
Podtopienia w naszej gminie, szczególnie teraz, na wiosnę zdarzają się 
od lat. Ale rozwijające się u nas spółki wodne mają szansę zmienić tę 

sytuację. Potrzebne jest wspólne działanie. Do czego namawiamy Państwa                                                                             
w tym numerze naszego miesięcznika!
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Spółki wodne mają szansę za-
pobiec wiosennym podtopie-
niom w naszej gminie. Do tego 
potrzebna jest sąsiedzka mobi-
lizacja i pieniądze, które można 
zdobyć we współpracy z Gminą 
Wiązowna. Na str. 4-6 piszemy 
jakie przynosi to korzyści.
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Remonty i budowa nowych świe-
tlic to jedno z istotnych zadań 
tej kadencji samorządu. Właśnie 
trwają prace wykończeniowe w 
kolejnej świetlicy wiejskiej – tym 
razem w Majdanie. Na stronie 9 
opisujemy, co już zostało zrobio-
ne i jakie etapy budowy pozosta-
ły do wykonania.

Koncert charytatywny dla Rysia 
okazał się dużym sukcesem. Ry-
sio jest bohaterem gminnej akcji 
„Świąteczna Radość Pomagania”. 
Specjalnie dla chłopca wystąpił 
kabaret „Na chwilę” i Grzegorz 
Turnau. Na leczenie chłopca ze-
braliśmy 48 tys. zł. Relację z kon-
certu przeczytają Państwo na str. 
28.
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Spółki wodne 
– na ratunek!
Zaniedbane rowy melioracyjne, niedrożne przepusty, zapomniane naturalne 
cieki wodne i krótkowzroczność niektórych właścicieli nieruchomości to naj-
częstszy powód podtopień w naszej okolicy. Wiosną skutki wielu lat zaniedbań 
bywają szczególnie uciążliwe. W tej kwestii dużo zależy od nas samych.
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Kto i za co odpowiada?
Zarośnięte, przez lata niekonserwowane rowy melioracyjne to niestety 
wciąż problem na terenie naszej gminy. Problem, bo konsekwencje za-
niedbań mogą być naprawdę poważne. Choć rzadko się zdarza, żeby 
podtopienia zagrażały życiu czy zdrowiu mieszkańców, to niestety 
dość często przez podtopienia ponosimy wymierne straty. Dość często 
zapominamy, że w tej kwestii wiele obowiązków spoczywa na nas - 
właścicielach nieruchomości, przez które przebiegają rowy melioracyj-
ne. To my powinniśmy te rowy regularnie konserwować. Sprawa jest 
prostsza, gdy do utrzymania mamy kilkadziesiąt metrów, ale znacznie 
trudniej zapanować nad rowem o długości np. kilkuset metrów. To 
zrozumiałe. Właściciele, którzy pozostawiają rowy naturze, już po kilku 
sezonach najczęściej nie są w stanie sami ich wyczyścić. 

Co się dzieje, gdy rowy nie są czyszczone? 
Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że przez rów meliora-
cyjny biegnący wzdłuż drogi, którą codziennie chodzimy, przepływa 
woda z całej okolicy. Nie zdajemy sobie z tego sprawy do czasu, gdy na 
rowie pojawi się zator. A wtedy, szczególnie o tej porze roku, woda po-
trafi nas zaskoczyć. Bo rowy melioracyjne prowadzą wodę przez wie-
le kilometrów. Więc zator pod naszym domem oznacza, że zaleje nas 
woda, która spłynęła z pola np. na drugim końcu wsi. Jeden niedrożny 
fragment melioracji niweczy cały plan odwadniania. Zaniedbany rów 
powoduje, że praca wielu innych ludzi idzie na marne. 

Jakie jest rozwiązanie? 
Spółka wodna. To najefektywniejszy sposób zrządzania rowami melio-
racyjnymi, przepustami i wszystkim tym, co nazwane jest „urządzenia-
mi wodnymi”. Spółkę zakładają właściciele nieruchomości, którą obsłu-
guje dany rów. Istotne jest, by do spółki przystąpiło jak najwięcej osób, 
wtedy znacznie zwiększa się skuteczność działania. W spółce chodzi 

o to, żeby poszczególni właściciele działek nie zostawali sami z pro-
blemem udrażniania swoich rowów. Wspólnicy ustalają, co mogą do 
takiej spółki wnieść. To może być gotówka, własna praca, sprzęt itd. 
Wszystko po to, by podzielić się obowiązkami, lepiej zorganizować, 
wyznaczyć ludzi, którzy zajmą się logistyką itd. Jeśli spółka zostanie 
zarejestrowana w Starostwie Powiatowym, to takie działanie ma do-
datkowe zalety. Umożliwia np. wystąpienie o dofinansowanie gminne 
na pomoc w utrzymaniu rowów melioracyjnych. Prywatny właściciel 
nieruchomości takiego dofinansowania nie może otrzymać. Spółka, 
do której przystąpi kilku czy kilkunastu właścicieli, może liczyć na 
wsparcie z gminnej kasy. 

Jak to działa w praktyce?
Na terenie naszej gminy jest 8 spółek wodnych. W ciągu ostatnich 
trzech lat łącznie dostały one ponad 400 tys. zł dofinasowania. W tym 
roku rozpoczynają prace kolejne dwie spółki S. W. Centrum i S. W. Połu-
dnie. Spółka Wodna Centrum chce przeznaczyć środki na udrożnienie 
głównego rowu odpływowego odwadniającego Żanęcin i Dziechci-
niec, Spółka Wodna Południe przystąpi do konserwacji zaniedbanego 
od wielu lat rowu melioracyjnego „A”, przebiegającego przez Czarnów-
kę, Bolesławów i Rzaktę. Dzięki pracy spółek wodnych udrożnianych 
jest rokrocznie około 20 km rowów.  To najbardziej efektywny sposób 
zarządzania melioracją w naszej okolicy. 

Pomocy przy zakładaniu spółek wodnych udziela Przemysław Kaź-
mierczak, e-mail: p.kazmierczak@wiazowna.pl, tel. 22 512 58 21, a my 
dodatkowo ze swej strony w kolejnym numerze przedstawimy, jak ją 
założyć. 

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

Nieczyszczone rowy przyczyną podtopień
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W sobotę 7 kwietnia czekamy na Państwa

Julian wcielił się w rolę wójta

Dowód osobisty – teraz jeszcze prościej

Więcej szczegółów na Dokumenty Zastrzeżone.pl

Uroczysta gala odbyła się w Krakowie.         
Fot. www.firr.org.pl

Policjanci mogą teraz sprawniej wykonywać           
swoje obowiązki

Laptopy dLa poLicji

Policjanci z wiązowskiego posterunku otrzymali trzy nowe laptopy, które pomogą im w codzien-
nej pracy. Komputery, decyzją radnych, zakupiono z gminnej kasy. Współpraca naszej gminy i 
lokalnej policji rozwija się z roku na rok. W latach ubiegłych współfinansowaliśmy zakup radiowo-
zu. Wspieramy także akcje edukacyjne prowadzone przez policjantów w naszych szkołach. Wiele 
wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości uda się rozwiązać poważny problem, którym jest 
mały, ciasny, nieprzystosowany do potrzeb, posterunek policji. O tym przeczytacie Państwo w 
następnym numerze Powiązań.                                          Redakcja

Samorząd równych SzanS

Gmina Wiązowna została wyróżniona w IX edycji konkursu Samorząd Równych Szans 2017 za projekt 
Spółdzielnia Socjalna „Odmiana”. Projekt Samorząd Równych Szans ma na celu poprawę warunków 
życia osób z niepełnosprawnościami - pobudzenie ich aktywności społecznej, wspieranie niezależno-
ści, zaradności osobistej i zapewnienie usług na jak najwyższym poziomie. Konkurs organizowany jest 
przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego. Spółdzielnia Socjalna „Odmiana” została powołana 
w zeszłym roku. Jej pracownicy zajmują się m.in. świadczeniem usług opiekuńczych na rzecz osób 
starszych i niepełnosprawnych, porządkowaniem zieleni w przestrzeni publicznej, mają też prowadzić 
kawiarnię w przyszłym Centrum Usług Społecznych.                               Redakcja 

Utrata karty płatniczej LUb dokUmentów 

System zastrzegania kart to program uruchomiony przez Związek Banków Polskich. Jest narzę-
dziem, które pozwala szybko i efektywnie zastrzec skradzione lub zagubione karty płatnicze. Wy-
starczy zadzwonić pod numer tel. 828 828 828, by zastrzec swoją kartę. Jest to możliwe z każdego 
miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Je-
dynym ponoszonym kosztem dla użytkownika (posiadacza karty) jest koszt połączenia, zgodny z 
tabelą opłat jego operatora. Inny projekt ZBP to system Dokumenty Zastrzeżone, którego celem 
jest przeciwdziałanie przestępstwom z użyciem skradzionych i zagubionych dokumentów tożsa-
mości.                          Redakcja

zrobimy zdjęcie do dowodU 

Od marca można w naszym urzędzie gminy zrobić zdjęcie do dowodu osobistego. Mamy już pierwszych 
zadowolonych klientów. Kolejne udogodnienie to drukowany wniosek o wydanie dowodu. Nie trzeba ręcz-
nie go wypełniać. Nasi urzędnicy wydrukują z systemu gotowy formularz, który trzeba tylko własnoręcznie 
podpisać. Gdy dowód będzie już gotowy, poinformujemy o możliwości jego odbioru. Przypominamy, że 
na dowód osobisty czeka się do 30 dni, można go wyrobić w dowolnej gminie albo przez Internet, bez 
wychodzenia z domu.                         Redakcja

pracUjemy w Sobotę 7 kwietnia

Jeśli w tygodniu brakuje Ci czasu na załatwienie urzędowych spraw, jeśli na co dzień pracujesz do 
wieczora i nie masz szans na dopełnienie formalności w godzinach pracy urzędu – zapraszamy w 
sobotę! 7 kwietnia będziemy pracować od 8.00 do 16.00. Do Państwa dyspozycji będą pracownicy 
wszystkich wydziałów, a także Zakładu Gospodarki Komunalnej. Tradycyjnie już dla odwiedzają-
cych nas w sobotę mieszkańców przygotowaliśmy niespodziankę. Jednocześnie informujemy, że 
placówki te będą nieczynne 30 marca (Wielki Piątek).                                                 Redakcja 

jULianowi można pomóc 

Mieszkaniec Michałówka, 14-letni Julian MULAWKA walczy z autyzmem. Dzięki pomocy darczyńców 
konsekwentnie prze do przodu i czyni olbrzymie postępy. Chodzi do szkoły podstawowej w Zakrę-
cie. Interesuje się samorządem i działaniami podejmowanymi na rzecz rozwoju naszej gminy. Wyraz 
swojego zainteresowania pokazał na spotkaniu z wójtem Januszem BUDNYM, gdzie zaimponował 
ogromną wiedzą na tematy samorządowe. Wie wszystko o inwestycjach, jak sam mówi, "Powiązania" 
czyta „od deski do deski”. Aby chłopak mógł dalej równie dobrze się rozwijać i walczyć z chorobą, 
potrzebne jest wsparcie. Możemy to zrobić przekazując 1% podatku, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z 
pomocą”, KRS 0000037904 z dopiskiem 4029 Mulawka Julian.             Redakcja
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Radni przyjęli projekt uchwały w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pn. „Duchnów aktywizacja 
gospodarcza”. Obszar objęty planem obej-
muje tereny pomiędzy ulicami Ustronną, 
Spacerową, Bosmańską oraz projektowa-
ną autostradą A2 w Duchnowie. 

Plan zakłada, że na tym terenie można będzie 
budować hale magazynowe, składy, budynki 
produkcyjne i usługowe. To nie przypadek, że 
na takie cele przeznaczono ten właśnie frag-
ment naszej gminy. Bezpośrednie sąsiedztwo 
autostrady A2, Węzła Konik, powodują, że jest 
to idealna lokalizacja dla tego typu inwestycji. 
Szybka komunikacja, dobre drogi, położenie 
w centralnej części Polski, uregulowana sy-
tuacja prawna terenów oraz współpraca z 
samorządem i mieszkańcami to nasze nieza-
przeczalne atuty. 

Takich terenów już szukają inwestorzy, którzy 
chcą tu zlokalizować swoje przedsiębiorstwa. 
Do tej pory ich działania były hamowane. 
Trudno bowiem inwestować miliony złotych 
na terenach, które nie są objęte miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzenne-
go, tym bardziej, że budowy tych ważnych 
dróg, przez lata były zapowiadane, ale nie 
realizowane. Teraz sytuacja diametralnie 
się zmieniła. Przyjęcie tego planu to dobra 
informacja dla właścicieli położonych tam 
nieruchomości. Ceny działek, ze względu na 
zainteresowanie dużego biznesu, w krótkim 
czasie znacząco wzrosną. Do tej pory przyszły 
rozwój dróg był dla właścicieli nieruchomości 
z tej części Duchnowa problemem, bo obni-
żał ceny działek pod zabudowę mieszkanio-
wą lub wręcz uniemożliwiał ich sprzedaż. Te-
raz, gdy przeznaczenie terenu jest oczywiste 
i uregulowane, obrót nieruchomościami pod 
zabudowę biznesową stanie się prostszy.  

Plan „Duchnów aktywizacja gospodarcza” to 
także pierwszy taki dokument, który powstał 
od początku do końca w naszym urzędzie. 
Do jego stworzenia nie zatrudnialiśmy, jak 
bywało wcześniej, zewnętrznych firm. Nasi 
urzędowi planiści od trzech lat zdobywają 
nowe umiejętności i uprawnienia. Rozwijają 
się i kształcą, dzięki temu ten i podobne pla-
ny będziemy tworzyli we własnym zakresie, a 
więc znacznie taniej. Wychodzimy bowiem z 
założenia, że lepiej inwestować w budowanie 
dobrej kadry, która poradzi sobie z podobny-
mi wyzwaniami, niż uzależniać się od pracy 
firm zewnętrznych. 

Szczegółowych informacji na temat planu 
„Duchnów aktywizacja gospodarcza” udziela 
Rafał Musiałek, e-mail: r.musialek@wiazowna.
pl, tel. 22 512 58 19.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Duchnów aktywizacja gospodarcza

Obszar planistyczny
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Kostka brukowa zastąpi stare płyty

chodniki i ciąg pieSzo-rowerowy 

Ogłosiliśmy przetargi na: 1. budowę chodnika na ul. Doliny Świdra w Woli Karczewskiej (droga powiato-
wa nr 2712W) na odcinku od ul. Mostów do ul. Leszczyny, gdzie powstanie chodnik o szerokości 2,0 m 
wraz z układem odwodnienia, zjazdy indywidualne i przejścia dla pieszych; 2. budowę ciągu pieszo-ro-
werowego na ul. Majowej w Dziechcińcu (droga powiatowa nr 2709W) na odcinku od ul. Olchowej do 
ul. Piaskowej, gdzie powstanie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m wraz z układem odwodnienia, 
zjazdami indywidualnymi i publicznym oraz zatoka autobusowa; 3. modernizację chodnika na ul. Ko-
ścielnej w Wiązownie (droga powiatowa nr 2705W) na odcinku od szkoły w Wiązownie do ul. Pęcliń-
skiej. W miejscu starego, zniszczonego chodnika powstanie nowy o szerokości 2,5 m wraz ze zjazdami 
indywidualnymi do posesji. Planujemy wykonać ww. roboty budowlane do końca lipca tego roku.

Tomasz Mielnicki

Przygotowywanie terenu przed budynkiem

Jeszcze w tym roku, nowe drogi asfaltowe

Najpierw kanalizacja, potem asfalt

Na czas budowy zmieniono                               
organizację ruchu

Czekamy na projekt nowego domu kultury

dUchnowSki dom kULtUry 

1,3 mln zł - o taką kwotę wnioskujemy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za te 
pieniądze chcemy wybudować nowy budynek w Duchnowie, który będzie spełniał funkcje świe-
tlicy i lokalnego domu kultury. To kolejny konkurs, do którego przystąpiliśmy, poszukując pienię-
dzy na tę inwestycję. Budynek, w którym dziś mieści się świetlica, biblioteka, a jeszcze niedawno 
również sklep, łatwiej będzie bowiem zastąpić zupełnie nowym niż zmodernizować go w odpo-
wiednim standardzie. Ta inwestycja jest bardzo potrzebna. Jeśli ministerstwo odmówi nam dofi-
nansowania, będziemy składali kolejne wnioski do innych instytucji. Podjęliśmy bowiem decyzję o 
przeprowadzeniu tej inwestycji. Zewnętrzne dofinansowanie może tylko przyspieszyć budowę.  

Redakcja

bUdowa S17 rozpocznie Się w góraSzce 

Jest zezwolenie na rozpoczęcie budowy pierwszego fragmentu drogi S17 na terenie naszej gminy. 
Drogowcy zaczną od budowy 1,5 km odcinka w okolicy byłego lądowiska w Góraszce. Od kilku tygo-
dni wzdłuż obecnej Szosy Lubelskiej wycinane są drzewa i burzone budynki, które kolidują z nową 
drogą. Jednocześnie trwają prace przygotowawcze do budowy fragmentu autostrady A2 od Węzła 
Lubelska w stronę Konika. Postęp prac widać już także na Szosie Mińskiej. W okolicach Konika Nowe-
go i Duchnowa przygotowywany jest grunt pod budowę autostrady A2. Budowa tych ważnych dróg 
przez najbliższe kilkanaście miesięcy utrudni z pewnością komunikację. Tak wielkich inwestycji nie da 
się jednak wykonać inaczej. Musimy się zatem uzbroić w cierpliwość i zachować szczególną ostroż-
ność na drodze.                                                     Redakcja 

przeStawienie SłUpów w emowie 

W 2015 r. została wykonana dokumentacja projektowa modernizacji ul. Sosnowej w Emowie na od-
cinku 626 mb. W związku z planowanym w przyszłych latach wykonaniem tam nakładki asfaltowej, 
musimy przebudować sieć oświetlenia ulicznego, kolidującego z zaprojektowanym wzmocnieniem na-
wierzchni drogi. W ramach zawartej umowy przestawiono 5 słupów oświetlenia ulicznego na granicę 
pasa drogowego. Koszt robót wyniósł ponad 5 tys. zł. Ta inwestycja oraz realizowana przez Zakład Go-
spodarki Komunalnej budowa sieci kanalizacji w Emowie to zadania, które musimy wykonać w pierw-
szej kolejności. Dopiero później będzie możliwe wykonanie nakładki asfaltowej.             Redakcja

aSfaLt na koLejnych ULicach 

W związku z zaplanowanym w budżecie gminy wykonaniem nakładek asfaltowych na drogach gminnych 
i drodze powiatowej zostały zawarte umowy na opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej na 
modernizację: ul. Świerkowej w Wiązownie, ul. Piaskowej w Dziechcińcu, ul. Majowej w Kącku (droga po-
wiatowa nr 2705W). Ponadto podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. 
Jana Pawła II w Zakręcie w trybie ZRID – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Po sporządzeniu ww. 
dokumentacji projektowych będzie możliwe ogłoszenie przetargów na roboty budowlane w ww. lokaliza-
cjach. Decyzje dotyczące zakresu przeprowadzonych inwestycji i ich ewentualnego etapowania zostaną 
podjęte po opracowaniu dokumentacji projektowej, w tym kosztorysów inwestorskich.          Redakcja

ŚwietLica w majdanie 

Trwają roboty wykończeniowe w budynku świetlicy w Majdanie. Zostały już wykonane tynki, sufity 
podwieszane, położono glazurę, złącze kablowe do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej. Pod-
pisano umowę na dostawę energii elektrycznej. Zakończyły się też roboty malarskie, montaż drzwi 
wewnętrznych, instalacji alarmowej oraz opraw oświetleniowych. Pozostała jeszcze do wykonania 
instalacja fotowoltaiczna, schody wejścia głównego, podjazdy, chodnik i miejsca parkingowe. Prace 
są realizowane zgodnie z harmonogramem. Planujemy dodatkowo wykonać nowe ogrodzenie pane-
lowe wraz z bramą i furtką.                                                                               Redakcja
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BOlESłAWóW
Projektowanie budowy oświe-
tlenia w kierunku Dobrzyńca od 
skrzyżowania ul. Szlacheckiej z 
ul. Bażantów i ul. Młynarską

BORySZEW
Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy wiejskiej

CZARNóWKA
Projektowanie budowy oświe-
tlenia ul. Kaliny

DUChNóW
Modernizacja ul. Spacerowej 
- dotacja z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazo-
wieckiego

Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej

Duchnowski Dom Kultury

DZiEChCiNiEC
Pomoc rzeczowa dla powiatu na 
budowę ciągu pieszo – rowe-
rowego od ul. Olchowej do ul. 
Piaskowej

Pomoc finansowa dla powiatu 
na wymianę nakładki asfaltowej 
na ul. Dworskiej na odcinku 
pomiędzy Dziechcińcem a 
Pęclinem

Modernizacja ul. Piaskowej

Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy wiejskiej

Budowa sieci wodociągowej w 
ul. Miodowej i ul. Ziołowej

EMóW
Modernizacja ul. Sosnowej

Budowa kanalizacji sanitarnej 
ul. Gołębia, ul. Sosnowa i ul. 
Runa Leśnego

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
ul. Sosnowej i ul. Gołębiej

Budowa wodociągu i kanalizacji 
w ul. Jasnej

GliNiANKA
Pomoc rzeczowa dla powiatu na 
budowę ciągu pieszo – rowero-
wego od Ośrodka Zdrowia do 
ul. Łąkowej

Z prac RadySTAN ZAAWANSOWANiA 
iNWESTyCJi W GMiNiE 

WiĄZOWNA

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego podejmowane przez radnych określają przeznacze-
nie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu

Niemal na każdej sesji radni pracują nad 
planami miejscowymi dla różnych części 
naszej gminy. Podobnie było na lutowej 
sesji (27.02), na której podjęli uchwałę 
dotyczącą przystąpienia do opracowania 
planu miejscowego dla terenów leżących 
w obrębie geodezyjnym lipowo.

Uchwała ta jest odpowiedzią na potrzeby 
mieszkańców Glinianki, wyrażone w pety-
cji, która wpłynęła do urzędu 23 stycznia. Po 
zakończeniu skomplikowanej, wymaganej 
przepisami procedury, plan obejmie łącznie 
42 ha i określi na podstawie aktualizowanego 
obecnie studium, jakie funkcje mogły być re-
alizowane oraz ustalony zostanie plan układu 
komunikacyjnego. Jak ważne dla społeczno-
ści lokalnej było podjęcie tej uchwały może 
świadczyć obecność na sesji mieszkańców z 
południowej części naszej gminy. 

Radni podjęli trzy uchwały z zakresu oświaty, 
a najważniejsza z nich to utworzenie przed-
szkola w Woli Duckiej, które już we wrześniu 
tego roku będzie funkcjonować w nowym bu-
dynku. Pozostałe uchwały dotyczą regulami-
nu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz 
dofinansowania form doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli. 

Podjęta przez Sejm RP ustawa o zmianie nie-
których ustaw w celu zwiększenia udziału 
obywateli w procesie wybierania, funkcjono-
wania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych nałożyła na rady gmin obowiązek 
podjęcia uchwał dotyczących podziału gminy 
na okręgi i obwody głosowania. W stosunku 
do poprzedniego podziału gminy na okręgi 
przyjęto jedną zmianę. Sołectwo Kruszówiec 
dołączono do granic okręgu wyborczego: Bo-
lesławów, Czarnówka i Rzakta. Gminę podzie-
lono na 13 obwodów głosowania. Zachowano 
8 dotychczasowych siedzib obwodowych ko-
misji wyborczych. Jedną przeniesiono z bu-
dynku po gimnazjum w Gliniance do szkoły 
podstawowej w Gliniance przy ul. Napoleoń-
skiej 1, w której będą mieściły się teraz dwa 
obwody głosowania oraz utworzono 4 nowe 
siedziby: w Domu Kultury „Nad Świdrem” w 
Woli Karczewskiej, w świetlicy w Majdanie, 
w świetlicy w Stefanówce oraz w świetlicy w 
Izabeli. Zmiany te zapewnią mieszkańcom 
większy dostęp do lokali wyborczych, a przez 
to przyczynią się do zwiększenia frekwencji 
wyborczej. Projekty tych uchwał zostały wcze-
śniej uzgodnione z Krajowym Biurem Wybor-
czym i poddane konsultacjom społecznym. 

Ponadto radni przyjęli plany pracy komisji i 
harmonogram pracy rady na ten rok. Zgod-
nie z harmonogramem sesje zostały zapla-
nowane na ostatni wtorek każdego miesiąca 
z wyjątkiem lipca, podczas którego rada ma 
przerwę wakacyjną. 

Zwiększono do 150 tys. zł środki na budowę 
chodnika na drodze powiatowej nr 2712W 
w Woli Karczewskiej (pomoc rzeczowa dla 
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Budowa dróg osiedlowych 
- wzmocnienia i nakładki 
asfaltowe

Budowa ul. Szkolnej - od ul. 
Napoleońskiej do mostu

Zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej w centrum 
Glinianki

Budowa ogrodzenia działki 
gminnej przeznaczonej na 
potrzeby mieszkańców sołectwa 
Glinianka II wraz z zagospodaro-
waniem terenu

Budowa oświetlenia drogi 
powiatowej nr 2709W na dwóch 
odcinkach Lipowo-Malcanów i 
Lipowo-Glinianka

Budowa oświetlenia ul. Wawrzy-
nieckiej

Rozbudowa boiska KS Glinianka

Konserwacja rowu melioracyjne-
go przy ul. Marzeń

GóRASZKA
Projekt budowy ul. Krótkiej wraz 
z dojazdami

Budowa sieci wodociągowej w 
ul. Kaczeńców i ul. Liliowej

Budowa sieci kanalizacyjnej 

Doposażenie świetlicy wraz z  
zagospodarowaniem terenu

iZABElA
Pomoc rzeczowa dla powiatu na 
modernizację drogi powiatowej 
Majdan, Izabela, Michałówek, 
Duchnów - na odcinku między 
Majdanem a Izabelą

Pomoc finansowa dla powiatu 
na modernizację drogi powia-
towej Majdan, Izabela, Micha-
łówek, Duchnów - na odcinku 
między Majdanem a Izabelą

Zagospodarowanie terenu świe-
tlicy wraz z wyposażeniem

Budowa sieci wodociągowej dz. 
nr 83/15

STAN ZAAWANSOWANiA 
iNWESTyCJi W GMiNiE 

WiĄZOWNA

23.LIII.2018
zmieniająca Uchwałę Nr 200.LI.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 
grudnia 2017 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna 
na 2018 rok, z późn. zm.;

24.LIII.2018
zmian w Uchwale Nr 199.LI.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 
grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wiązowna na lata 2018- 2033, z późn. zm.;

25.LIII.2018 zwolnień od podatku od nieruchomości;

26.LIII.2018 wyrażenia zgody na przekazanie darowizny nieruchomości;

27.LIII.2018 utworzenia Przedszkola w Woli Duckiej;

28.LIII.2018

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 przy-
znane w 2018 r.;

29.LIII.2018
ustalenia Regulaminu Pomocy Zdrowotnej dla nauczycieli zatrud-
nionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Wiązowna;

30.LIII.2018
podziału gminy Wiązowna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich gra-
nic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, celem 
wyborów do Rady Gminy Wiązowna;

31.LIII.2018
podziału gminy Wiązowna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

32.LIII.2018
przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy i harmonogramu 
pracy Rady Gminy;

33.LIII.2018
powołania doraźnej Komisji Statutowej, określenia jej składu ilościo-
wego i osobowego oraz przedmiot działania;

34.LIII.2018

zmiany uchwały nr 17.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 
stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 
Otwockiego na budowę chodnika na drodze powiatowej nr 2712W w 
Woli Karczewskiej;

35.LIII.2018
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta 
Sulejówek na budowę oświetlenia drogi krajowej Nr 2 pomiędzy ul. 
Rzemieślniczą a ul. Asfaltową w Sulejówku;

36.LIII.2018
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pn. „Glinianka Lipowo – Napoleońska”;

37.LIII.2018
przekazania w 2018 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia 
Policji;

38.LIII.2018
nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie 
geodezyjnym Wiązowna Gminna.

Wykaz uchwał w sprawach:

Powiatu Otwockiego) oraz zdecydowano o przekazaniu dotacji celowej dla Miasta Sulejówek 
na wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi krajowej Nr 2, która bezpośrednio przylega do 
Zakrętu, ale administracyjnie znajduje się na terenie Sulejówka.

Podjęto też stanowisko w sprawie pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowią-
cych własności Skarbu Państwa na dwóch działkach w obrębie geodezyjnym Malcanów. To 
stanowisko jest niezbędne do opracowania miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego pn.  „Malcanów Jeździecka – Letnia”. 

To tylko niektóre z uchwał, którymi zajęli się radni. Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Wiązowna oraz w Biurze Rady, pok. 207. Przypominamy, że sesje zawsze są otwarte dla 
wszystkich. 

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl
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KĄCK
Pomoc rzeczowa dla powiatu na 
wykonanie nakładki asfaltowej 
w ul. Majowej

Projekt i wykonanie oświetlenia 
ulicznego ul. Malowniczej

KOPKi
Budowa świetlicy wiejskiej w 
Kopkach w ramach tworzenia 
sieci świetlic wiejskich na tere-
nie Gminy Wiązowna

Budowa sieci wodociągowej w 
Kopkach

KRUSZóWiEC
Pomoc finansowa dla powiatu na 
modernizację drogi powiatowej 
w miejscowości Kruszówiec 

liPOWO
Zagospodarowanie terenu 
działki nr 147

Budowa oświetlenia drogi 
powiatowej nr 2709W na dwóch 
odcinkach Lipowo - Malcanów i 
Lipowo - Glinianka

MAJDAN
Pomoc rzeczowa dla powiatu na 
modernizację drogi powiatowej 
Majdan, Izabela, Michałówek, 
Duchnów - na odcinku między 
Majdanem a Izabelą

Pomoc finansowa dla powiatu na 
modernizację drogi powiatowej 
Majdan, Izabela, Michałówek, 
Duchnów - na odcinku między 
Majdanem a Izabelą

Projektowanie budowy ul. 
Wesołej - od ul. Widocznej do 
wiaduktu na S17

Projekt budowy odcinka ul. 
Pięknej wraz z dojazdami

Doprojektowanie kanalizacji 
Zagórze-Majdan

Kompleksowa kanalizacja Gmi-
ny Wiązowna – część wschodnia 
miejscowości

Budowa świetlicy wiejskiej w 
Majdanie w ramach tworzenia 
sieci świetlic wiejskich na tere-
nie Gminy Wiązowna

STAN ZAAWANSOWANiA 
iNWESTyCJi W GMiNiE 

WiĄZOWNA
Trudna wiosna na drogach

Niebawem równiarka wyjedzie na nasze drogi

W wielu miejscach gminy drogi gruntowe 
o tej porze roku są w fatalnym stanie. Co 
zrozumiałe, bardzo utrudnia to komunika-
cję. Zdajemy sobie z tego sprawę. Od wielu 
miesięcy sukcesywnie utwardzamy gmin-
ne drogi kruszywem.  

Zakład Gospodarki Komunalnej przez ostat-
nie lata został wyposażony w specjalistyczny 
sprzęt, który pozwala we własnym zakresie 
równać, utwardzać i konserwować drogi. Ro-
bimy to niemal przez cały rok. Z jednym tylko 
zastrzeżeniem: w czasie wiosennych rozto-
pów, przy tak nasiąkniętym gruncie, nie mo-
żemy skutecznie poprawić dróg. Zdajemy so-
bie sprawę z tego, że dojazd do wielu domów 
jest teraz bardzo trudny, ale równiarka, która 
przejedzie po nasiąkniętej drodze, tylko po-
gorszy sytuację. Kruszywo, które teraz wysy-
palibyśmy na drogę, pod ciężarem walca uto-
nie w błocie. Obecnie możemy działać tylko 
na tych odcinkach dróg, które są względnie 
suche, a inne odcinki najpierw trzeba osuszyć.

Wystarczy jednak, że drogi odrobinę obe-
schną, a może w tym pomóc wiatr i tempe-

ratura, i będziemy mogli ruszyć z naprawą w 
wielu miejscach. Jesteśmy na to przygoto-
wani. Zakład Gospodarki Komunalnej stwo-
rzył harmonogram wiosennego naprawiania 
dróg. Mamy sprzęt i ludzi. Rada Gminy Wią-
zowna przeznaczyła także 370 tys. zł na kru-
szywo, którym utwardzimy wiele dróg w tym 
sezonie. Oprócz sprzyjającej pogody potrzeb-
ne nam są też informacje od Państwa, które 
drogi najpilniej wymagają naprawy. Harmo-
nogram może bowiem być zmieniany w za-
leżności od tego, w jakim stanie są drogi i któ-
re wymagają naprawy w pierwszej kolejności. 

Czekamy na te zgłoszenia pod numerem: tel. 
22 789 01 33, kom. 607 300 171 albo mailowo: 
kierownik@zgk-wiazowna.pl – Jerzy Okliń-
ski. W zakresie dróg powiatowych informacji 
udzieli Państwu także: Zarząd Dróg Powiato-
wych w Otwocku z/s w Karczewie, ul. Bohate-
rów Westerplatte 31, 05-480 Karczew, e-mail: 
zdp@powiat-otwocki.pl, tel. 22 780 64 21.

Janusz Chaber
biuro@zgk-wiazowna.pl
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Według badań Amnesty international 1 na 
3 kobiety doświadczyła lub doświadcza 
przemocy. Przemoc ma wiele barw. Nie tyl-
ko fioletową, po biciu i popychaniu. Może 
przybierać formy przemocy psychicznej, a 
także ekonomicznej, gdy mąż czy partner 
wydziela i kontroluje wydatki lub utrudnia 
rozpoczęcie pracy zawodowej. To właśnie 
najbliższe osoby są sprawcami przemocy. i 
to przed nimi trzeba się bronić.

Sprawców przemocy nie da się wykryć lub 
ukarać bez pomocy ofiary. Często, gdy ta się 
zgłasza, sytuacja jest już bardzo dramatyczna, 
a przemoc dotknęła także innych członków 
rodziny, np. dzieci czy seniorów. By uchronić 
ich i siebie, zacznij działać już dziś. Pamiętaj, 
że przemoc to przestępstwo, jak kradzież czy 
rozbój!

Przemoc fizyczna
Polega na użyciu siły fizycznej, np. popycha-
niu, biciu, przytrzymywaniu. Ofiara ma często 
obrażenia w postaci siniaków, otarć czy ran. 
Drastycznym przypadkiem jest przemoc sek-
sualna. Gdy padasz ofiarą przemocy lub wi-
dzisz, że ktoś ją stosuje, natychmiast zadzwoń 
na Policję (tel. 997, 112 – z telefonów komór-
kowych) i poinformuj o tym, co się dzieje. Nie 
daj się zamknąć lub zatrzymać w pomieszcze-
niu – uciekaj, krzycz i zwracaj na siebie uwa-
gę. W ten sposób sprawca przemocy może się 
wystraszyć i zrezygnować z kolejnych ataków.

Przemoc psychiczna
Tę najtrudniej rozpoznać, bo pozostawia śla-
dy głęboko w ofierze – przemocy psychicznej 
na pierwszy rzut oka można nie dostrzec. A 
sama ofiara może nie wiedzieć, że doświad-
cza przemocy psychicznej. Najczęściej spoty-
kanym rodzajem jest przemoc werbalna, czyli 
wyzwiska, groźby, awantury. Często zdarza 
się zastraszanie czy szantaż, ofiara czuje się 
zagrożona i bezradna. Między kolejnymi ata-

kami może dochodzić do nagłej zmiany za-
chowania agresora – mąż czy ojciec pokazuje 
swoją lepszą stronę, staje się czuły i troskliwy. 
Jednak bez pomocy specjalistów wkrótce 
znowu wybucha złością, obraża i grozi. Po-
trzebujesz wsparcia? – zadzwoń na Niebieską 
Linię (tel. 22 668 70 00) lub Kryzysowy Telefon 
Zaufania (tel. 116 123, godz. 14.00 – 22.00) 
albo przyjdź do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Radiówku. Boisz się? – powiedz 
o problemie koleżance lub poproś, żeby zgło-
siła sprawę Policji (tel. 997, 112). Tylko wtedy, 
gdy ktoś dowie się o przemocy, będzie mógł 
pomóc.

Przemoc ekonomiczna
Jej ofiarami najczęściej padają kobiety, choć 
mogą nie mieć świadomości, że dzieje się coś 
złego. Przemoc ekonomiczna to inaczej uza-
leżnianie finansowe (materialne) od kogoś, 
najczęściej od męża czy partnera. Wydzielanie 
pieniędzy na życie, ostra kontrola wydatków, 
a także dysponowanie pieniędzmi ofiary – to 
zdarza się najczęściej. Dochodzić może do 
szantażu czy do zabraniania korzystania z po-
mieszczeń i urządzeń, a wszystko to prowadzi 
do utraty samodzielności, lęków czy biedy. 
Ofiara staje się całkowicie zależna od partne-
ra, a bojąc się utraty dachu nad głową – trwa 
w tym stanie przez wiele lat. To musi się skoń-
czyć! I może się tak stać, gdy dasz znać policji 
czy pracownikom GOPS. 

Pomoc społeczna to wsparcie dla wszystkich 
osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. 
Nie tylko finansowej. Pracownicy socjalni 
doradzą, jak rozwiązać problem, zaoferują 
specjalistyczne poradnictwo i wskażą możli-
wości, jakie masz przed sobą. A jest ich kilka, 
w zależności od sytuacji. Przekonaj się, że nie 
jesteś sama z problemem i pozwól sobie po-
móc – tel. 22 780 46 59.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

STAN ZAAWANSOWANiA 
iNWESTyCJi W GMiNiE 

WiĄZOWNA

Kompleksowe rozwiązanie 
zaopatrzenia Gminy Wiązowna 
w wodę w tym: budowa sieci 
wodociągowej w Majdanie dz. 
nr 37/15

MAlCANóW
Przebudowa ul. Żwirowej - od 
ul. Mazowieckiej - etap I

Zagospodarowanie terenu 
działki  nr 211

Budowa oświetlenia drogi 
powiatowej nr 2709W na dwóch 
odcinkach Lipowo-Malcanów i 
Lipowo-Glinianka

Budowa oświetlenia ul. Letniej

Budowa oświetlenia ul. Żwiro-
wej i części ul. Podleśnej

Kompleksowe rozwiązanie za-
opatrzenia Gminy Wiązowna w 
wodę - budowa sieci wodocią-
gowej w ul. Szyszkowej

MiChAłóWEK
Zagospodarowanie działki w 
Michałówku na potrzeby pętli 
autobusowej

Modernizacja drogi wew. na dz. 
nr ew. 38

Budowa oświetlenia ul. Tajem-
niczej

OSiEDlE PARKOWE
Podniesienie bezpieczeństwa 
przestrzeni publicznej poprzez 
wykonanie przyłącza ener-
getycznego i remont bramy 
wjazdowej

PęCliN
Pomoc finansowa dla powiatu 
na wymianę nakładki asfaltowej 
na ul. Dworskiej na odcinku 
pomiędzy Dziechcińcem a 
Pęclinem

Zagospodarowanie terenu 
działki przy ul. Krótkiej - plac 
zabaw, siłownia plenerowa wraz 
z parkingiem

Budowa świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Pęclin, wraz z 
niezbędną infrastrukturą

Telefon po pomoc to nie wstyd

Kobieto! Nie daj się 
przemocy!
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STAN ZAAWANSOWANiA 
iNWESTyCJi W GMiNiE 

WiĄZOWNA

Prawnik radzi
Mediacje w postępowaniu 

administracyjnym
Mediacja to instytucja dotąd nieznana w postępowaniu administracyjnym. Zgodnie ze 
znowelizowanym Kodeksem postępowania administracyjnego, mediacja może zostać 
przeprowadzona w toku postępowania. 

Wtedy jeżeli charakter sprawy na to pozwoli 
mediacja może wystąpić nie tylko pomię-
dzy stronami postępowania, ale również 
pomiędzy stroną (lub stronami) i organem 
administracji. O ile dotychczasowe przepisy 
pozwalały (a niekiedy nawet nakazywały) po-
dejmować organowi działania mające na celu 
nakłonić strony do zawarcia ugody, o tyle 
przepisy które przewidują mediację pomię-
dzy organem a stroną są absolutną nowością. 
Z pewnością polubowne zakończenie spra-
wy, co do której organ administracji i strona 
zajmują odmienne stanowiska, może zapo-
biec wszczęciu w tej sprawie postępowania 
odwoławczego.

Mediacja oczywiście jest dobrowolna, a na 
jej przeprowadzenie muszą wyrazić zgodę jej 
potencjalni uczestnicy. Celem mediacji jest 
wyjaśnienie i rozważenie okoliczności fak-
tycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie 
ustaleń dotyczących jej załatwienia w gra-
nicach obowiązującego prawa, w tym przez 
wydanie decyzji lub zawarcie ugody. Sukces 
mediacji może przykładowo polegać zmody-
fikowaniu wniosku w taki sposób, aby mógł 
on zostać zaakceptowany przez wszystkie 
strony postępowania administracyjnego.

Mediatorem nie może być pracownik orga-
nu administracji publicznej, przed którym 
toczy się postępowanie w sprawie. Kodeks 
nie wprowadza szczególnych wymogów 
względem osoby mediatora - może to być, 

PORęBy
Modernizacja budynku w Porę-
bach w ramach tworzenia sieci 
świetlic wiejskich na terenie 
Gminy Wiązowna

RADióWEK
Modernizacja ciągu pieszego 
na osiedlu

Zagospodarowanie terenu 
parku gminnego

Budowa oświetlenia parku 
gminnego

Modernizacja budynku świe-
tlicy

RUDKA
Budowa oświetlenia ul. Jodło-
wej

RZAKTA
Budowa świetlicy wiejskiej w 
Rzakcie w ramach tworzenia 
sieci świetlic wiejskich na tere-
nie Gminy Wiązowna

Modernizacja ul. Wiejskiej - 
nakładka asfaltowa

WiĄZOWNA GMiNNA
Budowa  ul. Polnej i ul. Brzozo-
wej - od ul. Boryszewskiej do 
ul. Polnej

Pomoc rzeczowa dla powiatu 
na modernizację chodnika w 
ul. Kościelnej

Przebudowa ul. Ogrodowej

Modernizacja ul. Klonowej

Budowa oświetlenia ulicznego 
ul. Bażantowej i ul. Tymotki

Budowa sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej w ul. Boryszew-
skiej dz. nr 168/17

WiĄZOWNA KOŚCiElNA
Pomoc rzeczowa dla powiatu 
na modernizację chodnika w 
ul. Kościelnej

Pomoc finansowa dla powiatu 
na budowę ul. Kąckiej

Modernizacja ul. Świerkowej - 
nakładka asfaltowa

ciąg dalszy paska na str. 18

ale nie musi, mediator wpisany na listę sta-
łych mediatorów lub do wykazu instytucji i 
osób uprawnionych do prowadzenia postę-
powania mediacyjnego prowadzonych przez 
prezesa sądu okręgowego. Mediatora mogą 
również wskazać sami uczestnicy mediacji, a 
w przypadku, gdy tego nie uczynią - wskazu-
je go organ kierujący sprawę do mediacji. 

Wydaje się, że jedną z największych zalet me-
diacji jest jej poufność, ponieważ zarówno 
mediator, uczestnicy postępowania, jak i inne 
osoby w niej uczestniczące są zobowiązani 
do zachowania w tajemnicy wszelkich infor-
macji, o których dowiedzieli się w związku 
z prowadzeniem mediacji. Takie informacje 
nie mogą także być wykorzystywane po jej 
zakończeniu. 

Z tytułu przeprowadzonej mediacji, mediato-
rowi przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot 
wydatków związanych z jej przeprowadze-
niem. Niniejsze koszty pokrywa organ admi-
nistracji publicznej, a w sprawach, w których 
może być zawarta ugoda - strony w równych 
częściach, chyba że postanowią one inaczej. 
Mediacja z pewnością może nieść ze sobą 
wiele korzyści, np. przyspieszenie prowadzo-
nego postępowania, jednakże jej powodze-
nie będzie w dużej mierze zależało od tego, 
czy jej uczestnicy będą faktycznie skłonni 
wypracowywać kompromis. 

Marek Bajson
Adwokat

Jeśli potrzebujesz porady prawnej w zakre-
sie prawa rodzinnego, spadkowego, pracy i 
spraw cywilnych i mieszkasz w gminie Wią-
zowna, skorzystaj z bezpłatnych usług praw-
nika w urzędzie gminy.

Możesz się umówić poprzez sekretariat wójta 
(tel. 22 512 58 01).

Wybierając się na takie konsultacje weź ze 
sobą komplet dokumentów, które mogą być 
potrzebne prawnikowi do oceny Twojej sytu-
acji.

Jeśli masz problem – nie zwlekaj. Zapisz się 
już dziś! Nasz prawnik jest po to, by Ci pomóc.
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lina-Prażmowski (dowódca kawalerii polskiej zdobywającej Wilno od 
bolszewików) w odezwie do mieszkańców Wilna: Z rozkazu Naczel-
nego Wodza Józefa Piłsudskiego, wojska polskie wkroczyły do Wilna. 
Przynosimy Wam wolność od wszelkiej przemocy, wyzwolenie spod 
rosyjskiego bolszewickiego despotyzmu. Zamiast absolutyzmu so-
wdepów [Sowietów], samowoli i terroru, niesiemy wielkie idee demo-
kracji Zachodu: prawdziwą wolność i równość, poszanowanie praw 
jednostek i narodów […]. Chcemy Was bronić tak od barbarzyństwa 
i anarchii Wschodu, jak i od zakusów uczynienia z tej ziemi kolonii 
niemieckiej […]. Nie narzucimy nikomu ani wiary, ani języka obcego. 
Szanować będziemy prawa każdego obywatela kraju, bez różnicy wy-
znań i narodowości.  

16 lipca 1919 – wojna polsko-ukraińska kończy się zwycięstwem Po-
laków. 

Materiały przekazane przez Ośrodek KARTA w ramach Programu „Nie-
skończenie Niepodległa”, www.nieskonczenieniepodlegla.pl www.
karta.org.pl

1 listopada 1918 – rozpoczyna się konflikt polsko-ukraiński o przyna-
leżność Lwowa. 

Koniec listopada 1918 – Polacy zajmują większą część Lwowa. 

2 marca 1919 – odbywa się spotkanie Komitetu Narodowego Pol-
skiego w Paryżu. Roman Dmowski, Prezes KNP: Jeżeli chcemy swoją 
sprawę należycie postawić dziś, to musimy przede wszystkim dowieść, 
[…] że plan, który mamy, jest to plan wytworzenia państwa silnego. 
[...]. Otóż, jeżeli się mówi o potrzebie stworzenia państwa silnego, […] 
to nie można wymawiać wyrazu „federacja”. Federacja to jest słabość, a 
nie siła. […]  Proszę panów, [...] byśmy przyjęli zasadę, że do państwa 
polskiego jednolitego, niepodzielonego na żadne polityczne jednostki, 
włączymy tylko takie obszary, które nam zapewnią bezwzględną prze-
wagę narodową w tym państwie. [...]. Nie popełniajmy tego błędu, któ-
ry zabił państwo rosyjskie. Cechą państwa rosyjskiego było to, że miało 
silniejszy apetyt niż żołądek. Łaknęło dużo, nie mogąc strawić. Wiem, że 
apetyty i my mamy, ale jesteśmy przecież zachodnim narodem i mamy 
na nie hamulec. Trzeba te apetyty pohamować, bo inaczej stworzymy 
przyszłym pokoleniom taką ojczyznę, że się przy niej nie utrzymają. 
19 kwietnia 1919 – Wojsko Polskie zajmuje Wilno; ppłk Władysław Be-

TyTUł KARTy: STAN GRANiCZNy 

Od stycznia 1919 w Paryżu trwa konferencja pokojowa, mająca ustalić nowy porządek w powojennej Europie. Tymczasem od pierwszych mie-
sięcy istnienia Polska znajduje się w konflikcie ze wszystkimi swoimi sąsiadami, musząc się dodatkowo liczyć z postępującym na zachód zagro-
żeniem bolszewickim. Józef Piłsudski, decydując się w kwietniu na wkroczenie do zajętego przez bolszewików Wilna, formułuje wobec Litwi-
nów koncepcję federacyjną. Jednocześnie Sejm postuluje objęcie przez Rzeczpospolitą ziem w granicach sprzed pierwszego rozbioru. Kwestia 
stosunku do kształtu wschodniej granicy budzi gorące dyskusje i spory. Otwarte fronty z bolszewikami na północy i Ukraińcami na południu 
określają sytuację wojenną Polski w pierwszych miesiącach po odrodzeniu. 

Wilno, koniec kwietnia 1919. Józef Piłsudski (siedzi, pośrodku) w otoczeniu żołnierzy, podczas uro-
czystości po zajęciu miasta przez Wojsko Polskie. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

NiESKOŃCZENiE NiEPODlEGłA

PARTNERZY 
MEDIALNI:

PARTNERZY 
AKCJI:

www.nieskonczenieniepodlegla.pl

52 MOMENTY 
DECYDUJĄCE O STULECIU

Materiały przygotowane w ramach prowadzonego przez Ośrodek KARTA programu 
„Nieskończenie Niepodległa”. Kierownik projektu: Marta Markowska, współpraca: zespół Ośrodka KARTA.

PARTNERZY 
MEDIALNI:

PARTNERZY 
AKCJI:

www.nieskonczenieniepodlegla.pl

52 MOMENTY 
DECYDUJĄCE O STULECIU

Materiały przygotowane w ramach prowadzonego przez Ośrodek KARTA programu 
„Nieskończenie Niepodległa”. Kierownik projektu: Marta Markowska, współpraca: zespół Ośrodka KARTA.
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Rok 1918 to rok 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Nie możemy 
jednak zapomnieć o innym bardzo ważnym 
jubileuszu - 155 lat temu wybuchł najwięk-
szy zryw niepodległościowy w dziejach 
Polski, Powstanie Styczniowe. 

Podczas walk trwających od stycznia 1863 
roku do jesieni 1864, powstańcy stoczyli po-
nad 1200 bitew i potyczek. Działania zbrojne 
nie ominęły także terenu gminy Wiązowna. 
Wydarzenia, jakie rozegrały się 3 marca 1863 
roku na polach wokół wsi Poręby są praktycz-
nie nieznane. Dlatego też Projekt Historyczny 
„Konspiracja” wyszedł z inicjatywą upamięt-
nienia nie tylko samej bitwy, ale ogółu działań 
powstańczych w naszej gminie.  

W sobotę 3 marca, czyli dokładnie w dniu 
rocznicy, w części odtworzyliśmy to wydarze-
nie. Mimo siarczystego mrozu, reprezentanci 
i sympatycy projektu w umundurowaniu z 
czasów Powstania Styczniowego stawili się o 
godzinie 10 przed kapliczką z tablicą pamiąt-
kową w Porębach. Przyszło też wielu miesz-
kańców naszej gminy!  

Krótką uroczystość otworzyła Paulina SOKÓŁ 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wią-
zownie. Następnie, po krótkim rysie historycz-
nym, odczytany został apel pamięci. Po salwie 
honorowej i złożeniu kwiatów, głos zabrał wójt 
gminy - Janusz BUDNY oraz prezes otwockie-
go oddziału PTTK - Paweł AJDACKI. Jest nam 
niezmiernie miło, że pan AJDACKI był obecny 
na uroczystościach - to właśnie on, w roku 
2003, wyszedł z inicjatywą wyremontowania 
mogiły powstańców nad Świdrem i zapocząt-
kował coroczne spotkania w tym miejscu, w 
rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. 
Dzięki jego pracy badawczej, znamy dziś wie-
le szczegółów walk powstańczych na terenie 
naszej gminy.

Po zakończeniu części oficjalnej, krótkiej roz-
mowie z mieszkańcami i wykonaniu pamiąt-
kowych fotografii, oddział rekonstruktorów 
odszedł na zachód, by pod osłoną lasu i wału 
wydmowego przejść do Glinianki.  

Wędrówka przez ośnieżony kompleks leśny 
pozwoliła wczuć się rekonstruktorom w klimat 
wydarzeń sprzed 155 lat. Kiedy oddział zbliżał 
się do Glinianki, otrzymał informacje od zwia-
dowców, że pod kościołem oczekuje rosyjski 
patrol. Powstańcy zdecydowali podzielić siły 
na dwie części i przeprowadzić natarcie na 

carskich żołnierzy z różnych kierunków. Dzięki 
temu odnieśli szybkie zwycięstwo. Insceniza-
cji potyczki przyglądało się z zaciekawieniem 
wielu mieszkańców Glinianki, ale także osób 
specjalnie na tę okazje przybyłych z dalszych 
stron. Należy dodać, że inscenizacja potyczki 
w Gliniance została zorganizowana, by więk-
sza liczba mieszkańców mogła dowiedzieć się 
o obchodzonej rocznicy bitwy pod Porębami - 
historycznie, w samej Gliniance walki nie mia-
ły miejsca.  

Po zakończeniu inscenizacji, widzowie mieli 
okazję z bliska obejrzeć stroje, wyposażenie 
i uzbrojenie zarówno powstańców jak i żoł-
nierzy rosyjskich. Członkowie Projektu Histo-
rycznego „Konspiracja” zadbali o to, aby mieć 
ze sobą rożne typy uzbrojenia, jakie wykorzy-
stywane było w czasie Powstania Styczniowe-
go, dzięki czemu łatwiej było prowadzić opo-
wieść historyczną. Po krótkim wypoczynku na 
plebanii i wykonaniu pamiątkowej fotografii 
przed wejściem do kościoła, oddział prze-
mieścił się do Malcanowa, gdzie nad stawem 
oczekiwali już strażacy z malcanowskiej OSP. 
Rekonstruktorzy przy ognisku spotkali się z 
mieszkańcami. Wielowątkowe dyskusje histo-
ryczne tam prowadzone dotyczyły nie tylko 
czasów Powstania Styczniowego. Następnym 
przystankiem na trasie rekonstruktorów był 
Żanęcin. Sprzed świetlicy wiejskiej oddział w 
szyku wyruszył w kierunku rzeki Świder. Przed 
przekroczeniem drogi krajowej nr 17, rekon-
struktorzy złożyli kwiaty i znicze pod krzyżem, 
który upamiętnia inne wydarzenie z roku 1863 
- potyczkę oddziału majora Józefa JANKOW-
SKIEGO, w wyniku której udało się odbić oko-
ło 40 Polaków, siłą wcielonych do rosyjskiego 
wojska (miało to miejsce 25 maja).   

Rekonstrukcja w Porębach 

Rekonstruktorzy odwiedzili miejsca związane z Powstaniem Styczniowym. Fot. P. Sokół

Przemarsz powstańczy. Fot. P. Ratajczyk

SPOłECZEŃSTWO
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Apel pamięci w Porębach. Fot. P. Ratajczyk

Po przekroczeniu drogi, wśród malowniczych 
krajobrazów zakoli Świdra, rekonstruktorzy po-
konali ostatni odcinek trasy - do mogiły w Emo-
wie. Tam zakończyli oficjalny program obcho-
dów. Również przy powstańczej mogile nad 
Świdrem zebrała się grupa okolicznych miesz-
kańców chcących z jednej strony oddać hołd 
poległym, z drugiej zaś - poznać rekonstruk-
torów i porozmawiać o ich hobby oraz historii.  

Była to pierwsza (i z całą pewnością nie ostat-
nia) tego typu inicjatywa historyczna na te-
renie gminy. Dzięki przyjętej formule „rucho-
mego wydarzenia”, udało się opowiedzieć o 
Powstaniu Styczniowym nie tylko w samych 
Porębach, ale w wielu miejscowościach gmi-
ny. Bardzo cieszymy się, że na każdym etapie 
naszego marszu nie brakowało osób chcą-
cych oddać hołd powstańcom, dowiedzieć 

się czegoś na temat wydarzeń z 1863 roku czy 
poznać tajniki budowy XIX wiecznej broni. W 
imieniu Projektu Historycznego „Konspiracja” 
bardzo dziękuję Gminnemu Ośrodkowi Kul-
tury, bez pomocy którego, realizacja naszego 
pomysłu nie byłaby możliwa.  

Tomasz K. Żurawski  
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Aktywność fizyczna jest niezwykle 
ważnym elementem życia każdego 
człowieka. Nie od dziś wiemy, że jest 
to niezawodny sposób na utrzymanie 
dobrej kondycji fizycznej i psychicznej 
w każdym wieku. 

Zgodnie z najnowszymi zalecaniami 
każdy człowiek powinien poświęcić na 
nią minimum 30 minut dziennie – i do-
tyczy to również seniorów! Oczywiście, 
w „srebrnym” wieku nie można sobie 
pozwolić na bardzo intensywny wysiłek 
– dlatego czas przeznaczony na ćwicze-
nia warto wydłużyć do godziny, a nawet 
półtorej umiarkowanego wysiłku. 

jaki pozytywny wpływ na naSz 
organizm ma regULarny wySiłek: 

poprawia wydolność

oddechowo-krążeniową

poprawia kondycję i SprawnoŚć 
motoryczną

redukuje tkankę tłuszczową – sprzyja 
odchudzaniu

zapobiega bóLom Stawów i mięŚni

obniża i regULUje poziom cUkrU

obniża poziom złego a podwyższa 
poziom dobrego cholesterolu

przeciwdziała tworzeniU

 zakrzepów

powoduje wydzielanie „hormonów 
szczęścia” – poprawia nasze samopo-

czucie psychiczne, redukuje stres

i napięcie 

Bardzo ważne jest wybranie takiej formy 
aktywności fizycznej, która będzie spra-
wiała nam przyjemność. Tylko systema-
tyczny wysiłek, wykonywany z przyjem-
nością wprowadzi pozytywne zmiany w 
naszym życiu. 

Przykłady treningów o umiarkowanym 

stopniu intensywności zalecanych dla 
osób starszych: 
•  intensywny  marsz  z  prędkością  ok.  5 
km na godzinę. Na naszym terenie warto 
spacerować po leśnych ścieżkach, war-
to wybrać taką trasę, żeby nie zawracać. 
Taka pętla wokół domu, to doskonały re-
laks;  
•  jazda  na  rowerze  z  prędkością  ok.  15 
km na godzinę. To wolna, bezpieczna jaz-
da. W naszej gminie przybywać będzie 
ścieżek rowerowych, więc treningi war-
to rozpocząć już teraz. Tu podstawą jest 
bezpieczeństwo. Kask to nie jest wstyd w 
żadnym wieku! 
• pływanie,  to  jeden z najlepszych spor-
tów dla seniorów. Wspaniale wpływa na 
całe ciało. Karta Seniora, którą można 
odebrać w naszym urzędzie, upoważnia 
do zniżek na wielu pływalniach; 
• ćwiczenia gimnastyczne to samo zdro-
wie. Prowadzone pod okiem doświad-
czonego trenera mogą tylko pomóc. Taki 
trener prowadzi ćwiczenia w wielu miej-
scach naszej gminy. Wystarczy się zapisać 
na zajęcia blisko domu. Zgłoszenia: Maria 
GOŚCINIAK, tel. 510 899 429. Alternaty-
wą są ćwiczenia ruchowe na siłowniach 
plenerowych. Tych w ostatnich latach 
przybyło w naszej gminie. Warto z nich 
korzystać, bo to bezpłatna i bezpieczna 
forma dbania o kondycję. 

W przypadku osób starszych, zwłasz-
cza cierpiących na choroby przewlekłe, 
przed podjęciem treningów, ich rodzaj, 
intensywność i częstotliwość należy 
skonsultować z lekarzem lub fizjotera-
peutą, w celu wykluczenia ewentualnych 
przeciwskazań. Ważnym elementem ćwi-
czeń jest również odpowiednie nawod-
nienie organizmu – nie zapominajmy o 
piciu wody zarówno przed jak i po wysił-
ku fizycznym! 

Monika Mikulska 

STAN ZAAWANSOWANiA 
iNWESTyCJi W GMiNiE 

WiĄZOWNA

WiĄZOWNA KOŚCiElNA c.d.
Budowa oświetlenia ul. Projek-
towanej i ul. Spokojnej

Budowa oświetlenia ul. Duch-
nowskiej

Projektowanie budowy oświe-
tlenia na Osiedlu Kwiatowym

Budowa oświetlenia ul. Kwiato-
wej i ul. Niezapominajki

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
ul. Kwiatowej

Doprojektowanie i wybudowa-
nie kanalizacji w ul. Projekto-
wanej

Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w ul. Dębowej

Budowa sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej w ul. Duchnow-
skiej

Budowa sieci wodociągowej w 
ul. Jagodowej

Budowa sieci wodociągowej 
dz. nr 196/16, Aleja Kwiatów 
Polskich

Podniesienie jakości życia 
mieszkańców gminy Wiązowna 
w miejscowościach Wiązowna, 
Żanęcin, Radiówek przez budo-
wę kanalizacji sanitarnej - etap II 

Budowa oświetlenia ulicznego 
w ul. Sadowej

WOlA DUCKA
Zagospodarowanie terenu 
działki nr 294

Budowa oświetlenia ul. Dział-
kowej

Projektowanie budowy 
oświetlenia ul. Leszczyny i ul. 
Słonecznej

Projektowanie budowy oświe-
tlenia ul. Wiosennej

Projektowanie budowy oświe-
tlenia ul. Mostów - etap I - odci-
nek między Wolą Karczewską, a 
Wolą Ducką

Być aktywnym to znaczy być 
zdrowym i szczęśliwym
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Podopieczni Dziennego Domu „Se-
nior - WiGOR” podejmują działania na 
wielu płaszczyznach, rozwijają swoje 
umiejętności i nawiązują współpracę, 
są otwarci na wszelkie aktywności. 

W lutym wspólnie z seniorami z Klubu 
Seniora działającego przy Stowarzy-
szeniu „Bądźmy Razem” oraz Chórem 
„Akolada” pod kierownictwem Grażyny 

KILBACH, zorganizowali projekt „Senio-
rzy i Młodzież dla Niepodległej”, po to, 
by uczcić 100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Na wydarzenie 
zaprosili mieszkańców naszej gminy, 
którzy licznie przybyli i włączyli się w 
uroczystości. 

Krystyna Motyka
senior.wigor@wp.pl

Seniorzy dla Niepodległej

STAN ZAAWANSOWANiA 
iNWESTyCJi W GMiNiE 

WiĄZOWNA

WOlA KARCZEWSKA
Pomoc rzeczowa dla powiatu 
na budowę chodnika na drodze 
powiatowej Nr 2712W w Woli 
Karczewskiej

Zagospodarowanie terenu 
działki 285 - budowa altany

Projektowanie budowy 
oświetlenia ul. Leszczyny i ul. 
Słonecznej

Budowa oświetlenia ul. Rzeki

Projektowanie budowy oświe-
tlenia ul. Mostów - etap I - odci-
nek między Wolą Karczewską, a 
Wolą Ducką

Budowa sieci wodociągowej ul. 
Rutki

ZAKRęT
Pomoc finansowa dla powiatu 
na modernizację ul. Szkolnej - 
od ul. Jana Pawła II do skrzyżo-
wania w Izabeli

Budowa ul. Jana Pawła II - etap I

Budowa ul. Długiej wraz z od-
cinkami dojazdów

Zagospodarowanie „Zakąciku” - 
budowa altany wraz z doposa-
żeniem placu 

Pomoc finansowa dla miasta 
Sulejówek na budowę oświe-
tlenia drogi krajowej nr 2 
pomiędzy ul. Rzemieślniczą a ul. 
Asfaltową w Sulejówku

Budowa siłowni plenerowej 
przy szkole w Zakręcie - na-
wierzchnia bezpieczna wraz z 
doposażeniem

Budowa sieci wodociągowej w 
ul. Nowej

żANęCiN
Budowa sieci wodociągowej w 
Żanęcinie dz. nr 132/3

Podniesienie jakości życia 
mieszkańców gminy Wiązowna 
w miejscowościach Wiązowna, 
Żanęcin, Radiówek przez budo-
wę kanalizacji sanitarnej - etap II

żywienie w życiu seniora
W lutowym numerze „Powiązań” opi-
saliśmy podstawy zdrowego żywie-
nia dla seniorów. W drugiej części 
naszego cyklu zajmiemy się piciem 
i suplementami diety. Co warto wie-
dzieć w tej kwestii? 

Osoby w podeszłym wieku często nie 
odczuwają pragnienia. Albo mają je 
niewielkie. Tym czasem bez względu na 
wiek wszyscy powinniśmy pić minimum 
2 litry wody dziennie. I woda, ta niegazo-
wana (w naszej gminie może być prosto 
z kranu) będzie najlepsza. Oczywiście 
kawa, herbata czy soki to też napoje, ale 
kawa wypłukuje magnez i może być nie-
bezpieczna dla osób z chorobami serca, 
herbata w niektórych przypadkach pita 
w nadmiarze, może podrażniać żołądek, 
soki, szczególnie te kupowane, zawie-
rają dużo cukru, a to nie jest zdrowe w 
żadnym wieku. Dlatego do nawadniania 
organizmu najlepsza jest woda. Rano 
warto na czczo wypić szklankę ciepłej 
wody z cytryną. To oczyszcza organizm. 
Pić powinniśmy nie tylko latem. Trzeba 
o tym pamiętać przez cały rok. Warto 
wyrobić w sobie nawyk regularnego się-
gania po wodę czy inne napoje. To po-
prawia stan skóry, pozwala lepiej spać, 
często niweluje bóle głowy. Organizm, 
który dostaje za mało wody szybciej się 
męczy, źle funkcjonuje.  

wypijaj codziennie ok 2 l wody. na po-
czątku wyda ci się to nierealne. po kilku 
tygodniach przyzwyczaisz do tego swój 
organizm, a on odwdzięczy ci się lepszą 
kondycją.

Suplementy diety
Polacy mają szczególną skłonność do się-
gania po „cudowne” suplementy gwaran-
tujące siłę, zdrowie i szczupłą sylwetkę. 
Jednak żadne pigułki nie zastąpią nam 
zdrowej, zbilansowanej diety, bogatej w 
świeże i odżywcze produkty. Znacznie 
lepiej wyjdziemy na inwestycji w pra-
widłowe odżywianie niż w wątpliwej 
skuteczności suplementy. Lepiej wydać 
pieniądze na świeże owoce i warzywa, 
lepszej jakości mięso i dobry, sprawdzo-
ny nabiał, niż kupować niezliczone ilości 
suplementów, witamin i odżywek. Jedy-
nym wyjątkiem jest witamina D. Zalece-
nia dietetyków i lekarzy mówią, że należy 
ją przyjmować, tak naprawdę przez cały 
rok, w dawce 2000 j/dobę.  

suplementy diety warto stosować tylko 
w szczególnych przypadkach i na wyraźne 
wskazanie lekarza. zamiast nich lepiej po 
prostu kupować dobrej jakości jedzenie. 
efekt będzie lepszy, a wydatek ten sam! 

Monika Mikulska
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Zagospodarowanie terenu 
działki wokół świetlicy wiejskiej

Budowa sieci kanalizacyjnej dz. 
nr 3/4

ZADANiA OGólNOGMiNNE
Budowa i modernizacja pero-
nów i wiat przystankowych 

Systemowa modernizacja obiek-
tów gminnych przy wykorzysta-
niu odnawialnych źródeł energii 
w formule partnerstwa publicz-
no – prywatnego w Gminie 
Wiązowna (Glinianka, Wiązowna 
Gminna, Wola Ducka, Zakręt)

Rozwój systemu dróg rowe-
rowych w Gminie Wiązowna 
(Glinianka, Lipowo, Malcanów, 
Dziechciniec, Pęclin, Wiązowna 
Kościelna, Duchnów)

Koncepcja rozbudowy kanali-
zacji w centralnej części gminy

Wybierzmy rower - Partner-
stwo dla rozwoju komunikacji 
niskoemisyjnej WOF - pomoc 
rzeczowa dla województwa 
(Emów, Wiązowna Gminna, Ste-
fanówka, Boryszew, Duchnów)

Zakup dwóch przydomowych 
oczyszczalni ścieków dla obiek-
tów gminnych

Remonty dróg Gminy Wiązowna

Termomodernizacja budynku 
szkoły w Gliniance przy ul. 
Napoleońskiej 53

Przebudowa przepustu pod ul. 
Leśną w Wiązownie

Gminne Centrum Kultury

Termomodernizacja budynku 
szkoły w Wiązownie przy ul. 
Kościelnej 20

Budowa targowiska w gminie 
Wiązowna

lEGENDA:
0  Opracowanie założeń

25  Faza projektowa / przygotowawcza

50  Kontynuacja/lub/procedura                      

wyłonienia wykonawcy

75  Realizacja zadania/lub/

pozwolenia na budowę

100  Zadanie zakończone

Złote Wiązy 2018  STAN ZAAWANSOWANiA 
iNWESTyCJi W GMiNiE 

WiĄZOWNA

Złote Wiązy czekają na najlepszych

Konkurs organizowany od 2015 r. na stałe 
wpisał się już w kalendarz wydarzeń gmin-
nych. liczymy na udział firm, które notują 
sukcesy na rynku, cechuje je przedsiębior-
czość, działalność społeczna, a także posia-
dają ciekawą ofertę oraz rzetelnie wywią-
zują się ze swoich zobowiązań. Stając się 
liderami gospodarczymi naszego regionu 
promują jednocześnie powiat i gminę.

Konkurs ten adresowany jest do firm i organi-
zacji pozarządowych, ale także do przedstawi-
cieli administracji państwowej i samorządowej, 
instytucji specjalizujących się w działaniach 
wspierających przedsiębiorczość i innowa-
cyjność sektora gospodarczego oraz stowa-
rzyszeń, fundacji i grup osób, które prowadzą 
działalność w celach społecznych. Zależy nam 
na tym, żeby wspierać przedsiębiorczość na 
terenie naszej gminy. By promować najlep-
szych przedsiębiorców i pokazywać przykłady 
najciekawszych biznesów. Żeby pokazywać 
tych, którzy tworzą miejsca pracy dla naszych 
mieszkańców.

Nagrody w konkursie przyznawane są w sze-
ściu kategoriach: Mała Firma Roku, Pracodaw-
ca Roku, Nestor Biznesu, Innowacyjna Firma 
Roku, Filantrop Roku oraz Lider Ekonomii Spo-
łecznej. Regulamin oraz wniosek o przyznanie 
nagrody dostępne są na www.tuwiazowna.pl 
w zakładce Dla Firm oraz w formie papierowej 
w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy 
Wiązowna. 

Wnioski mogą składać wszyscy, którym zależy 
na tym, aby wyróżnić firmy, stowarzyszenia, 
fundacje bądź grupę osób szczególnie przy-
czyniających się do rozwoju i promocji naszej 
gminy. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 
kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie 
się 15 maja (wtorek). Serdecznie zapraszamy 
do udziału.

Informacji dotyczących zasad i przebiegu 
konkursu udziela pracownik Urzędu Gminy 
Wiązowna – Anna Sawińska tel. 22 512 58 05, 
e-mail: a.sawińska@wiazowna.pl.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl 
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Nauka języków to przyszłość

powiatowy konkUrS języka angieLSkiego engLiSh onLy 

Organizatorem konkursu jest szkoła w Zakręcie. Konkurs objęty jest honorowym patronatem 
starosty otwockiego. Konkurs organizowany jest dla uczniów kl. 6 i 7 szkół podstawowych 
publicznych i niepublicznych z powiatu otwockiego, którzy będą działać w dwuosobowych 
drużynach – reprezentacjach szkoły. Pierwszym etapem konkursu będzie test w języku an-
gielskim. Szczegóły na stronie szkoły www.szkola-zakret.pl. Wydarzenie objęte jest patrona-
tem medialnym Gazety Samorządowej i Powiązań.                      Anna Smoderek

Uczestnicy konkursu

Na zakończenie dzieci mogły otrzymać
autograf autorki

Z Zakrętu do Józefowa

To były magiczne warsztaty

Kto wie, może zostaniemy muzykami. Fot. J. Wasiak

aktywne SłUchanie mUzyki 

Przedszkole w Zakręcie odwiedził Wojciech BUDA – muzyk, instruktor GOK w Wiązownie. 
Dzieci miały okazję poznać pianino i akordeon. Były zabawy ruchowe i zagadki muzyczne, 
które rozwijają i kształtują wrażliwość muzyczną. Grupa „Sarenki” zaprezentowała utwór „Or-
kiestra”. To było niezapomniane spotkanie, pełne muzycznych niespodzianek i pozytywnych 
emocji. Dziękujemy panu Wojciechowi za poświęcony czas i przemiłe spotkanie.   
                           Beata Kępka

warSztaty naUkowe: „nie taki mokry Lód” 

Program warsztatów naukowych skonstruowany został tak, aby w logicznym ciągu zależno-
ści, wyjaśnić dzieciom niektóre prawa fizyki. Podczas wszystkich zajęć dzieci wykonują różne 
doświadczenia, tak by zrozumieć i zapamiętać omawiane zjawiska. Na zajęciach uczestnicy za-
mienili się w naukowców robiąc czarodziejską mgłę, pękającą pianę, ogromną bańkę mydla-
ną, piszczały nawet stalowe łyżki. Mali naukowcy poznali tajniki gazowanych napojów. Zajęcia 
te, to przede wszystkim dużo dobrej zabawy, w czasie której dzieci mogą poznać podstawy 
teorii fizyki.                      Marzena Bobrowska

nataLia najLepSza w powiecie

Uczennica klasy VIIa szkoły w Zakręcie – Natalia BARCICKA, zwyciężyła w międzyszkolnym 
konkursie historycznym „Ocalić od zapomnienia” organizowanym przez szkołę podstawową 
„Strumienie” w Józefowie. Pomimo dużej konkurencji i wysokiego poziomu zmagań, Natalce 
udało się wyprzedzić wszystkich młodych historyków i zwyciężyć! Jej praca dotycząca zrzu-
towiska „Pierzyna”, została oceniona przez komisję konkursową najwyżej i była jedyną nagro-
dzoną w całym konkursie.       Natalia Maciak

warSztaty Literackie 

W szkole w Gliniance odbyły się warsztaty z pisarką Magdaleną PODBYLSKĄ, która jest z wykształ-
cenia biologiem. Wzięły w nich udział dzieci z klas 0-III. Autorka wprowadziła słuchaczy w świat 
życia nietoperzy. Następnie uczniowie oczami wyobraźni przenieśli się na Biegun Północny, aby 
uczestniczyć w ekspedycji naukowej. W warsztatach detektywistycznych dzieci poznawały życie 
koni, ich maści i chody oraz kim są: świadek, podejrzany, oskarżony i jak pytać, żeby się czegoś 
dowiedzieć. Zwieńczeniem spotkania było wspólne pisanie opowiadania. Dzieci przekonały się, że 
każdy może zostać pisarzem.                      Barbara Piętka

konkUrS „warSzawSka Syrenka”  

Ujawnienie młodych talentów recytatorskich i pobudzenie aktywności artystycznej, popula-
ryzacja literatury i kształtowanie nawyku czytania, ożywienie kontaktu z poezją polską i za-
graniczną – to główne zadania „Warszawskiej Syrenki”. W elimanacjach gminnych organizowa-
nych przez GOK wzięło udział 31 naszych uczniów. Eliminacje powiatowe już niebawem, naszą 
gminę reprezentować będą: Sylwia WELC ze szkoły w Zakręcie (kategoria: klasy 0 – III), Helena 
BOGUCKA ze szkoły w Gliniance (kategoria: klasy IV – VI) i Julia MAKULEC (kategoria: klasy VII i 
klasy gimnazjalne). Recytatorom gratulujemy, trzymamy kciuki!       Paulina Sokół 
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Sterylizacja zwierząt domowych naprawdę im pomaga! 

kontakt: adopcje@celestynow.toz.pl; tel. 22 789 70 61

Zachęcamy do adopcji zwierząt z celestynowskiego schroniska. Koty i psy ze schro-
niska można wspierać wpłacając nawet niewielkie kwoty na konto 43 10 20 11 56 
0000 7102 0061 5146 (PKO BP) lub odwiedzając je podczas cosobotnich spacerów, w 
których udział biorą także wolontariusze z Centrum Wolontariatu z Radiówka.

CZEKAJĄ NA DOM

Gmina zapłaci za zabieg

Sterylizacja i kastracja psów oraz ko-
tów jest jednym z najbardziej rozpo-
wszechnionych zabiegów chirurgicz-
nych wykonywanych codziennie w 
gabinetach weterynaryjnych w całej 
Polsce. 

Zabiegi te, pomimo różnych ludzkich 
poglądów czy przekonań, niosą sporo 
korzyści dla samych zwierząt. Oprócz 
troski o zdrowie zwierząt, ich właściciele 
decydują się na sterylizację lub kastrację 
swoich pupili z chęci zapobiegania nie-
chcianym miotom. W dzisiejszych cza-
sach trudno jest po prostu znaleźć dom 
dla kilkunastu psiaków lub kociąt rocznie. 
Niestety, nadal niektórzy ludzie na steryli-
zację czy kastrację patrzą jak na krzywdę 
wyrządzaną zwierzętom. Równocześnie 
nie widząc nic złego w topieniu, porzuca-
niu w lasach czy też na ruchliwej drodze 
dopiero co urodzonych lub lekko odcho-
wanych zwierząt!

Apelujemy do opiekunów zwierząt, aby 
zadbali o los swoich pupili oraz o los ty-
sięcy psów czekających na dom w schro-

niskach. Dzięki temu zabiegowi nie tylko 
zyskujemy pewność, że nie przyczynimy 
się do wzrostu liczby bezdomnych psów, 
ale również będziemy mieli pewność, że 
zrobiliśmy bardzo wiele, aby zapewnić 
swojemu psu czy suce spokojne, zdrow-
sze życie. Bo kastracja zapobiega także 
wielu groźnym chorobom. Jeśli mamy 
wątpliwości, zawsze możemy porozma-
wiać z weterynarzem. 

Zgodnie z przepisami znowelizowanej 
ustawy o ochronie zwierząt Gmina Wią-
zowna od 2017 roku wprowadziła dla 
mieszkańców gminy program dotowania 
zabiegów kastracji, sterylizacji i znakowa-
nia zwierząt. W 2017 roku z bezpłatnych 
zabiegów skorzystało 31 psów i 41 ko-
tów. Program jest kontynuowany w bie-
żącym roku.  

Więcej informacji pod numerem telefonu 
22 512 5 826, kom. 605 874 227 w Wy-
dziale Środowiska i Nieruchomości.

Iwona Marczyk  
i.marczyk@wiazowna.pl 

lONGi ma ok. 3 lata. Podobna jest do nieco 
„przerośniętego” jamnika. To wesoła suczka, 
wszystkich zaczepia do zabawy, chwaląc się 
swoimi zabawkami. Znaleziona w Otwocku. 
Szuka teraz swojego prawdziwego domu, w 
którym będzie kochana i bezpieczna. 
NR 198/17 

 

TOFElEK nie miał łatwego życia. Wiele lat 
spędził w schronisku unikając kontaktu z czło-
wiekiem. Dzięki cierpliwej pracy zaczął się 
otwierać. Wymaga cierpliwości i poświęcenia 
czasu na zaprzyjaźnienie. Szukamy doświad-
czonego opiekuna, któremu Tofelek zaufa i 
pokocha całym psim sercem.            NR 141/15 

DENiS znaleziony został w Otwocku na po-
czątku lutego. Jest niezwykle miłym, niedu-
żym, szorstkowłosym psiakiem. Szuka swoje-
go prawdziwego domku, z którego już nigdy 
się nie zgubi. Denis bardzo tęskni za swoim 
człowiekiem... 
NR 33/18
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impreza, która odbyła się w hali sportowej przy Szkole Podsta-
wowej w Malcanowie, cieszyła się ogromną popularnością wśród 
tancerzy i publiczności. Było żywiołowo, widowiskowo i emocjo-
nująco! 

To był pierwszy taki turniej w Gminie Wiązowna zorganizowany przez 
Szkołę Tańca Fast-Step i od razu na niesamowitą skalę. Do Malcanowa 
zjechało blisko 570 młodych tancerzy z powiatu otwockiego, mińskie-
go i piaseczyńskiego, kilku dzielnic warszawskich oraz tłumy widzów.    

Na parkiecie zmierzyły się zespoły taneczne i soliści, którzy dali nie-
zwykle emocjonujące popisy tańca standardowego i nowoczesnego. 
Oprócz występów tanecznych i rywalizacji na parkiecie przeprowa-
dzono zbiórkę charytatywną na rzecz Rysia NAWROCKIEGO. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem objął wójt Gminy Wiązowna. 
Ta impreza jest dowodem na to, jak potrzebna w naszej gminie była 
hala sportowo-widowiskowa z prawdziwego zdarzenia. Hala przy 
szkole w Malcanowie jest w pełni wyposażona w infrastrukturę, która 
pozwala przeprowadzać tego typu zawody. Szkoła dysponuje zaple-
czem niezbędnym w takich sytuacjach. Hala doskonale sprawdza się 
na co dzień, pozwalając na organizację prawdziwych zajęć wychowa-
nia fizycznego. Wykorzystywana jest także popołudniami na potrzeby 
naszych klubów sportowych. Zawody taneczne pokazały, że można ją 
także wykorzystywać do organizacji naprawdę dużych imprez, które 
świetnie promują Gminę Wiązowna w całej okolicy. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl 

Malcanów stolicą tańca! 

Młodzi tancerze zachwycili publiczność. Fot. Facebook Fast-Step Szkoła Tańca

SPORT
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Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Maciej CHOJNICKI, Michał 
MURAWSKI i Kamil SITEK. Teraz zawodników z Wiązowny czekają roz-
grywki strefowe z najlepszymi drużynami z województw: lubelskiego, 
podlaskiego i warmińsko - mazurskiego. Dużym sukcesem dla naszych 
tenisistów stołowych był także Turniej Grand Prix, w którym bezkon-
kurencyjny okazał się trener naszej drużyny -  Kamil SITEK. Mimo nie 
najlepiej rozpoczętej gry finałowej (od stanu 0:2 w setach), przy do-
pingu pozostałych zawodników, ostatecznie zwyciężył 3:2 z Damia-
nem ŚWIERCZKIEM. Kolejne powody do radości sprawił nam Michał 
MURAWSKI (GKTS Wiązowna) w parze z Kamilem SMOLIŃSKIM (IKRTS 
Józefów), którzy wywalczyli tytuł v-ce Mistrzów Województwa Mazo-
wieckiego w grze podwójnej. Tym samym zdobyli srebrny medal Mi-
strzostw Mazowsza Seniorów w Tenisie Stołowym. 

Gminny Klub Tenisa Stołowego GKTS Wiązowna swoją działalność 
rozpoczął w 2006 roku. Od tego czasu znacznie się rozwinął. Jest 
głównym animatorem zajęć w dziedzinie tenisa stołowego na terenie 
naszej gminy. Klub od początku istnienia zapewnia swoim podopiecz-
nym systematyczne treningi szkoleniowe, które są prowadzone przez 
wykwalifikowaną kadrę trenerską. Zawodnicy uczestniczą w różnego 

rodzaju turniejach, zawodach, meczach ligowych, memoriałach na te-
renie całego Mazowsza i Polski. W tym czasie GKTS Wiązowna wyszko-
lił sportowców, którzy zostali medalistami na szczeblu ogólnopolskim 
m.in. mistrzynię Polski młodziczek w singlu i deblu, brązowego me-
dalistę Mistrzostw Polski Juniorów, medalistów Mistrzostw Mazowsza 
we wszystkich kategoriach wiekowych oraz wielokrotnych mistrzów 
powiatu, nie licząc medali zdobytych na innych turniejach i zawodach 
na terenie całego kraju. Klub uczestniczy także w rozgrywkach druży-
nowych (obecnie II liga, licząc Ekstraklasę) organizowanych przez Pol-
ski Związek Tenisa Stołowego, a także prowadzi zajęcia dla amatorów. 

Od początku swojej działalności klub wspierany jest przez Gminę 
Wiązowna. Środki przekazywane przez samorząd pozwoliły rozwinąć 
GKTS od małego klubu do solidnej drużyny ligowej. W ciągu ostatnich 
10 lat nakłady gminy na utrzymanie klubu wzrosły dwukrotnie i wynio-
sły blisko 900 tys. zł sumując lata 2008-2018. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Tenis stołowy w Gminie Wiązowna - 
mamy czym się chwalić! 

W tegorocznym finale rozgrywek Drużynowego Pucharu Polski na szczeblu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego 
zespół GKTS Wiązowna pokonał 4:2 UlKS Tęcza Budki Piaseckie. 

GKTS Wiązowna w tym roku obchodzi 12-lecie istnienia. Fot. Facebook GKTS Wiązowna
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Aktywność fizyczna to świetna forma spędzania 
wolnego czasu

Karol (w środku) okazał się bezkonkurencyjny.
Fot. Facebook Szachy Gmina Wiązowna 

Walka była bardzo zacięta 

Tenis stołowy to nasza pasja. Fot. K. Sitek 

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe. Fot. U. Wróblewska

tUrniej Szachowy o pUchar Św. fLoriana 

Turniej odbył się w szkole w Gliniance i został zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w 
Gliniance. W kategorii głównej „Open” I miejsce wywalczył Tymon WRÓBLEWSKI, II miejsce zdobył 
Piotr SZOSTAK, III miejsce – Mateusz MIELCUCH. W kategorii klas V-VI – I miejsce zajął Igor GNIADEK, 
II miejsce - Dariusz SMOLAK, III miejsce – Szymon OWSIANKO. W kategorii klas III-IV – I miejsce 
zdobył Wojciech GNIADEK, II miejsce – Mirosław SMOLAK, III miejsce – Szymon DRUBKOWSKI. W 
kategorii klas I-II – I miejsce zajął Nataniel BIENIEK, II miejsce – Mariusz BIENIEK, III miejsce – Piotr 
GOŹDZIK. Najlepszym, najmłodszym zawodnikiem okazał się Karol MIELCUCH, a najlepszą zawod-
niczką – Sandra PADUCH.           Redakcja

ii grand prix wiązowny w teniSie Stołowym 

Rekordowa frekwencja podczas II Turnieju Grand Prix Wiązowny w Tenisie Stołowym 2018! Hala spor-
towa szkoły w Wiązownie „pękała w szwach”. Ponad 100 zawodników wzięło udział w turnieju. Tenis 
stołowy jest coraz bardziej popularny wśród mieszkańców naszej gminy, a Turniej Grand Prix cieszy 
się dużą popularnością i przyciąga do Wiązowny zawodników z całego Mazowsza. Dziękujemy ser-
decznie firmie Styldruk-Piotr ZAIM za ufundowanie gadżetów dla uczestników zawodów. 

Kamil Sitek 

drUżyna z zakrętU miStrzami gminy wiązowna w mini Siatkówce  

Dziewczęta ze szkoły w Zakręcie w pierwszym meczu rozgrywek grały z gospodarzami z Glinianki. 
Świetna seria serwów w wykonaniu Natalii BARCICKIEJ przyczyniła się do wygranej zespołu. Mecz 
zakończył się wynikiem 2-0 dla Zakrętu. Drużyna chłopców pierwszy mecz również rozgrywała z 
drużyną z Glinianki. Po przegranym pierwszym secie chłopcy odnieśli zwycięstwo w drugim i w 
ostatnim wygrali 2-1. O pierwsze miejsca zawodnicy z Zakrętu grali z zespołami z Wiązowny. Dziew-
częta uległy rywalkom. Chłopcy natomiast pewnie wygrali pierwszego seta i finalnie drużyna z Za-
krętu została mistrzami gminy.                 Artur Mroczek

SUkceSy młodego SzachiSty z gLinianki 

Zwycięzcą I Turnieju Grand Prix w Szkole Podstawowej nr 353 w Wesołej, w grupie B - dla dzieci 
do 9 lat –okazał się Karol MIELCUCH z Glinianki. W siedmiu rundach zdobył 7 punktów zajmując I 
miejsce. Chłopiec wygrał także I Turniej w Aninie dla dzieci urodzonych w 2009 roku i młodszych. 
Był najmłodszym uczestnikiem całego turnieju, zdobył 6 punktów na 7 możliwych. Pokonał moc-
niejszych i starszych od siebie zawodników. Przypominamy, że w 2017 roku został wicemistrzem 
Mazowsza wśród przedszkolaków. Gratulujemy!                         Stefan Grochowski

gmina wiązowna z akademią! 

Gmina Wiązowna rozpoczęła współpracę z Akademią Siatkówki. Projekt powstał z inicjatywy trzech 
polskich siatkarzy: Łukasza KADZIEWICZA, Pawła SIEZIENIEWSKIEGO, Macieja DOBROWOLSKIEGO. 
Dzięki ogromnemu doświadczeniu zdobytemu na krajowych i zagranicznych boiskach siatkarze 
nauczą nasze dzieci jak piękną przygodę mogą przeżyć, kiedy połączą swoje życie ze sportem. Za-
jęcia odbywają się w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Malcanowie, we wtorki i piątki o godzi-
nie 15.10. Opiekunami naszego oddziału Akademii są: Jakub WESOŁOWSKI oraz odpowiedzialna za 
województwo mazowieckie Joanna KACZOR – była reprezentantka Polski w piłce siatkowej. Zapisy 
i wszystkie informacje dostępne są pod numerem telefonu 666 123 544.                Michał Białek

Klub UKS Orły Zakręt wystawił mocną reprezenta-
cję. Fot. E. Rogowska i W. Czerwiński

iV tUrniej dziecięcej Ligi grappLingowej 

Na początku marca w szkole w Zakręcie odbyły się zawody grapplingowe organizowane przez 
Dziecięcą Ligę Grapplingową oraz miejscowy klub UKS Orły Zakręt. Do rywalizacji przystąpiło 
około 100 zawodników reprezentujących 12 klubów z różnych miast. UKS Orły Zakręt zakończyły 
zawody na drugim miejscu zdobywając 24 punkty. Polski Związek Zapasów i Grapplingu objął 
zawody honorowym patronatem. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał prezes związku, utytu-
łowany zapaśnik i wicemistrz olimpijski Andrzej SUPRON. Dzięki sponsorom najlepsi zawodnicy 
mogli zostać nagrodzeni wspaniałymi upominkami. Ufundowali je: Gmina Wiązowna, Hotel Brant, 
firma DIREX, Polski Komitet Olimpijski.              Artur Mroczek
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To była udana zabawa. Fot. Facebook Świetlica Izabela 

Modelka Agnieszka Ziubińska. Fot. Patrycja Witan

Wchodząc na www.strefazajec.pl możesz zapisać się 
m.in. na zajęcia z fotografii

Na koncert przybyła liczna publiczność

Platforma IBUK Libra dostępna jest wszędzie, gdzie 
masz Internet

Z pasją o historii

wyStawa „kapLiczki przeSzłoŚci – proLog” 

Wernisaż wystawy „Kapliczki przeszłości – Prolog”  Tomasza ŻURAWSKIEGO odbył się w Bibliote-
ce w Wiązownie. Nasz gość opowiedział o historii i fenomenie kapliczek przydrożnych. Przedsta-
wił również okoliczności budowy małych obiektów sakralnych. Podkreślił nietypową lokalizację 
oraz wyjątkowy charakter i styl kapliczek z różnych rejonów Polski. Pierwsze fotografie jakie 
wykonane zostały na terenie Wiązowny i okolic pochodzą z 2002 roku, niektórych kapliczek już 
nie ma, a inne zmieniły swój wygląd. Wystawa była elementem projektu fotograficznego pt. 
„Świat, którego już nie ma”.                Marzena Bobrowska 

ibUk Libra – czyteLnia czynna całą dobę! 

Nasza biblioteka wykupiła dostęp online do wybranych publikacji specjalistycznych, nauko-
wych, popularnonaukowych i beletrystycznych w języku polskim na platformie IBUK Libra. 
To oznacza, że przez stronę internetową www.libra.ibuk.pl można korzystać z tych zbiorów. 
Korzystanie z platformy IBUK Libra możliwe jest przez siedem dni w tygodniu. Możemy stwo-
rzyć własną półkę z książkami myIBUK i pracować z tekstem: dodawać zakładki, robić notatki 
bezpośrednio w tekście, wyszukiwać słowa i frazy oraz sprawdzać znaczenie wyrazów w słow-
nikach i encyklopediach PWN.         Marzena Kopka

oStatki po StaropoLSkU 

Koncert walentynkowo – ostatkowy w Woli Karczewskiej pozwolił znaleźć się nam „Nad dacha-
mi Paryża”. Scenografia nawiązująca do święta zakochanych, przygotowana przez seniorów z 
Dziennego Domu „Senior-WIGOR”, utwory znanych wykonawców m. in. Edith PIAF, Jacquesa 
BRELA, Charlesa AZNAVOURA; zaprezentowane najpiękniejsze piosenki francuskie wszech-
czasów takie jak: „Milord”, „Niebo nad Paryżem”, a do tego słodki poczęstunek – wszystkie te 
elementy sprawiły, że zmysły zgromadzonych zostały poruszone. Artyści z Teatru z Zagłębia 
w Sosnowcu, z Teatru Śląskiego w Katowicach – wykonawcy koncertu – zapewnili doskonałą 
zabawę poprzez zachęcenie do wspólnego muzykowania.                                            Paulina Sokół

www.Strefazajec.pL – czy znaSz tę Stronę?  

Strefa zajęć to strona internetowa Wiązowskiego Ośrodka Kultury. Pełna oferta ośrodka jest 
dostępna tu on-line. Na stronie można się też zapisać na zajęcia, zdobyć informacje i szczegóły 
dotyczące harmonogramów. Aby skorzystać z portalu wystarczy założyć swój profil. System 
jest niezwykle wygodny dla rodzin wielodzietnych, ponieważ rodzic zakłada jeden profil ro-
dzinny, dodając tam dane swoich dzieci – jeden login i hasło dla wszystkich. Istnieje możliwość 
płatności on-line – bez wychodzenia z domu: szybko i wygodnie. Dzięki temu portalowi mamy 
możliwość bezpośredniego kontaktu z każdym uczestnikiem – informacje o absencjach in-
struktorów, o dodatkowych spotkaniach, o wszelkich atrakcjach trafiają bezpośrednio do Pań-
stwa.             Paulina Sokół

Święto kobiet w izabeLi

Świetlica w Izabeli gościła damską część społeczności naszej gminy. Spotkanie zorganizowano z 
okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Panie bawiły się, rozmawiały, korzystały z porad stylistki 
oraz makijażystki, wysłuchały prelekcji na temat zdrowia. Świetlica w Izabeli po raz kolejny za-
tętniła życiem. Jest to niezwykły przykład jak ważna jest integracja społeczności lokalnej, która 
może odbywać się dzięki sieci świetlic i łatwemu dostępowi do nich. Podczas zabawy powstał 
kolejny pomysł na oryginalne świętowanie Dnia Matki – zapraszamy na międzypokoleniową 
akcję Matka Polka – artystyczne portrety fotograficzne naszych matek, córek, wykonane przez 
fotografów z sekcji fotograficznej GOK. Szczegóły wkrótce.          Paulina Sokół

modeLka agnieSzka ziUbińSka w obiektywie

Sekcja fotograficzna Gminnego Ośrodka Kultury pracowała z modelką Agnieszką ZIUBIŃSKĄ. 
Każdorazowo taka sesja, daje ogrom możliwości nabywania i szlifowania umiejętności. Pod-
czas zajęć, do fotografii portretowej pozowała także Ewelina BOGUCKA. Sesja z modelkami 
dała grupie możliwość zrobienia wielu niezwykłych i pięknych fotografii. Jeśli chcesz dołączyć 
do grupy i znaleźć w fotografii swoją odskocznię, albo spróbować swoich sił w roli modela lub 
modelki, napisz lub zadzwoń: e-mail: krystian.herncisz@gok-wiazowna.pl, tel. 662 24 00 24. 
                      Krystian Herncisz
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Kabaret „Na chwilę” zachwycił publiczność. 
Fot. M. Szczepek – Sekcja Fotograficzna GOK

Ponad 48 tys. zł na leczenie Rysia! 
W hotelu Brant 4 marca odbył się Koncert Charytatywny „Grzegorz 
Turnau i Przyjaciele dla Rysia Nawrockiego”. Rysio jest bohaterem 
gminnej akcji „Świąteczna Radość Pomagania”. Od grudnia w po-
moc chłopakowi zaangażowana jest cała gmina. 

Specjalnie na tę okazję dla Rysia wystąpił kabaret „Na chwilę” składa-
jący się z przedstawicieli urzędu i jednostek organizacyjnych z pełnym 
humoru przedstawieniem. Ryś od drugiego roku życia walczy o zdro-
wie. Po operacji usunięcia guza umiejscowionego w okolicy splotu ra-
miennego, uszkodzeniu uległy nerwy i mięśnie jego lewej ręki. Odbyła 
się już jedna operacja rekonstrukcji nerwów, ale potrzebne są dwie 
kolejne i bardzo dużo rehabilitacji. 

W przerwie między występami aktor Jakub WESOŁOWSKI i Joanna 
IWAŃSKA poprowadzili serię licytacji, między innymi medalu przeka-
zanego przez tatę Rysia za udział w misji w Afganistanie V i VI zmiany 
NATO ISAF AFGANISTAN. Wśród przedmiotów licytowanych medal od 
samego początku miał najwyższą wartość. Początkowo sentymental-
ną, szczególnie dla rodziny. Jak się później okazało został wylicytowa-
ny za najwyższą kwotę - 5,5 tys. zł. Darczyńców było wielu - wszystkich 
fantów nie zdołano zlicytować tego wieczoru. Wiele z nich jest wciąż 

dostępnych, np. bardzo ciekawe obrazy, rzeźby i przedmioty – gratki 
dla fanów sportu. Cała lista dostępna na Facebook GOK Wiązowna. 

W nastrój zadumy wprowadził nas koncert Grzegorza TURNAUA. Arty-
sta, wybrane utwory prezentował w sposób komiczny i żartobliwy, co 
niewątpliwie spodobało się publiczności. Koncert i licytacja nie były 
by możliwe bez wsparcia sponsorów, artystów, którzy zrezygnowali ze 
swoich honorariów. Na zakończenie odbył się bankiet oraz koncert ze-
społu Half Time Trio Cover Band. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w wydarzeniu oraz 
zdecydowali się wesprzeć Rysia. Dziękujemy także wszystkim ofiaro-
dawcom przedmiotów na licytację, osobom które włączyły się w orga-
nizację, partnerom i mediom. Dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli 
mogliśmy pomóc Rysiowi NAWROCKIEMU.

Każdy z nas może pomóc chłopcu. Wystarczy, że przekaże na jego le-
czenie 1% podatku. Można to zrobić wpisując w odpowiednim miejscu 
KRS 0000142952 z dopiskiem "Nawrocki Ryszard". 

Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

Zasłuchany Rysio na kolanach u mamy. Fot. M. Szczepek – Sekcja Fotograficzna GOK

Artysta wykonał m. in. utwór Cichosza.
Fot. M. Szczepek – Sekcja Fotograficzna GOK
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Znany kompozytor, skrzypek jazzowy i dyrygent – Krzesimir DęB-
SKi spotkał się z mieszkańcami naszej gminy. Największą sławę 
przyniosła mu muzyka filmowa – skomponował utwory do 58 fil-
mów fabularnych m.in. „Kingsajz”, „Ogniem i mieczem”, „W pusty-
ni i w puszczy”.

Tym razem wystąpił w roli pisarza i to nie muzyka była tematem spo-
tkania, ale promocja książki o jednej z największych tragedii jaka do-
tknęła Polaków. Książka „Nic nie jest w porządku. Wołyń – moja rodzin-
na historia” opowiada historię rodziny autora (dziadków i rodziców). 
Napisał ją na podstawie opowieści ojca, który cudem uratował się z 
mordu, jakiego dokonali Ukraińcy na Polakach mieszkających w Ki-
sielewie na Wołyniu 11 lipca 1943 roku. Relacje świadków tej rzezi, w 
tym rodziców Krzesimira DĘBSKIEGO, są wstrząsającym świadectwem 
ludobójstwa. Autor przedstawił słuchaczom swoje prywatne zdanie i 
odczucia, opowiedział o dramatycznych losach Polaków na Ukrainie, 
o niezapomnianych przez nas – Polaków kartach polsko-ukraińskiej 
historii. „Nic nie jest w porządku” to rozliczenie Krzesimira DĘBSKIEGO 
z rodzinną przeszłością, ale także wołanie o zbiorową pamięć dla ofiar 
zbrodni. Na zakończenie autor rozdawał autografy, pozował do zdjęć i 
rozmawiał ze słuchaczami. 

Teresa Naperty
kontakt@bibliotekawiazowna.pl

Zasłuchany Rysio na kolanach u mamy. Fot. M. Szczepek – Sekcja Fotograficzna GOK

Bibliotekarze polecają

Paweł Zuchniewicz „Sio-
stra naszego Boga. Nie-
zwykła historia hanny 
Chrzanowskiej”. 
Hanna CHRZANOWSKA była 
kobietą niezwykłą. Gdy umarła, 
tysiące krakowian żegnały ją 
ze łzami w oczach, a kondukt 
żałobny prowadził sam kar-
dynał Karol Wojtyła. Kobieta 
o wielkim sercu, pielęgniarka, 
instruktorka, gotowa nieść 
pomoc tym, od których wszy-
scy odwracali wzrok. W czasie 
wojny straciła ojca i brata, ko-
munistyczne władze utrudnia-
ły jej pracę, a decydując się na 
całkowite oddanie potrzebują-
cym, zrezygnowała z własnych 
wygód. 

Krystyna Janda, Katarzy-
na Montgomery „Pani 
zyskuje przy bliższym po-
znaniu” 
Książka pięknie wydana, stwo-
rzona w duecie z dziennikarką 
Katarzyną MONTGOMERY jest 
obszernym opracowaniem na 
temat aktorki. Zawiera bar-
dzo interesującą mieszankę 
tekstów oraz zdjęć. Rozmowy 
JANDY z dziennikarką prze-
platane są felietonami aktorki, 
wspomnieniami wielu osób i 
wywiadami udzielonymi in-
nym dziennikarzom. Książka 
jest bardzo szczera, będąca 
idealnym dopełnieniem dzia-
łalności publicznej artystki.   

Zbigniew herbert „Raport 
z oblężonego miasta” 
Wiersz ten jest jednym z naj-
bardziej znanych polskich 
utworów poetyckich lat osiem-
dziesiątych XX wieku. Został 
opublikowany anonimowo 
na łamach czasopisma „Zapis” 
w okresie stanu wojennego i 
bezpośrednio nawiązuje do 
tych wydarzeń, choć można go 
odnieść również do czasów II 
wojny światowej czy do całego 
okresu PRL. Utwór jest wyra-
zem buntu wobec ówczesnej 
rzeczywistości Polski. Tytułowe 
oblężenie stanowi kryptonim 
stanu wojennego. 
 

Książka dostępna w bibliotece w 
Wiązownie. 

Książka dostępna w filii 
biblioteki w Gliniance. 

Książka dostępna w filii 
biblioteki w Duchnowie.

Niecodzienne spotkanie z niezwykłym człowiekiem 

„Nic nie jest w porządku…” 
Krzesimir Dębski 



Będzie się działo

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Wiązowna  
o IV przetargu nieograniczonym na sprzedaż 

nieruchomości

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Wiązowna  
o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż 

nieruchomości

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Wiązowna  
o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż 

nieruchomości

1. Dz. nr ew.: 441 obr. geod. Lipowo
KW nr WA1O/00038490/2

2. Powierzchnia: 0,1375 ha
3. Nieruchomość przeznaczona do 

sprzedaży
4. Cena wywoławcza: 130 000,00 zł brutto
5. Termin przetargu:

16.04.2018 roku godz. 1000

6. Miejsce przetargu:
Urząd Gminy Wiązowna
ul. Lubelska 59

7. Wadium: 13 000,00 zł

1. Dz. nr ew.: 192/3 obr. geod. Rzakta
KW nr  WA1O/00051907/6

2. Powierzchnia: 0,1025 ha
3. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży
4. Cena wywoławcza: 84 000,00 zł brutto
5. Termin przetargu:

16.04.2018 roku godz. 1100

6. Miejsce przetargu:
Urząd Gminy Wiązowna
ul. Lubelska 59

7. Wadium: 8 500,00 zł

1. Dz. nr ew.: 8 obr. geod. Kopki
KW nr  WA1O/00074875/9

2. Powierzchnia: 0,0900 ha
3. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży
4. Cena wywoławcza: 105 000,00 zł brutto
5. Termin przetargu:

16.04.2018 roku godz. 1200

6. Miejsce przetargu:
Urząd Gminy Wiązowna
ul. Lubelska 59

7. Wadium 10 500,00 zł

Ogłoszenia o przetargu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wiązowna, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Środowiska i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59,

pok. nr 011, nr tel. 22 512 58 20 i 22 512 58 22.

14-15.04.2018 r.
74. rocznica zrzutowiska „Pierzyna” w Malcanowie.
W programie: rekonstrukcje historyczne, pokazy uzbrojenia.

19.04.-26.04.2018 r.
Wiosenna edycja czwartków lekkoatletycznych w szkole w Gliniance.

21.04.2018 r. godz. 11.00
Mecz Junior Mł:  Advit – KS Orzeł Parysów (Wiązowna, ul.Sportowa 
15).

21.04.2018 r. godz. 14.00
Mecz Orlik: Advit – LKS Mazur Karczew (Wiązowna, ul.Sportowa 15).

21.04.2018 r. godz. 16.30
Mecz A Klasa: Advit – OKS Start Otwock (Wiązowna, ul.Sportowa 15).

22.04.2018 r. godz. 11.00
Mecz żak: Advit – KS ZWAR III Warszawa (Wiązowna, ul. Sportowa 15).

22.04.2018 r. godz. 12.30
Mecz Młodzik: Advit – PKS Radość Warszawa (Wiązowna, ul. Sporto-
wa 15).

22.04.2018 r.
Dzień Ziemi w świetlicy w izabeli
W programie: sprzątanie świata, sadzenie drzew i krzewów, EKOwarsz-
taty plastyczne, gry i zabawy.

24.04.2018 r.
Xi Konkurs Piosenki Polskiej
Karty zgłoszenia oraz regulamin dostępne na stronie www.gok-wia-
zowna.pl.

25.04.2018 r. 
Spotkanie autorskie z łukaszem Wierzbickim - autorem książki dla 
dzieci „Ocean to pikuś” w Bibliotece w Wiązownie.

25.04.2018 r. 
Mistrzostwa Gminy Wiązowna w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Pod-
stawowych w szkole w Wiązownie.
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30.03.2018 r. godz. 20.00
Mecz A Klasa: Polonia II Warszawa S.A. – Advit (Warszawa, ul. Kon-
wiktorska 6).

7.04.2018 r. godz. 12.00 
Mecz GKTS Wiązowna vs EKS MlEXER Elbląg.

7.04.2018 r. godz. 14.30 
Mecz A Klasa: Advit – LZS Wisła Dziecinów (Wiązowna, ul. Sportowa 
15).

7.04.2018 r. godz. 17:00 
Wernisaż wystawy sekcji rysunku i malarstwa GOK. Wystawa 
sekcji rysunku i malarstwa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązow-
nie w Galerii Więzy będzie czynna przez 3 weekendy. Zwiedzanie po 
uzgodnieniu telefonicznym 22 789 06 96.

7.04.2018 r. godz. 11:00
Pierwsze zajęcia Kursu Samoobrony dla Kobiet
Zajęcia odbywać się będą przez 9 kolejnych sobót. Kurs dofinan-
sowany przez GOK. Koszt dla uczestniczek: 50 zł. Zapisy: zapisy@
gok-wiazowna.pl oraz tel. 22 780 41 79.

11.04.2018 r.
Mistrzostwa Gminy Wiązowna w Mini Piłce Nożnej Chłopców i 
Dziewcząt w Zakręcie.

14.04.2018 r. godz. 10.00
Mecz Junior Mł: UKS Aszwoj Rembertów – Advit, A Klasa: PKS 
Radość Warszawa – Advit (Warszawa, Al. Gen. A. Chruściela „Mon-
tera” 103).

14.04.2018 r. godz. 14.00
Mecz Orlik: UKS Lesznowola – Advit Młodzik: PS Life Siennica – Ad-
vit, Żak: MLKS Victoria Sulejówek – ADVIT (Lesznowola, ul. Szkolna 6).

14.04.2018 r. godz. 18.00
Szantowisko w świetlicy w izabeli
W programie: morskie opowieści, śpiewanie szant, degustacja kuch-
ni peruwiańsko-pirackiej, gry i zabawy, nauka węzłów żeglarskich, 
konkursy i nagrody dla prawdziwych wilków morskich.



4 marca Wiązownę odwiedziło ponad 2,7 tys. zawodników i zawod-
niczek udowadniając, że zimowa aura pasjonatom biegania nie-
straszna. Bo w Wiązownie nie biega się tylko dla wyniku, ale także 
(a może przede wszystkim), dla dobrego rozpoczęcia sezonu i dla 
zabawy. 

Kilkustopniowy mróz i momentami silny wiatr (zwłaszcza po nawrocie 
półmaratońskiej trasy) nie ułatwiał biegu. Zwłaszcza, że poprzednie 
edycje imprezy przyzwyczaiły nas do wręcz wiosennych warunków. 
Jednak te, cięższe niż do tej pory, warunki pogodowe nie wystraszy-
ły pasjonatów biegowego szaleństwa – trasę półmaratonu pokonało 
1561 zawodników i zawodniczek, a Wiązowskiej 5-tki – 673. To był re-
kordowy bieg, nigdy wcześniej w 38. letniej historii Półmaratonu Wią-
zowskiego nie wystartowało tylu zawodników! Najszybciej na mecie 
połówki zameldowali się Emil DOBROWOLSKI (z czasem 1:06:50) i An-
gelika MACH (1:15:20), która do ostatnich metrów walczyła o pierwsze 
miejsce na podium z Dominiką STELMACH. 

Spośród biegających mieszkańców naszej gminy, najszybciej na mecie 
zameldowało się małżeństwo z Glinianki – Agnieszka i Robert WÓJCIK. 

Półmaraton Wiązowski nie byłby tą samą imprezą bez rozegrania Bie-
gów Dziecięcych i Młodzieżowych, z wisienką na torcie: Biegiem Kra-
snoludków dla najmłodszych zawodników. Biegi te, tradycyjnie już, 
poszły na pierwszy ogień niedzielnych biegowych zmagań. W biegach 
wzięło udział prawie 500 zawodników i zawodniczek. Na podium z na-
szej gminy stanęli: Maksymilian KARDAS (II miejsce 300 m - chłopcy), 
Marcel NEJMAN (III miejsce 300 m - chłopcy), Hanna CICHOSZ (I miejsce 
300 m - dziewczynki), Hanna JÓŹWICKA (I miejsce 600 m – dziewczyn-
ki), Jakub KRAWCZYŃSKI (II miejsce 1000 m – chłopcy).

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za to, że byliście z nami, że wspar-
liście akcję „Biegnę dla Rysia”, że tego zimowego dnia po prostu chciało 
Wam się chcieć! To dzięki Wam i z myślą o Was możemy organizować 
kolejne edycje Półmaratonu Wiązowskiego. 

Dziękujemy naszym niezawodnym sponsorom i partnerom za okazane 
wparcie, wolontariuszom za poświęcony czas. Bez Was nie udałoby się 
zorganizować imprezy na takim poziomie. 

Dziękujemy za fajnie spędzony czas i zapraszamy do Wiązowny, bo ko-
lejny, 39. Półmaraton Wiązowski wystartuje 24 lutego 2019 r. – już dziś 
serdecznie zapraszamy! 

Redakcja  
tukontakt@wiazowna.pl

Kolejny Półmaraton Wiązowski
przeszedł już do historii!  

Pobiegli już po raz 38. Fot. M. Sosnowska 

Sponsorzy Generalni:
ATS DISPLAY

NIVETTE
Warbud

PKO Bank Polski

Sponsorzy Główni:
SuperDROB

DAKOMA
ASMA Polska

KOTWICA
Marcato

FIDELTRONIK INIGO
CROSS Jeanswear

PREFAGBUD
GRYCAN Lodziarnie Firmowe

AUCHAN Polska
IMMOCHAN Polska

RANK Progress
TABIT

Fundacja RECAL
LEKARO
WAWEL
KK-POL

WHEELER

Sponsorzy Wspierający:
DOZBUD Development

Chantal
ORLEN UPSTREAM

SAUERESSIG Polska
MARWELL
MATMON

ARM Różańscy
IMPOL Hurtownia Zbigniew Ogiński

TOMIRAF
Fabryka Kabli MADEX

JULINEK Park Rozrywki

Darczyńcy:
Zakłady Piekarskie „Oskroba”
Huta Szkła Gospodarczego
Hotel i Restauracja RELAKS

Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna
Bractwo Strzelców Kurkowych LECHITY
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris

Mobilis Group
Auto Koczyk

GOVITA
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

Stowarzyszenie WAWRZYNIOKI
TEXLAND

PHU JANKIER Mechanika pojazdowa 

Fot. P. Pieniak



38. Półmaraton 
Wiązowski

Fot. Małgorzata Sosnowska


