy dyplom za udział w I etapie konkursu. Konkurs ogłaszany jest przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego.
Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Latarnia nie działa?
Zgłoś to nam!

LATARNIE W WOLI DUCKIEJ

Na zlecenie gminy konserwacją oświetlenia
ulicznego na naszym terenie zajmuje się zewnętrzna firma.
Zgodnie z zawartą umową
konserwator zobowiązany
jest do usuwania awarii: zagrażających bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzi
w ciągu 1 godziny od
zgłoszenia; ciągów oświetleniowych do 8 godzin od
zgłoszenia, latarni oświetleniowych w ciągu 3 dni
od zgłoszenia.
Awarie oświetlenia należy
zgłaszać: mailowo na adres oswietlenie@zwik-wiazowna.pl; osobiście w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Wiązownie ul. Boryszewska
2; poniedziałek od 8.00 –

Latarnia LED

18.00, wtorek – piątek od
8.00 - 16.00, telefonicznie
pod numerem telefonu 22
789 01 33 wew. 203/607
300 979, a po godzinach
pracy ZWiK tel. 603 851 543
- konserwator oświetlenia.
Warto o to zadbać dla
wspólnego bezpieczeństwa!

Będzie bezpieczniej na skrzyżowaniu

To była długo oczekiwana przez mieszkańców Woli Duckiej inwestycja. Zostały
zamontowane cztery nowe lampy ledowe, które oświetlają niebezpieczne
skrzyżowanie ulic Słonecznej i Marii
Dąbrowskiej z Traktem Lubelskim (DK
17).

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Białe światło emitowane przez lampy LED
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa
i komfortu uczestników ruchu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii
lampy LED są energooszczędne i przyjazne dla środowiska. Koszt montażu nowych
lamp to prawie 30 tys. zł.
Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Zmiana organizacji ruchu na moście

Taniej za ścieki!

Zwężenie drogi na moście w Emowie

Od maja mieszkańcy za ścieki zapłacą 8,00 zł za metr
sześcienny. To mniej o 0, zł w porównaniu do poprzedniego roku.
Stawkę obliczono na podstawie poniesionych w poprzednim roku kosztów i przewidywanych ilości zużytej
wody i odebranych ścieków w czasie obowiązywania taryfy. W wyniku stosownych wyliczeń stawka za wodę pozostała na poprzednim poziomie, a za ścieki zapłacimy
mniej.
Janusz Chaber
dyrektor@zwik-wiazowna.pl

6

Na moście przez rzekę
Świder w ciągu ul. Mostowej nastąpiła zmiana organizacji ruchu. Zmiany
wynikają ze złego stanu
technicznego mostu.
W ul. Mostowej i Mlądzkiej
pojawiły się znaki na granicy Otwocka i Emowa, informujące o pierwszeństwie
na zawężonym odcinku
jezdni, zawężeniu jezdni

www.tuwiazowna.pl
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dwustronne oraz ograniczenie prędkości do 30
km/h.
Na całej szerokości mostu
pas ruchu dla pojazdów
kołowych został zawężony
do szer. 4,0 m. Wygrodzenie
wzdłuż pasa jezdni zostało
wykonane
barierami
ochronnymi betonowymi.
Przejście przez most możliwe jest wzdłuż wygrodzo-

nego pasa. Organizacja będzie obowiązywała do czasu remontu bądź przebudowy mostu. Szczegółowych informacji udziela miasto Otwock, tel. 22
779 20 01 do 6, wew. 310,
118, 139 lub 22 779 21 11, email: wgk@otwock.pl.

Redakcja
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Metropolia Warszawska
- trzymamy rękę na pulsie
Gmina Wiązowna przystąpiła
do Stowarzyszenia Metropolia Warszawska. W skład
organizacji wchodzą gminy
położone w sąsiedztwie Warszawy. Stowarzyszenie ma
być pomocne m.in. w pozyskiwaniu i przekazywaniu
informacji dotyczących Metropolii Warszawskiej.

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI
W GMINIE WIĄZOWNA
Bolesławów:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bażantów – faza projektowo – przygotowawcza

Boryszew:
Budowa drogi powiatowej - pomoc rzeczowa dla powiatu – faza projektowo –
przygotowawcza (red. zmiana z pomocy
finansowej na rzeczową)

Zależy nam na tym, by mieszkańcy naszej gminy mieli dostęp do najważniejszych informacji w tej sprawie. Przypomnijmy – grupa posłów w styczniu br. złożyła projekt tzw. Ustawy o ustroju M.St. Warszawa Projekt zakłada, że wiele okołowarszawskich gmin, w tym nasza, zostanie włączonych w obszar Metropolii Warszawskiej. W projekcie brakowało wielu informacji dotyczących
np. sposobu finansowania i funkcjonowania samorządów w metropolii, a to spowodowało niepokój wśród mieszkańców Warszawy i okolic. Projekt został wycofany. Teraz trwają
prace nad nowym projektem. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęli konsultacje
społeczne. Uruchomiono stronę internetową http://konsultacjemetropolia.pl/, na której można sprawdzić zakres tych konsultacji. W gminach, których dotyczy projekt, mają
się pojawić ankieterzy. Jak wynika z informacji w naszej gminie będą ankietować w okolicach kościoła św. Wojciecha w Wiązownie i Gminnego Ośrodka Kultury. Tym samym ankieterzy nie dotrą do mieszkańców południa gminy, nie zapytają o zdanie także tych z
okolic Zakrętu.
W podwarszawskim Legionowie na wniosek mieszkańców przeprowadzono referendum.
Na pytanie„Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Legionowo?”, aż 94% z biorących udział w
referendum odpowiedziało "nie". Podobne referenda odbędą się w kilku innych gminach.
M. in. w Podkowie Leśnej, Piasecznie, Pruszkowie, Ożarowie Mazowieckim czy Radzyminie.
W naszej gminie mieszkańcy nie złożyli dotąd takiego wniosku. Wniosek o referendum
składa się do rady gminy. Wcześniej inicjatorzy referendum (15 osób) informują wójta o
prowadzeniu zbiórki podpisów pod wnioskiem. Referendum jest ważne, jeśli frekwencja przekroczy 30%.
Na naszej stronie internetowej www.tuwiazowna.pl oraz w miesięczniku "Powiązania" będziemy regularnie informowali Państwa postępach w pracach nad tzw. Ustawą Metropolitalną.
Anna Rosłaniec
a.roslaniec@wiazowna.pl

Budowa drogi gminnej – faza projektowo
– przygotowawcza
Budowa oświetlenia ulicznego DW721
(Stefanówka- Boryszew) – faza projektowo – przygotowawcza
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
wiejskiej – opracowywanie założeń zadania

Czarnówka:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozy
– faza projektowo – przygotowawcza
Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaliny
– faza projektowa

Duchnów:
Modernizacja drogi powiatowej (MajdanIzabela-Michałówek-Duchnów) – pomoc
rzeczowa dla powiatu – opracowywanie
założeń zadania
Modernizacja ul. Spacerowej – faza projektowo – przygotowawcza
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pęclińskiej – faza projektowo – przygotowawcza
Budowa oświetlenia ulicznego ul.
Kwitnącej Jabłoni – faza projektowo –
przygotowawcza
Budowa sieci wodociągowej w ul. Dłuskiej
- zadanie zakończono
Budowa sieci wodociągowej (dz. nr ew.
406/3, 207/4) – faza projektowa

Budowa sieci kanalizacyjnej - kontynuacja zadania z 2016 r.
Wykonanie ogrodzenia boiska – faza projektowo – przygotowawcza

www.tuwiazowna.pl
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Z prac rady …

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI
W GMINIE WIĄZOWNA
Dziechciniec:
Budowa ciągu pieszo – rowerowego (od ul.
Granicznej do ul. Olchowej) – faza projektowo – przygotowawcza
Zagospodarowanie terenu działki wokół
świetlicy wiejskiej – opracowywanie
założeń zadania
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dworska – faza projektowo – przygotowawcza

Zasłużony dla Gminy - strażak Sergiusz Wysocki

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Miodowej – faza projektowo – przygotowawcza
Budowa sieci wodociągowej w ul. Piaskowej i Ziołowej – faza przygotowawcza

Emów:
Modernizacja ul. Sosnowej – faza projektowo – przygotowawcza
Budowa oświetlenia ulicznego DW721 –
faza projektowo – przygotowawcza
Budowa sieci wodociągowej - zadanie zakończono
Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej
w ul. Runa Leśnego/Jagód - kontynuacja
zadania z 2016 r.

Glinianka:
Budowa ul. Kościelnej – faza projektowo –
przygotowawcza
Zagospodarowanie terenu placu zabaw –
faza przygotowawcza
Systemowa modernizacja obiektów gminnych: Szkoła Podstawowa – faza projektowo – przygotowawcza
Systemowa modernizacja obiektów gminnych: Gimnazjum – projekt współfinansowany przez PRO WM 2014 – 2020 – faza
projektowo – przygotowawcza
Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności dla OSP z terenu gminy – projekt współfinansowany
przez PRO WM 2014 – 2020 – Starostwo Powiatowe ogłosiło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie
przetargu
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Na sesji (8.03) Radni przeanalizowali dwadzieścia jeden uchwał. Najważniejsze z
nich to zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli, dostosowania sieci szkół oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego„Góraszka wschodnia”– obszar planistyczny „A”.
Na sesji został również wręczony tytuł
„Zasłużony dla Gminy Wiązowna” dla
strażaka Sergiusza WYSOCKIEGO za szczególne zasługi w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia oraz chęć niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia.
Kryteria rekrutacji
W związku z wprowadzeniem systemu
elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli radni podjęli dwie uchwały wyznaczające kryteria przyjmowania dzieci. Rekrutacja elektroniczna obejmie dzieci ubiegające się o miejsce w przedszkolu lub
oddziale przedszkolnym oraz do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Rekrutacja
nie dotyczy dzieci kontynuujących już rozpoczętą naukę w danej szkole. Planowany
termin rozpoczęcia elektronicznej rekrutacji
to 18 kwietnia. Więcej na stronie 21.
Sieć szkół
Reforma oświaty wprowadziła ośmioklasowe szkoły podstawowe i likwiduje jednocześnie gimnazja. Radni przyjęli nową
sieć szkół. Na terenie naszej gminy będą prowadzone cztery szkoły podstawowe w:
Wiązownie, Malcanowie, Gliniance i Zakręcie. Dwie ostatnie będą mieściły się w
dwóch budynkach, w dotychczasowych
siedzibach szkół podstawowych i tych zajmowanych przez obecne gimnazja. Wprowadzane zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez związki zawodowe i Kuratorium Oświaty.
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Dofinansowanie form doskonalenia
Radni przyjęli plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dofinansowanie obejmuje: studia uzupełniające, studia językowe, studia podyplomowe, doktoranckie i kursy kwalifikacyjne. Środki na dofinansowania od tego
roku zostaną zabezpieczone w budżetach
placówek oświatowych. Zmianie uległa
kwota dofinansowania i obecnie wynosi 1
% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe
nauczycieli.
Nowe nazwy ulic
Radni nadali nazwy dwóm ulicom na terenie gminy. W Zakręcie nadano nazwę ul. Integracyjna, a w Góraszce ul. Lotosu. Po
uprawomocnieniu się uchwał (14 dni od
daty publikacji) zostaną wysłane do mieszkańców zawiadomienia o zmianie adresu.
Szczegółowych informacji udziela Paulina
ŻURAWSKA, tel. 22 512 58 822, email: p.zurawska@wiazowna.pl.
Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi
Jak co roku zgodnie z ustawą o ochronie
zwierząt oraz ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach rada do 31 marca
przyjmuje Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. Od tego roku zwierzęta bezdomne przyjmowane będą do schroniska w Celestynowie. Opiekę weterynaryjną (w zakresie Programu) obejmie weterynarz z Mińska Mazowieckiego. Dla

SAMORZĄD

mieszkańców ważną zmianą jest możliwość otrzymania dofinansowania na sterylizację/kastrację, znakowanie/czipowanie kotów i psów oraz na uśpienie ślepego
miotu. Szczegółowych informacji udziela Joanna KOCISZEWSKA, tel. 22 512 58 826,
email: j.kociszewska@wiazowna.pl.
Przyjęcie darowizny
Radni zdecydowali o przyjęciu dwóch darowizn nieruchomości stanowiących drogi
w Gliniance i Czarnówce.
Zakup nieruchomości
Została wyrażona zgoda na zakup działki
wraz z wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym przy ul. Leśnej w Wiązownie w
celu utworzenia lokali mieszkalnych, które
powiększą mieszkaniowy zasób gminy.
Zbycie nieruchomości
Radni podjęli 3 uchwały w sprawie zbycia
nieruchomości należących do gminy. Nieruchomości przeznaczone do zbycia zlokalizowane są w miejscowościach Lipowo, Rzakta i Kopki.
Dzierżawa
Rada przedłużyła właścicielce kwiaciarni ORCHIDEA do 30 września br. dzierżawę gruntu w Wiązownie przy ul Lubelskiej.
Mniejsze opłaty za kanalizację
Rada przyjęła nowe taryfy opłat za ścieki na
najbliższy rok. Taryfy obowiązywać będą od
1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. Za odprowadzanie ścieków do kanalizacji zapłacimy 0,55 zł mniej za każdy m3 w porównaniu do poprzedniego roku.

Środki na drogi powiatowe
Radni zdecydowali o przekazaniu Powiatowi
Otwockiemu (zarządcy drogi) pomocy rzeczowej o wartości do 35 tys. zł., w ramach
której nasza gmina utwardzi parking przed
Gminny Ośrodkiem Kultury i Ochotniczą
Strażą Pożarną przy ul. Kościelnej w Wiązownie.
Planowanie przestrzenne
Radni głosowali nad miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego pn.
„Góraszka Wschodnia – obszar planistyczny »A«”. Plan jest istotny, bo ułatwia inwestycje na terenie Góraszki między ulicami
Kaczeńców a Mickiewicza. Na etapie konsultacji w niektórych fragmentach nie uzyskał jednomyślnie pozytywnej opinii mieszkańców. Dlatego z pierwotnego planu
wyłączono sporne fragmenty, tak by te tereny, które nie budzą zastrzeżeń, jak najszybciej objąć planem. Szczegółowych informacji udziela Jolanta Lipska, tel. 22 512
58 817, email: j.lipska@wiazowna.pl.
Stowarzyszenie Metropolia Warszawa
Rada zdecydowała o przystąpieniu do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa. Zagadnienia, którymi zajmuje się Stowarzyszenie, w tym wspieranie samorządu regionalnego, są ważne dla dalszego rozwoju naszej gminy. Więcej na stronie 7.
Uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz do
wglądu w Biurze Rady pok. 207. Sesje są
otwarte dla mieszkańców. Zapraszamy.

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI
W GMINIE WIĄZOWNA
Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (Kruszówiec – Glinianka) – faza projektowo – przygotowawcza
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wawrzynieckiej – faza projektowo – przygotowawcza
Zagospodarowanie terenu wokół Izby Regionalnej – faza przygotowawcza
Konserwacja urządzeń melioracyjnych – roboty przewidziane na III kwartał 2017 r.

Góraszka:
Budowa sieci kanalizacyjnej – trwa realizacja
zadania
Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej
– etap II – opracowywanie założeń zadania
Budowa sieci wodociągowej – opracowywanie założeń zadania

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaczeńców i Liliowej – faza projektowa
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
wiejskiej wraz z doposażeniem – faza przygotowawcza
Spółka Wodna Góraszka, konserwacja
urządzeń melioracyjnych – opracowywanie
założeń zadania

Paula Woźnica
p.woznica@wiazowna.pl

Izabela:

Co zrobiliśmy przez ostatni rok
W budżecie naszej gminy w 016 roku dochody wyniosły prawie 63 mln zł., na wydatki przeznaczyliśmy ponad 68 mln zł. Na różne inwestycje wydaliśmy ponad rekordową kwotę prawie 16 mln zł.
O tym na co wydaliśmy nasze wspólne pieniądze, jak służą one mieszkańcom i jak zostały podzielone mogą Państwo przeczytać w specjalnym numerze Powiązań. Wydanie
podsumowujące kolejny rok pracy samorządu znajdą Państwo w sklepach, szkołach i
bibliotekach na terenie naszej gminy. Jest ono także na stronie www.tuwiazowna.pl.
Polecamy je Państwu uwadze szczególnie mocno. Warto sprawdzić jak samorząd zarządza naszym wspólnym budżetem. Warto w tej kwestii mieć swoją opinię. Przygotowaliśmy taki numer po raz kolejny - realizując w ten sposób jeszcze przedwyborczą
obietnicę, że praca samorządu w tej kadencji będzie na bieżąco relacjonowana.
Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Modernizacja drogi powiatowej (MajdanIzabela-Michałówek-Duchnów) – pomoc
rzeczowa dla powiatu – opracowywanie
założeń zadania
Budowa sieci wodociągowej w ul. Modrej
– faza projektowa
Budowa świetlicy wiejskiej – kontynuacja zadania z 2016 r.
Spółka Wodna Izabela – Michałówek, konserwacja urządzeń melioracyjnych – opracowywanie założeń zadania

Kąck:
Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej
– faza projektowo – przygotowawcza
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Wykaz uchwał w sprawach:

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI
W GMINIE WIĄZOWNA

34.XXXVIII.2017

zmieniająca Uchwałę Nr 168.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2017 rok z
późn. zm.;

35.XXXVIII.2017

zmian w Uchwale Nr 167.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia
2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata
2017 - 2033, z późn. zm.;

36.XXXVIII.2017

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;

Zagospodarowanie działki gminnej w Kopkach – faza projektowo – przygotowawcza

37.XXXVIII.2017

określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzanych przez Gminę
Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia;

Kruszówiec:

38.XXXVIII.2017

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

39.XXXVIII.2017

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna oraz
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które
dofinansowanie jest przyznane w 2017 r.;

Zagospodarowanie terenu działki przy ul.
Wierzbowej/ Armii Krajowej – faza przygotowawcza

40.XXXVIII.2017

nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Zakręt;

Rozbudowa infrastruktury sportowej – boisko KS Glinianka - podpisano umowę na renowację boiska

41.XXXVIII.2017

nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Góraszka;

42.XXXVIII.2017

zmiany uchwały Nr 62.XXII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 marca 2016
roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;

43.XXXVIII.2017

określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiązowna w 2017 roku;

44.XXXVIII.2017

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;

45.XXXVIII.2017

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;

46.XXXVIII.2017

wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej do zasobu gminnego;

47.XXXVIII.2017

zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiązowna;

48.XXXVIII.2017

zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiązowna;

49.XXXVIII.2017

zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiązowna;

50.XXXVIII.2017

wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu;

51.XXXVIII.2017

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna;

52.XXXVIII.2017

udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na remont zjazdu i parkingu przy drodze powiatowej – ul. Kościelna w Wiązownie;

Malcanów:

53.XXXVIII.2017

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Góraszka wschodnia – obszar planistyczny »A«”;

Budowa ciągu pieszo – rowerowego (od ul.
Żwirowej do ul. Kotliny) – faza projektowo
– przygotowawcza

54.XXXVIII.2017

przystąpienia do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa.

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Majowej/Sosnowej – faza projektowo – przygotowawcza

Kopki:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nad Świdrem – faza projektowo – przygotowawcza

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (Kruszówiec – Glinianka) – faza projektowo – przygotowawcza

Lipowo:

Majdan:
Modernizacja drogi powiatowej (MajdanIzabela-Michałówek-Duchnów) – pomoc
rzeczowa dla powiatu – opracowywanie
założeń zadania
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przyleśnej – faza projektowo – przygotowawcza
Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej
– centralna część miejscowości - trwa realizacja kolejnego etapu projektu
Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej
– wschodnia część miejscowości - trwa
realizacja kolejnego etapu projektu
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego –
faza projektowo – przygotowawcza
Spółka Wodna Majdan, konserwacja
urządzeń melioracyjnych – opracowywanie
założeń zadania
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SPOŁECZEŃSTWO

Drugie spotkanie Rady Seniorów

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI
W GMINIE WIĄZOWNA
Zagospodarowanie terenu działki przy ul.
Kotliny/Mazowiecka – faza przygotowawcza
Budowa Szkoły Podstawowej (etap III) – faza
projektowo – przygotowawcza

Rada Seniorów ustaliła harmonogram
pracy na 017 roku. Na swoim drugim
spotkaniu seniorzy podjęli decyzję, że
stworzą wieloletni plan wsparcia osób
najstarszych w naszej gminie.
W tym celu w 2017 roku będą się spotykali z organizacjami, które w naszej okolicy
prowadzą działania związane z aktywizacją i wsparciem osób najstarszych. Rada

Seniorów działa przy gminnym samorządzie. Jej zadaniem jest wspieranie samorządu w kształtowaniu polityki dotyczącej osób najstarszych. Informacje dotyczące działań rady zamieszczane są na
stronie internetowej www.tuwiazowna.pl
w zakładce Gmina Wiązowna/Rada Seniorów Gminy Wiązowna.
Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Relacja z pierwszej narady

Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności dla OSP z terenu gminy – projekt współfinansowany
przez PRO WM 2014 – 2020 – Starostwo Powiatowe ogłosiło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Letniej –
faza projektowo – faza przygotowawcza

Michałówek
Modernizacja drogi powiatowej (MajdanIzabela-Michałówek-Duchnów) – pomoc
rzeczowa dla powiatu – faza projektowo –
przygotowawcza
Modernizacja drogi wewnętrznej metoda
makadamową – faza projektowo – przygotowawcza
Budowa oświetlenia ulicznego etap II –
kontynuacja zadania z 2016 r.
Spółka Wodna Izabela – Michałówek, konserwacja urządzeń melioracyjnych – opracowywanie założeń zadania

Wspólne zdjęcie z narady

Sołtysi i przewodniczący zarządów
osiedli cyklicznie odbywają spotkania z
kierownictwem urzędu. Na naradach
omawiane są najważniejsze sprawy
związane z działalnością gminy.
Pierwsza w tym roku narada odbyła się 16
marca. Na zebranych czekała niespodzianka
– tort z okazji Dnia Sołtysa, obchodzonego
11 marca. Przewodnim tematem spotkania
były sprawy gospodarki wodnej i powoływanie spółek wodnych. Zgodnie z
prawem wodnym do obowiązków właścicieli należy utrzymywanie we właściwym
stanie rowów melioracyjnych i drenowania.
Mogliśmy już w tym roku przekonać się, że
tam, gdzie są spółki wodne, podtopienia nie
występują. Spółki mogą pozyskiwać środki zewnętrzne na swoją działalność także z
budżetu gminy, co może ulżyć właścicielom
w realizacji ich obowiązków. Kolejnymi te-

matami były: budżet gminy na 2017 r., zadania inwestycyjne na 2017 r., zasady i plan
realizacji funduszu sołeckiego w 2017 r., akcja„Czyste sołectwo – moja wizytówka”, planowana na 7 i 8 kwietnia.
Ustalony został harmonogram zebrań
sołeckich i osiedlowych, poświęconych
rozdysponowaniu funduszu sołeckiego
na 2018 rok. Poruszony został problem pojawiający się na przedwiośniu w prawie
każdym sołectwie, którym jest stan dróg
gruntowych. Wszystkie wnioski zostały
spisane i będą sukcesywnie realizowane
przez ZWiK.
Informacji w sprawie spółek wodnych
udziela Przemysław Kaźmierczak – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska,
tel. 22 512 58 21, email: p.kazmierczak@wiazowna.pl
Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Pęclin:
Modernizacja budynku Przedszkola Gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu –
faza projektowo – przygotowawcza
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pęclińskiej
– faza projektowo – przygotowawcza
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dworska
– faza projektowo – przygotowawcza
Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego ul. Zamkowej – faza projektowo – przygotowawcza
Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego ul. Źródlanej – faza projektowo –
przygotowawcza
Budowa świetlicy wiejskiej – faza projektowo – przygotowawcza
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI
W GMINIE WIĄZOWNA
Poręby:
Modernizacja drogi powiatowej – pomoc finansowa dla powiatu - zawarto porozumienie
z Powiatem

Radiówek:
Zagospodarowanie parku gminnego im. Georga Bidwella – opracowywanie założeń zadania

Ocalić od zapomnienia

Wybudowanie piłkochwytów przy boisku –
opracowywanie założeń zadania

Rudka:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jodłowa –
faza projektowo – przygotowawcza

Rzakta:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Popławskiej – faza projektowo – przygotowawcza
Zagospodarowanie terenu działki przy ul.
Mazowieckiej/ Dobrzynieckiej – opracowywanie założeń zadania

Stefanówka:
Budowa oświetlenia ulicznego DW721 (Stefanówka- Boryszew) – faza projektowo – przygotowawcza
Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocianiej i
Złotej – faza projektowa
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Złotej –
faza projektowa

Uroczystość na zrzutowisku Pierzyna

Historia pewnego zrzutu
W 194 roku Placówka AKWiązowna wyznaczyła w Malcanowie teren na zapasowe lądowisko o kryptonimie „Pierzyna”.
Miejsce wybrano nieprzypadkowo.
Polana przeznaczona na zrzutowisko przylegała do stosunkowo dużego kompleksu leśnego, w znacznym oddaleniu od głównych
ciągów komunikacyjnych. Dodatkowo okolica była zamieszkała przez zaufanych ludzi.
To tutaj mieszkał i pracował, jako nauczyciel
w miejscowej szkole, ppor. rez. Marian MAZOWIECKI ps. Ludomir - założyciel i dowódca 4 kompanii IV Rejonu„Fromczyn”wVII Obwodzie AK „Obroża”. To tutaj znajdował się
punkt zborny jednego z oddziałów„Kedywu”
warszawskiego okręgu AK, i to stąd dokonywane były wypady bojowe.

Wiązowna Gminna:
Budowa targowiska gminnego – faza przygotowawcza
Projektowanie budowy ul. Polnej i Brzozowej
- kontynuacja zadania z 2016 r.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
Centrum Wiązowny – etap III – opracowywanie założeń zadania
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m.
Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej – opracowywanie założeń
zadania
Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego
ul. Bażantowej i Tymotki – faza projektowo –
przygotowawcza
Przebudowa przepustu pod ul. Leśną – faza
projektowo – przygotowawcza

1

Po wybraniu miejsca do przyjęcia zrzutów rozpoczęto szkolenie grup osłonowych. Drużyny
z okolicznych wsi liczyły od 60 do 70 osób w
zależności od stanu posiadanej broni. Osłona
składała się z dwóch pierścieni, bliższego i dalszego od zrzutowiska, a jej podstawowym zadaniem było szybkie sygnalizowanie niebezpieczeństw i niedopuszczanie osób niepowołanych na teren przeznaczony do przyjęcia zrzutu. We wspomnieniach Edmunda
TWARDOWSKIEGO ps. Dąb, świadka wydarzeń, jakie rozgrywały się wówczas w Malcanowie czytamy:
„Była to bardzo uciążliwa służba, bowiem jej
czas trwał bez zmiany około 6 godzin. Pierwsze czuwanie, poprzedzone jednodniowym
stanem alarmowym odbyło się 15 września
1943 roku. Trwało ono od godz. 21:00 do 4:00
po północy. Jednakże mimo pilnego wsłuchi-
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wania i wypatrywania nie dostrzegliśmy żadnych oznak wskazujących na to, że leci do
nas oczekiwany samolot. Opadł początkowo
entuzjazm. Zrezygnowani, zziębnięci i zmęczeni
odmaszerowaliśmy do swoich domów, aby
zdążyć przed świtem i nie wywołać niepotrzebnego zainteresowania ze strony osób niewtajemniczonych w sprawy zrzutów.”*
W pierwszych miesiącach 1944 roku, żołnierze wiązowskiej placówki AK parokrotnie
czuwali na polanie w Malcanowie. Owocne
okazało się dopiero czuwanie w nocy z 3 na
4 kwietnia 1944 roku. Po północy nadleciał
samolot, który wykonał najpierw dwa naloty zrzucając 9 zasobników i 6 paczek z bronią i sprzętem wojskowym. Podczas trzeciego nalotu, z samolotu wyskoczyło czterech
spadochroniarzy: sierż. Stanisław BIEDRZYCKI
ps.„Opera”, ppor. Jan BIEŻUńSKI ps.„Orzyc”,
ppor. Marian POKŁADECKI ps.„Zoli”, kpt.
Zygmunt SAWICKI ps„Samulik”. Skoczkowie
mieli przy sobie pasy z 498 000 dolarów.
Zasobniki oraz paczki załadowano na furmanki i przewieziono do przygotowanego
wcześniej miejsca ich ukrycia, dołu wykopanego wewnątrz budynku gospodarczego,
zlokalizowanego ok. 2 km od zrzutowiska
„Pierzyna”. Broń i sprzęt wojskowy przekazano
doWarszawy pod koniec maja 1944 roku. Nie
obyło się bez problemów, co zrelacjonował
we wspomnieniach Edmund TWARDOWSKI
ps. Dąb:
Były natomiast pewne kłopoty z przesłaniem
broni i innych materiałów ze zrzutu do miejsca przeznaczenia. Za pierwszym razem po
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wykopaniu zasobników z ziemi i przygotowaniu ich do transportu nie stawił się w wyznaczonym miejscu (w Wiązownie) odbiorca.
Zasobniki trzeba było na nowo zakopać już w
innym miejscu. Następny odbiór, wyznaczony
pod koniec maja, miał nastąpić w dzień między godziną 17.00-18.00 w miejscowości Rudka, w starej nieczynnej karczmie przy szosie lubelskiej, w pobliżu mostu na rzece Świder.
(…)Po przybyciu w pobliże umówionego miejsca okazało się, że rozłożył się tam oddział niemieckiego wojska.(…) Powrót do wsi z tym
ładunkiem wywołałby duże zaniepokojenie
mieszkańców Pęclina. Istotnie, stało się to niebezpieczneidlazrzutów,idlawsi.Postanowiłem

furmanki odstawić do stodół, koni nie wyprzęgać i w przypadku zagrożenia wyjechać do
lasu w kierunku zrzutowiska. Pojechałem rowerem do Wiązowny, gdzie udało mi się spotkać z por. „Ludomirem”, któremu zrelacjonowałem powstałą sytuację. Zapadła decyzja: o
zmierzchu przewieźć cały „bagaż” do Wiązowny, skąd było łatwiej dokonać transportu do
Warszawy. Tak się też stało.”

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI
W GMINIE WIĄZOWNA

Na pamiątkę tamtych wydarzeń, przy krzyżu
i tablicy w Malcanowie - poświęconym pamięci żołnierzy Armii Krajowej z VII Obwodu
„Obroża” IV Rejon „Fromczyn” Placówka
Wiązowna, organizowane są rokrocznie uroczystości o charakterze patriotycznym. Biorą
w nich udział władze gminyWiązowna, kombatanci, przedstawiciele placówek kulturalnych i oświatowych, strażacy z gminnych jednostek OSP, młodzież szkolna, mieszkańcy,
którzy oddają hołd bohaterom II wojny światowej. W 2016 roku miejsce pamięci w Malcanowie zostało przekazane pod opiekę
Szkole Podstawowej w Malcanowie.

Modernizacja ul. Kąckiej – pomoc finansowa dla
powiatu - zawarto porozumienie z Powiatem

Joanna Filimonow
kontakt@wiazowna.info.pl
* Zeszyt Historyczny Okręgu Warszawa-Powiat Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, "Na przedpolu
Warszawy" nr 1, maj 1994, str. 60-64.

Klub Malucha - pomysł na wspólny czas

Spółka Wodna Wiązowna Północna – roboty
odwodnieniowe – opracowywanie założeń
zadania

Wiązowna Kościelna:

Systemowa modernizacja obiektów gminnych: Zespół Szkolno – Gimnazjalny – projekt
współfinansowany przez PRO WM 2014 –
2020 – faza projektowo – przygotowawcza
Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego
ul. Projektowanej – faza projektowo – przygotowawcza
Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego
ul. Duchnowskiej – faza projektowo – przygotowawcza
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowej/Szkolnej – faza projektowo – przygotowawcza
Budowa sieci wodociągowej w ul. Duchnowskiej (dz. nr ew. 38/6) – faza projektowa
Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej w
ul. Słonecznej – faza przygotowawcza
Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej w
os. Kwiatowym – faza projektowa
Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej
ul. Dębowej – faza projektowo – przygotowawcza
Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania
i alarmowania ludności dla OSP z terenu gminy
– projekt współfinansowany przez PRO WM
2014 – 2020 – Starostwo Powiatowe ogłosiło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu

Wola Ducka:
Młode mamy z naszej gminy opiekujące się dziećmi w wieku 0-4 lat chcą
stworzyć społeczny Klub Malucha. 1
marca spotkały się w sali GOK-u w
Wiązownie.
Nie było na nim„tłumów”– wszak początki
zazwyczaj nie są łatwe – a pantoflowa informacja może nie do wszystkich dotarła.
Mimo to maluchy szybko się zintegrowały
i przystąpiły do wspólnej zabawy. Atmosfera była miła, rodzinna, dzieci bawiły się,

a mamy zerkając na nie miały czas na pogaduchy i wypicie herbaty.
Dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Kultury za udostępnienie sali na spotkania i
liczymy na kolejne w coraz większym
gronie. Zapraszamy we wtorki (poza drugim wtorkiem miesiąca) na godzinę 11.00
do GOK!
Zofia Woźnica
zofijka1302@op.pl
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Modernizacja drogi powiatowej (Wola Ducka/Wola Karczewska) – pomoc rzeczowa dla
powiatu – faza projektowo – przygotowawcza
Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego
ul. Działkowej – faza projektowo – przygotowawcza
Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego
ul. Sportowej – faza projektowo – przygotowawcza
Systemowa modernizacja obiektów gminnych: Dom Kultury„Kaprys”– faza projektowo
– przygotowawcza
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KARTA DUŻEJ RODZINY

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI
W GMINIE WIĄZOWNA

Już ponad rok działa u nas„Gminny program dla rodzin wielodzietnych (KARTA DUZEJ RODZINY)” . Oprócz obowiązującego już kilka lat rządowego programu, to dodatkowy system zniżek, skierowany do rodzin wieloletnich.

Wola Karczewska:
Modernizacja drogi powiatowej (Wola Ducka/Wola Karczewska) – pomoc rzeczowa dla
powiatu – faza projektowo – przygotowawcza
Zagospodarowanie terenu działki gminnej
przy ul. Doliny Świdra – faza przygotowawcza

Zakręt:

nazwa przedsi biorstwa

Budowa ul. Kościelnej – faza projektowo – przygotowawcza
Projektowanie budowy ul. Długiej – kontynuacja zadania z 2016 r.
Przebudowa ul. Cisowej – faza projektowo –
przygotowawcza
Zagospodarowanie terenu Ośrodka Integracji
„Zakącik”– faza przygotowawcza

*okna PCV standard
*okna antywłamaniowe
*drzwi wejciowe

Hotel i restauracja
Wiktoria

05-462 Wi zowna,
ul. Chabrowa 6/8/10

lunch codziennie od 12-18

zupa, danie
główne 19zł

danie dnia

danie

szkoła jzykowa
Vademecum

Restauracja Mazowsze

Przedszkole
Niepubliczne Kangurek

WHEELER POLSKA
Sp. z o.o.

Żanęcin:
Budowa sieci kanalizacyjnej (Wiązowna-Żanęcin-Radiówek) etap II trwa realizacja zadania.Termin zakończenia zadania do 30.04.2017 r.
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej – faza przygotowawcza

Zadania ogólnogminne:
Budowa i modernizacja wiat przystankowych
– faza projektowo – przygotowawcza
Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju
komunikacji niskoemisyjnej WOF – projekt
współfinansowany przez PRO WM 2014 –
2020 – faza przygotowawcza

LEGENDA:
0 opracowywanie założeń
 Faza projektowa/przygotowawcza
0 Kontynuacja/lub/procedura wyłonienia wykonawcy
7 Realizacja zadania/lub/pozwolenia na budowę
100 Zadanie zakończone

rabat

czego dotyczy
cały asortyment
(poza
komisowym)
sztuka
sztuka
sztuka

05-408 Wola Ducka,
ul. Trakt Lubelski 50

Systemowa modernizacja obiektów gminnych:
Zespół Szkolno – Gimnazjalny – faza projektowo – przygotowawcza

Spółka Wodna Zakręt - konserwacja urządzeń
melioracyjnych – faza przygotowawcza

nazwa uprawnienia

zakład produkcyjny
MEGAL

AUTO BINOL
R. Binkowski
i J. Olkowski Sp. J.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II
– faza projektowa

adres

05-462 Wi zowna,
ul. Lena 14

sklep Wyspa skarbów

Budowa siłowni plenerowej przy ZS-G 25 – faza
przygotowawcza

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna –
faza projektowo – przygotowawcza
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Celem programu jest promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,
umacnianie, wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. Programem są objęte rodziny z co najmniej trojgiem dzieci. W ubiegłym roku z ulg skorzystało 1615 osób, a koszt realizacji programu wyniósł ponad 41 tys. zł.

TABIT Sp. z o.o.

05-462 Wi zowna,
ul. Irysowa 11

05-462 Wi zowna,
ul. Lubelska 18
05-462 Wi zowna,
ul. Boryszewska 19
05-462 Wi zowna,
ul. Lubelska90

05-462 Wi zowna,
Majdan, ul. Równa
31
05-462 Wi zowna,
ul. Boryszewska 8

Hotel i Restauracja
RELAKS

05-408 Glinianka,
Wola Ducka,
ul. Trakt Lubelski 4

Sklep SpoywczoPrzemysłowy Roman
Cacko

05-462 Wi zowna,
ul. Kocielna 3

BRANT Hotel &
Restaurant /Restauracja
"Szczere Pole"/

05-462 Wi zowna,
Majdan, ul. Równa
20

nauka jzyka obcego

opłata za czesne

*naprawy mechaniczne
*serwis układu
klimatyzacji
*ustawienie geometrii
*rowery /nie dotyczy
rowerów objtych
promocj /
*czci i akcesoria
*serwis rowerowy
makaron do celów
konsumenckich
*obiad niedzielny
*imprezy okolicznociowe
(chrzciny, komunie,
wesela)
*artykuły spoywczoprzemysłowe /znika nie
obejmuje art.
alkoholowych i
tytoniowych/
dania z karty

rata kursu

opłata

usługa RHB
usługa
usługa
sztuka

znika
10%
7%
10%
10%
10%

50%
dzieci do
lat 12, do
lat 4 gratis
10%
10%
15%
15%
15%
15%

sztuka
sztuka
do 50kg na
miesi c

20%
30%

posiłek
impreza

20%
30%

szt./kg

12%

posiłek

15%

11%

Zachęcamy rodziny wielodzietne do korzystania z karty, która daje: zniżkę 10 zł miesięcznie
za osobę na zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, zniżkę
w wysokości 0,77 zł od każdego metra dostarczonej wody przez Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w Wiązownie, zniżkę 10 zł miesięcznie na zajęcia dodatkowe powyżej podstawy
programowej, prowadzone w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna, dopłatę 2 zł dziennie do posiłku (obiadu) w placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna, z zastrzeżeniem
osób, które mają finansowany posiłek z innych źródeł, 50% zniżki na wydanie drugiej karty bibliotecznej oraz usługi reprograficzne (ksero, wydruki) w Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna. Szczegółowe informacje dotyczące zniżek można uzyskać bezpośrednio
w placówkach.
Dodatkowo do działań samorządu dołączyli lokalni przedsiębiorcy. O kartę można wnioskować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Radiówek 25, tel. 22 780 46 59 wew.
30, email: gops@wa.home.pl. Zachęcamy przedsiębiorców do udziału w programie.
Jeśli mają Państwo pytania, chętnie pomożemy!
Elżbieta Florczak
gops@wa.home.pl

www.tuwiazowna.pl
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Z miłości do historii
Rekonstrukcje historyczne coraz częściej zastępują tradycyjne formy upamiętnień rocznic ważnych wydarzeń.
Łączą one w sobie elementy gry i edukacji. O pomysłach na rekonstrukcje, pasji do historii i sposobie jej
popularyzacji rozmawiamy z dyrektorem Muzeum Wojskowości w Niepołomicach Tomaszem K. ŻURAWSKIM.
Rekonstrukcje historyczne cieszą się rosnącą popularnością. Skąd Pana
zdaniem moda na historię?
Bardzo nie lubię słowa„moda”. Sądzę, że lepiej zjawisko to określić mianem
zwiększającej się popularności historii. Myślę, że na zwiększone zainteresowanie rekonstrukcjami historycznymi wpływa prezentowanie przez nie
historii w sposób przystępny i ciekawy. Nie bez znaczenia jest również fakt,
że najczęściej prezentowane są wydarzenia, które działy się w tym konkretnym
miejscu. Sprawia mi ogromną satysfakcję, gdy mogę wyciągnąć z mroku dziejów jakieś zapomniane wydarzenie czy
też opowiedzieć mieszkańcom jakiegoś miejsca historię, która jest ich historią,
i dotyczy najbliższego dla nich miejsca,
miejsca, gdzie żyją, pracują, uczą się.

ne mundury i elementy wyposażenia, fotografie, wspomnienia uczestników
danych wydarzeń.To właśnie badanie takich materiałów pochłania najwięcej
czasu rekonstruktora. Zdecydowana większość wyposażenia i umundurowania to repliki - szyte przez specjalizujące się w nich firmy, naszych znajomych krawców czy też niejednokrotnie przez nas samych. Ale wśród osób,
dzięki którym możemy wiernie odtworzyć historyczne sylwetki, są także szewcy, kalenicy, stolarze... W rekonstrukcji staramy się natomiast unikać, jeśli to
tylko możliwe, wykorzystania oryginałów. Ich miejsce jest w muzeach, nie
można narażać na zniszczenie "w polu"
przedmiotów mających 60, 70 czy więcej lat.

Jak wpadł Pan na trop malcanowskiego zrzutowiska?
Jak bardzo często w życiu, nie bez znaczenia był przypadek. O "Pierzynie" czytałem już wiele lat temu, można powiedzieć, że wówczas jeszcze bez głębszej
refleksji, przy okazji lektury o akcji zaopatrywania Armii Krajowej w sprzęt
drogą lotniczą. Kilka lat temu trafiłem do
Malcanowa w zupełnie innym celu - fotografowałem podwarszawskie krzyże i
kapliczki przydrożne. Napotkałem wówczas drogowskaz z nazwą zrzutowiska.
Nastąpiło bardzo szybkie połączenie
wątków. A kiedy w ubiegłym roku okazało się, że jest możliwość zorganizowania wydarzenia historycznego w tym
miejscu, wiedziałem od razu, że powinienem się tym zająć.

Czy każdy może zostać rekonstruktorem?
Zdecydowanie tak. Jedynym ograniczeniem
jest wiek, gdyż duża cześć grup przyjmuje w
swoje szeregi tylko pełnoletnie osoby. Jednakże akurat w przypadku tej "przeszkody"
wystarczy trochę poczekać. Nie jest problemem płeć (w wielu armiach kobiety trudniły
się nie tylko opieką nad rannymi, łącznością
czy pracą w kancelariach), budowa ciała czy
też na przykład wada wzroku - sam bez
okularów wiele nie zdziałam - wystarczy
zdobyć oprawki mające historyczne kształty
i ze spokojem można w nich występować na
inscenizacjach.

Podczas piknikówWaszymi działaniami interesują się szczególnie najmłodsi. Czy takie wydarzenia mogą zastąpić lub uzupełnić szkolne lekcji historii?
Zastąpić zdecydowanie nie, uzupełnić - jak
najbardziej. Zawsze powtarzam, że nie nauczymy nikogo historii poprzez zaprezentowanie historycznego obozowiska, wystawy
Dlaczego takie miejsca, jak zrzutoczy godzinnej inscenizacji. Ale zaprezentowisko„Pierzyna” warto znać?
wanie danego wydarzenia, ludzi i przedTomasz K. Żurawski – pasjonat historii
"Pierzyna" jest doskonałym przykładem
miotów z nim związanych w sposób interemiejsca historycznego, które pokazusujący i przystępny może pokazać, że histoje, że tak zwana "wielka historia" nie działa się w jakiś odległych, bliżej nie- ria to nie tylko suche daty, przyczyny i skutki wydarzeń i zachęcić młodzież
określonych miejscach, ale tuż obok, w miejscach, które mijamy codzien- do samodzielnego poznawania dziejów. A doświadczenie pokazuje, że ta
nie. Bardzo często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Przyznam szczerze, że teoria bardzo często przekłada się na praktykę.
sam dopiero kilka lat temu odszukałem informację, że las, w którym bawiłem
się jako dziecko został posadzony w miejscu, w którym w 1944 roku znaj- Na pewno ma Pan wnioski podsumowujące tegoroczną rekonstrukcję
dowało się radzieckie lotnisko polowe. Warto czasem zadać sobie pytanie, i już pomysł na jej kolejną edycję?
jakie historie kryją, wydawać się może, dobrze znane nam okolice i odna- Oczywiście, że z pierwszej inscenizacji w tym miejscu wyciągnąłem wiele
leźć takie miejsca, jak "Pierzyna".
wniosków, ale pozwolę sobie zostawić je dla ścisłego grona organizatorów
;) Na pewno będę dążył do tego, żeby w przyszłym roku na wydarzeniu poPan i koledzy – rekonstruktorzy staracie się dokładnie odtworzyć ele- jawiło się więcej osób, nie tylko mieszkańców Malcanowa, ale całej gminy,
menty historii. Jak zdobywacie wiedzę o tamtych czasach? Skąd bie- a może też i gmin ościennych. W końcu tego typu wydarzenia robimy właśrzecie stroje i wyposażenie?
nie dla widzów. A co konkretnie przygotujemy na przyszły rok? Na pewno
Wiele osób zapewne powie, że rekonstrukcja historyczna, to radosne bie- będzie liczniej, głośniej i bardziej dynamicznie. I w tym miejscu postawię trzy
ganie w mundurze po lesie lub "zabawa w wojnę". Nic bardziej mylnego. Ja kropki... Mam także nadzieję, że po ponad 70 latach nad "Pierzyną" ponownie
i zdecydowana większość moich kolegów podchodzimy do rekonstrukcji otworzą się czasze spadochronów.
jako do nietypowej, ale jednak działalności edukacyjnej. A żeby móc informacje przekazać - wpierw trzeba je dobrze poznać. Oczywiście, najlepAnna Rosłaniec
szym źródłem wiedzy są wszelkie zachowane ślady przeszłości - oryginala.rosłaniec@wiazowna.pl
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SPOŁECZEŃSTWO

W OŚRODKU ZDROWIA W WIĄZOWNIE
są wykonywane badania USG DOPPLER
aparatem najnowszej generacji ALPINION – E CUBE 15

JAK POMóC OSOBIE, KTóRA JEST OFIARĄ ZNęCANIA SIę? W KODEKSIE
KARNYM NIE MA ZDEFINIOWANEGO POJęCIA„ZNęCANIA SIę”.

CENNIK:
Ze skierowaniem:
USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych - 150 zł
USG doppler naczyń nerek
- 150 zł
USG doppler naczyń wątroby
- 150 zł
USG doppler aorty i tętnic biodrowych
- 150 zł
USG doppler tętnic kończyn górnych
(jedna kończyna)
- 120 zł
USG doppler tętnic kończyn dolnych
(jedna kończyna)
- 120 zł
USG stawu kolanowego
- 120 zł
USG stawu łokciowego
- 120 zł
USG stawu barkowego
- 120 zł
USG stawu skokowego
- 120 zł
USG dłoni
- 120 zł
USG stopy
- 120 zł
USG ścięgna Achillesa
- 100 zł
USG ginekologiczne przezbrzuszne
i dopochwowe
- 120 zł
USG tkanek miękkich (mięśnie, doły pachowe,
doły podkolanowe, wyczuwalne guzki
podskórne, pachwiny
- 100 zł
Bez skierowania:
USG jamy brzusznej
USG tarczycy
USG ślinianek
USG układu moczowego
USG węzłów chłonnych

- 100 zł
- 100 zł
- 100 zł
- 100 zł
- 100 zł

USG sutków

- 100 zł

USG szyi
USG jąder/moszny
USG tkanek miękkich (guzki, przepukliny)
USG płuc (w kierunku płynu, zapalenia,
odmy, niedodmy, obrzęku, zrostów
przeponowo-żebrowych)

- 100 zł
- 100 zł
- 100 zł

Jest to przestępstwo uregulowane w art. 07 Kodeksu karnego, zgodnie z którym„Kto
znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą
w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub
osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat ”.
Definicja„znęcania się” ma o tyle ważne znaczenie, że nierzadko jest utrudnione ustalenie,
czy dane zachowanie sprawcy ma jedynie charakter incydentalny, jednorazowy czy też jest
już właśnie znęcaniem się.
Kto może paść ofiarą znęcania się?
Jak wynika z zacytowanego przepisu znęcanie się dotyczy osoby najbliższej, osoby pozostającej w stosunku zależności od sprawcy, małoletniej lub nieporadnej. W tym miejscu wypada wyjaśnić, że osobą najbliższą jest nie tylko małżonek lub dziecko, ale także dziadkowie,
wnukowie, rodzeństwo, teściowie. Przykładem pozostawania w stosunku zależności może
być chociażby relacja pracodawcy i pracownika. Stosunek zależności ma miejsce także wtedy, gdy pokrzywdzony nie jest zdolny, z własnej woli, przeciwstawić się znęcaniu i znosi je,
z obawy przed pogorszeniem swoich dotychczasowych warunków.
Jakie zachowania mogą zostać uznane za znęcanie się w rozumieniu Kodeksu karnego?
Znęcanie się może przybierać przeróżne formy. Katalog zachowań wypełniających pojęcie
„znęca się fizycznie lub psychicznie”jest otwarty i nie jest możliwe stworzenie ich zamkniętej listy. Zasadniczo polega na tym, że sprawca umyślnie sprawia ofierze ból fizyczny lub cierpienie psychiczne. Znęcanie fizyczne może polegać między innymi na biciu, popychaniu, szarpaniu, głodzeniu, wyrzucaniu z domu, poleceniu wykonywania upokarzających czynności.
Ze znęcaniem psychicznym możemy mieć do czynienia w przypadku: lżenia, upokarzania,
znieważania, bezpodstawnego awanturowania się, (zwłaszcza w obecności innych osób), niszczenia przedmiotów ofiary, grożenia wyrządzeniem krzywdy.

- 100 zł

Badania wykonuje dr Anna MATEVOSYAN – BRANIECKA. Zapisy w REJESTRACJI lub pod nr tel.  789
01 1

Kto się melduje, ten zyskuje
Kto się zamelduje na pobyt stały w naszej gminie
może zostać nagrodzony pakietem powitalnym. Nagradzamy co setną osobę oraz trzy wylosowane osoby spośród każdej setki.
Taka niespodzianka spotkała Adama AFTOWICZA, Hannę
KOWALSKĄ oraz Elżbietę MARCINIAK-KUSZAKIEWICZ, którzy zostali wylosowani i nagrodzeni. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
Jest nas już ponad 11.800 stałych mieszkańców. Przypominany, że na 12 tysięcznego mieszkańca czeka weekend
w SPA. Warto się u nas meldować i dokładać się do naszego
wspólnego budżetu. Tylko wspólnie możemy rozwijać naszą okolicę! Formalności przy meldunku nie są skomplikowane. Nasi urzędnicy wymeldują Cię z poprzedniego adresu, pomogą wypełnić dokumenty, zrobią wszystko by meldunek przebiegał szybko i sprawnie. Zapraszamy!
Agnieszka Kijowska
a.kijowska@wiazowna.pl
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Prawnik radzi

Warto podkreślić, że zachowanie sprawcy nie musi spowodować jakichkolwiek obrażeń, aby
zostało uznane za znęcanie się. Istotne jest jednak, że sprawca musi działać umyślnie, czyli
specjalnie. Ponadto pojęcie znęcania się w podstawowej postaci, ze swej istoty zakłada powtarzanie przez sprawcę w pewnym przedziale czasu (czyli nie jednorazowo) zachowań skierowanych wobec pokrzywdzonego. Warto pamiętać, że jeśli dane zachowanie sprawcy nie
zostanie uznane za znęcanie się, to często można je zakwalifikować jako inne przestępstwo
(np. znieważanie, naruszenie nietykalności cielesnej, pobicie, zniszczenie mienia etc.). Odpowiedzialność karna dla sprawcy jest surowsza jeżeli znęcanie wiązało się ze szczególnym
okrucieństwem (od roku do 10 lat pozbawienia wolności) lub gdy jego ofiara z powodu znęcania się targnie się na swoje życie (od 2 do 12 lat pozbawienia wolności).
Znęcanie się należy zgłaszać policji (w nagłych wypadkach agresji pod nr telefonu 997 lub
112) albo w prokuraturze. Pomocy można również szukać w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej oraz pod numerem całodobowej bezpłatnej infolinii 800 120 002.
Marek Bajson
adwokat

Jeśli potrzebujesz porady prawnej w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego, pracy i spraw cywilnych i mieszkasz w
gminie Wiązowna, skorzystaj z bezpłatnych usług prawnika w
urzędzie gminy. Możesz się umówić poprzez sekretariat wójta (tel. 22 512 58 01). Prawnicy przyjmują w poniedziałek w
godz. 14.00-18.00, środę w godz. 14.00-18.00 oraz czwartek
w godz. 8.30-12.30.
Wybierając się na takie konsultacje weź ze sobą komplet dokumentów, które mogą być potrzebne prawnikowi do oceny
Twojej sytuacji. Jeśli masz problem – nie zwlekaj. Zapisz się już
dziś! Nasz prawnik jest po to, by Ci pomóc.
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PRZEDSIĘBIORCY PO RAZ SIÓDMY NA FORUM
BIEńKOWSKA - Prezes Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura.
Kolejnym tematem był „Program Rewitalizacji
Gminy Wiązowna”. Program zaprezentował Tomasz KOSTYRA - Zastępca Wójta Gminy Wiązowna. Wyjaśnił ideę utworzenia programu na terenie
gminy, który pozwoli w najbliższym czasie przywrócić do życia zaniedbane obszary naszej gminy.

Uczestnicy VII Forum Gospodarczego Gminy Wiązowna

Hotel BRANT 16 marca gościł uczestników VII
Forum Gospodarcze Gminy Wiązowna na kolejnym spotkaniu naszego samorządu z
przedsiębiorcami. Wzięło w nim udział blisko
100 osób, w tym przedstawiciele firm oraz samorządu.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele samorządów powiatowego i wojewódzkiego, Krystyna ALDRIDGE – HOLC - Prezes
Fundacji Polsat, radni gminy z przewodniczącą
Renatą FALIńSKĄ na czele, a także przedstawiciele stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych
gminy.

Piotr Podgórski - Radca Prawny

Już po raz siódmy możemy rozmawiać w ramach
forum gospodarczego o zagadnieniach dotyczących rozwijania działalności, współpracy z
samorządem, a także – to pewnie najważniejsze
– o zmianach w przepisach prawa, którymi
wszyscy jesteśmy często zaskakiwani. Jesteśmy
coraz wyżej w rankingach samorządów. Coraz
więcej osób wybiera gminę Wiązowna na miejs-

ce, gdzie wybuduje swój dom. Coraz więcej
firm rejestruje się na naszym terenie. To efekt między innymi tej naszej współpracy, zapoczątkowanej w 2015 r., w pierwszych miesiącach kadencji. Przed nami szereg wyzwań: budowa
S17, inwestycje na A2, budowa infrastruktury
technicznej: kanalizacji, wodociągów i dróg lokalnych. Liczę, że wspólnie uda nam się zrealizować wszystkie cele – powiedział witając gości Janusz BUDNY – wójt.
Jednym z ważnych punktów Forum była opieka
zdrowotna najmłodszych pacjentów w Polsce,
dlatego jako pierwsza głos zabrała Krystyna
ALDRIDGE – HOLC - Prezes Fundacji Polsat. Fundacja Polsat zaangażowała się w remont Oddziału Pediatrycznego w Powiatowym Centrum Zdrowia
przy ul. Batorego w Otwocku
przeznaczając na ten cel środki
finansowe w wysokości około 1
mln złotych – mówiła Krystyna
ALDRIDGE – HOLC. Prezes zaprosiła uczestników spotkania
na Piknik z okazji Dnia Dziecka
oraz uroczyste otwarcie Oddziału, które odbędzie się 3
czerwca br. prosząc jednocześnie, byśmy nie zapominali o
najmłodszych pacjentach, których leczenie często wymaga wsparcia finansowego. Środki można
wpłacać na konto Fundacji Polsat.
http://www.fundacjapolsat.pl/
Następnie przeszliśmy do części wykładowej
spotkania, która podzielona została na pięć paneli. Pierwszy panel poświęcony był„Możliwościom pozyskania środków z UE za pośrednictwem
LGD Natura i Kultura”. Poprowadziła go Iwona
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W panelu poświęconym„Perspektywom Polsko
– Ukraińskiej współpracy gospodarczej” głos
zabrał Sławomir SZYMUSIAK - Dyrektor Polsko –
Ukraińskiej Izby Gospodarczej, który omówił
stosunki gospodarcze i handlowe pomiędzy
Polską i Ukrainą, a przede wszystkim możliwości handlowe obydwu krajów.
Zdjęcie Sławomir Szymusiak, Dyrektor Polsko –
Ukraińskiej Izby Gospodarczej
Problemy prawne polskich przedsiębiorców
sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz
metody ich zapobiegania omówił PIOTR PODGóRSKI - Radca Prawny z Kancelarii Prawnej Clever One.
Na zakończenie części wykładowej Maciej NEJMAN - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego oraz Iwona MARCZYK - Naczelnik wydziału Ochrony Środowiska przedstawili najważniejsze zmiany w przepisach budowlanych
i ochrony środowiska. Następne spotkanie w ramach Forum odbędzie się w IV kwartale tego
roku. Już teraz serdecznie na nie zapraszamy!
Szczegółowe informacje pojawią się na www.tuwiazowna.pl w zakładce Dla Firm.
Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Krystyna Aldridge Holc - Prezes Fundacji Polsat
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Dołóż się do sukcesu!

Gmina Wiązowna
z nominacją do Nagrody
Rozwoju 2017

Zostaliśmy nominowani do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 017. To ogólnopolskie wyróżnienie doceniające najbardziej innowacyjne projekty realizowane w ramach programów unijnych i
krajowych.
Do nagrody wskazane zostały polskie placówki naukowe, instytucje i firmy zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową, które przez swoje nowatorskie inwestycje i rozwiązania, przykładają się do zrównoważonego rozwoju Polski. Organizatorami i pomysłodawcami nagrody są: Centrum Inteligentnego Rozwoju oraz sekcja„Rzecz o Innowacjach”, ukazująca się na
łamach„Pulsu Biznesu”.
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Patronują mu również Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz
Puls Biznesu. Tytuł lidera Polskiej Nagrody Inteligentnego
Rozwoju 2017 jest dla nas dużym wyróżnieniem.

Projekt Hyperloopa autorstwa zespołu Hyper Poland. Foto Hyper Poland

Zespół inżynierów z Hyper Poland składający się z  młodych inżynierów z Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Wrocławskiej, zakwalifikował się do finału
konkursu na budowę kapsuły Hyperloop i wysłanie jej na wyścigi do Kalifornii.
Jednak, aby w ogóle było to możliwe, muszą mieć fundusze na jej budowę. Hyper Poland
prosi wszystkich o wsparcie tego wielkiego projektu za pośrednictwem serwisu OdpalProjekt.pl.
Tym projektem zespół Hyper Poland ma szansę na zaistnienie w świecie tworzenia technologii kolei przyszłości. Jest nam tym bardziej miło, bo jednym z inżynierów jest Piotr
NIEDZIóŁKA, mieszkaniec Wiązowny.
Zaprojektowana przez zespół kapsuła przypomina swoją sylwetką kształt współczesnych
pociągów dużych prędkości. Napędzana silnikami elektrycznymi może poruszać się na
kołach, a przy większej prędkości, za pomocą lewitacji magnetycznej. Serdecznie zapraszamy do wsparcia projektu młodych i utalentowanych ludzi.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

III EDYCJA KONKURSU „ZŁOTY WIĄZ”
Konkurs ten adresowany jest do firm, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, instytucji specjalizujących się w
działaniach wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność sektora gospodarczego
oraz stowarzyszeń, fundacji i grup osób, które prowadzą działalność społeczną.

Nagrody w konkursie przyznawane są w sześciu
kategoriach : Mała Firma roku, Pracodawca roku,
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Nestor biznesu, Innowacyjna Firma roku, Filantrop roku oraz Lider ekonomii społecznej.
Regulamin oraz wniosek o przyznanie nagrody
dostępne są na www.wiazowna.pl w zakładce Dla
Firm oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi
Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna.
Zachęcamy także przedstawicieli oraz właścicieli
firm do wzięcia udziału w konkursie i składania
wniosków w imieniu swoich firm. Rozstrzygnięcie
konkursu odbędzie się 19 maja (piątek) w Sali
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bankietowej„RAJ”w Dziechcińcu. Serdecznie
zapraszamy do udziału w konkursie i gali. Zaproszenia do odbioru w Urzędzie Gminy Wiązowna, pokój 001 od 8 maja.
Informacji dotyczących zasad i przebiegu konkursu udziela Anna GAŁKOWSKA tel. 22 512 58
05, e-mail: a.galkowska@wiazowna.pl
Anna Gałkowska
a.galkowska@wiazowna.pl

Po raz kolejny zachęcamy do adopcji zwierząt z celestynowskiego schroniska.
Koty i psy ze schroniska można wspierać wpłacając nawet niewielkie kwoty na
konto 43 10 0 11 6 0000 710 0061 146 (PKO BP) lub odwiedzając je podczas cosobotnich spacerów, w których udział biorą także wolontariusze
z Centrum Wolontariatu z Radiówka.

CZEKA JĄ NA DOM

Optima to młoda, wesoła iskierka. Do schroniska trafiła razem ze swoim przyjacielem Krebsem,
błąkały się po wysypisku śmieci. Sunia ma niespożyte pokłady energii, wciąż chciałaby biegać,
hasać i szaleć. Cieszy się każdą chwilą spędzoną
z człowiekiem i zaraża swoim młodzieńczym
optymizmem. Jest inteligentna i szybko uczy się
komend. Nie pozwól jej dorosnąć w schronisku!
nr rej. 262/16

Astor to typowy młodziak - rezolutny zawadiaka. Taki uroczy urwis. Widać, że nie zaznał bliskości i czułości człowieka, wręcz odwrotnie. Trzeba sobie zasłużyć na jego względy. Przywieziony do schroniska razem z Ritą, która już poszła
do adopcji. Astor został sam. Bardzo tęskni,
wciąż wygląda na Ritę, może wróci? Pilnie potrzebuje doświadczonego domu!
nr rej. 116/16

Zahir jest pięknym psem w typie ON. To prawdziwy wulkan pozytywnej energii. Jest bardzo
czujny i aktywny. Ciężko mu się odnaleźć w
małym, schroniskowym boksie. Zahir potrzebuje
doświadczonego opiekuna, który zapewni mu
możliwość aktywności, spacerów i zabawy, sam
ogród czy podwórko nie wystarczą.
nr rej. 206/16

Kontakt: adopcje@celestynow.toz.pl, tel. 789 70 61

DOPILNUJ SWOJEGO PSA
W związku z trwającym okresem godowym zwierząt apelujemy do właścicieli
psów o pilnowanie swoich zwierząt i
niewypuszczanie ich spoza posesji luzem, a w trakcie spacerów o prowadzanie zwierząt na smyczy.
Właścicieli suczek prosimy o kontakt z weterynarzem i zakup środków neutralizujących zapachy, a w czasie rui izolowanie
w zamkniętych boksach lub w domach. Powyższe zalecenia stosowane powinny być
również wobec kotów. Co prawda koty są
zwierzętami wolnożyjącymi, ale jako
troszczący się opiekunowie powinniśmy
dołożyć starań, by zapobiec sytuacji niekontrolowanego rozrodu.
Pamiętajmy, że cierpienia niepilnowanych,
porzuconych i niechcianych zwierząt, które narażone są na wiele niebezpieczeństw,
nie sposób wycenić. Podobnie zresztą, jak

Zagubione zwierzęta
trafią
do Celestynowa
Jak co roku zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt
oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada do 31 marca przyjmuje Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.

ludzkiego zdrowia, które zagrożone jest zawsze, kiedy dochodzi do szarpaniny z czworonogiem. Za odłowienie takiego zwierzęcia płacą podatnicy (czyli my wszyscy!).
Koszt takiej usługi to aż 2400 zł.
Joanna Kociszewska
j.kociszewska@wiazowna.pl
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Od tego roku zwierzęta bezdomne przyjmowane będą do
schroniska w Celestynowie. Opiekę weterynaryjną (w zakresie Programu) obejmie weterynarz z Mińska Mazowieckiego. Dla mieszkańców ważną zmianą jest możliwość
otrzymania dofinansowania na sterylizację/kastrację, znakowanie/czipowanie kotów i psów oraz na uśpienie ślepego
miotu. Szczegółowych informacji udziela Joanna KOCISZEWSKA, tel. 22 512 58 826, email: j.kociszewska@wiazowna.pl.
Joanna Kociszewska
j.kociszewska@wiazowna.pl
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ŚRODOWISKO

WYPALANIE JEST BEZ SENSU

To nie prawda, że wypalanie trawy użyźnia
glebę. Przeciwnie niszczy wszystko, co w niej
żywe i drogocenne. To nie prawda, że najlepszym sposobem na pozbycie się skoszonej
trawy jest jej spalenie.
Przeciwnie to marnotrawstwo doskonałego nawozu, który po przekompostowaniu świetnie nadaje się do użyźniania ogrodu.
Skoszoną trawę trzeba tylko wymieszać z odrobiną ziemi, do pryzmy dorzucić rozdrobnione

gałęzie, które zostały nam po wiosennej przycince i taki kompost regularnie przerzucać. Już
w połowie sezonu będziemy mieli doskonały nawóz, który sprawi, że ogród pięknie rozkwitnie.
Nie warto tego wszystkiego po prostu spalać. To
nie pomaga naszemu ogrodowi, za to zanieczyszcza powietrze, którym wszyscy oddychamy.
Namawiamy Państwa do zmiany ogrodowych nawyków. To poprawi komfort życia w całej okolicy.

BEZ REWOLUCJI ŚMIECIOWEJ!
Od 1 lipca wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania odpadów.
Rozporządzenie przewiduje szczegółowy sposób selektywnego zbierania: tworzyw sztucznych, papieru, metalu, szkła oraz odpadów biodegradowalnych.
Zgodnie z rozporządzeniem opakowania papierowe, tekturę, kartony, gazety i inne papierowe odpady mieszkańcy muszą gromadzić w niebieskich workach.
Do worków zielonych wrzucać należy odpady
szklane typu butelki i słoiki po napojach i żywności,
szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są

0

wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
W żółtym worku gromadzić należy metale i tworzywa sztuczne z wyłączeniem butelek i pojemników z zawartością, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach
i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
– tego typu odpady można bezpłatnie oddać w
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w każdą sobotę w godz. 10.00 –
18.00 w Woli Duckiej 70A.
Odpady ulegające biodegradacji, takie jak odpadki
warzywne i owocowe, skoszoną trawę, trociny i
korę drzew zbieramy do brązowych worków.

www.tuwiazowna.pl
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Jednocześnie przypominamy, że odpady zielone przez cały rok odbiera od nas firma Lekaro
zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów,
ale pozbyć można się ich również poprzez dostarczenie do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego na terenie firmy Lekaro, Wola Ducka 70A.
PSZOK czynny jest w soboty w godzinach od
10.00 do 18.00.
Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Rozporządzenie przewiduje zbieranie odpadów
w pojemnikach oznaczonych odpowiednimi kolorami, jednakże dopuszcza się zbieranie odpadów
w workach w miejscu ich wytworzenia, w związku
z czym mieszkańcy nie muszą (chyba, że chcą) zaopatrywać nieruchomości w dodatkowe pojemniki.
Nowe przepisy nie wpłyną na zmianę organizacji
odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców
w gminie Wiązowna, ponieważ spełniamy wymagania, jakie stanowi ww. rozporządzenie. Przyjęty uchwałą nr 137.XVII.2015 Rady GminyWiązowna Regulamin utrzymania czystości i porządku w
Gminie Wiązowna jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska. Dostosowaniem do nowych wymogów będzie zmiana opisów na workach do segregacji.
Anna Bogucka
a.bogucka@wiazowna.pl

EDUKACJA

ELEKTRONICZNA
REKRUTACJA
We wtorek, 18 kwietnia zaczynają się zapisy do
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas
pierwszych szkół podstawowych. Rekrutacja odbywać
się będzie elektronicznie, ale trzeba też przygotować
dokumenty papierowe, które należy złożyć w placówce.
Żeby zarejestrować dziecko do placówki trzeba wejść na
strony: www.gminawiazowna.przedszkola.vnabor.pl
(przedszkolak) lub www.gminawiazowna.podstawowa.vnabor.pl (uczeń). Powyższe strony internetowe będą
aktywne od 18 kwietnia, a nabór trwa do 28 kwietnia. Zapisując dziecko można wskazać trzy przedszkola jednocześnie. Ale na pierwszym miejscu trzeba zaznaczyć to,
na którym rodzicom zależy najbardziej. To przedszkole
pierwszego wyboru.
To tam trzeba będzie - po rejestracji elektronicznej - zanieść wniosek w wersji papierowej i inne dokumenty. W
przypadku szkół obowiązuje rejonizacja. Ważne są kryteria,
których spełnienie należy potwierdzić przekazując oświadczenia:
1) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni
pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - oświadczenie dotyczące pracy zawodowej, nauki w trybie dziennym,
prowadzenia gospodarstwa rolnego lub prowadzenia
działalności gospodarczej;
2) dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni rozliczają
podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie
skarbowym w Otwocku, zgodnie z miejscem zamieszkania
- oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego dla Gminy Wiązowna;
3) dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni deklarują pobyt dziecka w placówce powyżej 8 godzin dziennie - oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 8 godzin dziennie;
4) dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną w
placówce pierwszego wyboru - oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dwoje lub więcej dzieci;
5) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem
kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – oświadczenie.
Każdy z dokumentów zostanie zweryfikowany. Prosimy
o rozważne składanie oświadczeń. Rodzice, którzy nie
mają dostępu do Internetu mogą zgłosić się do przedszkola lub szkoły podstawowej w celu pobrania wniosku lub skorzystać z dostępu do Internetu na stanowisku
przygotowanym w Urzędzie Gminy Wiązowna (parter –
Biuro Obsługi Mieszkańców). Do 11 maja komisje rekrutacyjne przedstawią listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rekrutacja uzupełniająca trwać będzie od 25 do 30 maja.
Maria Kanabus – Prokop
m.kanabus@wiazowna.pl

Czytanie z wygodami

Kącik czytelnika odwiedził również wójt

W Bibliotece Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Wiązownie 11 marca
otwarto „Kącik Czytelnika”.

nałe lektury. „Kącik Czytelnika” ma już
swoje grono gorących wielbicieli. Szybko
spodobał się uczniom. I o to chodziło!

W tym niezwykłym miejscu z wygodnymi
pufami i miękkim dywanem na uczniów
czeka prasa młodzieżowa oraz dosko-

Małgorzata Kobus-Krzysiek
pocztazsgwiazowna@gmail.com
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„Warszawska Syrenka”

Powitanie wiosny w Pęclinie
Dzień 1 marca
w przedszkolu
,,Pod Stumilowym
Lasem”
zgodnie z tradycją obchodzony był bardzo radośnie. Wszystkie dzieci, a także
nauczycielki,
przyszły tego
dnia ubrane na
zielono.

Laureaci konkursu

W Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie odbył się
40. Jubileuszowy Konkurs Recytatorski “Warszawska
Syrenka”z udziałem dzieci i młodzieży z terenu gminy.
Po eliminacjach środowiskowych, które odbyły się
wcześniej w szkołach podstawowych, gimnazjach i
ośrodkach kultury do drugiego etapu dostali się najlepsi.
W zmaganiach recytatorskich udział wzięło 40
uczestników. Swoje umiejętności zaprezentowali
uczniowie ze szkół: z ZSG w
Zakręcie, ZSG w Wiązownie, SP w Gliniance, gimnazjum w Zakręcie, Wiązownie i Gliniance oraz podopieczni Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie.

WYNIKI:

w Wiązownie, przygotowana przez Annę CHWALCZUK;
III m. Kamil TAńSKI – ZSG w
Zakręcie, przygotowany
przez Dorotę TWARDOWSKĄ.
Wyróżnienie: Filip JURECZKO – SP Glinianka,
przygotowany przez Annę
PNIEWSKĄ.

W kategorii KLASY I – III
I m. Eliza GRZYB – ZSG w
Zakręcie, przygotowana
przez Hannę WIŚNIEWSKĄ;
II m. Julia PADEREWSKA –
ZSG w Wiązownie, przygotowana przez Annę
OSTRYSZ i Dorotę JABŁOńSKĄ;
III m. Maja KALINOWSKA –
ZSG w Wiązownie, przygotowana przez Iwonę
KOŁBIAŁ.

W kategorii gimnazja:
I m. Eliza KOBZA - Gimnazjum w Gliniance, przygotowana przez Irenę KOCHANIAK i Monikę DĄBAŁĘ;
II m. Julia MAKULEC – Gimnazjum w Gliniance, przygotowana przez Irenę KOCHANIAK i Monikę DĄBAŁĘ;
III m. Sylwia KOWALCZYK –
GOK w Wiązownie, przygotowana przez Annę CHWALCZUK.

Wyróżnienie: Helena BOGUCKA SP Glinianka, przygotowana przez Marię WóJTOWICZ.

Wyróżnienie: Dominik
PAWLAK - ZSG w Zakręcie,
przygotowany przez Natalię
MACIAK.

W kategorii KLASY IV – VI
I m. Kacper STANICZEWSKI
– ZSG w Wiązownie, przygotowany przez Iwonę STĘPIEń;
II m. Lena ŻURAWSKA – GOK

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!



Anna Chwalczuk
chwalczukowie@asoft.pl

Panowała miła atmosfera, jakby
wszyscy czekali,
Przedszkolaki na zielono przywiatały wiosnę
że wydarzy się coś
niezwykłego. Dzieci z grupy„Maleństwa”i„Ty- cy, zarówno przedszkolaki, jak i przybyli
gryski”przygotowały dla wszystkich przed- licznie tego dnia rodzice i dziadkowie, bili brastawienie pt. „Witaj Wiosno”. Na scenie pa- wa. Tego dnia odbyło również się uroczyste
nowała początkowo Zima, która wcale nie wręczenie nagród i dyplomów laureatom
chciała nigdzie odchodzić, a po Zimie na sce- konkursu„Najpiękniejsza Panna Marzanna”.
nę wkroczyła wiosna witając się ze wszystkimi, którzy na nią czekali, sypiąc wokół To nie był jeszcze jednak koniec atrakcji. Zakwiaty i wraz ze Słońcem budziła rośliny. Za równo dzieci, jak i przybyli goście udali się
nią przyleciały skowronki i bociany, obudziły w pochodzie z marzannami na plac, gdzie
się żabki i owady na łące. Świat stał się ko- przy śpiewach i tańcach zostały spalone
lorowy i wesoły. Wszyscy wokół byli roz- wszystkie przygotowane słomiane kukły.
Wszyscy teraz już byli przekonani, że wiospromienieni i podekscytowani.
na na pewno do nas przyjdzie.
Całość przedstawienia wypełniała piękna i
Katarzyna Rostek
nastrojowa muzyka, skoczne tańce i wesołe
gppeclin@xl.wp.pl
wiosenne piosenki. Na zakończenie wszys-

Historycy ponownie wyróżnieni
17 marca był w przedwojennej Polsce
dniem wyjątkowego święta, to wtedy
swoje imieniny obchodził Marszałek Józef PIŁSUDSKI.
W tym roku w imieninowym benefisie dla solenizanta, w LXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Piłsudskiego w Warszawie,
brała udział trójka uczniów z ZSG w Zakręcie, która zdobyła wyróżnienia w V Warszawskim Konkursie Historycznym„Tak żyć,
jak żyłem, warto było...” poświęconym Marszałkowi.
Na konkurs wpłynęło ponad 400 prac z
całego Mazowsza, jednak to banknot zaprojektowany i wykonany przez ucznia klasy I gimnazjum Jakuba MICHALAKA, znaczek
pocztowy ucznia klasy V Jakuba CEGLIń-
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Nagrodzeni uczniowie

SKIEGO oraz order ucznia klasy IV Bartosza
MICHALAKA okazały się godnymi nagrodzenia. Podczas galowego koncertu chłopcy
odebrali gratulacje od dr Jolanty ZAŁĘCZNY
– kierownika Działu Historii Badań Naukowych Muzeum Niepodległości oraz dyrektor
liceum Izabeli NOWAK-PIŁKI. Gratulujemy!
Natalia Maciak
sekretariat@szkola-zakret.pl

EDUKACJA

Kolorowo i wiosennie

Konkurs recytatorski dla sześciolatków

Młodzi artyści zainspirowani wiosną

W Gminnym Przedszkolu w Zakręcie zorganizowany
został konkurs plastyczny pt. ,,Kolorowo i wiosennie”.
Dzieci wraz z rodzicami wykonały prace plastyczne o
tematyce wiosennej.
Jury miało duży problem z rozstrzygnięciem konkursu. Prac
było mnóstwo i wszystkie bardzo dobre. Autorom dziewięciu najładniejszych prac wręczono dyplomy i nagrody,
a pozostałym uczestnikom nagrody pocieszenia. Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy.
Agnieszka Sidor
przedszkolewzakrecie@wp.pl

Hołd dla Wyklętych
Koniec lutego i początek marca upłynął w Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w Zakręcie pod znakiem pamięci
o Żołnierzach Wyklętych.
Uczniowie wraz z rodzicami oraz nauczycielami uczestniczyli w biegach„Tropem wilczym”, które w ostatnią niedzielę
lutego odbywały się w całej Polsce i były szczególną formą
upamiętnienia Niezłomnych, rozpoczynającą tydzień
wspomnień o tych wyjątkowych bohaterach.
1 marca – Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, co roku mobilizuje młodzież z Zakrętu, do manifestacji
swojego patriotyzmu, ukazywanego oddaniem należytego hołdu tym, o których pamięć przez lata próbowano wymazać. Uczniowie już podczas ferii zimowych pracowali nad
projektami, mającymi na celu przybliżenie sylwetek wybranych Żołnierzy Niezłomnych. Na plakatach rozwieszonych na szkolnych korytarzach pojawiły się zdjęcia i biografie
postaci takich jak: Danuta SIEDZIKóWNA ps.„Inka”, Hieronim DEKUTOWSKI ps. ”Zapora”, Zygmunt SZENDZIELARZ ps.
„Łupaszka”czy rotmistrz Witold PILECKI.
Tegoroczne obchody przyniosły nam również wyjątkowo
cenne wspomnienia jednej z uczennic naszej szkoły - Antoniny ŁABĘCKIEJ, która przygotowała wystąpienie o swoim prapradziadku – niezwykle bohaterskim i zasłużonym
podpułkowniku Adamie LAZAROWICZU ps.„Klamra”.
Natalia Maciak
sekretariat@szkola-zakret.pl

Biblioteka po raz kolejny nagrodziła najmłodszych

Konkurs recytatorski dla najmłodszych
dzieci na stałe wpisał się do kalendarza
wydarzeń organizowanych przez Filię
Biblioteki w Gliniance przy współpracy
z tamtejszą Szkołą Podstawą im. Wincentego Witosa.
W tym roku do konkursu zgłosiło się ponad
dwudziestu uczniów z klas 0A i 0B.
Przesłuchania odbyły się 14 marca, a rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród książkowych i dyplomów - 22 marca
w siedzibie biblioteki. Wszystkim dzieciom
– gratulujemy!
Wyniki:
Klasa 0A
I m. - Szymon WOŹNIAK;
II m. - Igor DĄBROWSKI;
III m.- Lenka SZUSTAK.

Wyróżnienia: Wojtek RUCIńSKI, Piotr GADOMSKI, Kuba GRZELAK.
Udział: Sebastian KSIĄŻEK, Jaś GOŁĘBIOWSKI, Kamilka WóJCIK, Ola FERRA, Martynka
RAFAŁ, Miłosz DOMAN.
Klasa 0B
I m. - Bartosz GIEPARDA, Kamil MARCISZEWSKI;
II m. - Wojtek ŁAGODA;
III m. - Michał JARZĘBSKI.
Wyróżnienia: Maciek MAZEK, Karolina
WIĄCEK.
Udział: Borys PAWLICKI, Michał PAWLICKI,
Marysia TARCHALSKA, Jaś ŁAGODA, Staś
SMOLIńSKI, Blanka GOŁĄB, Dawid SPRYCHA.
Joanna Filimonow
j.filimonow@bibliotekawiazowna.pl

Zielone święto w szkole w Wiązownie
Poznawanie innych kultur i tradycji to zawsze pasjonujące zajęcie. W piątek, 17 marca, uczciliśmy patrona Irlandii - Świętego Patryka.
W Irlandii to dzień, w którym
wszystko staje się zielone. Dlatego w szkole w Wiązownie zielony
był poczęstunek, zielone koniczyny malowaliśmy sobie na policzkach, zielone były wreszcie
dekoracje. Konkurs językowy dopełnił zabawę.

Małgorzata Kobus-Krzysiek
pocztazsgwiazowna@gmail.com
Wspólne przygotowanie dekoracji
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Rys. Anna Niedźwiecka – Jędrzejewska FB: Bzowa Babuleńka
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SPORT

Wiosna na Orliku
Zakrętowski Orlik tętni życiem

Rusza runda wiosenna premierowego sezonu w Wiązowskiej Lidze Siódemek Piłkarskich.

lentów Gminy Wiązowna. Rozgrywki prowadzone będą w trzech kategoriach wiekowych:
2005-2006, 2007-2008 i 2009-2010.

nr tel. 887 503 035 lub mailowo: wilis@vp.pl.
Zainteresowanych zachęcamy też do odwiedzania oficjalnej strony WLS: wls-wiazowna.pl.

We współpracy z Lokalnym Animatorem Sportu planowane jest uruchomienie Ligi Młodych Ta-

Chętnych do udziału w rozgrywkach WLS oraz
LMT prosimy o kontakt z Jackiem SKWARĄ, pod

Jacek Skwara
jacek.skwara@op.pl

Brąz dla dziewcząt
z Zakrętu
W ZSG w Wiązownie 8 marca rozegrano Mistrzostwa Powiatu Otwockiego w tenisie stołowym
szkół podstawowych.
Drużyna ze szkoły w Zakręcie w składzie: Natalia BARCICKA, Julia ROSIAK i Majka ZALEWSKA uplasowały
się na trzecim miejscu wśród szkół z całego powiatu. Gratulujemy.
Zajęcia z tenisa stołowego prowadzone są przez trenerów II ligowego GKTS.
Kamil Sitek
kamilsitas@wp.pl

Zadowolone zawodniczki

ZŁOTE CHŁOPAKI
We wtorek, 8 marca w szkole w Wiązownie zostały rozegrane Mistrzostwa Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych w tenisie stołowym
dziewcząt i chłopców.
Najlepszą drużyną chłopców bez straty punktu została drużyna szkoły w
Wiązownie w składzie: Dawid BARAN, Sebastian KOSTRZYńSKI, Maciek WITAN i Patryk WITAN.
Sukces ten był bardzo okazały, gdyż zawodnicy z Wiązowny nie przegrali ani jednego meczu w grupie, a później w półfinale i finale pokonali 3:0
drużynę z SP nr 6 z Otwocka. Ten wynik to olbrzymie zaangażowanie wszystkich zawodników w treningi, sks-y , treningi dla kadry szkoły, turnieje kontrolne i sparingi, które były organizowane w ostatnim roku. Za dwa tygodnie
jedziemy na turniej międzypowiatowy z nadzieją na dobry wynik.
Tomasz Grzybowski
tomek4g@wp.pl

www.tuwiazowna.pl
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Najlepsza drużyna chłopców w Mistrzostwach Powiatu



SPORT

TENISIŚCI NA MEDAL
Reprezentacja wiązowskiej szkoły

Reprezentacja wiązowskiej
szkoły (13 zawodników) w
tenisie stołowym przygotowująca się do Mistrzostw
Powiatu zaliczyła kolejny
udany start na turnieju w
Piasecznie.
Najlepiej tym razem zaprezentowały się dziewczyny,
które przywiozły dwa medale: Ola GOŁĄB zdobyła

srebro, a Wiktoria DŁUGOSZ
brązowy medal w kategorii
kobiet. Jedyny medal w kategorii juniorów zdobył
Adam PLĄSEK, który wrócił
z Piaseczna z brązem.

wszystkie turnieje kontrolne, które przygotowują zawodników naszej szkoły do
najważniejszych zawodów,
czyli Mistrzostw Powiatu
przyniosą zamierzony efekt.

Pozostali chłopcy spisali się
dobrze, a na uwagę zasługuje fakt, że startowali z przeciwnikami o wiele starszymi
od siebie. Mamy nadzieję, że

Wyniki mistrzostw dostępne
nawww.powiat-otwocki.pl.
Tomasz Grzybowski
tomek4g@wp.pl

Medalistki na podium

Dwie piłki od medalu

Zawodniczki w akcji

Zawodnicy GKTS z trenerem

Po wygraniu Mistrzostw
Powiatu
w
tenisie
stołowym szkół gimnazjalnych dziewcząt i
chłopców, reprezentacja
ZSG w Wiązownie w składzie: Ola GOŁĄB, Wiktoria
DŁUGOSZ, Wiktoria BA-
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JER, Adam PLĄSEK, Alan
SKROCKI i Bartek KUBLIK
pojechała do Wieliszewa
na zawody między powiatowe.
Zawody rozpoczęły się bardzo dobrze, bo od wygranej

chłopców i dziewcząt po 3:0,
a następne pojedynki miały
decydować o zdobyciu medali przez nasze drużyny.
Niestety, w decydujących
pojedynkach zabrakło umiejętności i trochę szczęścia
szczególnie u dziewczyn,

www.tuwiazowna.pl
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które miały szanse wygrać
swój drugi pojedynek i walczyć o medale, ale uległy w
deblu 2 piłkami i ostatecznie
zajęły 4 miejsce. Chłopcy
również zajęli 4 miejsce po
przegranej z faworytem 0:3
drużyną z Piaseczna.
Podsumowując wyjazd do
Wieliszewa nasuwa się jeden wniosek. Mamy zdolną
i pracowitą młodzież, ale

żeby wygrywać z najlepszymi na Mazowszu trzeba zainwestować w szkolenia, sparingi i turnieje z najlepszymi
klubami i zawodnikami. Tylko gra z najlepszymi i ciągły
kontakt z nimi sprawi, że
będziemy wygrywać takie
turnieje, jak to miało już
miejsce kilka lat temu.
Tomasz Grzybowski
tomek4g@wp.pl

SPORT

Szkolny Klub Sportowy 2017
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Ostatnie wskazówki trenera
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W półfinałach Mistrzostw Polski w Unihokeju w kategorii junior młodszch w Łochowie rywalizowały zespoły z grupy B: UKS Orlęta Warszawa, ULKS Olimpia Łochów, UKS Bańkówka Zielonka, UKS Refleks
Gorzyce Wielkie, UKS Orły z Glinianki.

    
&    

Ostatecznie po prawie 11 godzinnym turnieju, systemem
„każdy z każdym” nasz zespół uplasował się na 5 miejscu, co daje nam możliwość rywalizacji w Finale B o
miejsca 7 – 12.
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Jest to program ogólnopolski bezpłatnych zajęć dla dzieci organizowany przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki, skierowany do dzieci i młodzieży bez względu
na wiek i płeć oraz sprawność fizyczną.

Do programu przystąpił: Zespół SzkolnoGimnazjalny w Wiązownie, Zespół SzkolnoGimnazjalny w Zakręcie, Gimnazjum w Gliniance, Szkoła Podstawowa w Malcanowie
oraz Szkoła Podstawowa w Gliniance.

Program ma na celu umożliwienie dodatkowej aktywności fizycznej w formie zajęć
sportowych i rekreacyjnych pod opieką
nauczyciela prowadzącego zajęcia z wychowania fizycznego.

Warunkiem realizacji programu było zapewnienie odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych, sprzętu sportowego oraz ubezpieczenia uczestników zajęć.

Założeniem programu jest stymulowanie
podejmowania wysiłku fizycznego szczególnie wśród dzieci i młodzieży o mniejszej
sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących tą aktywność podczas czasu
wolnego.

Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów
uczestnictwa. W każdej ze szkół zorganizowano 2 grupy, które zajęcia będą realizować do 15 grudnia 2017 r. Powyżej przedstawiamy zajęcia dodatkowe przeprowadzane w ramach programu.

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży nie objętej treningami w klubach
sportowych.

Unihokej uczy pokory?

Dorota Kanabus-Prokop
edukacja@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl
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To był bardzo ciężki sezon, mocno przepracowany. Wyciągając wnioski z meczu na mecz, z turnieju na turniej,
graliśmy lepiej, by ostatecznie zagrać najlepsze zawody właśnie w półfinale.
Nasz zespół godnie i dumnie reprezentował Gliniankę
i gminę. W ostatnich tercjach zabrakło sił, konsekwencji i szerszego składu. Nie zabrakło natomiast emocji: najwięcej strzelonych bramek ze wszystkich dotychczasowych turniejów, niewykorzystane karne, gra w
osłabieniu, niewykorzystane 100% akcje, niesamowite
parady bramkarskie, piękne strzały z dystansu, połamane kije, brawa publiczności za ambicję i dużo pochwał
za postępy.
To jest nasz pierwszy start w lidze, tak poważny i tak
ciężki. GRATULACJE dla chłopaków za walkę. Reprezentacja gimnazjum z Glinianki: bramkarz - Michał
KACZYńSKI, zawodnicy pola - kapitan Olgierd KAROLAK,
Cezary KAROLAK, Jakub URBAńSKI, Maciej PINDARA, Antoni GRABARCZYK, Filip KACZMAREK, Igor STAńCZAK
i Jakub LECHNIK.
Wojciech Doman
wojtaskalisz@wp.pl
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Nowe publikacje o naszej gminie

Bibliotekarze polecają
Dagmara DWORAK
„Kromka chleba.
Poruszające wspomnienia
z syberyjskiego zesłania”- to
dokument z wyprawy jej
bohatera Bogusława na Syberię szlakiem dawnej zsyłki.
Ich przeplatające się wypowiedzi najpierw ukazują, jak
wyglądało przedwojenne
rodzinne życie w Hajnówce,
potem tragedię wywózki,
dramat syberyjskiej tułaczki,
powrót do Polski, a wreszcie
podjętą po dziesięcioleciach
próbę odtworzenia trasy
dawnej tułaczki i odwiedzenia miejsc zesłania.

3 marca w bibliotece w Wiązownie odbyło się spotkanie z Krzysztofem OKTABIŃSKIM, historykiem i regionalistą,
współautorem najnowszej publikacji
„Gmina Wiązowna. Leksykon krajoznawczy”.

Książka dostępna
w bibliotece w Wiązownie.

Katarzyna Majgier
„Kuchennymi drzwiami.
Gra pozorów”. Barwne historie niepospolitych mieszkańców Krakowa, ich zagmatwanych losów i nieoczekiwanych zamian ról.
Kraków u schyłku XIX wieku.
Czasy Młodej Polski. Właściciel kamienicy na Grodzkiej
zapisami swojego testamentu wywraca do góry
nogami życie klepiącego
biedę artysty Floriana i
młodego służącego Marcela. Czy ta zmiana doda im
skrzydeł i otworzy przed
nimi nowe możliwości?

Książka została wydana przez Bibliotekę
Publiczną Gminy Wiązowna. Autor w niezwykle barwny sposób przedstawił wybrane, ciekawe epizody związane z miejscami, wydarzeniami, ludźmi opisanymi w leksykonie. Wszyscy z wielką przyjemnością
wysłuchali opowieści, które były swoistą zachętą do przeczytania całej książki.

i teraźniejszość”, który swoimi zdjęciami opisuje piękno naszej gminy. Album jest dostępny w bibliotece.

Zachęcamy również do obejrzenia drugiej
uzupełnionej wersji albumu Ryszarda
SZCZĘSNEGO„ Gmina Wiązowna przeszłość

Teresa Naperty
kontakt@bibliotekawiazowna.pl

Pamiętamy!
Książka dostępna
w filii w Duchnowie.

Praca zbiorowa
„Raport specjalny.
20 niesamowitych historii”.
Pasja i chęć podążania nieprzetartym szlakiem, odkrywania tego, co nieznane
- wszystko to łączy bohaterów książki. Opowieści o
znanych podróżnikach, ludziach ciekawych świata
trzymają w napięciu. Niektórzy przez czysty przypadek znajdują się w sytuacji,
która zmusza ich do walki o
przeżycie. Inni sami igrają z
losem i dopiero gdy znajdą
się na krawędzi życia i śmierci, uświadamiają sobie moc
woli przetrwania.
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Oddali cześć bohaterom

Mieszkańcy Gminy Wiązowna oddali cześć bohaterom oraz upamiętnili powstańców, którzy zginęli podczas Powstania Styczniowego w 1863 roku.

Książka dostępna w filii
w Gliniance.

154 lata temu na polach pomiędzy Porębami a Glinianką miała miejsce potyczka, w
której udział brał około trzystu osobowy oddział pułkownika Ziemomysła KUCZYKA,
wycofujący się spod wsi Glinki. Na terenie gminy Wiązowna można odnaleźć ślady walk
polskich partyzantów. Zostały wzniesione krzyże powstańcze w Rudce, w Wiązownie,
w okolicach Żanęcina, w Mlądzu, Zagórzu oraz kapliczka w Porębach. Na cmentarzu
wiązowskim znajduje się mogiła Powstańcza. Przy kapliczce w Porębach złożono kwiaty i zapalono znicze. Historię tego miejsca przypomniał przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie.
Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl
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10 lat Sekcji Fotograficznej GOK

Jarosław KRET
w Woli Karczewskiej

Jarosław Kret opowieściami przeniósł uczestników w inne miejsce

Wystawa fotograficzna. Fot. Jan Szczyrek

W piątek, 3 marca 017 r., odbyła się wystawa prac uczestników sekcji fotograficznej Gminnego Ośrodka Kultury w
Wiązownie.

na jednym, bardzo wysokim poziomie. Zaproszeni goście, podczas oglądania nie
ukrywali swojego zachwytu, podziwu i
wielkiego szacunku do fotografów.

Wystawa składała się ze 170 fotografii autorstwa wszystkich 49 uczestników. Zostały
one podzielone na 10 tablic i wywieszone
na sali widowiskowej wiązowskiego ośrodka kultury.

Uczestnicy sekcji otrzymali pamiątkowe
dyplomy. Dodatkowo w uznaniu zaangażowania i ciągłego rozwoju poziomu
pracy grupy fotograficznej zakupiony został nowy sprzęt, który będzie służył sekcji już
od najbliższych zajęć. Są to m.in. nowe lampy i tła.

Zaprezentowane prace to zbiór zdjęć z
okresu luty 2016 – styczeń 2017. Znalazły
się tam fotografie z wyjazdów plenerowych, z wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GOK oraz rezultat prac w studiu. Wystawa nie miała podziału na wiek –
obok siebie wisiały prace zrobione przez
dzieci, młodzież i dorosłych. Wszystkie były

Obecnie prace można oglądać w Domu
Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej.
Paulina Sokół I Krystian Herncisz
gok@gok-wiazowna.pl

Album o wiązowskiej parafii
Trwają zapisy na album „Parafia Wiązowna”, w którym zaprezentowana zostanie m.in. historia parafii oraz wydarzenia parafialne. Album będzie liczył ok. 180
stron. Deklaracje zawierające imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego
można składać do 3.04.017 r. na kartach znajdujących się w kościele (stolik
pod chórem; po wypełnieniu włożyć do pudełka) lub email: albumparafialny@gmail.com

Spotkanie autorskie z Jarosławem KRETEM odbyło
się 9 maja. Dziennikarz telewizyjny, fotoreporter, podróżnik, autor licznych reportaży i filmów dokumentalnych oraz książek i albumów fotograficznych opowiedział w Woli Karczewskiej o swoich wizytach w
Azji.
Jego ostatnia książka„W Ziemi Świętej” jest owocem wielu wizyt w Izraelu i Palestynie. Autor odwiedzał Ziemię
Świętą nie tylko w czasie pokoju, ale także podczas Intifady, zwanej„wojną kamieni”, będącej masowym powstaniem
Palestyńczyków przeciwko izraelskiej okupacji Palestyny.
Samotne spacery pustymi uliczkami Jerozolimy, brak turystów i pielgrzymów pozwoliły dostrzec dziennikarzowi
inne oblicze Ziemi Świętej. Swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami podzielił się z mieszkańcami gminy Wiązowna, opowiadając i prezentując zdjęcia, przedstawiające
miejsca istotne nie tylko dla Chrześcijan, ale także Muzułmanów i Żydów. Spotkanie, w którym licznie wzięli udział
m.in. seniorzy ze Stowarzyszenia„Bądźmy Razem”oraz podopieczni Dziennego Domu „Senior-WIGOR” było także
okazją do nabycia książki wraz z autografem autora oraz
do zrobienia pamiątkowego zdjęcia.
Joanna Filimonow
glinianka@bibliotekawiazowna.pl

Informacje o albumie dostępne są w gazetce parafialnej (9 i 16.04.2017 r.) oraz na stronie www.parafiawiazowna.pl
Ryszard Szczęsny
albumparafialny@gmail.com
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Zadowoleni uczestnicy spotkania
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Na wolontariuszy zawsze możemy liczyć

Zostań wolontariuszem
Na terenie gminy Wiązowna zarejestrowanych jest kilkadziesiąt organizacji pozarządowych. Ich członkowie angażują się w działania w
zakresie sportu, kultury czy pomocy społecznej.
Jeśli chcesz im pomóc, a przy tym zdobyć doświadczenie w organizowaniu
wydarzeń czy prowadzeniu projektów finansowanych ze środków zewnętrznych – zostań wolontariuszem.
Wolontariat to dobrowolne i świadome zaangażowanie się w pracę NGO,
samorządów i ich jednostek, podmiotów leczniczych. Nie trzeba być
pełnoletnim –zgodę na wolontariat osoby niepełnoletniej wyrażają rodzice lub opiekunowie prawni. Za swoją działalność wolontariusz nie otrzymuje
wynagrodzenia. Ma jednak możliwość poznania ciekawych ludzi i zdobycia doświadczenia. Chociaż praca wolontariacka nie ma wpływu na staż pracy, pracodawcy bardzo chętnie współpracują z ludźmi, którzy angażują się
w projekty społeczne.

Zakres zadań wolontariusza powinno potwierdzać porozumienie zawarte
ze świadczeniobiorcą, np. stowarzyszeniem czy klubem sportowym. Jeśli
wolontariat trwać ma dłużej niż 30 dni, porozumienie z NGO musi być zawarte na piśmie. Organizacja może skierować wolontariusza na dodatkowe szkolenia, pokrywać koszty wyjazdów służbowych i innych wydatków,
niezbędnych do realizacji zadań wolontariackich. Jeśli wolontariusz będzie
pracować mniej niż 30 dni – przysługuje mu NWW, natomiast ubezpieczenie
zdrowotne jest możliwe, ale nie obowiązkowe. Organizacja pozarządowa
rozlicza pracę wolontariusza w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego, dlatego ważne jest prowadzenie ewidencji czasu pracy.
Osoby poniżej 18 r. ż. zapraszamy do CentrumWolontariatu w Radiówku. Jego
koordynatorem jest Krystyna MOTYKA – wyjaśni, na czym polega współpraca z centrum i pomoże dobrać zadania do zainteresowań lub umiejętności.
Osoby dorosłe i seniorów, zainteresowanych pomocą innym, zapraszamy do
kontaktu ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi i fundacjami. Więcej informacji: wolontariat.org.pl i tuwiazowna.pl zakładka NGO.
Anna Rosłaniec
a.roslaniec@wiazowna.pl

2017 – Rokiem Adama Chmielowskiego, czyli św. Brata Alberta
Uchwałą Sejmu RP z  czerwca
016 r., Adama CHMIELOWSKIEGO, znanego jako św. Brata
Alberta, opiekuna ludzi biednych i wydziedziczonych, ustawowo jednym z patronów roku
017.  grudnia 016 r. obchodzono 100. rocznicę jego śmierci, a w tym roku mija 130 lat od
przywdziania przez niego habitu. Adam CHMIELOWSKI (ur.
0.08.184, zm. .1.1916) był
polskim zakonnikiem franciszkańskim, założycielem zgromadzenia Albertynów i Albertynek,
a także powstańcem stycznio-

30

wym oraz obiecującym malarzem, zaliczanym do prekursorów polskiego impresjonizmu.
Jego najsłynniejszy obraz Ecce
Homo, namalowany w 1879 roku,
znajduje się w Sanktuarium Ecce
Homo św. Brata Alberta w Krakowie.
Ku zaskoczeniu najbliższych Adam
CHMIELOWSKI porzucił malarstwo
i całkowicie poświęcił się potrzebującym. 25 sierpnia 1887 roku
przywdział szary habit III Zakonu
św. Franciszka i przyjął nowe imię

– Brat Albert. Zakładał przytuliska,
sierocińce, domy dla starców i
kuchnie dla ubogich. W 1983 roku
został beatyfikowany, a sześć lat
później kanonizowany przez Jana
Pawła II. Jak podkreślili posłowie,
działalność Adama CHMIELOWSKIEGO „przyczyniła się do utrwalenia wśród Polaków najważniejszych postaw społecznych oraz
dały im nadzieję na niepodległość
i sprawiedliwość społeczną na kolejne dziesięciolecia”.
Joanna Filimonow
kontakt@bibliotekawiazowna.pl
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Portret Brata Alberta, autor
Leon Wyczółkowski, 1934

Kalendarium kwietniowe:

1, 8.04.2017 r.

KULTURA

Zostań honorowym krwiodawcą

Warsztaty wielkanocne w świetlicach. Prowadzenie:
Anna Niedźwiedzka – Jędrzejewska. Spotkania odbywają się o godz. 12:30 – 14:30 Duchnów, godz. 10:00
– 12:00 Dziechciniec, godz. 10:15 – 12:15 Żanęcin, godz.
13:00 – 15:00 Rzakta

01.04 – 27.04.2017 r.
Galeria Więzy, ul. Lubelska 29. Wystawa – Batik.

10 kwietnia 2017 r.
godz. 18:30 – 20:00
Warsztaty Wielkanocne w Domu Kultury“Nad Świdrem”
w Woli Karczewskiej. Wstęp wolny. Szczegóły www.gokwiazowna.pl

22.04.2017 r.
Eko Piknik Rodzinny w Zakręcie. W programie: Iness, Dejw,
Future Folk, zabawy i animacje dla najmłodszych. Zbiórka elektroodpadów godz. 14:00 – 16:00

24.04.2017 r.
Kopciuszek, godz. 18:00
Miejsce: Filia Biblioteki w Duchnowie, Wstęp: 5 zł

24.04.2017 r.
lX Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej
Szczegóły na stronie: www.gok-wiazowna.pl

27.04.2017 r. godz. 17:00

W niedzielę, 14 maja (przy OSP Glinianka)
i 1 maja (przy OSPWiązowna) z okazji obchodów Roku Jubileuszowego OSP
Wiązowna i OSP Glinianka przeprowadzona zostanie akcja honorowego krwiodawstwa.

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie. Obchody
Międzynarodowego Dnia Tańca

03.05.2017 r.
Obchody rocznicy Uchwalenia Konstytucji Trzeciego
Maja. Organizatorzy: ZSG Wiązowna, GOK.

7.05.2017 r.
godz. 09:00 – 18:00
Dzień otwarty w OSP Glinianka

08.05.2017 r.

erze im. St. GroNarodowy Dzień Zwycięstwa na Skw
torzy: ZSG
niza
Orga
ta – Roweckiego w Wiązownie,
Zakręt, GOK

7, 14, 21, 28.05.2017 r.
godz. 9.00 – 18:00
Dni otwarte – OSP Wiązowna

Krew lub jej składniki mogą oddawać osoby
od 18 do 65 roku życia, które ważą co najmniej 50 kilogramów. Stan zdrowia krwiodawcy powinien odpowiadać niezbędnym
wymaganiom zdrowotnym, aby pobranie
krwi nie wywołało ewentualnych ujemnych
skutków dla jego stanu zdrowia lub stanu
zdrowia przyszłego biorcy.
Jednorazowo pobiera się tylko 450 ml pełnej
krwi. Samo pobranie trwa zwykle 5-8 minut.
Należy do tego doliczyć czas konieczny na
wypełnienie ankiety, rejestrację, badania i wywiad lekarski - w sumie ok. 40-60 minut. Dawca nie musi znać swojej grupy krwi. Każdorazowo przy pobieraniu krwi oznaczana jest
grupa krwi. Dodatkowo krew jest badana w

www.tuwiazowna.pl
“Powiązania” - miesięcznik samorządowy |

kierunku zakażenia wirusem HIV, wirusem zapalenia wątroby typu B i C oraz kiły.
KANDYDAT NA DAWCę KRWI LUB DAWCA
KRWI POWINIEN:
• w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi
wypić ok. 2 l płynów (woda mineralna, soki),
• być wyspanym,
• spożyć lekki posiłek (np. pieczywo, chuda
wędlina, ser biały, dżem),
• wykluczyć z diety tłuszcze pochodzenia
zwierzęcego: mleko, masło, kiełbasę, pasztet,
śmietanę, rosół, tłuste mięso oraz jajka orzeszki ziemne i ciasta kremowe,
• ograniczyć palenie papierosów,
• nie zgłaszać się do oddania krwi jeśli jest
przeziębiony (katar) lub przyjmuje leki,
• nie przychodzić do oddania krwi po
spożyciu alkoholu.
Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne.
Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl
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