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WIELKA WAR
WIELKIE ZAM
Najpierw był poselski projekt powiększenia Warszawy.
Forsowany bez konsultacji z mieszkańcami gmin, które w
Warszawie miały się znaleźć. Niedopowiedzenia, brak
podstawowych informacji, chaos i zamieszanie - w takich
warunkach odbywała się praca nad projektem. Rada na-
szej gminy zdecydowała o rozpisaniu referendum. Kryty-
ka, która spadła na posłów projektodawców, zmusiła ich
jednak do wycofania z Sejmu RP kontrowersyjnej ustawy.
W tej sytuacji nasi radni odwołali gminne referendum.
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Zamieszanie od miesięcy
Sprawa powołania Metropolii Warszawskiej budzi ogromne emocje od kil-
ku miesięcy. W styczniu 2017 roku w Sejmie złożony został poselski pro-
jekt ustawy, na podstawie którego stworzona zostanie "Wielka Warszawa".
Projekt zaskoczył niemal wszystkich: mieszkańców Warszawy i okolic, sa-
morządowców, większość parlamentarzystów. Spotkał się z ostrym sprze-
ciwem, głównie za względu na zaproponowane przez posłów tempo prac
nad nim i brak konsultacji z mieszkańcami. Nie zawierał odpowiedzi na pod-
stawowe pytania o sposób finansowania, zakres kompetencji i obo-
wiązki samorządów z "podwarszawskiego obwarzanka". Wynikało z nie-
go jedynie, że Gmina Wiązowna oraz 32 inne okoliczne gminy (po doliczeniu
"zapomnianej" Podkowy Leśnej - 33) wraz z Warszawą miałyby stanowić
jeden ogromy powiat. Liczyłby on ponad 3 mln mieszkańców. Odległość
między krańcami powiatu wynosiłaby ponad 60 km!

Pytania bez odpowiedzi
Przed wprowadzeniem projektu do Sejmu posłowie nie zorganizowali kon-
sultacji społecznych. Nie zapytali o opinie mieszkańców Warszawy i oko-
lic. Nie spotkali się z większą grupą samorządowców i nie przygotowali
odpowiedzi na pytania, które w związku z projektem same cisną się na usta:

- Czy włączenie małych gmin (takich jak Wiązowna) w wielką metropolię
spowoduje konieczność podnoszenia podatków lokalnych do poziomów
obowiązujących w Warszawie? Dziś podatek gruntowy od 1000 m2
działki budowlanej to w Wiązownie 310 zł, a w Warszawie 460 zł.

- Czy połączenie samorządów oznaczałoby konieczność wyrównania opłat
za wodę i kanalizację? Mieszkańcy Wiązowny płacą za to 1,11 zł za m3 wody
mniej niż mieszkańcy Warszawy.

- Czy podrożałyby u nas ubezpieczenia komunikacyjne? W Warszawie są
droższe niż w powiecie otwockim.

- Jaki my, mieszkańcy, mielibyśmy realny wpływ na działania naszego sa-
morządu, jeśli Warszawa miałaby "koordynować" jego prace?

- Jaki wpływ na Gminę Wiązowna miałby wybierany przez nas samorząd,
skoro o wielu kwestiach dotyczących najbliższych nas spraw trzeba by było
decydować w gronie rady nowego, ogromnego powiatu? Innymi słowy,
jaka byłaby decyzyjność takiego powiatu w kwestii np. remontu drogi po-
wiatowej, która biegnie przez jedną ze wsi Gminy Wiązowna? Jak długo
nasz samorząd musiałby walczyć w takim powiecie o pieniądze na remont
drogi ważnej dla nas, ale przecież nieistotnej np. dla mieszkańców Ożaro-
wa Mazowieckiego. Te pytania nie doczekały się odpowiedzi.

Referendum za referendum
Tak poważne zastrzeżenia zmusiły mieszkańców podwarszawskich gmin
oraz tamtejsze samorządy do organizowania referendów. Pierwsze prze-
prowadzono w Legionowie, gdzie przy 46% frekwencji 94 % głosujących
sprzeciwiło się pomysłowi przyłączenia Legionowa do Metropolii War-
szawskiej. Podobne referenda miały się odbyć m.in. w Błoniach, Józefo-
wie, Michałowicach, Nieporęcie, Milanówku, Ożarowie Mazowieckim, Pod-
kowie Leśnej i Pruszkowie. Referendum uchwalone przez Radę M. St. War-
szawy zostało uchylone przez Wojewodę Mazowieckiego ze względów pro-
ceduralnych. Rada Gminy Wiązowna przyjęła uchwałę o referendum jed-
nogłośnie - mówi Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna i po-
mysłodawczyni referendum Renata FALIŃSKA. 4 czerwca mieliśmy zapy-
tać mieszkańców: „Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa, jako met-
ropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Wiązowna?”.

To ważne dla nas wszystkich. Prace nad ustawą rozpoczęły się bez żadnych
konsultacji, a przedstawiciele autorów wciąż nie pojawili się w naszej gmi-
nie, by zapytać o zdanie. Publicznie za to ogłosili, że pod naporem krytyki wy-
cofują projekt ustawy z Sejmu. Taka decyzja posłów musiała pociągnąć za sobą
kolejną decyzję radnych. Unieważniliśmy naszą własną uchwałę i od-
wołaliśmy referendum - mówi Renata FALIŃSKA. - Pytanie mieszkańców gmi-
ny o projekt ustawy, który przestał istnieć, byłoby nierozsądne. Posłowie naj-
wyraźniej zrozumieli, że nie wolno lekceważyć głosu mieszkańców i zrobili krok
wstecz, a my udowodniliśmy, że w każdej chwili, jeśli podobne pomysły po-
wrócą, jesteśmy gotowi o ten głos pytać. Podobnie postąpiły samorządy kil-
ku podwarszawskich miejscowości. Referenda odwołano w m.in. w Józefo-
wie, Karczewie, Pruszkowie. Ale są też takie samorządy, które mimo zmiany
okoliczności, postanowiły utrzymać referenda. Nie oceniamy tego i szanujemy
decyzje naszych sąsiadów - mówi Renata FALIŃSKA. - Każdy samorząd w tej
kwestii powinien działać według własnych priorytetów. Ważne jest natomiast
to, że samorządy potrafiły szybko zjednoczyć siły, wtedy gdy sytuacja wymagała
wspólnego działania. To dowód na to, że o pogłębianiu współpracy między
Warszawą a ościennymi gminami można myśleć także bez specjalnej usta-
wy.

Rozsądek nade wszystko
Zorganizowanie referendum kosztowałoby nas wszystkich kilkadziesiąt ty-
sięcy złotych. Byłby to wydatek ze wszech miar uzasadniony, gdyby projekt
ustawy wciąż procedowano w Sejmie. Po jego wycofaniu referendum traciło
sens, a wydane na nie pieniądze byłyby dowodem rozrzutności. Bardzo się cie-
szę z decyzji radnych - mówi Wójt Gminy Wiązowna Janusz BUDNY. - Zanim
podjęli tę decyzję długo rozmawialiśmy. Rekomendowałem im odwołanie re-
ferendum, choć na początku, tak jak radni, byłem całym sercem za jego prze-
prowadzeniem. W takich sytuacjach musimy zachowywać się pragmatycz-
nie. W tym wypadku gra idzie bowiem o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Za-
proponowałem, by część tych pieniędzy przeznaczyć na stypendia dla naj-
zdolniejszych uczniów w naszej gminie, a część na wakacje dla dzieci z rodzin
zagrożonych alkoholizmem. Radni zgodzili się na tę propozycję.

Chcemy wiedzieć jak najwięcej
Zależy nam na tym, by samorządowcy i mieszkańcy wiedzieli o metropolii
warszawskiej jak najwięcej. Dlatego rada gminy podjęła decyzję o przy-
stąpieniu Gminy Wiązowna do stowarzyszenia Metropolia Warszawa. Jego
celem jest zbieranie i propagowanie informacji dotyczących procesu two-
rzenia metropolii, jesteśmy bowiem przekonani, że ten projekt może w ja-
kiejś formie powrócić. Informacje na ten temat na bieżąco przekazujemy
Państwu w miesięczniku„Powiązania” i na stronie internetowej www.tu-
wiazowna.pl.
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W urzędzie zapłacisz telefonem

Podatki, opłaty śmieciowe i opłaty skarbowe można w urzędzie już szybko opłacić
telefonem. Wystarczy aplikacja BLIK. Większość banków udostępnia ją klientom bezpłat-
nie. Od ubiegłego roku w urzędzie można płacić także kartą. Banki nie naliczają przy
transakcjach urzędowych opłaty manipulacyjnej. Nasi urzędnicy chętnie pomogą Pań-
stwu w skorzystaniu z usługi e-płatności, odpowiedzą także na pytania dotyczące
systemu: tel. 22 512 5 800.

Zmiana godzin dyżurów Przewodniczącej Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy – Renata FALIŃSKA zaprasza na swój dyżur w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lu-
belska 59 ) w każdy poniedziałek w godz. 15:00 – 16:00. Na spotkanie można się także umówić telefonicznie
pod numerem: 607 101 165 lub email: r.falinska@wiazowna.pl.

Pozbądź się azbestu!

Jeśli dachy Państwa domów lub budynków gospodarczych wciąż pokryte są azbestem,
jest kolejna okazja, by się go za darmo pozbyć. Wystarczy wypełnić wniosek. Wy-
specjalizowana firma na zlecenie urzędu odbierze od Państwa ten rakotwórczy ma-
teriał. Wniosek można wypełnić w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
Wiązowna (pok. 010). Więcej informacji tel. 22 512 58 24 lub email: a.bogucka@wia-
zowna.pl. Polecamy się Państwa uwadze!

Sprzęt rehabilitacyjny do wypożyczenia

Nie trzeba kupować, można wypożyczyć. Laski, kule, wózki inwalidzkie, krzesła se-
desowe, balkoniki itp. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radiówku prowadzi
wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Dla mieszkańców gminy taki sprzęt udo-
stępniamy za niewielką opłatą. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS,
tel. 22 789 46 59 lub email: gops@wa.home.pl.

Pomoc w leczeniu uzależnień

Jesteś uzależniony od alkoholu? Ktoś z Twojej rodziny ma taki problem? Pomóż so-
bie i bliskim. Przy Ośrodku Zdrowia w Wiązownie (ul. Lubelska 36. ) działa punkt kon-
sultacyjny dla osób dotkniętych problemem alkoholizmu. Zapraszamy we wtorki w
godz. 16:00-18:00. Prośba o pomoc to nie wstyd!

Dofinansowanie wkładu własnego

Trwa otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez NGO w
ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu
Gminy Wiązowna. Oferty należy składać do 10 dnia każdego miesiąca, jednak nie dłużej
niż do 10 września 2017 r. Szczegółowe informacje w Zarządzeniu Wójta Gminy nr
15.407.2017 z dn.16.02.2017 r.

Renata-Falińska- Przewodnicząca
Rady Gminy

Azbest usuwa specjalistyczna Arma

Płatność telefonem to duża wygoda

Sprzęt rehabilitacyjny

Jedno spotkanie w Punkcie Konsultacyjnym może pomóc

Zapewniamy wkład własny
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Zaczynamy jednoczesną rozbudowę i remont niemal we wszystkich
szkołach w naszej gminie. Kontrakt wart jest ponad �0 mln zł. Cze-
ka nas 18 miesięcy prac, z czego większość w trakcie roku szkolnego.
To ogromne wyzwanie logistyczne. Efekt będzie widoczny. Komfort
nauki poprawi się radykalnie. Ale potrzebujemy teraz zrozumienia,
wsparcia i gotowości do kompromisów ze strony uczniów, rodziców
i nauczycieli. Bez tego ta ogromna operacja się nie powiedzie!

Będzie się działo dużo i jednocześnie
„Systemową modernizację obiektów gminnych przy wykorzystaniu od-
nawialnych źródeł energii”prowadzić będzie konsorcjum firm, doświad-
czone w inwestycjach o takiej skali. Ekipy budowlane wejdą niemal jed-
nocześnie na place robót w ciągu najbliższych tygodni. Na początku będą
przygotowywały teren i wykonywały te roboty, które da się prowadzić w
szkołach podczas obecności uczniów. Od początku wakacji prace nabiorą
ogromnego tempa. W szkołach w ciągu najbliższych 18 miesięcy prze-
prowadzona będzie gruntowna termomodernizacja. To oznacza częściową
wymianę instalacji grzewczych, w wielu przypadkach wymianę okien i
drzwi, ocieplenie zewnętrzne budynków, a co za tym idzie - wymianę ze-

wnętrznej elewacji. Ale termomodernizacja to tylko wycinek tego, co bę-
dzie się działo. Żeby poprawić komfort nauki uczniów samorząd podjął
decyzję o jednoczesnej rozbudowie budynków szkolnych, tak żeby po za-
kończeniu modernizacji dzieci w Gminie Wiązowna uczyły się tylko na jedną
zmianę. Namawiałem radnych na ten ogromny wysiłek ale jestem przeko-
nany, że to się naprawdę opłaci – mówi wójt Janusz BUDNY. I tak w szkole
w Wiązownie dobudowane zostanie nowe skrzydło. W całej szkole będzie
łącznie 31 sal lekcyjnych. Szkoła w Zakręcie zostanie rozbudowana o nową,
bardzo dużą część, w której będzie 19 nowych sal lekcyjnych, kuchnia i stołówka.
Przebudowane będą też parkingi. W szkole podstawowej w Gliniance przy-
będzie 6 pracowni i sala gimnastyczna oraz kuchnia, stołówka i szatnia. W
budynku gimnazjum w Gliniance, w którym po reformie edukacji będą się uczyły
starsze dzieci z podstawówki, zaadaptowany zostanie strych. Przybędą 4 nowe
sale lekcyjne - wymienia pomysłodawca inwestycji.

W Woli Duckiej w niedokończonym Domu Kultury„Nad Świdrem”powstanie
nowe przedszkole dla czterech oddziałów oraz świetlica na potrzeby miesz-
kańców.

UMOWY PODPISANE – PRACE RUSZAJĄ
Budynek szkoły w Wiązownie zostanie rozbudowany

SAMORZĄD
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Bolesławów:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bażan-
tów

Boryszew:
Budowa drogi powiatowej - pomoc rze-
czowa dla powiatu

Budowa drogi gminnej

Budowa oświetlenia ulicznego DW721
(Stefanówka - Boryszew)

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
wiejskiej

Czarnówka:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozy

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaliny

Duchnów:
Modernizacja ul. Spacerowej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pęcliń-
skiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul.
Kwitnącej Jabłoni

Budowa sieci wodociągowej w ul. Dłuskiej

Budowa sieci wodociągowej (dz. nr ew.
406/3, 207/4). Termin zakończenia prac do
30.09.2017 r.

Budowa sieci kanalizacyjnej

Wykonanie ogrodzenia boiska

Dziechciniec:
Budowa ciągu pieszo – rowerowego (od
ul. Granicznej do ul. Olchowej)

Zagospodarowanie terenu działki wokół
świetlicy wiejskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dwors-
ka

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Mio-
dowej

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Tak dużych inwestycji nie da się przeprowadzić w kilka tygodni. Nie mamy innego
wyjścia i musimy tak zaplanować prace, żeby dzieci mogły uczyć się w czasie roz-
budowy szkół – mówi zastępca wójta Tomasz KOSTYRA, zajmujący się m.in. oświatą.

Bez wątpienia będzie ciężko. Budowy nie da się prowadzić w ciszy. Będziemy zmuszeni też
wyłączać kolejne części budynków, tak by prowadzić tam prace termomodernizacyjne pa-
miętając przede wszystkim o bezpieczeństwie dzieci. To oznacza, że w niektórych szkołach
zajęcia w przyszłym roku będą trwały do późnego popołudnia, bo do dyspozycji będziemy
mieli mniej sal lekcyjnych. Wykonawca robót kończy właśnie pracę nad szczegółowym har-
monogramem. Dla samorządu oznacza to kilka tygodni na opracowanie bardzo trudnego
logistycznie planu działania szkół w przyszłym roku szkolnym. Choć nic nie jest jeszcze przesądzo-
ne – mówi zastępca wójta - bierzemy pod uwagę wszystkie warianty, także wykorzystanie
nowoczesnej szkoły w Malcanowie. W tym budynku mogłaby się uczyć przez kilka miesięcy
część dzieci z Glinianki. To delikatna i skomplikowana operacja. Musimy myśleć o wszystkim.
O przestrzeni do nauki, o stołówce, o transporcie i wydłużeniu pracy świetlic, ale ten projekt
jest wart wysiłku po każdej stronie - mówi Tomasz KOSTYRA.

Obawy i pytania
Mamy obawy, bo budowa będzie trwać w czasie roku szkolnego. Teren każdej szkoły (poza
tą malcanowską) stanie się wielkim placem budowy. To nie będzie malowanie ścian, tylko -
z tego co wiemy - poważna rozbudowa, a to wpłynie na naukę w szkole - mówi Marzena KAR-
DAS – Przewodnicząca Rady Rodziców ZSG w Zakręcie, mama 8 - letniego Maksymilia-
na. Z drugiej strony wiemy, że budynek po przebudowie pozwoli na naukę na jedną zmianę,
a to ważne dla rodziców, nauczycieli, ale przede wszystkim dla naszych dzieci. Dlatego war-
to teraz przez kilka miesięcy uzbroić się w cierpliwość - dodaje. Plan pracy szkół w związku
z remontami będzie opracowywany w porozumieniu z dyrektorami szkół. Potrzebne tu
będzie zrozumienie i wyrozumiałość. Cierpliwość i konsekwencja - do czego będziemy
przekonywać rodziców - to jedyna droga do szybkiej rozbudowy naszych szkół – mówi
Tomasz KOSTYRA. O szczegółowych rozwiązaniach i o terminach spotkań informacyjnych
z rodzicami będziemy informowali na stronie internetowej www.tuwiazowna, w szkołach
i miesięczniku„Powiązania".

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Trudne warunki w czasie budowy

Marzena Kardas z synem Maksymilianem
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SAMORZĄD

Budowa sieci wodociągowej w ul. Piasko-
wej i Ziołowej

Emów:
Modernizacja ul. Sosnowej

Budowa oświetlenia ulicznego DW721

Budowa sieci wodociągowej

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej
w ul. Runa Leśnego/Jagód

Glinianka:
Budowa ul. Kościelnej

Zagospodarowanie terenu placu zabaw

Systemowa modernizacja obiektów gmin-
nych: Szkoła Podstawowa

Systemowa modernizacja obiektów gmin-
nych: Gimnazjum – projekt współfinanso-
wany przez PRO WM 2014 – 2020

Budowa zintegrowanego systemu ostrze-
gania i alarmowania ludności dla OSP z te-
renu gminy – projekt współfinansowany
przez PRO WM 2014 – 2020 Starostwo Po-
wiatowe ogłosiło postępowanie o udzie-
lenie zamówienia publicznego w formie
przetargu

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gmin-
nej (Kruszówiec – Glinianka)

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Waw-
rzynieckiej

Zagospodarowanie terenu wokół Izby Re-
gionalnej

Konserwacja urządzeń melioracyjnych

Góraszka:
Budowa sieci kanalizacyjnej

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej
– etap II

Budowa sieci wodociągowej

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA
Kilkaset ton kruszywa, świeżo zakupiony sprzęt i nowy wyszkolony zespół, które-
go zadaniem będzie bieżące naprawianie gminnych dróg - rozpoczęliśmy prace za-
planowane na ten sezon.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji, odpowiedzialny za remonty, zaplanował roboty na po-
nad 60 km dróg. Już poprawiono ul. Zieloną, Krajobrazową i Starej Gruszy w Majdanie,
ul. Modrzewiową i Kwiatową w Wiązownie, Sosnową i Majową w Kącku. We wszystkich
tych miejscach drogi najpierw wyrównano, a potem uzupełniono kruszywem. Całość na
wielu odcinkach została ubita walcem. Taki sposób naprawiania dróg nie jest oczywiście
idealny – mówi wójt Janusz BUDNY. Musimy jednak wybierać taką metodę, która pozwoli nam
w ramach budżetu, który mamy, naprawić jak największą liczbę dróg. W przeciwnym razie
stać by nas było na zbudowanie kilku odcinków „na bogato” z asfaltem, poboczem, ale w dzie-
siątkach innych miejsc mieszkańcy nie mogliby dojechać do domu.

Oprócz zaplanowanych prac ekipa ZWiK ma za zadanie przeprowadzać naprawy inter-
wencyjne. Jeśli stan drogi w Państwa okolicy z różnych powodów gwałtownie się pogorszył,
prosimy o kontakt z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie, ul. Boryszewska
2, tel. 22 789 01 33 lub email: biuro@zwik-wiazowna.pl.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Ruszyła maszyna

Akcję pod takim hasłem zorganizowali
nasi sąsiedzi z Józefowa. Lubimy pod-
patrywać ciekawe rozwiązania. To jest
wyjątkowo przydatne u nas. Wiele dróg
w naszej gminie to drogi gruntowe.

Latem, po kilku dniach bez deszczu, kierowca
jadący zbyt szybko wzbija ogromny tuman
kurzu. Ludzie mieszkający przy takiej drodze
nie mogą normalnie oddychać. Nie mamy co
się oszukiwać, nie wyasfaltujemy wszyst-
kich dróg w gminie, ale wzorem józefowian
ustawiliśmy specjalne znaki, zaprojektowa-
ne dla Józefowa przez agencję kreatywną
BBDO Warszawa, które będą kierowcom
przypominać o tym, żeby zwolnili. Wycho-
dzimy bowiem z założenia, że większość

kierowców nie ma złej woli. Pochłonięci co-
dziennymi sprawami, zwykle w pośpiechu nie
zauważamy kurzu, który wydobywa się spod
naszych kół. Taka mała tablica może nam o
tym przypomnieć. Znaki stoją przy wjazdach
w ulice: Sosnową w Emowie, Spacerową,
Dłuską i GóryWarszawskie w Duchnowie,Wi-
doczną w Majdanie, Wrzosową i Szkolną w
Gliniance, Majową w Kącku, Jana Pawła II w
Zakręcie i Żwirową w Malcanowie oraz na
końcu odcinka asfaltu w Izabeli. Czekamy na
Państwa opinie w tej sprawie pod adresem
tukontakt@wiazowna.pl. Jeśli pomysł się
sprawdzi, będziemy rozszerzali akcję.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

„Grunt to nie wKURZać! Proszę zwolnij!”

Takie tablice znajdziemy na naszych drogach
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SAMORZĄD

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaczeń-
ców i Liliowej

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
wiejskiej wraz z doposażeniem

Spółka Wodna Góraszka, konserwacja
urządzeń melioracyjnych

Izabela:
Modernizacja drogi powiatowej (Majdan –
Izabela – Michałówek - Duchnów) – pomoc
rzeczowa dla powiatu

Budowa sieci wodociągowej w ul. Modrej

Budowa świetlicy wiejskiej

Spółka Wodna Izabela – Michałówek, kon-
serwacja urządzeń melioracyjnych

Kąck:
Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Majo-
wej/Sosnowej

Kopki:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nad
Świdrem

Zagospodarowanie działki gminnej w Kop-
kach

Kruszówiec:
Budowa oświetlenia ulicznego drogi gmin-
nej (Kruszówiec – Glinianka)

Lipowo:
Zagospodarowanie terenu działki przy ul.
Wierzbowej/Armii Krajowej

Rozbudowa infrastruktury sportowej – boi-
sko KS Glinianka

Majdan:
Modernizacja drogi powiatowej (Majdan –
Izabela – Michałówek - Duchnów) – pomoc
rzeczowa dla powiatu

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przyleś-
nej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Willowej

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Droga w Woli Duckiej

Trwa budowa brakującego odcinka drogi po-
między Wolą Ducką a Wolą Karczewską. Wy-
budowane zostanie ok. 220 mb. nowej jezd-
ni. Droga jest powiatowa. Gmina Wiązowna
przekazała powiatowi materiały budowlane
warte ok. 146 tys. zł.

Kolejne latarnie w gminie

W czternastu miejscach w gminie do końca
czerwca wybudowane będzie nowe oświet-
lenie. To finalizacja projektów rozpoczętych w
zeszłym roku. W sumie w naszej okolicy pojawi
się 145 nowych lamp. Oświetlonych zostanie
prawie 7 km dróg. Wartość inwestycji to 477
tys. zł. Latarnie pojawią się w: Kącku (ul. Ma-
jowa do Sosnowej), Majdanie (ul. Przyleśna),

Duchnowie (ul. Pęclińska, Kwitnącej Jabłoni), Dziechcińcu (ul. Dworska, Miodowa),
przy drodze gminnej Kruszówiec – Glinianka, w Gliniance (ul. Wawrzyniecka), Rzak-
cie (ul. Popławska), Michałówku (droga wewnętrzna dz. nr 22/1), Zakręcie (ul.
Słoneczna) i Malcanowie (ul. Letnia).

Budowa brakującego odcinka drogi
Wola Ducka Wola Karczewska

Parking przed GOK w Wiązownie

Do końca maja powinna się zakończyć bu-
dowa parkingu przed budynkiem Gminnego
Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wiązownie. Powstanie tam 11 miejsc par-
kingowych, chodnik i przejście dla pieszych.
Inwestycja warta 35 tys. zł znacznie podnie-
sie bezpieczeństwo w tym miejscu. Ul. Koś-
cielna jest drogą powiatową, ale Gmina
Wiązowna zdecydowała się przeprowadzić re-
mont na własny koszt. Parking wkrótce zostanie przebudowany

Wakacje bisko domu

Po sukcesie zeszłorocznej akcji„Wakacje blisko
domu”nasze szkoły i GOK w tym roku znów przy-
gotowały wakacyjne zajęcia dla dzieci z naszej
gminy. Zajęcia w pierwszym miesiącu odbędą
się w szkołach w: Gliniance, Malcanowie,Wiązow-
nie i Zakręcie. W drugim miesiącu otwarty bę-
dzie GOK wWiązownie,Wiejski Dom Kultury„Nad
Świdrem”w Woli Karczewskiej oraz świetlica w
Izabeli. To dobry sposób spędzenia czasu dla
dzieci, które nie wyjadą na wakacje. Szcze-
gółowe informacje można uzyskać w wybranej
szkole lub w GOK-u.

Na dzieci czeka wiele atrakcji

Nowe słupy oświetleniowe w Kruszówcu

Dudowa drogi z inicjatywy mieszkańców

Ul. Cisowa w Zakręcie na odcinku od hotelu
Mela Verde do ul. Lawendowej zostanie wy-
remontowana przy współudziale finanso-
wym mieszkańców. Nawierzchnia z kostki
betonowej zostanie ułożona do końca czerw-
ca. Koszt inwestycji to 155 tys. zł, z czego 50
tys. wnieśli w inwestycję mieszkańcy okolicy.Ulica Cisowa w Zakręcie
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SAMORZĄD

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej
– centralna część miejscowości

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej
– wschodnia część miejscowości

Budowa świetlicy wiejskiej

Spółka Wodna Majdan, konserwacja
urządzeń melioracyjnych

Malcanów:
Budowa ciągu pieszo – rowerowego (od ul.
Żwirowej do ul. Kotliny)

Zagospodarowanie terenu działki przy ul.
Kotliny/Mazowiecka

Budowa Szkoły Podstawowej (etap III)

Budowa zintegrowanego systemu ostrze-
gania i alarmowania ludności dla OSP z te-
renu gminy – projekt współfinansowany
przez PRO WM 2014 – 2020

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Letniej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Mazo-
wieckiej

Michałówek
Modernizacja drogi powiatowej (Majdan-
Izabela-Michałówek-Duchnów) – pomoc
rzeczowa dla powiatu

Modernizacja drogi wewnętrznej metoda
makadamową

Budowa oświetlenia ulicznego etap II

Spółka Wodna Izabela – Michałówek, kon-
serwacja urządzeń melioracyjnych

Pęclin:
Modernizacja budynku Przedszkola Gmin-
nego wraz z zagospodarowaniem terenu

Modernizacja ul. Wierzbowej w Pęclinie

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pęclińskiej

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

W czasie kwietniowej sesji Rady Gminy radni podjęli ważną dla nas decyzję o roz-
pisaniu referendum lokalnego w sprawie przyłączenia Gminy Wiązowna do Met-
ropolii Warszawskiej, o czym pisaliśmy na str. �. Za ich zgodą ruszą też prace nad
projektowaniem kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego.

Plany te dotyczą w większości umożliwienia budowy domów jednorodzinnych. Dzięki
nim właściciele działek nie będą musieli występować o decyzje o warunkach zabudowy
w urzędzie gminy, tylko bezpośrednio będą mogli zgłaszać zamiar budowy do starostwa
powiatowego. To znacznie skraca czas budowy domu. W przypadku uchwał dotyczących
Duchnowa i Izabeli w planach tych przewiduje się możliwość przeznaczenia części te-
renów pod usługi. Wynika to głównie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego stworzonego dla naszej gminy.

Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dotyczą obszarów: „Glinianka Wrzosowa – Wawrzyniecka”, „Lipowo Ar-
mii Krajowej – Wierzbowa”,„Malcanów - Akacjowa”,„Malcanów Jeździecka – Letnia”,„Dziech-
ciniec – Dworska”, „Izabela – Dębów”, „Duchnów - Aktywizacja Gospodarcza II” oraz dla
wybranych działek inwestycyjnych w gminie Wiązowna.

Radni zdecydowali też o przystąpieniu Gminy Wiązowna do projektu „Mam pomysł na
siebie”. Jego głównym celem jest pomoc bezrobotnym w odnalezieniu się na rynku pra-
cy. Projekt będzie realizowany przez GOPS od stycznia 2018 r. Pozyskaliśmy 207 360 zł.
Całkowity koszt projektu to 259 200 zł. Wkład własny gminy wynosi 51 840 zł. Za te pie-
niądze dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, ubogich, które z różnych powodów
życiowych nie potrafią samodzielnie znaleźć pracy przeprowadzone zostaną warsztaty
z doradcą zawodowym, kursy i szkolenia umożliwiające nabycie kwalifikacji zawodowych,
przygotowanie do prac społecznie użytecznych, które odbywają się na podstawie po-
rozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie
użyteczne będą wykonywane. Udział w projekcie jest bezpłatny, a uczestnicy otrzymają
wsparcie finansowe na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie. Czas
realizacji projektu: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Z PRACY RADY GMINY
Radni podjęli uchwałę o referendum

Tym razem na Sesji gościliśmy gimnazjalistów z Zakrętu
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SAMORZĄD

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dworska

Projektowanie budowy oświetlenia ulicz-
nego ul. Zamkowej

Projektowanie budowy oświetlenia ulicz-
nego ul. Źródlanej

Budowa świetlicy wiejskiej

Poręby:
Modernizacja drogi powiatowej – pomoc fi-
nansowa dla powiatu

Radiówek:
Zagospodarowanie parku gminnego im.
Georga Bidwella

Wybudowanie piłkochwytów przy boisku

Rudka:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jodłowa

Rzakta:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Popław-
skiej

Zagospodarowanie terenu działki przy ul.
Mazowieckiej/ Dobrzynieckiej

Stefanówka:
Budowa oświetlenia ulicznego DW721 (Ste-
fanówka - Boryszew)

Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocianiej
i Złotej

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Złotej

Wiązowna Gminna:

Budowa targowiska gminnego

Projektowanie budowy ul. Polnej i Brzozo-
wej

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

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

56.XXXIX.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.;

57.XXXIX.2017 ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wiązowna”;

58.XXXIX.2017
zmiany uchwały nr 52.XXXVIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 marca
2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na re-
mont zjazdu i parkingu przy drodze powiatowej – ul. Kościelna w Wiązownie;

59.XXXIX.2017

przystąpienia Gminy Wiązowna do realizacji projektu pn. „Mam pomysł na sie-
bie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem, Działanie nr 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wyklu-
czonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

60.XXXIX.2017 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;

61.XXXIX.2017 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyj-
nym Zakręt;

62.XXXIX.2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego pn. „Malcanów Akacjowa”;

63.XXXIX.2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla wybranych działek inwestycyjnych w gminie Wiązowna;

64.XXXIX.2017
zmiany Uchwały Nr 15.XXXV.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku Rady Gminy
Wiązowna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego pn. „Rzakta I”;

65.XXXIX.2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego pn „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza II”;

66.XXXIX.2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego pn. „Izabela Dębów”;

67.XXXIX.2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego pn. „Lipowo Armii Krajowej – Wierzbowa”;

68.XXXIX.2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego pn. „Malcanów Jeździecka – Letnia”;

69.XXXIX.2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego pn. „Dziechciniec – Dworska”;

70.XXXIX.2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego pn. „Glinianka Wrzosowa – Wawrzyniecka”

71.XXXIX.2017 przeprowadzenia referendum gminnego (uchylono 12.05.2017 r.)

Wykaz uchwał w sprawach:
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SPOŁECZEŃSTWO

Największa impreza ekologiczna na terenie
powiatu otwockiego, dużo mieszkańców na-
szej gminy, doskonali goście i gwiazdy ogól-
nopolskiego kalibru, czyli III Eko Piknik w Za-
kręcie.

W sobotę 22 kwietnia mieszkańcy naszej gminy
wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Dzień Zie-
mi”. W jej ramach w naszej gminie po raz kolej-
ny zorganizowaliśmy rodzinną imprezę plene-
rową - Eko Piknik w Zakręcie. W tym roku tema-
tem przewodnim były„4 żywioły”. Szkoły i przed-
szkola z terenu gminy zaprezentowały: strefę po-
wietrza (ZSG i Przedszkole w Zakręcie), strefę
ognia (ZSG i Przedszkole w Wiązownie), strefę zie-
mi (Przedszkole w Pęclinie i SP w Malcanowie),
oraz strefę wody (Gimnazjum w Gliniance i SP w
Gliniance).

Na scenie z ekologicznymi przedstawieniami za-
prezentowały się dzieci z Przedszkola w Zakrę-
cie, tuż po nich zobaczyliśmy podopiecznych Oś-
rodka Kultury, a następnie przedszkolaków z
Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie i dzie-
ci z przedszkola "Pod Stumilowym Lasem" w Pęc-
linie. Swoje umiejętności aktorskie pokazali
również uczniowie z ZSG w Zakręcie im. Cypriana
Kamila Norwida. Impreza była doskonałą okazją,
aby podziękować mieszkańcom za udział w ak-
cji„Czyste sołectwo – moja wizytówka”, o której
piszemy na str. 14. Na scenie wręczono podzię-
kowania koordynatorom akcji.

W czasie pikniku w Zakręcie koncert dały praw-
dziwe gwiazdy: Iness, Dejw, a potem zespół Fu-
ture Folk: Stanisław KARPIEL-BUŁECKA, Szymon
CHYC-MAGDZIN i Matt KOWALSKY. Panowie za-
prezentowali nam muzykę spod samych Tatr. So-
botnią imprezę zakończyła zabawa taneczna z
zespołem Mr. MAGISTER.

Podczas pikniku nie zabrakło tradycyjnej już
zbiórki elektroodpadów. W zamian za elektro-
śmieci mieszkańcy gminy mogli dostać sadzonki
drzew. Wydaliśmy 150 szt. drzew i ok. 200 szt.
kwiatów. W punkcie zebrano cały kontener elek-
trośmieci.

Dla najmłodszych przygotowano: wesołe mias-
teczko, konkursy o tematyce ekologicznej, ro-
dzinne warsztaty, malowanie twarzy, mnóstwo
zabaw i animacji. W części wystawowej zapre-
zentowały się firmy związane z ekologią i ręko-
dzielnicy. To dla nas bardzo ważne, by angażować
mieszkańców w działania proekologiczne. To nie
jest tylko kwestia mody - mówi naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Wiązowna,

Iwona MARCZYK. Nasz wydział ma bardzo jasno
postawione cele. I nie jest to tylko pilnowanie pro-
cedur i pozwoleń. W naszej pracy nie chodzi tylko
o to, żebyśmy pilnowali przestrzegania prawa
związanego z ochroną środowiska. Zależy nam na
tym, by je realnie w naszej okolicy chronić. A żeby
być skutecznymi, musimy w takie działania an-
gażować mieszkańców. Bez nich nasza praca tra-
ci sens. Stąd takie wydarzenia jak Eko Piknik.

Chcemy pokazywać, że ekologia i dbałość o śro-
dowiska może być czymś przyjemnym, pożytecz-
nym i dobrym. Że nie zawsze musi się wiązać z na-
kazami i zakazami – dodaje Iwona MARCZYK. Fo-
torelacja z wydarzenia na zewnętrznej okładce
naszej gazety. Polecamy!

Redakcja
tukontak@wiazowna.pl

Zielonym do góry!
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Chumory dopisywały Fani śpiewali współnie z artystami
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Opony, butelki, puszki, rozmaite opakowa-
nia… Właściwie łatwiej wyliczać, czego miesz-
kańcy naszych sołectw nie znaleźli na pobo-
czach dróg w czasie akcji„Czyste sołectwo –
moja wizytówka”. Kolejny raz było co sprzątać!

Nikt tego za nas nie zrobi – mówi Ewa LIPO-
WICZ, mieszkanka Kącka, która jak co roku
przyłącza się do akcji. Sprzątanie pobocza drogi,
wybieranie śmierdzących, brudnych śmieci to nie
jest nic specjalnie przyjemnego. Z drugiej strony jesz-

cze gorsze jest codzienne ich mijanie. Te śmieci nie
wzięły się tu znikąd. Pewnie część wyrzucili prze-
jezdni, którym jest wszystko jedno, ale z drugiej stro-
ny w naszej gminie nie ma aż tak wielkiego ruchu,
żeby wszystko dało się wytłumaczyć tymi prze-
jezdnymi. Tak długo, jak długo nie nauczymy się,
że sami odpowiadamy za to, jak wygląda przestrzeń
wokół nas, tak długo ktoś te pobocza będzie mu-
siał sprzątać – mówi mieszkanka gminy. Na
szczęście tych, którym zależy na czystej okolicy,
jest coraz więcej. W tym roku do akcji organizo-

wanej przez Wydział Ochrony Środowiska
przyłączyło się 20 spośród 30 sołectw i osiedli.
W akcji wzięły udział wszystkie publiczne szkoły
i przedszkola, Przedszkole Niepubliczne i Żłobek
„Małe stópki”, Przedszkole Niepubliczne „Kan-
gurek”, osoby indywidualne: Anna MIKULSKA z
Pęclina, państwo OSUCHOWIE z Wiązowny, pań-
stwo RULKA z Dziechcińca oraz Klub Sportowy
z Glinianki. Firma Lekaro wywiozła ponad 5 ton
śmieci.

To ważne, żeby sprzątać okolicę regularnie. Wy-
starczy, gdy każdy z nas zadba o teren niedaleko
domu. Jeśli śmieci w jednym miejscu zacznie przy-
bywać, możemy mieć pewność, że wkrótce ktoś do-
rzuci nam kolejne. Tak to działa. Wiemy to z doś-
wiadczenia – mówi Iwona MARCZYK, Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska. W takiej gminie,
jak nasza, nie da się powołać wielkiej instytucji,
która zatrudni dziesiątki osób, które codziennie
będą sprzątały pobocza wszystkich dróg gmin-
nych i osiedlowych. Nie stać nas na takie roz-
wiązanie. Dlatego musimy o to dbać na co
dzień. Zebrane np. podczas weekendowego
spaceru śmieci możemy wyrzucić do własnych
pojemników. Rachunek za wywóz śmieci zapłaci-
my taki sam bez względu na to, ile się tam tych
śmieci znajdzie.

Redakcja
tukontak@wiazowna.pl

Nikt za nas tego nie zrobi
Uczestnicy akcji w Woli Karczewskiej

SPOŁECZEŃSTWO

W akcji pomagał nam ZWiK
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
Centrum Wiązowny – etap III

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m.
Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Ak-
tywności Lokalnej

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego
ul. Bażantowej i Tymotki

Przebudowa przepustu pod ul. Leśną

Spółka Wodna Wiązowna Północna – roboty
odwodnieniowe

Wiązowna Kościelna:
Modernizacja ul. Kąckiej – pomoc finansowa
dla powiatu

Modernizacja zjazdu i parkingu przy OSP i GOK
w Wiązownie

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej

Systemowa modernizacja obiektów gmin-
nych: Zespół Szkolno – Gimnazjalny – projekt
współfinansowany przez PRO WM 2014 –
2020.

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego
ul. Projektowanej

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego
ul. Duchnowskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sporto-
wej/Szkolnej

Budowa sieci wodociągowej w ul. Duchnow-
skiej (dz. nr ew. 38/6)

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej w
ul. Słonecznej

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej w
os. Kwiatowym

CO ROBIć W PRZYPADKU
TRUDNOśCI Z UZYSKANIEM
ALIMENTóW?

Jeśli sąd wydał wyrok zasądzający ali-
menty, a osoba zobowiązana do ich płace-
nia nie wywiązuje się z tego obowiązku,
wówczas możemy skierować sprawę do
komornika, aby ten rozpoczął egzekucję
alimentów.

WAŻNE! Wyrok alimentacyjny musi być za-
opatrzony w klauzulę wykonalności, co w
dużym uproszczeniu oznacza pieczęć nada-
waną przez sąd na odpisie wyroku.Tylko wte-
dy może się stać tytułem wykonawczym, któ-
ry umożliwi komornikowi wszczęcie egzekucji.
Odbierając odpis wyroku koniecznie trzeba
sprawdzić, czy jest na nim pieczęć!

Długi alimentacyjne są traktowane w sposób
szczególny - mają pierwszeństwo przed in-
nymi, tzn. jeżeli zobowiązany do płacenia ali-
mentów ma kredyty lub pożyczki, których nie
spłaca, to i tak egzekwowane od niego pie-
niądze w pierwszej kolejności muszą być prze-

znaczone na spłatę alimentów. Komornik po-
winien samodzielnie ustalić, jakie dochody
osiąga osoba zobowiązana do alimentów i jaki
ma majątek. Jeśli jednak strona starająca się
o alimenty na dziecko posiada takie infor-
macje, to warto komornikowi je przekazać,
gdyż powinno to zdecydowanie usprawnić
egzekucję alimentów. Warto podkreślić, że
koszty egzekucji komorniczej ponosi dłużnik.

Wniosek do pracodawcy
Jeśli osoba zobowiązana do alimentów jest
zatrudniona na umowę o pracę, to sami, bez
pośrednictwa komornika, możemy złożyć
wniosek o wypłatę alimentów bezpośrednio
u pracodawcy.

Policja, prokuratura
Uporczywe niepłacenie alimentów, uchyla-
nie się od tego obowiązku jest przestęp-
stwem, które możemy zgłosić policji lub
prokuraturze, zgłaszając wniosek o ściganie
(można to uczynić w formie pisemnej lub
ustnie do protokołu).

Marek Bajson
adwokat

Prawnik radzi

Jeśli potrzebujesz porady prawnej w zakresie prawa rodzin-
nego, spadkowego, pracy i spraw cywilnych i mieszkasz w
gminie Wiązowna, skorzystaj z bezpłatnych usług prawnika w
urzędzie gminy. Możesz się umówić poprzez sekretariat wój-
ta (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 do-
kumentów, 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.

Jeżeli wyczerpali Państwo wszystkie metody walki o alimenty, o których wyżej pisze nasz praw-
nik pozostaje jeszcze fundusz alimentacyjny. W funduszu zgromadzone są pieniądze, któ-
re za dłużnika alimentacyjnego (czyli osobę, która nie płaci alimentów na własne dzieci), wypłaca
państwo. Po spełnieniu odpowiednich kryteriów dzieci otrzymują alimenty w zasądzonej
kwocie, ale nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Fundusz nie wypłaci też alimentów, jeśli do-
chód na osobę w rodzinie przekracza 725 zł. Żeby ubiegać się wypłatę z funduszu alimen-
tacyjnego trzeba wypełnić kilka prostych formularzy. Pomagają w tym pracownicy Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radiówku. Więcej informacji na ten temat znajdą Pań-
stwo na stronie www.gops-wiazowna.pl w zakładce„Wsparcie dla rodzin z dziećmi”oraz pod
numerem telefonu 22 780 46 59. Dzieci bez względu na konflikt, który jest między dorosłymi,
powinny mieć zapewnione podstawowe potrzeby. W trudnej życiowej sytuacji warto sko-
rzystać z pomocy naszych specjalistów. W GOPS pracują wykwalifikowani pracownicy so-
cjalni, którzy potrafią interweniować w sytuacjach kryzysowych, służą pomocą i radą wte-
dy, gdy ich podopieczni stają na życiowym zakręcie. GOPS to dobry adres, by zwrócić się o
pomoc!

Redakcja
tukontak@wiazowna.pl

Fundusz alimentacyjny – jak to działa?
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śRODOWISKO

Czipowanie psów i kotów jest całkowicie bezpłatne i odbywa się na koszt gminy.
To zabieg bezbolesny dla zwierzęcia. Numer czipu jest rejestrowany w ogólnopol-
skiej bazie danych.

Gdy zwierzę się zgubi, weterynarz, schronisko czy urząd mogą dzięki czipowi odszukać
właściciela. Nasza akcja obejmuje również bezpłatną kastrację/sterylizację, eutanazję śle-
pych miotów oraz znakowanie zwierząt, których właściciele mieszkają na terenie Gmi-
ny Wiązowna. Usługi te również odbywają się na koszt gminy.

Szczegółowych informacji udziela Joanna KOCISZEWSKA – inspektor w Wydziale Ochro-
ny Środowiska, tel. 22 512 58 26, email: j.kociszewska@wiazowna.pl.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Gmina dopłaci do czipowania, sterylizacji
i kastracji zwierząt

CZEKAJĄ NA DOM
Po raz kolejny zachęcamy do adopcji zwierząt
z celestynowskiego schroniska. Koty i psy ze
schroniska można wspierać wpłacając nawet
niewielkie kwoty na konto �� 10 �0 11 ��
0000 �10� 00�1 �1�� (PKO BP) lub odwie-
dzając je podczas cosobotnich spacerów, w
których udział biorą także wolontariusze z
Centrum Wolontariatu z Radiówka.

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej
ul. Dębowej

Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania
i alarmowania ludności dla OSP z terenu gmi-
ny – projekt współfinansowany przez PRO
WM 2014 – 2020.

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Duchnowskiej
(dz. nr 41/5)

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w
ul. Duchnowskiej

Wola Ducka:
Modernizacja drogi powiatowej (Wola Duc-
ka/Wola Karczewska) – pomoc rzeczowa dla
powiatu

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego
ul. Działkowej

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego
ul. Sportowej

Systemowa modernizacja obiektów gmin-
nych: Dom Kultury„Kaprys”

Wola Karczewska:
Modernizacja drogi powiatowej (Wola Duc-
ka/Wola Karczewska) – pomoc rzeczowa dla
powiatu

Zagospodarowanie terenu działki gminnej
przy ul. Doliny Świdra

Zakręt:
Budowa ul. Kościelnej

Projektowanie budowy ul. Długiej

Przebudowa ul. Cisowej

Zagospodarowanie terenu
Ośrodka Integracji „Zakącik”

Kontakt: adopcje@celestynow.toz.pl, tel. �� �8� �0 �1

Turbo to około pięciomie-
sięcznyszczeniak.Życiegonie
oszczędza. Razem z mamą i
rodzeństwem trafił do schro-
niska jako psi osesek. Teraz
został sam, jego rodzina ma
już swoje kochające domy.
Mimo to jest radosny i bez-
troski. Nie będzie dużym psia-
kiem. Nie pozwól, by wydo-
roślał w schroniskowym bo-
ksie!
Nr 49/17.

Azorek to młody i wesoły
psiak, a mimo to doświadczył
już okrucieństwa człowieka.
Oblany wrzątkiemgoi ranyna
grzbiecie w schronisku. Wy-
cierpiałwiele,ale nie straciłza-
ufania, lgnie do pieszczot i ko-
cha ludzi. Jest wyjątkowo
piękny, długowłosy i nieduży.
Zasługuje na cudowny dom,
by już nikt go nigdy nie
skrzywdził.
Nr 2/17.

Cookie to cudowny pies w ty-
pie i o charakterze labradora.
Kocha ludzi i jest wielkim,
łagodnym pieszczochem. Do
tego jest bardzo mądry, po-
daje łapę i siada. Na spacerze
wsłuchany w człowieka pięk-
nie chodzi na smyczy. Ma ok.
3 - 5 lat.Tak wspaniały pies nie
może się marnować w schro-
nisku!
Nr 21/17.
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śRODOWISKO

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Budowa siłowni plenerowej przy ZS-G

Systemowa modernizacja obiektów gmin-
nych: Zespół Szkolno – Gimnazjalny

Budowa oświetlenia ulicznego
ul. Słoneczna

Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła
II

Spółka Wodna Zakręt - konserwacja urządzeń
melioracyjnych

Budowa sieci wodociągowej w ul. Świerkowej
i ul. Wąskiej (wydatki niewygasające z 2016 r.)

Żanęcin:
Budowa sieci kanalizacyjnej (Wiązowna –
Żanęcin - Radiówek) etap II

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
wiejskiej

Zadania ogólnogminne:
Budowa i modernizacja
wiat przystankowych

Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju
komunikacji niskoemisyjnej WOF – projekt
współfinansowany przez PRO WM 2014 –
2020.

LEGENDA:
0 opracowywanie założeń

�� Faza projektowa/przygotowawcza
�0 Kontynuacja/lub/procedura wyłonienia wykonawcy

�� Realizacja zadania/lub/pozwolenia na budowę
100 Zadanie zakończone

��0 młodych drzew posadziliśmy na dużej, niezagospodarowanej działce w
Kącku przy ul. Nizinnej. W ten sposób rekompensujemy wycinki, które zmusze-
ni jesteśmy prowadzić w czasie inwestycji.

W ostatnich latach na terenie naszej gminy przybywa dróg, chodników, latarni. Pla-
nując inwestycje urzędnicy czasem muszą podjąć decyzję o wycince drzew. Tak było
dwa lata temu w przypadku szkoły w Malcanowie, tak było i ostatnio w czasie budo-
wy 2 km ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż DW 721 w Boryszewie i Stefanówce. W cza-
sie tej ostatniej inwestycji, mimo naszych starań, zmuszeni byliśmy wyciąć kilkanaś-
cie ładnych dębów. Zbiegło się to w czasie z intensywnymi wycinkami, które prze-
prowadzili na terenie gminy właściciele prywatnych działek. Nowe prawo ułatwia właś-
cicielom pozbycie się drzew.

Sadzimy na przyszłość
Inwestycje to jedno. Interes właścicieli działek i ich prawo decydowania o nierucho-
mościach - to drugie. Ale jest jeszcze coś. Każde drzewo w naszej okolicy jest na wagę
złota. Odczuwamy to szczególnie zimą, gdy smog zatruwa nam powietrze. Dlatego na
terenie gminnej działki nr 410 w Kącku, przez którą przebiega linia średniego napię-
cia (co uniemożliwia wykorzystanie działki do celów budowlanych), posadziliśmy 100
dębów, 100 lip oraz 50 szlachetnych klonów. Posadziliśmy młode sadzonki, które - co zro-
zumiałe - jeszcze przez lata nie będą produkowały tyle tlenu, co dorosłe drzewa. Wycho-
dzimy jednak z założenia, że w ten sposób w dłuższej perspektywie zbilansujemy zyski i stra-
ty w tej ważnej dla nas dziedzinie - mówią pracownicy urzędu. - To nasz obowiązek nie
tylko prawny. Obowiązek, z którego wywiązujemy się z ogromną przyjemnością. Wycinając
musimy od razu myśleć o sadzeniu kolejnych drzew, tak by w ogólnym rozrachunku ten bi-
lans był dodatni.

Sadzenie nowych drzew nie jest drogą inwestycją. Na sadzonki wydaliśmy jedynie 110
zł.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Drzewo za drzewo

Nowo posadzone drzewka
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EDUKACJA

Związek Nauczycielstwa Polskiego szacuje, że z powodu reformy edu-
kacji pracę może stracić ponad �� tys. nauczycieli. W naszej gminie
obędziemy się bez zwolnień.

W Gminie Wiązowna są trzy gimnazja. Wszystkie, zgodnie z przyjętą przez
radę gminy uchwałą o sieci szkół, będą wygaszane. W przyszłym roku szkol-
nym nie będzie już do nich naboru. Gimnazja w Wiązownie i Zakręcie two-
rzyły zespoły szkół, które po reformie przekształcone zostaną w ośmioletnie
szkoły podstawowe. Nauczyciele gimnazjalni będą zatem uczyli w naszych
podstawówkach. Podobnie jest w Gliniance. Tam gimnazjum pracowało
w oddzielnym budynku, ale po przeprowadzeniu remontów budynek ten
zostanie zaadaptowany do potrzeb starszych klas szkoły podstawowej. Nau-
czyciele będą po prostu pracowali z dziećmi trochę młodszymi niż do tej
pory.

Samorządy wielu gmin, szczególnie tych, w których nie ma szkół ponad-
gimnazjalnych, zdecydowały o zmniejszeniu zatrudnienia wśród nauczycieli.
Stało się tak dlatego, że już za trzy lata taka gmina jak nasza będzie od-
powiedzialna za edukację tylko ośmiu roczników uczniów w szkole pod-
stawowej. Dotąd do sześciu roczników w podstawówce, trzeba było do-
liczyć trzy w gimnazjum, a to dawało w sumie dziewięć roczników
uczniów. Dla gminy oznacza to co prawda mniejsze wydatki, ale i
mniejszą subwencję, którą na każdego ucznia dostajemy z budżetu pań-
stwa. W naszej gminie nie przewidujemy jednak zwolnień z powodu
wdrożenia reformy.

W opracowanych już projektach arkuszy organizacyjnych dyrektorzy prze-
widzieli zatrudnienie dla wszystkich nauczycieli pracujących w naszych
szkołach. Jesteśmy przekonani, że dyrektorzy szkół podstawowych znajdą
wyzwania dla nauczycieli z gimnazjów. Liczymy też na to, że nauczycie-

le będą potrafili odnaleźć się w pracy z nieco młodszymi dziećmi, które
mają inne wymagania - mówi Tomasz KOSTYRA, zastępca wójta, który nad-
zoruje oświatę. Będziemy bacznie tę sytuację obserwowali. Stworzymy bazę
lokalową, a następnie skupimy się na poprawie jakości kształcenia - do-
daje.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Zmiany w szkołach po reformie

Uczniowie malcanowskiej szkoły

Nasi nauczyciele nie muszą obawiać się zwolnień
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W Woli Duckiej po bardzo rozległej przebu-
dowie budynku świetlicy powstanie kolejne
gminne przedszkole. Znajdzie się w nim
miejsce dla 80 dzieci w wieku od � do � lat.

Cała inwestycja będzie przeprowadzona w ra-
mach partnerstwa publiczno-prywatnego. Bu-
dynek będzie gotowy we wrześniu 2018 roku. Po-
trzebujemy kolejnych przedszkoli, ponieważ z

roku na rok rośnie u nas liczba mieszkańców.
Przybywa u nas młodych małżeństw, a w kon-
sekwencji - najmłodszych dzieci.

Od tego roku gmina ma też obowiązek zapew-
nić miejsce w przedszkolu dzieciom od trzecie-
go, a nie jak było dawniej - czwartego roku życia.
Jednocześnie decyzją Ministerstwa Edukacji
Narodowej sześciolatki nie muszą dziś iść do

pierwszej klasy szkoły podstawowej. W naszej
gminie rodzice decydują się najczęściej na po-
zostawienie ich w przedszkolach. To kolejne
dwa powody, które przyśpieszyły decyzję o bu-
dowie przedszkola w Woli Duckiej.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Jest nas coraz więcej - budujemy nowe przedszkole

Dzieci z przedszkoli i oddziałów zerowych wzięły udział w XIII Gmin-
nym Konkursie Recytatorskim„Klasyka dla smyka- czyli wiersze z daw-
nych lat”. Swoje recytacje zaprezentowało �� uczestników wyłonio-
nych z konkursów wewnętrznych.

Konkurs zorganizowało pęclińskie przedszkole. Komisja konkursowa
oceniała dobór repertuaru, jego pamięciowe opanowanie oraz interpre-
tację. Dzieci zaprezentowały wiersze największych polskich poetów,
m.in. Juliana TUWIMA, Jana BRZECHWY oraz Marii KONOPNICKIEJ. Wszys-
cy uczestnicy otrzymali nagrody i drobne upominki, a laureaci książki i pa-
miątkowe medale. Oto ich lista:

Dzieci �-letnie:
I m. Aleksandra TĘŻYCKA - Przedszkole w Pęclinie;
II m. Małgosia SZULIK - Przedszkole w Pęclinie;
III m. Adrian POŻAROWSZCZYK - Przedszkole w Zakręcie;
Wyróżnienie: Antoś ZWOLIŃSKI - Przedszkole w Zakręcie.

Dzieci �-letnie
I m. Iza WRÓBLEWSKA - Przedszkole w Wiązownie;
II m. Milena MAZUR - Przedszkole w Wiązownie, Gabrysia KRAJEWSKA -
Przedszkole w Zakręcie;
III m. Lena JĘCZMIENIOWSKA - Przedszkole w Pęclinie;
Wyróżnienie: Jaś SAWICKI - Przedszkole w Zakręcie.

Dzieci �-letnie
I m. Julia CZAPSKA - Przedszkole w Wiązownie;
II m. Weronika ZWOLIŃSKA - Przedszkole w Zakręcie;
III m. Lena SZCZEPANEK - Przedszkole w Zakręcie;
Wyróżnienie: Maja GRZYBOWSKA - Przedszkole w Pęclinie.

Dzieci �-letnie
I m. Lena MICHALCZYK - Przedszkole w Wiązownie;
II m. Hania KOLANOWSKA - Przedszkole w Zakręcie;
III m. Zosia MAJSZCZYK - Przedszkole w Pęclinie;
Wyróżnienie: Emilia MAZUR - Przedszkole w Wiązownie.

Karolina Lech
gppeclin@xl.wp.pl

Młodzi mistrzowie słowa

Świetlica stanie się przedszkolem
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Nietypowa lekcja przyrody

Uczniów klasy III b ze szkoły podstawowej w Gliniance odwiedzili pracownicy WOŚ
oraz Radosław DĄBROWSKI z Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Dzie-
ci poznały gatunki wielu ptaków oraz ich zwyczaje. Sprawdziły także swoją wiedzę
w konkursie „Leśne Koło Fortuny”. Nauka przez zabawę to najlepsza forma eduka-
cji ekologicznej.

Stypendia na I rok studiów

Ruszył nabór na stypendia pomostowe na I rok studiów dla ambitnych i zdolnych
maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin. Stypen-
dium wynosi 5 000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Więcej informacji
na: www.stypendia-pomostowe.pl. Zapytania można kierować na adres:
styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl lub telefonicznie: 42 632 59 91.

1 mln zł na żłobek

Takie dofinasowanie uzyskało przedszkole "Małe stópki" z Wiązowny na stworzenie
oddziału dla dzieci poniżej 3 roku życia. Właściciele placówki wzięli udział w konkursie
na dotację do inicjatyw, które sprzyjają powrotowi do pracy rodziców małych dzie-
ci. Dzięki projektowi w żłobkach w Warszawie i podwarszawskich gminach powstanie
1000 miejsc dla najmniejszych dzieci.

Dni otwarte OSP Wiązowna

Zapraszamy 14, 21 i 28 maja do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązownie
przy ul. Kościelnej 41. W związku ze 100 - leciem OSP strażacy przygotowali gry, za-
bawy i pokazy ratownictwa. W czasie dni otwartych będzie można oglądać sprzęt
ratowniczy i zwiedzać budynek straży.

III Turniej wiedzy o samorządzie

31 maja w Domu Kultury "Nad Świdrem" w Woli Karczewskiej odbędzie się turniej
wiedzy o samorządzie organizowany przez Gminę Wiązowna. Wezmą w nim udział
trzyosobowe reprezentacje każdej z naszych szkół. W tym roku z okazji 100 - leci Ochot-
niczych Straży Pożarnych pytania dodatkowe będą dotyczyły także OSP.

Trwa nabór do szkół

Nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podsta-
wowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna w tym roku pierwszy raz odbywa
się częściowo poprzez Internet. Elektroniczna rekrutacja usprawni zarządzanie
wolnymi miejscami w naszych szkołach i przedszkolach. Rekrutacja prowadzona jest
poprzez strony internetowe przedszkoli i szkół. Po wypełnieniu dokumentów trze-
ba je dostarczyć do wybranej placówki.

Matura to ważne wydarzenie

Projekt Magdaleny Gołąb uzyskał doAnansowanie

Dzieci aktywnie brały udział w lekcji

Flota OSP Wiązowna

Uczestnicy ubiegłego Turnieju Wiedzy o samorządzie

Zapisy przez internet to nowoczesny sposób rekrutacji
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Legend związanych z kopcem jest co najmniej kilka. Analizując archiwalne
mapy można jedynie stwierdzić, że pojawia się on jako kopiec/szaniec do-
piero w drugiej połowie XIX w. Wiele wskazuje na to, że nie jest natural-
nym wzniesieniem, a został usypany. Znajduje się na płaskim, wręcz ni-
zinnym terenie, a na starych mapach wyraźnie otacza go podmokła łąka.
Na cokole żelaznego krzyża, umieszczonego na szczycie kopca, widnie-
je data 5 maja 1859 oraz czaszka i skrzyżowane piszczele, jasny symbol
śmierci, co może wskazywać, że mamy do czynienia z grobem lub miejs-
cem jakiegoś tragicznego wydarzenia. Jakiego? Nie wiemy. Co prawda przez
cały wiek XIX, co kilka lat, przetaczały się przez Mazowsze fale epidemii
cholery, a na obrzeżach miejscowości chowano zmarłych, usypując wy-
sokie kopce wraz z krzyżami, ale nie mamy żadnych dowodów na to, że
kopiec w Wiązownie jest kopcem cholerycznym.

Czy doszło tu do masowego rozstrzelenia, jak chcą jedni, czy do
pożaru szopy, w której spłonęli żywcem rekruci, jak podają inne źródła
- nie ma najmniejszego znaczenia. Krzyż w 1904 roku postawili miesz-
kańcy Wiązowny i okolic, aby uczcić pamięć ważnych dla nich wydarzeń
roku 1859 i lat późniejszych. Prawdopodobnie głównym inicjatorem był
Józef SKIBIŃSKI (1840-1915), właściciel majątku Gródek, były powsta-
niec styczniowy.

Z kopcem związanych jest wiele legend, które nie mają wiele wspólnego
z rzeczywistością. Mówi się, że:

1) usypali go skazańcy niosąc ziemię czapkami;
2) usypała go okoliczna ludność na polecenie dziedziczki w okresie wiel-
kiego głodu, po czym nastąpiły lata urodzaju;
3) usypano go podczas Powstania Kościuszkowskiego, a w tym miejscu
został stracony ksiądz partyzant;
4) pod kopcem zakopano wielkie skarby;
5) Niemcy budując schrony w 1915 roku znaleźli w kopcu złotą trumnę
ze szczątkami fundatorki wiązowskiego kościoła.

Żadna z tych hipotez nie daje się jednak obronić i zweryfikować w po-
ważnych źródłach. Kopiec znajduje się na terenie prywatnym, ale jest ogól-
nodostępny. To miejsce wielu uroczystości patriotycznych, które od dzie-
sięcioleci organizują tu mieszkańcy gminy.

Więcej informacji, w tym rys historyczny, na stronie:
http://wiazowna.info.pl/leksykon/kopiec-wiazowna/

Joanna Filimonow
kontakt@wiazowna.info.pl

Kopiec w Wiązownie. Foto Joanna Filimonow

Tajemnica kopca

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Charakterystyczny kopiec w
Wiązownie wielu z nas mija

niemal codziennie. Wszyscy wiemy,
że to miejsce ważne. Ale dlaczego?

Starsi mieszkańcy okolic znają
kilka hipotez na temat powstania
kopca. Żadnej z nich nie możemy

być jednak pewni. Inne są za to
zupełnie nieprawdopodobne.
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Rusz się po �0-tce!

KS Advit zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia ruchowo – aktywizacyjne. Bezpłat-
ne zajęcia usprawniające i sportowe dostosowane do możliwości uczestników pro-
wadzi Maria GOŚCINIAK tel. 510 899 429, a finansuje je Gmina Wiązowna. Zajęcia od-
bywają się w Wiązownie, Duchnowie, Dziechcińcu, Zakręcie, Woli Karczewskiej i Żane-
cinie. Zadzwoń, dowiedz się szczegółów i zapisz się jeszcze dziś. Zapraszamy!

Karol szachista

Karol MIELCUCH, przedszkolak z Glinianki, zajął II miejsce w IV Otwartych Mistrzo-
stwach Mińska Mazowieckiego Przedszkolaków w Szachach. Turniej został rozegrany
pod patronatem burmistrza Mińska Mazowieckiego.

Brązowy medal dla tenisistów stołowych

Dawid BARAN, Sebastian KOSTRZYŃSKI, Maciek WITAN i Patryk WITAN na zawodach
międzypowiatowych w Serocku wywalczyli brązowy medal. Drużynie z Wiązowny
do awansu do finału wojewódzkiego zabrakło jednego wygranego meczu. Chłopcy
walczyli bardzo dzielnie!

Biegłeś w Wiązownie - pobiegnij w Mińsku

28 maja w Mińsku Mazowieckim organizowany jest bieg na dystansie 5 i 15 km. Bie-
gom towarzyszyć będą także zwody dla dzieci i młodzieży. Organizatorem jest Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Szczegóły imprezy, mapa tras i formularz zgłoszeniowy
dostępny jest na stronie internetowej www.mosir.org.pl. Wydarzenie organizowa-
ne w ramach cyklu Grand Prix Traktu Brzeskiego.

Chcesz się nauczyć żonglerki?

Warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wiązowna organizowane są przez
Prywatną Szkołą Muzyczna nr 1 w Otwocku, a dofinansowane z Funduszu Polsko Nie-
mieckiej Współpracy Młodzieży i naszych podatków. Efektem warsztatów będzie przed-
stawienie cyrkowe, do którego na żywo oprawę muzyczną stworzą nauczyciele, ab-
solwenci i uczniowie szkoły muzycznej. Chętnych do wzięcia udziału w warsztatach
i opanowania trudnej sztuki cyrkowej prosimy o kontakt z Agnieszką MICHALCZYK
tel. 501 095 008 lub email: szkola@szkola-muzyczna.com

Nowe boisko KS Glinianka

BoiskoKSGliniankazostałogruntowniezmodernizowanie.Zainstalowanonanimsystemau-
tomatycznego nawadniania ze studni głębinowej.Wymieniono nawierzchnię. Już wkrótce
będzie także nowa murawa. Boisko zostało także ogrodzone, co powinno je zabezpieczyć
np.przeddzikami,którekilkamiesięcytemucałkowiciezrujnowałynawierzchnię.Wtymroku
KSGliniankachcejeszczedokończyćremontszatni.Odnowionojużczęśćprzeznaczonądla
gości.Pozostałyjeszczepracenadpomieszczeniemsocjalnymdlazawodników,pomalowanie
szatni z zewnątrz, budowa szamba i oświetlenia na drugiej połowie boiska.

Karol Mielcuch (z prawej) dumny ze zwycięstwa

Tenisiści w akcji

Uczestniczki zajęć sportowych w Woli Karczewskiej

Zawodnicy mazowieckiej dziesiątki

Taka sztuczka to wyzwanie

Montaż zraszaczy na boisku

SPORT
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Statystyczny polski sześćdziesięciolatek jeszcze przez 1� lat będzie
się cieszył względnie dobrym zdrowiem, Polka - przez 18 lat. Staty-
styki światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że coraz dłużej za-
chowujemy dobrą kondycję.

Dzieje się tak także dlatego, że coraz więcej z nas na własnej skórze prze-
konuje się, jak wiele daje regularne uprawianie sportu. I to w każdym wie-
ku. Widać to także w naszej gminie. Co roku na starcie Półmaratonu Wiązow-
skiego staje liczna grupa emerytów. Seniorzy biorą też udział w sparta-
kiadzie organizowanej na terenie naszej gminy przez Stowarzyszenie„Bądź-
my razem”. Widok starszych ludzi uprawiających nordic walking czy bie-
gi przełajowe w naszych lasach nie jest niczym niezwykłym. To daje wy-
mierne efekty - uważa dr Ewa ŚMIGASIEWICZ, lekarz rodziny z Ośrodka Zdro-
wia w Gliniance, która na łamach "Powiązań" w zeszłym roku tak mówiła
o kondycji seniorów: Obecnie starsi pacjenci są bardziej świadomi swoich
potrzeb zdrowotnych, oczekują nie tylko troskliwej opieki medycznej, ale także
działań w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej. Służy temu
m.in. budowa siłowni na świeżym powietrzu.

Wielu seniorów można spotkać na siłowniach plenerowych tak chętnie bu-
dowanych ostatnio przez sołectwa z wykorzystaniem funduszy sołeckich.
Na terenie naszej gminy jest już osiem takich miejsc. Ćwiczyć pod gołym
niebem można w Boryszewie, Gliniance, Lipowie, Majdanie, Malcanowie,
Radiówku i Wiązownie. W tym roku siłownie plenerowe powstaną także
w Zakręcie, Dziechcińcu, Góraszce i Żanęcinie. To kolejne miejsca, gdzie

można dbać o siebie i spędzać czas wspólnie z sąsiadami.
Sport po �0-tce nie tylko wydłuża życie, ale sprawia, że dłużej jest ono
przyjemne. W tym wieku warto zapewnić sobie aktywność fizyczną w czte-
rech podstawowych obszarach:

Aktywność ogólna, czyli codzienne zapobieganie rozleniwieniu orga-
nizmu, niepozwalanie, by zbyt szybko się starzał. Wystarczy regularny spa-
cer, koszenie trawnika, mycie okien albo wyjście po zakupy do sklepu, któ-
ry jest nieco dalej niż ten, z którego zwykle korzystamy. Regularny wysiłek
daje zastrzyk endorfin, tzw. hormonu szczęścia, i tym samym poprawia sa-
mopoczucie.

Wydolność, czyli dbałość o serce. Zbawienny wpływ na serce ma np. pływa-
nie, taniec czy tak modny ostatnio i nordic walking. Wystarczy raz – dwa
razy w tygodniu!

Równowaga, czyli ćwiczenia, które pozwolą nam uniknąć upadków i kon-
tuzji. Kto z nas nie pamięta, jak się robi jaskółkę?!

Rozciąganie mięśni. To bardzo ważne. Delikatne skłony, rozciąganie gumy
czy sprężyn, naprężanie nóg w oparciu o drzewo powtarzane regularnie
pozwoli dłużej np. samodzielnie zawiązywać sznurowadła czy schylać po
wnuki. To się naprawdę na dłuższą metę opłaci.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

LEKARSTWO BEZ RECEPTY, TERAPIA BEZ LEKARZA

Spartakiada Seniorów 2016

SPORT
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"Złote Wiązy" to nagrody przyznawane przez
Wójta Gminy Wiązowna najlepszym przed-
siębiorcom, którzy prowadzą swoją działal-
ność na terenie naszej gminy. Dodatkowo wy-
różnieni dostają ci, którzy pamiętają o
społecznej odpowiedzialności biznesu.

Przedsiębiorcy, którzy rozumieją, że wokół nich
są ludzie – ich pracownicy, sąsiedzi, mieszkańcy
gminy, którzy stanowią największy kapitał. Nie
od dziś wiadomo, że w ludzi warto inwestować.
Nie tylko pieniądze, ale także czas. Warto dzie-
lić się doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami.
Warto wspólnie pracować na rzecz rozwoju
okolicy. I tak właśnie robią najlepsi z okolicznych
przedsiębiorców. Bez ryzyka, które podejmują
laureaci nagrody, bez ich zaangażowania w bu-
dowanie firm nie byłoby wielu miejsc pracy.
Budżet naszej gminy byłby uboższy o 1 200 000
zł. Takie są wpływy z podatków CIT, podatku od
środków transportowych i z tzw. karty podat-
kowej, które płacą przedsiębiorcy. To część pie-
niędzy, które co roku wydajemy na inwestycje i
rozwój gminy.
W tym roku, w sześciu kategoriach, nominowa-
ni do nagrody zostali:

Mała Firma roku:
� ARTES MEBLE I WNĘTRZA Andrzej Zwie-
rzyński
� PHU JANKIER Katarzyna Gańko
� ELZET Instalatorstwo Elektryczne Janusz Aj-
dacki

Pracodawca roku:
� KK-POL Kuczyńscy spółka jawna
� HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO Ryszard
Przeworski
� MARCATO spółka z o.o.

Nestor biznesu
� Hotel i Restauracja RELAKS Stanisław Ni-
ziołek
� Zakład Produkcyjno - Handlowy DREWZBYT
Kazimierz Marek Majek
� Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
SIMADEX Sławomir Soszyński

Innowacyjna Firma roku
� Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe
TABIT spółka. z o.o.
� KK-POL Kuczyńscy spółka jawna
� MARCATO sp. z o.o

Filantrop roku
� Lodziarnie Firmowe spółka z o.o. spółka ko-
mandytowa
� ASMA POLSKA spółka z o.o.
� DAKOMA spółka z o.o.

Lider ekonomii społecznej
� Stowarzyszenie WIĘZY
� Gminny Klub Tenisa Stołowego Wiązowna

Nagrody zostaną wręczone na uroczystej gali 19
maja 2017 o godzinie 17:00 w Sali Bankietowej
RAJ w Dziechcińcu przy ul. Majowej 164. Za-
proszenia są do odbioru w Urzędzie Gminy.

Relację z tego wydarzenia opublikujemy w czer-
wcowym wydaniu„Powiazań”i na stronie inter-
netowej www.tuwiazowna.pl . Na wszystkie py-
tanie dotyczące nagrody odpowie Anna
GAŁKOWSKA z Wydziału Spraw Społecznych
tel. 22 512 5 805, email: a.galkowska@wiazow-
na.pl.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

"ZŁOTE WIĄZY" PO RAZ TRZECI

Taką statuetkę otrzymują przedsiębiorcy

DLA FIRM
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Filię biblioteki w Duchnowie odwiedził Teatr Duet z Krakowa ze spektaklem„O ry-
cerzu, co księżniczkę ratował”. Z przedstawienia dzieci dowiedziały się, że poma-
gając drugiej osobie każdego dnia jesteśmy bohaterami. Maluchy były zaprasza-
ne do czynnego udziału w przedstawieniu, były wspólne zabawy i śpiewanie pio-
senek.

Irena Rosińska
duchnow@bibliotekawiazowna.pl

TEATR DUET W BIBLIOTECE
Przedstawienie zgromadziło dużo widzów

Strażacy w bibliotece w Gliniance

Z okazji jubileuszu 100-lecia OSP Glinianka i OSP Wiązowna oraz Międzynaro-
dowego Dnia Książki Dziecięcej przypadającego na � kwietnia, strażacy zawitali
do filii biblioteki w Gliniance.

Przeczytali dzieciom ze szkoły podstawowej w Gliniance opowiadanie„Jak Wojtek zos-
tał strażakiem”. Na koniec spotkania na dzieci czekała niespodzianka – zwiedzanie re-
mizy oraz wozów strażackich.

Joanna Filimonow
glinianka@bibliotekawiazowna.pl

Nino Haratischwili
„ósme życie”
Początek XX wieku. Mroźna
zima. Na świat przychodzi
Stazja JASZI, córka najsłyn-
niejszego w carskiej Rosji
gruzińskiego wytwórcy cze-
kolady. Wraz ze Stazją i ko-
lejnymi pokoleniami rodzi-
ny JASZI zanurzamy się w
gąszcz historii najkrwaw-
szego ze stuleci. Od pierw-
szej wojny światowej, przez
rewolucję październikową i
drugą wojnę światową, do
początku XXI wieku. Od gru-
zińskich wybrzeży Morza
Czarnego po Berlin, Paryż i
Londyn.

Barbara Wachowicz
„Matki wielkich
Polaków”
Książka prezentuje sylwet-
ki matek wybitnych Pola-
ków od XVII do XX wieku,
m.in. Teofili SOBIESKIEJ, Tek-
li KOŚCIUSZKOWEJ, Barba-
ry MICKIEWICZOWEJ, Salo-
mei SŁOWACKIEJ, Stefanii
SIENKIEWICZOWEJ, Józefy
ŻEROMSKIEJ, Stefanii BA-
CZYŃSKIEJ. Portrety boha-
terek autorka kreśli w opar-
ciu o autentyczne doku-
menty, wskazując rangę
dziedzictwa matek w cha-
rakterze czy twórczości ge-
nialnych synów. W tle po-
jawiają się także ojcowie.

Wasilij Aksionow
„Pokolenie zimy”
Rodzina inteligencka GRA-
DOWÓW, niegdyś żyjąca
spokojnie i dostatnio w pod-
moskiewskim Srebrnym Bo-
rze, walczy o przetrwanie.
Lata dwudzieste – w kraju
panuje terror policyjny i kult
wodza narodu, J.W. STALINA.
Minęły w Rosji trudne czasy
wojennego komunizmu i
nastała ożywcza epoka NEP-
u, ale mimo większej obfi-
tości dóbr na rynku i pozor-
nej swobody, ludziom to
nie przynosi nic dobrego.
Życiem każdego sterują za-
kazy i nakazy.

Bibliotekarze polecają

Książka dostępna
w filii

w Duchnowie.

Książka dostępna
w filii w Gliniance.

Książka dostępna
w bibliotece w Wiązownie.

Strażacy z wizytą w bibliotece

KULTURA
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KULTURA

Klub Karmiących Mam

W każdy drugi wtorek miesiąca o godzinie 11:00 w GOK odbywają się spotkania z
cyklu Klub Karmiących Mam. Jest to cykl bezpłatnych spotkań dla mam i przyszłych
mam z Gminy Wiązowna. Najbliższe spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2017 r., a te-
matem będą trudności w karmieniu i powrót do formy po porodzie. Gościem spe-
cjalnym będzie Joanna WIKTOROWICZ – PĘDICH.

Klub Malucha

We wtorki w godzinach 11:00 - 13:00 sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultu-
ry przeznaczona jest dla najmłodszych dzieci. Pod opieką rodziców spędzają wspól-
nie czas z innymi. Dla maluchów jest to czas zabawy, relaksu i animacji, a dla rodzi-
ców - czas wymiany doświadczeń. Zapraszamy!

Warsztaty wielkanocne

Ponad stu mieszkańców gminy wzięło udział w warsztatach wielkanocnych zorga-
nizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury. Warsztaty odbyły się w ośmiu świetli-
cach oraz GOK. Kazimiera SZCZĘSNA, mieszkanka Rzakty uczyła dzieci i dorosłych,
w jaki sposób poprawnie dobrać i połączyć ze sobą elementy, by palma zachowała
tradycyjny charakter. Czas przedświąteczny stał się czasem integracji, wspólnych roz-
mów i twórczego tworzenia.

�01� – Rokiem Józefa Piłsudskiego

Józef PIŁSUDSKI to jeden z tegorocznych patronów, ustanowionych przez posłów RP.W 2017 roku
przypada 150 rocznica jego urodzin.W sejmowej uchwale napisano, że stał się symbolem nieugiętej
walki o niepodległość oraz przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów. Józef PIŁSUD-
SKI był polskim działaczem społecznym i niepodległościowym, twórcą Legionów Polskich, naczelnym
wodzem Armii Polskiej, naczelnikiem państwa w latach 1918 -1922, pierwszym marszałkiem Pol-
ski, przywódcą sanacji i dwukrotnym premierem w okresie międzywojennym. W bibliotekach gmi-
ny Wiązowna jest dostępnych wiele ciekawych książek o marszałku, w tym m.in.„Piłsudski i sana-
cja w oczach przeciwników”, czyli fragmenty tekstów Jędrzeja GIERTYCHA, Wincentego WITOSA,
Adama PRAGIERA, Jana KWAPIŃSKIEGO, Stanisława MACKIEWICZA, a także„Piłsudski i tradycja”Ali-
ny KOWALCZYKOWEJ,„W cieniu marszałka Piłsudskiego”Andrzeja MICEWSKIEGO,„U źródeł obo-
zu belwederskiego” Andrzeja GARLICKIEGO,„Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego” Mieczysława LEPECKIEGO oraz pamiętnik samego PIŁSUD-
SKIEGO„Moje pierwsze boje”. Wszystkich zainteresowanych historią oraz postacią marszałka zapraszamy do naszych bibliotek.

Joanna Filimonow
kontakt@bibliotekawiazowna.pl

Przyjdź i weź udział w sesji fotograficznej

Sekcja fotograficzna Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie zaprasza na wyjątkową
sesję fotograficzną. W piątek, 19 maja od godz. 17:00 modelki będą miały jedyną okaz-
ję pozować w nowo zrekonstruowanym glinieckim stroju ludowym. Strój ten jest
wyjątkowy i odróżnia się od kołbielskiego w szczególności kolorystyką. Strój został
ręcznie wykonany z materiałów naturalnych przez instruktora tkactwa i przędzenia
Agnieszkę NIWIŃSKĄ. Sekcja zaprasza także 26 maja o godz. 17:00 wszystkie mamy
z dziećmi do uczczenia Dnia Matki pięknym pamiątkowym zdjęciem. W sobotnie po-
południe, 27 maja od godz. 16:00 odbędzie się grupowa sesja fotograficzna dla mam
karmiących z okazji odbywającego się Tygodnia Promocji Karmienia Piersią. To pierw-
sze tego typu wydarzenie w gminie. Ze względu na ograniczoną możliwość wyko-
nania sesji, warunkiem udziału jest zgłoszenie. Zgłoszenia przyjmujemy mailowo na
adres instruktora prowadzącego grupę: krystian.herncisz@gok-wiazowna.pl

Zabawy w Klubie Malucha

Prace przy ozdobach świątecznych

Na takich spotkaniach młode mamy wymieniają doświadczenia

Książki o JózeAe Piłsudkim dostępne w bibliotece

Elementy glinieckiego stroju ludowego
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W tym roku obchodziliśmy ���. roczni-
cę uchwalenia Konstytucji � maja. Kon-
stytucja była drugą na świecie, po ame-
rykańskiej, a pierwszą w Europie nowo-
czesną, spisaną ustawą zasadniczą. Kon-
stytucja obowiązywała przez 1� mie-
sięcy, w tym czasie Sejm Czteroletni
uchwalił szereg ustaw szczegółowych,
które były rozwinięciem jej postano-
wień.

Obchody rozpoczęły się nabożeństwem
w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Św.
Wojciecha w Wiązownie. Organizatorzy
przygotowali bogaty program uświet-
niający tę uroczystość. Po części oficjalnej
wszyscy zgormadzeni mieli okazję obejrzeć
występ artystyczny uczniów z Zespołu
Szkolno – Gimnazjalnego w Wiązownie.
Wyjątkowego charakteru tej liturgii nadała

oprawa muzyczna przygotowana przez
zespół w składzie: Joanna Drewniak – Krze-
mińska – sopran, Marta Mika – mezzosop-
ran, Rafał Żurek – tenor, Zofia Moląg – Ko-
peć – wiolonczela, Damian Krawczyk – or-
gany.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele
władz samorządowych i jednostek organi-
zacyjnych gminy, Poczty Sztandarowe
Ochotniczych Straży Pożarnych i szkół z te-
renu gminy oraz licznie przybyli miesz-
kańcy.

Duże zainteresowanie i zaangażowanie
uczestników potwierdza, że warto kształto-
wać postawę miłości do Ojczyzny w każdym
wieku.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Obchody 226. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja

Kalendarium majowe:

14 i 21.05.2017 r.
Akcja honorowego krwiodawstwa
14 maja – Plac przy OSP Glinianka godz. 9:00 – 13:00

21 maja – Plac przy OSP Wiązowna godz. 9:00 – 13:00

14.05.2017 r.
godz. 15:00. Piknik czytelniczy
Miejsce: Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna
Wstęp wolny. W programie wiele atrakcji, mi.in: spot-
kanie z Laurą Łącz-aktorką oraz autorka książek dla dzie-
ci, pokaz eksperymentów oraz stoisko warsztatowe na
którym dzieci będą mogły samodzielnie wykonać
różne eksperymenty, gry i zabawy ruchowe, ognisko
przy muzyce na żywo. Zagra i zaśpiewa Piotr MI-
CHALCZYK

19.05.2017 r.
godz. 17:00. Sesja fotograficzna “Zostań modelką”

Sesja w glinickim stroju ludowym. Miejsce: Sala foto-

graficzna GOK. Zapisy: krystian.herncisz@gok-wiazow-

na.pl. Udział bezpłatny.

20.05.2017 r.
Noc Muzeów, godz. 18:00 – 22:00
Miejsce: Izba Regionalna w Gliniance

22.05.2017 r.
godz. 18:00. Spektakl teatralny pt. "Pipi wędrownicz-
ka" w wykonaniu artystów z teatru "Urwis" z Krako-
wa. Miejsce: Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna
Wstęp 5 zł. Wydarzenie ogólnodostępne

28.05.2017 r.
godz. 15:00. Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka.

Klub Sportowy Zakręt, ul. Sportowa 7.
W programie: Spektakl dla dzieci„Jajo w sieci”

26.05.2017 r.
godz. 17:00. Sesja fotograficzna„Mama i Ja”
Miejsce: Sala fotograficzna GOK Wiązowna Zapisy:
krystian.herncisz@gok-wiazowna.pl
Udział bezpłatny

27.05.2017 r.
godz. 18:00. Spektakl “Plotki z magla – stara Falenica

w 10 odsłonach”. Miejsce: Dom Kultury “Nad Świd-

rem” w Woli Karczewskiej. Wstęp wolny

28.05.2017 r.
godz. 13:00. X piknik Integracyjny „Wspólne Więzi
2017”. Miejsce: Radiówek 25. W programie wiele atrakcji,
w tym: występy artystyczne dzieci oraz koncert ELENI

Poczty Sztandarowe podczas Mszy Świętej

Uroczystość uświetnił występ uczniów z ZSG Wiązowna
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