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Do starego pawilonu handlowego wkrótce przenie-
sie się Gminny Ośrodek Kultury. Budynek przejdzie 
gruntowny remont i całkowicie zmieni swoje funk-
cje. Na str. 12 opisujemy kolejne etapy tej ważnej 
dla nas metamorfozy.

Nowe przedszkole, które powstaje właśnie w Woli 
Duckiej to 100 miejsc dla najmłodszych dzieci w na-
szej gminie. Będą mogły do niego chodzić nawet 
dzieci 2,5-letnie. Budynek, który powstaje w  ra-
mach projektu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, 
będzie też pełnił funkcję świetlicy wiejskiej. Na stro-
nie 19 przedstawiamy szczegóły inwestycji.

12

Oszuści, którzy wykorzystują życzliwość i otwartość 
osób starszych, nie mają żadnych skrupułów. Są 
bezwzględni i wyrachowani. Na str. 16 prezentu-
jemy metody jakimi się posługują. Radzimy też, co 
zrobić, by nie paść ich ofiarą.
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Rozbudowa gminnych 
szkół na półmetku

To największa inwestycja w historii naszej gminy. Jeszcze 
nigdy nie budowaliśmy tak dużo i tak szybko. Projekt mo-
dernizacji budynków szkolnych w gminie Wiązowna wart 
jest blisko 70 mln zł. Za pół roku wszystkie nasze dzieci 
będą się uczyć w wyremontowanych, nowoczesnych szko-
łach, w doskonałych warunkach i na jedną zmianę!
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Jednoczesna rozbudowa trzech szkół 
podstawowych – w  Gliniance, Wią-
zownie i  Zakręcie. Poważny remont 
w gimnazjum w Gliniance oraz budowa 
przedszkola i świetlicy w Woli Duckiej – 
te inwestycje rozpoczęliśmy przed wa-
kacjami w poprzednim roku szkolnym. 
Dziś jesteśmy na półmetku. Ze względu 
na skalę robót budowlanych, koniecz-
ność zapewnienia ciągłej pracy w roz-
budowywanych szkołach i gigantyczny 
budżet, proces nie jest prosty. Ale już 
dziś możemy śmiało powiedzieć, że po 
zimie nie mamy opóźnień, a  napięty 
harmonogram robót realizowany jest 
terminowo, i że efekty tej pracy już na-
prawdę widać.

W Woli Duckiej powstaje przedszko-
le gminne z pomieszczeniami świetlicy 
wiejskiej. W jednym budynku znajdzie 
się miejsce dla najmłodszych dzie-
ci w gminie (4 oddziały przedszkolne), 
a także dla mieszkańców Woli Duckiej, 
którzy ze świetlicy będą mogli korzystać 
przez cały tydzień. Początkowo zakłada-
liśmy, że stary budynek świetlicy da się 
wyremontować i zaadaptować na potrze-
by przedszkola. Po ekspertyzie wykona-
nej przez naszych wykonawców okazało 
się, że to nieefektywne rozwiązanie. Za 
te same pieniądze przedszkole zbuduje-
my prawie od podstaw. Teraz w budynku 
wylewany jest strop, a zaraz potem ruszy 
budowa pierwszego piętra.

W szkołach w Gliniance i Zakręcie trwa-
ją prace przy budowie nowych skrzy-
deł. To konieczne rozwiązanie, bo dzieci 
w naszej gminie co roku przybywa. Dla-
tego modernizacja szkół musiała się 
wiązać z dobudowaniem nowych części 
budynków. I tak w Zakręcie powstanie 
skrzydło, w którym znajdzie się 19 sal 
lekcyjnych dla dzieci starszych i edukacji 

wczesnoszkolnej. Ponadto kuchnia przy-
stosowana będzie do sporządzania na 
miejscu posiłków dla ok. 400 uczniów 
oraz stołówka. Przy szkole przebudo-
wane zostaną parkingi i chodniki. Szko-
ła, do której wrócą dzieci we wrześniu 
tego roku, będzie tak naprawdę zupeł-
nie nowym budynkiem z  niemal dwa 
razy większą przestrzenią użytkową. 
Na 4 miesiące przed planowanym od-
biorem robót nie mamy tam większych 
opóźnień. Jestem zadowolony z dotych-
czasowej współpracy z przedsiębiorstwa-
mi, które zainwestowały w  rozbudowę 
naszych szkół – mówi wójt Janusz BUD-
NY. Regularnie odwiedzam place budowy 
i widzę, jak sprawnie i szybko postępują 
roboty. Jestem przekonany, że nowy rok 
szkolny otworzymy w naszej gminie już 
w  nowej rzeczywistości, a  nasze szkoły 
będą dowodem na to, że samorząd może 
naprawdę wiele, jeśli ma realne popar-
cie swoich mieszkańców. Nowe skrzydło 
budowane jest także w szkołach w Gli-
niance i Wiązownie. W sumie w obu bu-
dynkach łącznie przybędzie prawie 40 
sal lekcyjnych. To tak, jakbyśmy w cią-
gu jednego roku szkolnego wybudowali 
w  gminie zupełnie nową, dużą szko-
łę. W Gliniance powstanie też kolejna 
w gminie hala sportowa.

W modernizacji naszych szkół cho-
dzi także o  coś więcej niż rozbudowa 
i zwiększenie przestrzeni do nauki. Roz-
budowywane szkoły przechodzą także 
gruntowną termomodernizację. Zosta-
ną w nich zamontowane pompy ciepła 
i  nowe systemy grzewcze. Wymienio-
na zostanie cała hydraulika grzewcza. 
To przyniesie dwie bardzo wymierne 
korzyści. Po pierwsze budynki szkolne 
w naszej gminie staną się przyjazne dla 
środowiska, będą zużywały zdecydowa-
nie mniej energii, a tym samym mniej 

zanieczyszczały powietrze. To szczegól-
nie ważne w czasach, w których tak wie-
le mówi się o smogu i sposobach walki 
z  nim. Drugi efekt termomoderniza-
cji jest jeszcze bardziej wymierny. Roz-
budowa szkół odbywa się w systemie 
Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. 
To oznacza, że fundusze na rozbudowę 
szkół pochodzą od prywatnych inwesto-
rów. My będziemy tę inwestycję spłaca-
li przez kolejne lata (do 2033 roku). Ale 
dzięki wymianie źródeł ciepła i ocieple-
niu szkół, koszty ich eksploatacji relatyw-
nie spadną, co w części pokryje wydatki 
na spłatę rat.

Rozbudowa szkół jest dziś na półmetku 
– wszystko wskazuje na to, że terminy 
określone w harmonogramach budowy 
są realne i możliwe do dotrzymania. Cze-
ka nas jeszcze etap wykończenia nowych 
części szkół, ale mamy już doświadcze-
nie z budowy szkoły w Malcanowie. Za 
blisko 14 mln zł stworzyliśmy tam w cią-
gu 3  lat nowoczesną i przyjazną dzie-
ciom przestrzeń. Dziś mamy pewność, że 
tak samo będzie w pozostałych szkołach. 
Wartość inwestycji w  budynki oświa-
towe w naszej gminie w czasie tej ka-
dencji samorządu to ponad 84 mln zł. 
Nie mogliśmy dłużej czekać, nie mogli-
śmy wybierać, które dzieci zasługują na 
nową szkołę jako pierwsze, a które mogą 
czekać – mówi wójt Janusz BUDNY. Ten 
projekt na lata rozwiąże problem lokalo-
wy w oświacie, nawet przy założeniu, że 
liczba mieszkańców naszej gminy będzie 
szybko rosła.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Efekty pracy 
już widać

Szkoła w Wiązownie
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Jesteśmy w zarządzie „Stowarzysze-
nia Metropolia Warszawa”

Janusz BUDNY – wójt Gminy Wiązowna 
został wybrany do zarządu Stowarzysze-
nia „Metropolia Warszawa”, do którego od 
roku należy nasza gmina. W zarządzie zna-
leźli się reprezentanci wszystkich powiatów 
województwa mazowieckiego. Stowarzy-
szenie zostało powołane, żeby integrować 
samorządy wokół spraw związanych z ob-
szarem metropolitalnym. Obszarem, który 
powstał naturalnie wokół Warszawy. O sto-
warzyszeniu zrobiło się głośno za sprawą 
ubiegłorocznego pomysłu włączenia oko-
licznych gmin do Warszawy i stworzenia 
mega gminy, ze scentralizowaną admini-
stracją. To dzięki głośnym protestom miesz-
kańców i współpracy samorządów udało 
się powstrzymać poselski projekt ustawy. 
Stowarzyszenie wsparło kampanię „Nic 
O Nas Bez Nas”, o której mówiono w ca-
łym kraju.  Redakcja

Otwarta sobota

Byliśmy do Państwa dyspozycji w sobotę 
7 kwietnia od 08:00 do 16:00. Każdy kto 
odwiedził nas tego dnia, otrzymał kolo-
rowy kubek z  logo gminy. W zamian za 
pracującą sobotę nasi urzędnicy odbio-
rą dzień wolny w piątek 4 maja. Podczas 
otwartej soboty swoje sprawy załatwi-
ły w urzędzie 42 osoby. Kolejna otwarta 
sobota 27 października. Pracujące sobo-
ty organizujemy z myślą o tych osobach, 
które nie mogą przyjść do urzędu w tygo-
dniu. Już dziś zapraszamy.  Redakcja

Rusza budowa S17 od węzła Lubel-
ska do obwodnicy Kołbieli

W ubiegłym tygodniu wojewoda ma-
zowiecki wydał decyzję zezwalającą na 
budowę drugiej części odcinka S17 po-
między węzłem Lubelska a początkiem 
obwodnicy Kołbieli. Decyzja umożliwi 
przejęcie nieruchomości pod budowa-
ną drogę na tym odcinku. Rozpocznie 
się również procedura odszkodowaw-
cza. Budowa drogi ekspresowej S17 od 
węzła Lubelska do początku obwodni-
cy Garwolina podzielona jest na trzy 
odcinki realizacyjne: węzeł Lubelska – 
początek obwodnicy Kołbieli, obwod-
nica Kołbieli i  od końca obwodnicy 
Kołbieli do początku obwodnicy Gar-
wolina. Na pierwszy i ostatni wydano 
już decyzje ZRID, a  w  sprawie środ-
kowego trwa jeszcze postępowanie 
prowadzone przez Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki. Redakcja

Nowe tabliczki z nazwami ulic

Na przestrzeni ostatnich lat na te-
renie naszej gminy wiele ulic uzy-
skało nowe nazwy, a  wraz z  nimi 
tabliczki informacyjne. Na skutek dzia-
łań atmosferycznych wiele z  nich wy-
maga wymiany. Jeśli w Państwa okolicy 
stare tablice z  nazwami ulic są znisz-
czone, nieczytelne, zaniedbane, prosimy 
o zgłaszanie tego do Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej (email: biuro@zgk-wia-
zowna.pl, tel. 22 789 01 33). To ułatwi 
sprawną wymianę tych tablic.  

Redakcja

Gazyfikacja Gminy

Nawiązaliśmy kontakt z  Polską Spół-
ką Gazownictwa w  zakresie gazyfika-
cji naszej gminy. Mieszkańcy wypełniali 
ankiety dotyczące deklaracji podłącze-
nia się do sieci gazowej. Wpłynęło po-
nad 700 ankiet, na podstawie których 
opracowaliśmy mapę gazyfikacji i prze-
kazaliśmy ją do spółki. Z  pierwszych 
rozmów wynika, że PSG jest zaintereso-
wane wybudowaniem sieci szkieletowej 
z głównym „kręgosłupem” w drodze po-
wiatowej 2709W ul. Rajska w Żanęcinie, 
dalej ul. Majowa w Dziechcińcu aż do 
Glinianki do skrzyżowania z drogą po-
wiatową ul. Łąkową. Kolejnym etapem 
jest zasilenie w gaz Radiówka. Budowa 
gazociągu w ul. Mostów w stronę Gli-
nianki w drodze powiatowej oraz gazy-
fikacja Emowa.  Maciej Nejman

Jesteśmy na Instagramie

Profil tuwiazowna.pl jest już na Insta-
gramie. Będziemy tam zamieszczali cie-
kawe zdjęcia z życia gminy. Można nas 
znaleźć wchodząc na nasz portal inter-
netowy www.tuwiazowna.pl i  klikając 
w odnośnik do Instagrama, który znaj-
duje po prawej stronie. Od czterech lat 
prowadzimy też fanpage tuwiazowna.pl 
na Facebooku, na którym zamieszczamy 
aktualne informacje i wiadomości. Ob-
serwuje nas już ponad 1700 osób. Dołącz 
do nas! Prześlij nam informację na adres 
tukontakt@wiazowna.pl. Redakcja

Tym razem na sobotnich interesantów 
czekały kolorowe kubki

Już wkrótce szybciej dojedziemy do Lublina

Wymienimy zniszczone tablice

Czy PSG wybuduje u nas nowe gazociągi?Wspólnie dla metropolii

Zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku
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Nowa inwestycja na terenie naszej 
gminy – ścieżka rowerowa łącząca 
nas z  gminą Halinów i  Józefowem, 
która przebiegać będzie przez Duch-
nów, Stefanówkę, Boryszew i  Wią-
zownę, budzi duże zainteresowanie. 
Z Państwa opinii wiemy, że to bardzo 
oczekiwana inwestycja.

Nasi rowerzyści chwalą technologię, w któ-
rej ta ścieżka zostanie wykonana. Gładki 
asfalt jest wygodniejszy i  bezpieczniej-
szy niż często ostatnio stosowana kost-
ka betonowa. W Państwach komentarzach 
pojawia się pytanie, dlaczego ścieżka na 
naszym odcinku dwukrotnie zmienia prze-
bieg, zmuszając rowerzystów do zmiany 
pasa ruchu i przejazdu przez DW 721.

Dzieje się tak za każdym razem, kiedy po-
bocze po jednej stronie drogi zwęża się 
tak bardzo, że nie ma możliwości popro-
wadzenia tamtędy ścieżki, a jednocześnie 
po drugiej stronie drogi taka możliwość 
istnieje. Oczywiście, istniała teoretyczna 

możliwość, że na potrzeby tej inwestycji 
pozyskamy fragmenty działek poprzez pro-
cedurę wywłaszczeń, co umożliwiłoby pro-
wadzenie ścieżki jedną stroną. To jednak 
rozwiązanie tylko teoretyczne – szczegól-
nie, że ścieżka jest fragmentem większej 
inwestycji obejmującej 6 gmin i w sumie 
45 km drogi. Cały projekt jest możliwy do 
wykonania pod bardzo konkretnymi wa-
runkami. Jednym z nich jest termin reali-
zacji. Istniało duże niebezpieczeństwo, że 
w wyznaczonym terminie nie uda nam się 
przejąć prywatnych nieruchomości. Wtedy 
stracilibyśmy unijne dofinansowanie war-
te n naszym terenie 4,9 mln zł. 

Drugim ważnym czynnikiem była kwestia 
kosztów. Przejęcie tych nieruchomości 
wiązałoby się z dużym obciążeniem bu-
dżetu gminy, na które w sytuacji jednocze-
snej rozbudowy szkół i budowie nowego 
przedszkola (70 mln zł) czy wsparcia fi-
nansowego modernizacji i remontów dróg 
powiatowych (2 mln zł), po prostu było-
by niemożliwe.

Projektując tę inwestycję byliśmy świa-
domi, że ścieżka „przekładana” na różne 
strony drogi nie jest idealnym rozwiąza-
niem. Wybraliśmy jednak wariant, który 
gwarantował nam wykonanie inwesty-
cji w czasie. Nie chcieliśmy w tę budowę 
inwestować też więcej niż było absolut-
nie konieczne, ponieważ budżet inwe-
stycyjny naszej gminy jest już napięty. 
Zrobiliśmy jednak wszystko, by ścieżka 
była bezpieczna. Przejazdy dla rowerów 
będą dodatkowo oznakowane i oświetlo-
ne. Układ infrastruktury drogowej będzie 
wymuszał na kierowcach spowolnienie 
jazdy w tych miejscach.

Jesteśmy pewni, że ta ścieżka jest po-
trzebną i  cenną inwestycją. Mieszkań-
cy naszej gminy i gmin ościennych będą 
z niej korzystali codziennie. Droga będzie 
bezpieczna i komfortowa, choć dziś nie-
które decyzje projektantów wydają się 
być może zaskakujące.

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

Ścieżka rowerowa – 
opłacalny kompromis

Budowa ścieżki ruszyła już w Wiązownie
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Jest decyzja o pozwoleniu na budo-
wę CH w Góraszce

Decyzja obejmuje budowę I etapu Cen-
trum Handlowego „Kolorowe Życie” 
w Góraszce (na terenie dawnego lądo-
wiska), w  skład którego wchodzą bu-
dowa: galerii handlowo – usługowej, 
budynku handlowo – usługowego „Dom 
i Ogród”, stacji paliw z budynkiem ka-
sowym i wiatą, stacji uzdatniania wody, 
masztu reklamowego, terenów manew-
rowych, dróg wewnętrznych oraz miejsc 
parkingowych. Inwestor prace budow-
lane rozpocznie w tym roku. Czas reali-
zacji inwestycji szacowany jest na ok. 
16-18 miesięcy. Budowa CH w Górasz-
ce ściśle powiązana jest z budową dro-
gi S17 oraz z budową drogi ekspresowej 
S-2. Szczegółowe informacje dotyczą-
ce CH Góraszka znajdziemy na stronie 
www.auchangoraszka.pl. Redakcja

Teren rekreacyjny przy Izbie 
Regionalnej

Dzięki dofinasowaniu, które przyznano 
nam w ramach „Mazowieckiego Instrumen-
tu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” 
(10 tys. zł) już wkrótce przy Izbie Regio-
nalnej w Gliniance powstanie teren, który 
sprzyjać będzie integracji i rekreacji miesz-
kańców. W pierwszej kolejności z funduszu 
sołeckiego poprawiliśmy stan techniczny 
rowu melioracyjnego przy ul.  Napoleoń-
skiej. Następnie teren po starej mleczarni 
oprócz nasadzeń zieleni, ławeczek i koszy 
na śmieci zyska alejki. Redakcja

Nowoczesne ogrzewanie w Kącku

W świetlicy w  Kącku zainstalowano 
pompy ciepła i  instalację centralnego 
ogrzewania, co pozwala wykorzysty-
wać budynek przez cały rok. Instalacja 
jest dość droga – kosztowała 90 tys. zł, 
ale koszty związane z jej obsługą w ko-
lejnych latach będą już minimalne. Ta-
kie ogrzewanie jest znacznie tańsze niż 
gazowe, węglowe czy olejowe. Jest też, 
co ma ogromne znaczenie na terenie 
naszej gminy, ekologiczne. Po zamonto-
waniu pompy koszt ogrzewania świetli-
cy spadł o ponad 60 procent. 

Tomasz Mielnicki

Boisko przy świetlicy w Góraszce

Gmina Wiązowna uzyskała dofinansowa-
nie na zagospodarowanie terenu wokół 
świetlicy w Góraszce, gdzie wybuduje-
my rekreacyjne boisko. Złożony przez 
nas wniosek o pomoc finansową z bu-
dżetu Województwa Mazowieckiego zo-
stał pozytywnie oceniony pod względem 
formalnym i merytorycznym. Przyznano 
nam 10 tys. zł w ramach „Mazowieckie-
go Instrumentu Aktywizacji Sołectw MA-
ZOWSZE 2018”. Po podpisaniu umowy 
o dofinansowanie przystąpimy do reali-
zacji projektu. Redakcja

Altany w Woli Karczewskiej 
i Zakręcie

Podpisaliśmy umowę na wykonanie 
dwóch drewnianych altan, które zosta-
ną wybudowane na terenie działki 138/4 

w m. Zakręt (Zakącik) oraz na terenie 
działki 285 w  Woli Karczewskiej przy 
ul.  Doliny Świdra. Altany będą pełniły 
funkcję rekreacyjną dla użytkowników 
placów zabaw i  siłowni plenerowych. 
Wartość inwestycji to 63 tys. zł z cze-
go z  funduszu sołeckiego Sołectwa 
Wola Karczewska przeznaczono 10 tys. 
zł i 20 tys. zł z funduszu sołeckiego So-
łectwa Zakręt. Pozostałe koszty inwesty-
cji zostaną pokryte z budżetu gminy.  

Ewelina Kowalska

Budowa świetlicy w Pęclinie ruszyła

Świetlica w Pęclinie będzie trzecim bu-
dynkiem powstałym w ramach budowy 
sieci świetlic wiejskich na terenie naszej 
gminy. W budynku znajdzie się aula, po-
mieszczenie socjalno-kuchenne, sani-
tariaty i  pomieszczenia gospodarcze. 
Świetlica będzie ogrzewana elektrycznie 
ale zainstalujemy w niej instalację foto-
woltaiczną, która zmniejszy koszty eks-
ploatacji. Będzie to pierwsza świetlica 
w naszej gminie wyposażona w odna-
wialne źródła energii. 

Tomasz Mielnicki

Wizualizacja CH w Góraszce. Zapraszamy na zajęcia do świetlicy

Stawiamy na rozwój sportu

Altany zostaną wybudowane do 15 czerwca
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Zagospodarujemy teren przy Izbie

Wejście do budynku będzie przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych

Informacje do opublikowania 
w „Powiązaniach”  

można przesyłać na adres: 
tukontakt@wiazowna.pl.
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Radni na marcowej sesji podjęli 20 
uchwał. Wśród nich znalazły się uchwa-
ły dotyczące zmian w budżecie gminy, 
które pozwolą na złożenie wniosku 
o pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie 
w wysokości 1.813.118,00 zł.

Pozyskane środki przeznaczymy na „Re-
witalizację przestrzeni publicznej w m. 
Wiązowna poprzez utworzenie Centrum 
Aktywności Lokalnej – Termomoderni-
zacja i  rozbudowa budynku publiczne-
go przy ul.  Lubelskiej 53” (pawilon). 
W ramach zadania zostaną wykonane 
prace termomodernizacyjne oraz roz-
budowa, przebudowa i zmiana sposo-
bu użytkowania.

Radni zajęli się zmianą miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego p.n. „Wiązowna Kościelna Gródek 
– bis”, która polega na wprowadzeniu 
nowych zapisów odnoszących się do za-
pewnienia mniejszej liczby miejsc par-
kingowych. Obecnie na terenie objętym 
ww. planem istnieją już inwestycje zaj-
mujące znaczne powierzchnie z  jed-
noczesnymi niewielkimi potrzebami 
parkingowymi, natomiast uchwały na-
kładały obowiązek posiadania większej 
liczby miejsc parkingowych, które nie są 
wykorzystywane.

Radni głosowali również nad szere-
giem uchwał środowiskowych, takich 
jak wykaz kąpielisk i ustalenie sezonu 

kąpielowego na terenie gminy, któ-
ry obowiązywać będzie od 15 czerwca 
do 31 sierpnia. Jak co roku radni przy-
jęli „Program opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz program zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Wiązowna w 2018 roku”. Okre-
śla on zasady, na jakich gmina podejmu-
je interwencje w sprawach bezdomnych 
zwierząt i  co robi, by zmniejszyć ich 
bezdomność.

Podjęte zostały trzy uchwały w  spra-
wie zwiększenia pomocy dla Powiatu 
Otwockiego na: modernizację chodnika 
w Wiązownie na ul. Kościelnej, wyko-
nanie odcinka ciągu pieszo-rowerowe-
go od Ośrodka Zdrowia w  Gliniance 
do przejścia dla pieszych przy budyn-
ku po gimnazjum w Gliniance, wybudo-
wania chodnika w Woli Karczewskiej. 
Rada Gminy zdecydowała się zwięk-
szyć pomoc ze względu na to, że realny 
koszt inwestycji, jak wynika ze złożo-
nych ofert, będzie wyższy niż pierwot-
nie zakładano.

To tylko niektóre z uchwał, którymi za-
jęli się radni. Więcej w  Biuletynie In-
formacji Publicznej Gminy Wiązowna 
oraz w Biurze Rady, pok. 207. Przypo-
minamy, że sesje zawsze są otwarte dla 
wszystkich.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Z pracy 
Rady Gminy

 BOLESŁAWÓW

25
Projektowanie budowy oświe-
tlenia w kierunku Dobrzyńca od 
skrzyżowania ul. Szlacheckiej 
z ul. Bażantów i ul. Młynarską

 BORYSZEW

25 Zagospodarowanie terenu wo-
kół świetlicy wiejskiej 

 CZARNÓWKA

25 Projektowanie budowy oświe-
tlenia ul. Kaliny 

 DUCHNÓW

25
Modernizacja ul. Spacero-
wej – dotacja z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego 

75 Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej 

50 Zagospodarowanie świetlicy 
wiejskiej wraz z doposażeniem

25 Budowa Duchnowskiego Domu 
Kultury

 DZIECHCINIEC

50

Pomoc rzeczowa dla powiatu 
na budowę ciągu pieszo – ro-
werowego od ul. Olchowej do 
ul. Piaskowej, w tym ciąg pie-
szo – rowerowy w Gliniance

50

Pomoc finansowa dla powiatu 
na wymianę nakładki asfalto-
wej na ul. Dworskiej na odcin-
ku pomiędzy Dziechcińcem, 
a Pęclinem 

25 Modernizacja ul. Piaskowej 

25 Zagospodarowanie terenu wo-
kół świetlicy wiejskiej

25 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Miodowej i ul. Ziołowej

 EMÓW

50 Modernizacja ul. Sosnowej

100
Budowa kanalizacji sanitar-
nej ul. Gołębia, ul. Sosnowa 
i ul. Runa Leśnego

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Radni przeznaczy-
li kolejne środki na 

drogi powiatowe
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Wykaz uchwał w sprawach:

75 Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Sosnowej i ul. Gołębiej

25 Budowa wodociągu i kanaliza-
cji w ul. Jasnej

 GLINIANKA

25
Pomoc rzeczowa dla powiatu 
na budowę ciągu pieszo – ro-
werowego od Ośrodka Zdrowia 
do przejścia dla pieszych

0
Budowa dróg osiedlowych 
– wzmocnienia i nakładki 
asfaltowe

0
Budowa ul. Szkolnej – od 
ul. Napoleońskiej do mostu 
wraz z parkingiem przy szkole 

50 Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w centrum Glinianki

25

Budowa ogrodzenia działki 
gminnej przeznaczonej na po-
trzeby mieszkańców sołectwa 
Glinianka II wraz z zagospoda-
rowaniem terenu

25
Budowa oświetlenia drogi po-
wiatowej nr 2709W na dwóch 
odcinkach Lipowo-Malcanów 
i Lipowo-Glinianka

50 Budowa oświetlenia 
ul. Wawrzynieckiej

25 Rozbudowa boiska 
KS Glinianka 

25 Modernizacja budynku Izby 
Regionalnej

100 Konserwacja rowu melioracyj-
nego przy ul. Marzeń 

 GÓRASZKA

50
Projektowanie budowy ul. Krót-
kiej wraz z dojazdami, w tym 
ul. Pięknej w Majdanie

25 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Kaczeńców i ul. Liliowej

25 Budowa sieci kanalizacyjnej 

25 Doposażenie świetlicy wraz 
z zagospodarowaniem terenu 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

39.LIV.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.;

40.LIV.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.;

41.LIV.2018 dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna;

42.LIV.2018 udzielenia pomocy finansowej w  formie dotacji celowej dla Po-
wiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2712W w miejscowości 
Kruszówiec;

43.LIV.2018 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie 
geodezyjnym Glinianka;

44.LIV.2018 wyrażenia zgody na zbycie udziału w zabudowanej nieruchomości 
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 207/2 w obr. geod. Rzakta, wraz z  lokalem 
mieszkalnym znajdującym się na tej nieruchomości oraz ustanowienia ograniczo-
nego prawa rzeczowego;

45.LIV.2018 wyrażenia zgody na zbycie udziału w zabudowanej nieruchomości 
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 207/2 w obr. geod. Rzakta, wraz z  lokalem 
użytkowym znajdującym się na tej nieruchomości oraz ustanowienia ograniczone-
go prawa rzeczowego;

46.LIV.2018 przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji spółkom 
wodnym działającym na terenie gminy Wiązowna oraz sposobu ich rozliczania;

47.LIV.2018 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stano-
wiącej własność Gminy Wiązowna;

48.LIV.2018 ustalenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Wiązowna;

49.LIV.2018 wykazu kąpielisk na terenie gminy Wiązowna;

50.LIV.2018 określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiązowna w 2018 roku;

51.LIV.2018 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego p.n. „Wiązowna Kościelna Gródek-bis” przyjętego uchwałą 
nr 107.XV.2015 z dnia 29 września 2015 r.;

52.LIV.2018 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego p.n. „Wiązowna Kościelna Gródek-bis” przyjętego uchwałą 
nr 89.XXV.2016 z dnia 31 maja 2016 r.;

53.LIV.2018 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w  Otwocku 
w sprawie podziału Powiatu Otwockiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, 
nadania numerów okręgom wyborczym i określeniu liczby radnych wybieranych 
w okręgu wyborczym;

54.LIV.2018 zwolnień od podatku od nieruchomości;

55.LIV.2018 zmiany uchwały nr 16.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 stycz-
nia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na bu-
dowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W;

56.LIV.2018 zmiany uchwały nr 13.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 stycz-
nia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na mo-
dernizację chodnika na drodze powiatowej nr 2705W w Wiązownie na ul. Kościelnej;

57.LIV.2018 zmiany uchwały nr 17.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 stycz-
nia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na bu-
dowę chodnika na drodze powiatowej nr 2712W w Woli Karczewskiej;

58.LIV.2018 zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Wiązowna z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zada-
nia pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie 
Centrum Aktywności Lokalnej – ZADANIE 1 – Termomodernizacja i rozbudowa bu-
dynku publicznego przy ul. Lubelskiej 53.
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Gminny Ośrodek Kultury od lat ma po-
ważne kłopoty lokalowe. GOK wykorzy-
stuje pomieszczenia w budynku straży 
pożarnej w Wiązownie. Ale są one za 
małe, niedostosowane do potrzeb i wy-
magają gruntownego remontu.

W latach ubiegłych powstał plan budo-
wy Wiązowskiego Centrum Kultury. Jed-
nak samorząd poprzedniej kadencji nie 
zdecydował się go zrealizować, a teren 
przeznaczony pod budowę WCK zago-
spodarowano. Rozwiązanie, które teraz 
wcielamy w życie, jest najbardziej racjo-
nalne – mówi wójt Janusz BUDNY. Stary, 
wysłużony pawilon handlowy w centrum 
Wiązowny jest doskonale zlokalizowany. 
Idealnie nadaje się na potrzeby ośrodka 
kultury. Przejęliśmy go, a teraz etapami 
będziemy go modernizowali. W ten spo-
sób stworzymy ośrodek kultury z praw-
dziwego zdarzenia. Coś, czego nie udało 
się kilka lat temu.

Powstanie tu Centrum Aktywności Lo-
kalnej. Miejsce przeznaczone dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych. Pomieszczenia 
budynku będą między siebie dzielić 
Gminny Ośrodek Kultury oraz powsta-
ła niedawno na terenie naszej gminy 
Spółdzielnia Socjalna „Odmiana”. Takie 
połączenie pomoże integrować miesz-
kańców w różnym wieku i z różnymi po-
trzebami. Znajdą tu swoją przestrzeń 
nie tylko uczestnicy zajęć organizowa-
nych przez GOK, ale także ludzie z nie-
pełnosprawnościami czy trudnościami 
społecznymi. Spółdzielnia socjalna bę-
dzie się zajmowała aktywizacją osób 
wykluczonych. Będzie im np. pomaga-
ła w organizacji pracy. Członkowie spół-
dzielni są już odpowiedzialni m.in. za 

utrzymanie zieleni w miejscach publicz-
nych naszej gminy.

Modernizacja budynku podzielona zo-
stała na trzy etapy. W związku z kosz-
towną rozbudową szkół, którą obecnie 
prowadzimy w  gminie, nie mogliśmy 
sfinansować całej inwestycji jedno-
cześnie. Pierwszy etap, na który Gmi-
na Wiązowna zabiega o preferencyjną 
pożyczkę z  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w  Warszawie. Liczymy na ponad 
1 mln 800 tys. zł. Za te pieniądze pa-
wilon zostanie ocieplony, wymienimy 
w nim okna, drzwi, cały system grzew-
czy, zbudujemy nowoczesną kotłownię 
i pompę ciepła, co w przyszłości obni-
ży koszty eksploatacji. Wymienimy po-
krycie dachu. Zmodernizowany zostanie 
także cały budynek wewnątrz. Ten etap 
prac przeprowadzimy w całości do koń-
ca 2018 roku.

Kolejne dwa etapy to zagospodaro-
wanie bezpośredniego sąsiedztwa bu-
dynku, a  potem całego terenu wokół 
dzisiejszego pawilonu, banku, pocz-
ty. Powstanie tu strefa zielona, zmie-
nimy układ komunikacyjny, na nowo 
rozplanujemy miejsca parkingowe. Na 
przeprowadzenie tych etapów musimy 
jeszcze znaleźć finansowanie, ale nasz 
pomysł na rewitalizację tej części gmi-
ny spotyka się z uznaniem wielu insty-
tucji. Wszystko więc wskazuje na to, że 
już w niedalekiej przyszłości centrum 
Wiązowny zmieni się nie do poznania.

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

Ośrodek kultury 
zamiast pawilonu 
handlowego

Tak będzie wyglądało 
Centrum Aktywności 
Lokalnej

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

 IZABELA

25

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

25

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

25 Zagospodarowanie terenu 
świetlicy wraz z wyposażeniem

25 Budowa sieci wodociągowej 
dz. nr 83/15 

 KĄCK

50
Pomoc rzeczowa dla powiatu 
na wykonanie nakładki asfalto-
wej w ul. Majowej 

25 Projekt i wykonanie oświetle-
nia ulicznego ul. Malowniczej 

 KOPKI

25
Budowa świetlicy wiejskiej 
w Kopkach w ramach tworze-
nia sieci świetlic wiejskich na 
terenie Gminy Wiązowna

25 Budowa sieci wodociągowej 

 KRUSZÓWIEC

50
Pomoc finansowa dla powiatu 
na modernizację drogi powiato-
wej w miejscowości Kruszówiec

 LIPOWO

25 Zagospodarowanie terenu 
działki nr 147

25 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Armii Krajowej 

25
Budowa oświetlenia drogi po-
wiatowej nr 2709W na dwóch 
odcinkach Lipowo-Malcanów 
i Lipowo-Glinianka

 MAJDAN

25

Pomoc rzeczowa dla powiatu 
na modernizację drogi powia-
towej Majdan, Izabela, Micha-
łówek, Duchnów – na odcinku 
między Majdanem a Izabelą 
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Nasi policjanci pracu-
ją w  starym, sfatygowa-
nym, a przede wszystkim 
od dawna za małym bu-
dynku przy ul.  Kościel-
nej w Wiązownie. W ciągu 
najbliższych dwóch lat to 
się jednak diametralnie 
zmieni. Dzięki współpracy 
Gminy Wiązowna i Policji 
rozpoczęła się procedu-
ra, której finałem będzie 
budowa nowoczesnego 
posterunku.

Dlaczego go potrzebujemy?
W naszej okolicy już wkrótce będzie 
musiało pracować więcej policjantów. 
To efekt dynamicznego rozwoju gminy. 
Dwie gigantyczne drogi, wielkie centrum 
handlowe w Góraszce, kolejne niedale-
ko, w Duchnowie i stale rosnąca liczba 
mieszkańców (dziś jest już nas ponad 
12 tysięcy), to wszystko sprawia, że pra-
cy dla funkcjonariuszy jest coraz więcej. 
Posterunek, z którego dziś korzystają, 
należałoby natychmiast rozbudować. 
Ale to inwestycja, która zwyczajnie się 
nie opłaca. Powiększenie istniejącego 
budynku byłoby trudne ze względu na 
stosunkowo niewielką działkę, na której 
jest usytuowany. Do tego, co się często 
zdarza przy takich inwestycjach, koszt 
modernizacji i rozbudowy byłby wyższy 
niż budowa nowego obiektu.

Jak Gmina Wiązowna  
wspiera Policję?
Po pierwsze za zgodą Rady, Gmina Wią-
zowna przekazuje Policji działkę, na 
której zostanie wybudowany nowy po-
sterunek. To doskonała lokalizacja. Przy 
ulicy Leśnej w centrum Wiązowny. Nie-
mal naprzeciwko Placu Centrum. Dział-
ka wyposażona jest we wszystkie media. 
Ma ponad 3 tys. m2, to wystarczająca 
wielkość, by wybudować tam posterunek 
i  zapewnić odpowiednią liczbę miejsc 
parkingowych. W przyszłości będzie to 
obiekt, który umożliwi pracę 20 policjan-
tów, może z  posterunku przekształcić 
się w wyższą formę organizacyjną jaką 
jest komisariat. Lokalizacja w centrum 

Wiązowny pozwoli policjantom na szyb-
ki dojazd i do centrum handlowego i do 
dróg S17 i A2. Rada Gminy przekazała 
także 300 tys. zł na Wojewódzki Fun-
dusz Wsparcia Policji. Te pieniądze po-
zwolą na przygotowanie dokumentacji 
projektowej. Na jej podstawie wykonany 
zostanie szczegółowy kosztorys. Policja 
zakłada, że nowy budynek będzie kosz-
tował około 6 mln zł. Inwestycja ma się 
zakończyć jeszcze w 2020 roku, a nasza 
gmina zadeklarowała na ten rok dodat-
kowy milion złotych.

W ciągu ostatnich czterech lat Gmina 
Wiązowna wspierała Policję wieloma 
działaniami. W  imieniu mieszkańców 
dofinansowaliśmy zakup nowego radio-
wozu dla naszych policjantów (30 tys. 
zł z budżetu gminy), dofinansowaliśmy 
zwiększenie liczby patroli policyjnych 
(16 tys. zł), wspieraliśmy posterunek 
materiałami biurowymi. Finansujemy 
etat dzielnicowego i  pracownika ad-
ministracyjnego, a  dzielnicowych wy-
posażyliśmy w laptopy. Nasi policjanci 
uczestniczą w  wielu akcjach eduka-
cyjnych organizowanych w  gminnych 
szkołach. Co roku organizowane są 
debaty o  bezpieczeństwie, podczas, 
których mieszkańcy mogą zgłosić pro-
blemy i uwagi dotyczące działania poli-
cji. Jesteśmy przekonani, że tylko dobra 
współpraca policji i samorządu może za-
owocować podniesieniem bezpieczeń-
stwa mieszkańców.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Nowy posterunek 
policji w Wiązownie

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25

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

0
Projektowanie budowy ul. We-
sołej – od ul. Widocznej do 
wiaduktu na S17

25 Budowa oświetlenia ul. Równej

50
Projekt budowy odcinka 
ul. Pięknej wraz z dojazdami, 
w tym ul. Krótka w Góraszce

25 Doprojektowanie kanalizacji 
Zagórze-Majdan

25
Kompleksowa kanalizacja Gmi-
ny Wiązowna – Projektowa-
nie budowy części wschodniej 
miejscowości 

25 Budowa sieci wodociągowej 
dz. ew. 246/9

25

Kompleksowe rozwiązanie za-
opatrzenia Gminy Wiązowna 
w wodę w tym: budowa sie-
ci wodociągowej w Majdanie 
dz. nr 37/15

50
Budowa świetlicy wiejskiej 
w Majdanie w ramach tworze-
nia sieci świetlic wiejskich na 
terenie Gminy Wiązowna

 MALCANÓW

0 Przebudowa ul. Żwirowej – od 
ul. Mazowickiej – etap I

25 Zagospodarowanie terenu 
działki nr 211 

25
Budowa oświetlenia drogi po-
wiatowej nr 2709W na dwóch 
odcinkach Lipowo-Malcanów 
i Lipowo-Glinianka

25 Budowa oświetlenia ul. Letniej 

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

25
Kompleksowe rozwiązanie za-
opatrzenia Gminy Wiązowna 
w wodę – budowa sieci wodo-
ciągowej w ul. Szyszkowej
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Pokładne to opłata za grób. Wniesie-
nie takiej opłaty na konto zarządcy 
cmentarza nie daje nam jednak pra-
wa własności do grobu. Uiszczenie jej 
oznacza tylko, że na 20 lat została za-
warta umowa z zarządem cmentarza 
o korzystanie z grobu.

Stanowi ona gwarancję, że przez okres, 
za który została uiszczona opłata, nie 
będzie tam pochowana inna osoba 
(spoza rodziny), nawet gdyby grób zo-
stał zaniedbany. Jednoznacznie stanowi 
o tym art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o cmen-
tarzach: grób nie może być użyty do 
ponownego chowania przed upływem 
lat 20. Po upływie lat 20 ponowne uży-
cie grobu do chowania nie może na-
stąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi 
zastrzeżenie przeciw temu i uiści opła-
tę, przewidzianą za pochowanie zwłok. 
Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 
lat 20 i może być odnowione.

Pokładne nie ma nic wspólnego z pra-
wem do grobu. O tym, kto ma prawo 
do grobu i  jak długo ono trwa, decy-
duje bliskość i natężenie kultu pamięci 
osoby zmarłej, jaki do niej żywią bli-
scy opiekujący się grobem. Prawo do 
grobu nie wygasa samoistnie z powo-
du nieuiszczenia opłat za grób ziem-
ny. Jednak bez wniesienia pokładnego 
nie możemy mieć pewności, że zarząd-
ca cmentarza nie zdecyduje się pocho-
wać w grobie, do którego mamy prawo 
innej osoby. Wtedy bliscy tej osoby, tak 
jak my, będą mieli prawo do tego gro-
bu. Zarządca cmentarza nie ma nawet 
obowiązku poinformować nas o  tym, 
że z powodu niewniesienia pokładne-
go w grobie bliskiej nam osoby może 
zostać pochowany ktoś inny.

Adwokat
Marek Bajson

Jeśli potrzebujesz porady praw-
nej w zakresie prawa rodzinnego, 
spadkowego, pracy i spraw cywil-
nych i  mieszkasz w  gminie Wią-
zowna, skorzystaj z  bezpłatnych 
usług prawnika w urzędzie gminy. 
Możesz się umówić poprzez se-
kretariat wójta (tel. 22 512 58 01). 
Prawnicy przyjmują:
 w poniedziałki godz. 12–16
 w środy godz. 12–16
 w czwartki godz. 08.30–12.30

Wybierając się na takie konsultacje weź ze sobą komplet doku-
mentów, które mogą być potrzebne prawnikowi do oceny Two-
jej sytuacji. Jeśli masz problem – nie zwlekaj. Zapisz się już dziś! 
Nasz prawnik jest po to, by Ci pomóc.

Prawo do grobu

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

 MICHAŁÓWEK

25
Zagospodarowanie działki 
w Michałówku na potrzeby pę-
tli autobusowej 

25 Modernizacja drogi wew. na dz. 
nr ew. 38

50
Budowa oświetlenia ul. Ta-
jemniczej w miejscowości 
Michałówek

 OSIEDLE PARKOWE

50
Podniesienie bezpieczeństwa 
przestrzeni publicznej poprzez 
wykonanie przyłącza energetycz-
nego i remont bramy wjazdowej

 PĘCLIN

50

Pomoc finansowa dla powiatu 
na wymianę nakładki asfalto-
wej na ul. Dworskiej na odcin-
ku pomiędzy Dziechcińcem, 
a Pęclinem 

25
Zagospodarowanie terenu 
działki przy ul. Krótkiej – plac 
zabaw, siłownia plenerowa 
wraz z parkingiem 

50
Budowa świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Pęclin, wraz 
z niezbędną infrastrukturą

 PORĘBY

25
Modernizacja budynku w Porę-
bach w ramach tworzenia sie-
ci świetlic wiejskich na terenie 
Gminy Wiązowna

 RADIÓWEK

50 Modernizacja ciągu pieszego 
na osiedlu 

100 Zagospodarowanie terenu par-
ku gminnego 

25 Budowa oświetlenia parku 
gmninnego 

0 Modernizacja budynku 
świetlicy

 RUDKA

50 Budowa oświetlenia 
ul. Jodłowej

 RZAKTA

0
Budowa świetlicy wiejskiej 
w Rzakcie w ramach tworzenia 
sieci świetlic wiejskich na tere-
nie Gminy Wiązowna

25 Modernizacja ul. Wiejskiej – 
nakładka asfaltowa

Przeczytaj, jakie 
przepisy regulują 
prawo do grobu
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7 maja 1920 – Wojsko Polskie wkra-
cza do Kijowa.

Koniec maja 1920 – bolszewicy prze-
chodzą do kontrofensywy.

13 czerwca 1920 – ostatnie jednost-
ki Wojska Polskiego opuszczają Kijów.

25 lipca 1920 – bolszewicy przełamu-
ją obronę rzeki Zbrucz.

Materiały przekazane przez Ośrodek 
KARTA w  ramach Programu „Nieskoń-
czenie Niepodległa”, www.nieskoncze-
nieniepodlegla.pl, www.karta.org.pl.

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.

Kwiecień 1920. Gen. Antoni Listowski (pierwszy z lewej) podczas rozmowy 
z atamanem Symonem Petlurą 

Tytuł karty:  
Front wschodni 

Ustanowiony na dobre wiosną 1919, 
front polsko-bolszewicki przesuwa się 
sukcesywnie na wschód. Po zwycię-
stwie Polaków nad Ukraińcami w Gali-
cji Wschodniej, front ten obejmuje także 
Wołyń i linię rzeki Zbrucz.

Z końcem marca 1920 staje się jasne, 
że rokowania pokojowe z Sowietami są 
z  ich strony grą pozorów. 21 kwietnia 
w Winnicy Polska i Ukraińska Republika 
Ludowa uzgadniają zasady współdzia-
łania. Piłsudski i ataman Semen Petlura 
mają prowadzić wspólne wojska prze-
ciw bolszewikom, dominującym w ukra-
ińskiej stolicy. Wbrew oczekiwaniom, 
armia nie zyskuje szerokiego poparcia 
ludności.

1 listopada 1918 – wraz z wybuchem 
konfliktu o Lwów rozpoczyna się wojna 
polsko-ukraińska.

16 lipca 1919 – konflikt polsko-ukra-
iński kończy się zwycięstwem Polaków, 
po wyparciu armii ukraińskiej za linię 
rzeki Zbrucz.

21 kwietnia 1920 – Rzeczpospolita 
podpisuje ugodę z rządem ukraińskim, 
uznając Ukraińską Republikę Ludową. 
Strony między innymi uzgadniają prze-
bieg granicy polsko-ukraińskiej na linii 
Zbrucza i Prypeci oraz współpracę mili-
tarną przeciw wojskom bolszewickim na 
terenie Ukrainy.

25 kwietnia 1920 – rozpoczyna się 
ofensywa Wojska Polskiego i armii Ukra-
ińskiej Republiki Ludowej na opanowany 
przez bolszewików Kijów.

Fot. N
arodow

e Archiw
um

 Cyfrow
e

26 kwietnia 1920 – Naczelnik Pań-
stwa Józef Piłsudski wydaje odezwę do 
Ukraińców:
Wojska Rzeczpospolitej Polskiej na rozkaz 
mój ruszyły naprzód, wstępując głęboko 
na ziemię Ukrainy. Ludności ziem tych czy-
nię wiadomym, że wojska polskie usuną 
z terenów, przez naród ukraiński zamiesz-
kanych – obcych najeźdźców, przeciwko 
którym lud ukraiński powstawał z orężem 
w ręku, broniąc swych sadyb przed gwał-
tem, rozbojem i grabieżą. Wojska polskie 
pozostaną na Ukrainie przez czas potrzeb-
ny po to, aby władzę na ziemiach tych 
mógł objąć prawy rząd ukraiński. Z chwilą, 
gdy rząd narodowy Rzeczpospolitej Ukra-
ińskiej powoła do życia władze państwo-
we […] – żołnierz polski powróci w granice 
Rzeczpospolitej Polskiej.
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30 mln zł – tyle rocznie wyłudza-
ją w całej Polsce przestępcy od 
starszych osób. Schemat działa-
nia często się zmienia, ale oszuści 
żerują zawsze na tym samym: na-
iwności i dobrym sercu seniorów.

Starsi ludzie zwykle nie zakładają 
złych intencji osób, które zjawiają 
się w ich domach. Sami nie mają 
wobec innych złych zamiarów 

i tak patrzą na obcych. Są samotni 
i spragnieni towarzystwa, dlatego 
każda osoba, która wchodząc do 
ich mieszkania poświęci im odro-
binę zainteresowania, natychmiast 
zyskuje zaufanie i sympatię. Dla-
tego przestępcy zagadują, uśmie-
chają się, pytają o  zdrowie, tym 
samym usypiając czujność senio-
ra. Oszuści działają w różny spo-
sób, te najbardziej typowe to:

Nie daj się nabrać oszustom!

Co robią oszuści Jak się zabezpieczyć

Metoda na wnuczka:
oszuści dzwonią do seniora po-
dając się za bliską osobę z  ro-
dziny i proszą o pilną pożyczkę. 
Mówią też, że po pieniądze wy-
ślą znajomego.

Po zakończeniu takiej rozmo-
wy oddzwoń do swoich bliskich 
i upewnij się, czy to oni dzwo-
nili. Jeśli nie – natychmiast po-
wiadom policję.

Metoda na inkasenta, gazow-
nika, urzędnika: 
oszuści wchodzą do domu se-
niora i pod pozorem np. spraw-
dzenia stanu wodomierzy kradną 
pieniądze lub kosztowności.

Nie wpuszczaj nikogo, kogo 
nie znasz z widzenia. Sprawdź 
przez wizjer lub okno. Jeśli 
przed drzwiami stoi ktoś zupeł-
nie obcy poproś, żeby podał nu-
mer telefonu. Oddzwoń, kiedy 
w twoim towarzystwie będzie 
ktoś, kto da ci poczucie bezpie-
czeństwa. Jeśli inkasent lub ga-
zownik będzie nalegał, zadzwoń 
do sąsiada i otwórz drzwi do-
piero w jego towarzystwie.

W Dziennym Domu „Senior-WI-
GOR” ruszają regularne zajęcia 
z aromaterapii. Poprzez zastoso-
wanie odpowiedniej stymulacji 
zapachowej, wprowadzą uczestni-
ków w pozytywny nastrój. Kontakt 
z zapachem powoduje pobudze-
nie neuronów odpowiedzialnych 
za odróżnianie zapachów, to z ko-
lei przyczynia się do utworzenia 
nowych dróg neuronów w mózgu 
i tym samym poprawia jego pracę. 

Zajęcia z aromaterapii stosowa-
ne systematycznie usprawniają 
pracę naszego mózgu i wpływa-
ją na poprawę samopoczucia. 
Zajęcia cieszą się dużym zain-
teresowaniem seniorów. Osobą 
odpowiedzialną za prowadzenie 
aromaterapii jest terapeutka za-
jęciowa Diana ŻÓŁTAŃSKA.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Nowa forma terapii 
w Dziennym Domu 
„Senior-WIGOR”

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

 STEFANÓWKA

0
Przyłączenie pompow-
ni ścieków do sieci 
elektroenergetycznej 

 WIĄZOWNA GMINNA

50
Budowa ul. Polnej i ul. Brzozo-
wej – od ul. Boryszewskiej do 
ul. Polnej 

50
Pomoc rzeczowa dla powia-
tu na modernizację chodnika 
w ul. Kościelnej

0
Przebudowa ul. Ogrodowej – 
od DW721 do terenu starej 
hydrofornii

0 Modernizacja ul. Klonowej

50 Budowa oświetlenia ulicznego 
ul. Bażantowej i ul. Tymotki 

25
Budowa sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej 
w ul. Boryszewskiej 

 WIĄZOWNA KOŚCIELNA

50
Pomoc rzeczowa dla powia-
tu na modernizację chodnika 
w ul. Kościelnej

50 Pomoc finansowa dla powiatu 
na budowę ul. Kąckiej 

25 Modernizacja ul. Świerkowej – 
nakładka asfaltowa 

25 Modernizacja ul. Konwalii 

25 Budowa oświetlenia 
ul. Konwalii 

50 Budowa oświetlenia ul. Projek-
towanej i ul. Spokojnej

50 Budowa oświetlenia 
ul. Duchnowskiej

25 Budowa oświetlenia 
ul. Sadowej 

25 Projektowanie budowy oświe-
tlenia na Osiedlu Kwiatowym

25 Budowa oświetlenia ul. Kwiato-
wej i ul. Niezapominajki

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.plPolicja przeszkoliła 

naszych seniorów
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Skiełkowane samo-dzielnie ziarna to bogactwo składni-
ków odżywczych dostępnych na wy-
ciągnięcie ręki.

Zimowa dieta, siłą rzeczy uboż-
sza w warzywa i owoce, naraża 
nasze organizmy na niedobory 
witamin i minerałów. Doskona-
łym sposobem na uzupełnienie 
tych składników może być włą-
czenie do jadłospisu świeżych 
kiełków roślinnych.

W kiełkujących nasionach roślin 
dochodzi do wielkiej przemiany, 
wręcz eksplozji procesów życio-
wych: skumulowane w nasionie 
substancje zapasowe, takie jak 
białka, tłuszcze i  węglowodany 
rozkładane są na łatwo przyswa-
jalne, proste związki odżywcze. 
Ponadto kiełki obfitują w  kwa-
sy omega-3, witaminy, liczne 
minerały oraz antyoksydanty 
o działaniu wzmacniającym, od-
mładzającym i przeciwnowotwo-
rowym. Wszystko to powoduje, 
że kiełki są bardzo wartościo-
we i  lekkostrawne, a  jednocze-
śnie niskokaloryczne. Szczególnie 
wiosną, gdy nasze organizmy są 
osłabione po zimie, kiełki będą 
doskonałym zastrzykiem sub-
stancji odżywczych i energii.

Najpopularniejsze i  najsmacz-
niejsze są kiełki zbóż, roślin 

strączkowych i oleistych. Nie-
zwykle popularna jest również 
rzeżucha, tradycyjnie wysiewana 
na wiosnę w prawie każdym pol-
skim domu. 

Ale w  domowych warunkach 
z powodzeniem uda się wykieł-
kować również ziarna rzodkiewki, 
lucerny, brokułu czy słoneczni-
ka. Pamiętajmy jednak, aby były 
to nasiona specjalnie do tego 
przeznaczone, gdyż nie wszyst-
kie ziarna zachowują zdolność 
kiełkowania. 

Do samodzielnego przygoto-
wania kiełków nasion można 
użyć specjalnych tac (dostępne 
w sklepach z drobnym AGD lub 
ogrodniczych) lub po prostu na-
moczyć nasiona na kilka godzin, 
a następnie umieścić je w słoiku 
i przepłukiwać czystą wodą dwa 
razy dziennie (należy pamiętać, 
aby zapewnić stały poziom wyso-
kiej wilgotności). Po 3–5 dniach 
możemy już korzystać z dobro-
dziejstwa kiełków: będą dosko-
nałym dodatkiem do kanapek, 
sałatek czy zup.

Monika Mikulska

Wiosenna bomba witami-
nowa – kiełki na talerzu

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25 Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Kwiatowej

25
Doprojektowanie i wy-
budowanie kanalizacji 
w ul. Projektowanej

50 Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej w ul.Dębowej

50
Budowa sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej 
w ul. Duchnowskiej

25 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Jagodowej

25
Budowa sieci wodociągowej 
dz. nr 196/16, Aleja Kwiatów 
Polskich

25

Podniesienie jakości życia 
mieszkańców gminy Wiązow-
na w miejscowościach Wiązow-
na, Żanęcin, Radiówek przez 
budowę kanalizacji sanitarnej 
– etap II

 WOLA DUCKA

25 Zagospodarowanie terenu 
działki nr 294 

50 Budowa oświetlenia 
ul. Działkowej

25
Projektowanie budowy 
oświetlenia ul. Leszczyny 
i ul. Słonecznej

25 Projektowanie budowy oświe-
tlenia ul. Wiosennej

25
Projektowanie budowy oświe-
tlenia ul. Mostów – etap I – od-
cinek między Wolą Karczewską 
a Wolą Ducką 

 WOLA KARCZEWSKA

50
Pomoc rzeczowa dla powiatu 
na budowę chodnika w ul. Doli-
ny Świdra, etap I

50 Zagospodarowanie terenu 
działki nr 285 – budowa altany 

25
Projektowanie budowy 
oświetlenia ul. Leszczyny 
i ul. Słonecznej

25 Budowa oświetlenia ul. Rzeki 
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Kiełki podnoszą 

naszą odporność, 

poprawiają stan 

skóry, włosów 

i paznokci.

Jedzenie kiełków to 

sposób na warto-

ściowe uzupełnienie 

codziennej diety i za-

pobieganie chorobom 

cywilizacyjnym.



Prawo przedsiębiorców to jedna z naj-
ważniejszych ustaw pakietu Konstytu-
cji dla Biznesu. Wprowadza m.in. ulgę 
na start dla początkujących przedsię-
biorców. Ustawa została już podpisana 
przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Wzięliśmy udział w organizowanej przez 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Tech-
nologii konferencji poświęconej nowym 
zasadom funkcjonowania Central-
nej Ewidencji i  Informacji o Działalno-
ści Gospodarczej (CEIDG), która została 
uchwalona w ramach pakietu Konstytu-
cji Biznesu. Uczestniczyło w niej kilkuset 
samorządowców z całego kraju.

Najważniejszą ustawą z pakietu Konsty-
tucji Biznesu jest Prawo przedsiębior-
ców. Wprowadza ono szereg nowych 
zasad, m.in.: zasadę wolności działal-
ności gospodarczej, zasadę co nie jest 
prawem zabronione, jest dozwolone, 
domniemanie uczciwości przedsiębior-
cy i rozstrzygania wątpliwości faktycz-
nych na jego korzyść. Wprowadza też 
instytucję działalności nierejestrowej 
czy ulgę na start dla początkujących 
przedsiębiorców.

Działalność nierejestrowa to rozwiąza-
nie dla osób, których działalność go-
spodarcza ma charakter dorywczy lub 
okazjonalny. Drobną działalność za-
robkową (przychód do 50% minimal-
nego wynagrodzenia, czyli 1050,00 zł / 
m-c) będzie można prowadzić w sposób 

wolny – bez konieczności wpisu w CEIDG 
i wiążących się z tym konsekwencjami.

Pozostałe zmiany:
  osoby fizyczne uzyskają możliwość 
udzielania prokury

  podstawowym identyfikatorem przed-
siębiorców w relacjach z urzędami bę-
dzie NIP

  sprawy urzędowe będą mogły być za-
łatwiane za pomocą telefonu, SMS Za 
zgoda strony

  punkt informacyjny dla przedsiębior-
cy – www.biznes.gov.pl

  uelastycznienie warunków zawiesza-
nia działalności gospodarczej

Zmiany w formularzu CEIDG:
  możliwość zawieszenie działalności 
przez osoby fizyczne na dowolny czas 
określony lub nieokreślony

  możliwe zawieszenie i  wznowie-
nie działalności na jednym wniosku 
o „zawieszenie”

  możliwość zmiany daty zawieszenia 
i wznowienia nawet po jej nastaniu

  możliwość rezygnacji z  zawieszenia 
i wznowienia na wniosku o „zmianę”

Wszystkie te zmiany wejdą w życie już 
30 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji o Konstytucji Biznesu 
znajduje się na stronie www.mpit.gov.pl.

Anna Sawińska 
a.sawinska@wiazowna.pl

Konstytucja Biznesu 2018:  
Jakie zmiany wprowadzi prawo 
przedsiębiorców?

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25
Projektowanie budowy oświe-
tlenia ul. Mostów – etap I – od-
cinek między Wolą Karczewską 
a Wolą Ducką 

25 Budowa sieci wodociągowej 
ul. Rutki

 ZAKRĘT

25
Pomoc finansowa dla powiatu 
na modernizację ul. Szkolnej – 
od ul. Jana Pawła II do skrzyżo-
wania w Izabeli 

25 Budowa ul. Jana Pawła II – 
etap I 

50 Budowa ul. Długiej wraz z od-
cinkami dojazdów 

0 Budowa ul. Kościelnej 

Przebudowa oświetlenia 
w ul. Dębowej 

50
Zagospodarowanie „Zakąciku” 
– budowa altany wraz z dopo-
sażeniem placu 

25
Budowa siłowni plenerowej 
przy szkole w Zakręcie – na-
wierzchnia bezpieczna wraz 
z doposażeniem 

25

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

25 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Nowej

 ŻANĘCIN

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

25

Podniesienie jakości życia 
mieszkańców gminy Wiązow-
na w miejscowościach Wiązow-
na, Żanęcin, Radiówek przez 
budowę kanalizacji sanitarnej 
– etap II

25 Zagospodarowanie terenu 
działki wokół świetlicy wiejskiej 

25 Budowa sieci kanalizacyjnej
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Za 5 miesięcy oddane zostanie do użyt-
ku zupełnie nowe przedszkole na tere-
nie naszej Gminy. W ramach programu 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego mo-
dernizujemy teraz wszystkie budynki 
szkolne w gminie (poza nowym budyn-
kiem szkoły w Malcanowie).

W ramach programu w  Woli Duckiej 
zrewitalizujemy stary budynek po tam-
tejszej świetlicy wiejskiej. Pierwot-
nie zakładaliśmy, że budynek zostanie 
wyremontowany, ale po ekspertyzach 
wykonawców okazało się, że remont 
będzie droższy niż wybudowanie od 
nowa. Przedszkole w Woli Duckiej bę-
dzie połączone ze świetlicą wiejską, 
która służyć będzie mieszkańcom. 
Świetlica będzie miała niezależne wej-
ście, tak by można było z niej korzystać 
o dowolnej porze. Zostanie wyposażo-
na w aneks kuchenny i dwie łazienki (w 
tym jedną przystosowaną do potrzeb 
osób niepełnosprawnych). Na parterze 
budynku będzie m.in. jedna sala dla 
dzieci. Pozostałe trzy sale znajdować 
się będą na 1 piętrze. Tam też zlokalizo-
wane zostały pomieszczenia socjalnie 
oraz gabinety logopedy i pokój admi-
nistracyjny. W  budynku zamontowa-
na zostanie winda. Przedszkole czynne 
będzie od 7.00 do 18.00. Będą w nim 
maksymalnie 4 grupy dzieci. Do przed-
szkola przyjmowane będą nawet dzieci 
2,5 letnie, bo w przyszłym roku szkol-
nym wszystkie trzylatki z terenu naszej 
gminy mają już zapewnione miejsca 

w gminnych przedszkolach. Dzięki pro-
jektowi Partnerstwa Publiczno-Pry-
watnego w tym roku zmodernizujemy 
wszystkie nasze gminne szkoły. Te re-
monty i rozbudowy pozwolą zapewnić 
dzieciom sześcioletnim doskonałe wa-
runki nauki w zerówkach szkolnych. Od 
września będziemy mieli dla tych dzie-
ci specjalnie przygotowane sale i całą 
infrastrukturę. Dzięki temu rodzice na-
szych sześciolatków chętniej godzą się 
na to, by ich dzieci rozpoczęły naukę 
w szkołach. Tym samym zwalniają się 
miejsca w przedszkolach. Teraz posłu-
żą one trzylatkom. Dzięki moderniza-
cji szkół i współpracy rodziców dzieci 
sześcioletnich w naszej gminie nie ma 
tego problemu. Projekt PPP pozwo-
lił nam na coś więcej. W nowo wybu-
dowanym przedszkolu w Woli Duckiej 
będziemy mieli jeszcze wolne miejsca. 
To daje nam pewność, że w  najbliż-
szych latach, mimo że w naszej gmi-
nie przybywa dzieci, nie zabraknie dla 
nich miejsc przedszkolnych. Taką sytu-
acją w oświacie nie może się pochwalić 
wiele samorządów w Polsce. Nie byłoby 
to możliwe, gdyby nie zaangażowanie 
rodziców i, a może przede wszystkim, 
zgoda mieszkańców gminy reprezento-
wanych przez Radę Gminy na odważny, 
ale bardzo potrzebny projekt komplek-
sowej modernizacji budynków oświato-
wych w Gminie Wiązowna.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Przedszkole  
w Woli Duckiej

 ZADANIA OGÓLNOGMINNE

25 Budowa i modernizacja pero-
nów i wiat przystankowych

25
Zakup dwóch przydomowych 
oczyszczalni ścieków dla obiek-
tów gminnych

25 Remonty dróg Gminy 
Wiązowna

25

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

50

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

25

Rozwój systemu dróg rowero-
wych w Gminie Wiązowna (Gli-
nianka, Lipowo, Malcanów, 
Dziechciniec, Pęclin, Wiązowna 
Kościelna, Duchnów, Wiązow-
na Gminna)

75
Opracowanie koncepcji roz-
budowy sieci kanalizacji sa-
nitarnej (Dziechcinic, Pęclin, 
Malcanów, Lipowo, Kopki)

100

Termomodernizacja budyn-
ku szkoły w Wiązownie przy 
ul. Kościelnej 20 oraz budynku 
szkoły w Gliniance przy ul. Na-
poleońskiej 53

25 Przebudowa przepustu pod 
ul. Leśną

25
Gminne Centrum Kultury – za-
danie 1 – termomodernizacja 
i rozbudowa 

50 Budowa targowiska w gminie 
Wiązowna

25
Budowa oświetlenia przejścia 
dla pieszych w ul. Mickiewi-
cza przy świetlicy wiejskiej oraz 
ul. Wiązowskiej w Emowie

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

LEGENDA:

0   Opracowanie założeń 

25   Faza projektowa/przygotowawcza

50   Kontynuacja/lub/procedura wyło-
nienia wykonawcy

75   Realizacja zadania/lub/pozwolenia 
na budowę

100   Zadanie zakończono
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Przedszkolaki z Pęclina powitały 
wiosnę

W Przedszkolu „Pod Stumilowym Lasem” 
obchodziliśmy pierwszy dzień wiosny. 
W tym szczególnym dniu, każdy był ubra-
ny na zielono. Dzieci z grup: „Prosiaczki” 
i  „Króliczki” przygotowały przedstawie-
nie „Żegnaj zimo, witaj wiosno”. Na scenę 
wkroczyła Zima (wraz ze śnieżynkami), któ-
ra nie chciała odejść. Nakłoniły ją do tego 
dopiero dzieci. Wtedy wkroczyła Wiosna 
wraz ze słońcem, wiatrem i deszczem. Przy-
roda bardzo ucieszyła się z okazji nadejścia 
wiosny, kwiaty i owady radośnie śpiewały 
i tańczyły. Z dalekiej Afryki przyleciały bo-
ciany. Również ptaszki, wiewiórka, jeżyk, 
niedźwiadek i zające cieszyły się z nadej-
ścia wiosny. Przedstawienie zakończyło się 
wspólnym śpiewaniem piosenki „Maszeru-
je wiosna”. Milena Bogucka

„Recyklingowy Pokaz Mody” 
w Zakręcie

Z okazji pierwszego dnia wiosny w szko-
le w  Zakręcie odbył się „Recyklingowy 
Pokaz Mody”. Konkurs został zorganizo-
wany przez samorząd uczniowski, a jego 
ideą było wykonanie stroju oraz zabaw-
ki z materiałów całkowicie podlegających 
recyklingowi. Kreacje zostały wykonane 
z folii, papieru, gazet, opakowań, tektu-
ry, butelek plastikowych, nakrętek, itd. 
Ciekawymi dodatkami były nietypowe 
nakrycia głowy, akcesoria i biżuteria z su-
rowców wtórnych. Projektanci wykazali 
się niebywałą kreatywnością w podejściu 
do ekologii i recyklingu. Urozmaiceniem 
pokazu były międzyklasowe konkuren-
cje z  wiedzy o  recyklingu i  sprawności 
fizycznej.  Beata Karbownik-Tuz 

i Katarzyna Czajkowska

Wyróżnienie dla uczennicy z Zakrę-
tu w konkursie „Orzeł Biały – na-
sza duma”

Uczennica V klasy szkoły w  Zakręcie, 
Katarzyna GAŁĄZKA zdobyła wyróżnie-
nie w mazowieckim etapie ogólnopol-
skiego konkursu „Orzeł Biały – nasza 
duma”, organizowanym przez Kancela-
rię Senatu pod honorowym patronatem 
Marszałka Senatu RP Stanisława KAR-
CZEWSKIEGO. Głównym celem kon-
kursu było pielęgnowanie tożsamości 
narodowej i kształtowanie postaw pa-
triotycznych, poprzez zaprezentowanie 
własnej wizji artystycznej polskiego go-
dła z dowolnego okresu historycznego. 
Kasia w swojej pracy odwołała się do 
czasów piastowskich, a orła wykonała 
z  własnoręcznie przygotowanej masy 
porcelanowej.  Natalia Maciak

„Dziady” w wiązowskiej szkole

Schodzicie z nami na „Dziady”? Ta pro-
wokacyjna myśl nie dotyczyła zejścia 
na złą drogę, lecz była zaproszeniem 
do wspólnego świętowania Między-
narodowego Dnia Teatru. Klasa VII b 
przygotowała inscenizację fragmentów 
„Dziadów” cz. 2 Adama MICKIEWICZA. 
Przedstawienie, miało nastrój tajemni-
czości i grozy. Pojawili się zmarli, któ-
rzy dawali żyjącym rady i  przestrogi. 
W oparach palonego kadzidła widzom 
ukazywały się postacie duchów: Józia 
i  Rózi (Szymon GRZEGRZÓŁKA i  Wik-
toria DĄBROWSKA – STANIASZEK), 
Złego Pana (fonia: Eryk OKTABIŃSKI, 
wizja: Patryk KANIEWSKI), Sowy (Mar-
tyna SMOLAK), Zosi (Hania KRYPIAK). 
Co chwilę widzowie słyszeli chór, który 

komentował wydarzenia przedstawiane 
przez aktorów. Młodzi aktorzy otrzyma-
li gromkie brawa. 

Dorota Konstantynowicz – Bogłowska

Powitanie wiosny w przedszkolu 
im. Misia Uszatka

Dzieci z grupy Krasnale wystawiły insce-
nizację w języku angielskim pod tytułem: 
„The Ugly Duckling” („Brzydkie kacząt-
ko” Hansa Christiana ANDERSENA). Baj-
kę z zaciekawieniem i radością obejrzała 
cała społeczność przedszkola. Oklaskom 
nie było końca. Przedszkolaki przebrane 
w przepiękne stroje, na tle barwnej deko-
racji zaprezentowały się z dumą, radością 
i zaangażowaniem. Współczesne założe-
nia metodyki nauczania języków obcych 
dzieci w przedszkolu zalecają stosowa-
nie technik teatralnych. Teatr to nie tylko 
wspaniała zabawa, ale przede wszystkim 
wspomaganie kompetencji językowych 
dziecka.  Elżbieta Szczęsna

III miejsce dla uczennicy z Wią-
zowny w powiatowym konkursie 
matematycznym

Dominika FILIMONOW – uczennica 
szkoły podstawowej w Wiązownie za-
jęła III miejsce w Powiatowym Konkur-
sie Matematycznym. Konkurs odbył się 
w Szkole Podstawowej nr 3 w  Józefo-
wie. Uczennica zmierzyła się z  nieła-
twymi zadaniami matematycznymi. 
Przypominamy, że w  2016 r. Domin-
ka otrzymała stypendium dla uczniów 
zdolnych na Mazowszu przyznawa-
ne przez Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego. Gratulujemy Dominice 
i życzymy dalszych sukcesów.   

Redakcja

Kreatywnie i ekologicznie

Nagrody dla najlepszych wręczał senator 
Konstanty Radziwiłł

Do Pęclina przyleciały już bociany

Zagrali jak prawdziwi aktorzy

Angielski od najmłodszych lat

Tęgie głowy w Wiązownie
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Od 17 czerwca 2017 r. obo-
wiązują uchwalone przez 
Sejm zmiany do ustawy 
o  ochronie przyrody. Naj-
ważniejszą zmianą dla osób 
fizycznych jest ogranicze-
nie swobodnej wycinki, któ-
rą można było prowadzić na 
należących do nich nierucho-
mościach pod warunkiem, że 
wycinka nie jest związana 
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.

W dalszym ciągu usuwanie 
drzew zwolnione jest z  obo-
wiązku uzyskania zezwolenia, 

jednak obowiązkowe jest do-
konanie w  urzędzie gminy 
zgłoszenia zamiaru jego usu-
nięcia. Nie dotyczy to krze-
wów. Konieczność zgłoszenia 
dotyczy zamiaru usunięcia 
drzew, których pień mierzony 
na wysokości 5 cm przekracza:
  80 cm w przypadku topoli, 

wierzby, klonu jesionolistne-
go oraz klonu srebrzystego,

  65 cm w przypadku kaszta-
nowca zwyczajnego, robi-
nii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego,

  50 cm w przypadku pozo-
stałych gatunków drzew.

Zgłoszenie zawiera: imię i na-
zwisko wnioskodawcy, ozna-
czenie nieruchomości, z której 
drzewo ma być usunięte oraz 
rysunek albo mapkę określa-
jącą usytuowanie drzewa na 
nieruchomości. W terminie 21 
dni od otrzymania zgłoszenia, 

pracownik urzędu gminy do-
kona oględzin drzewa. Drze-
wo będzie można usunąć 
dopiero po upływie 14 dni 
od oględzin, pod warunkiem, 
że urząd nie wniesie sprze-
ciwu. Co istotne, drzewo po-
winno zostać usunięte przed 
upływem 6 miesięcy od termi-
nu przeprowadzenia oględzin, 
w  innym wypadku konieczne 
będzie dokonanie ponownego 
zgłoszenia zamiaru usunięcia 
drzewa.

Warto również zwrócić uwa-
gę, że jeżeli w terminie 5 lat 
od dokonania oględzin wła-
ściciel nieruchomości wystąpi 
o  wydanie decyzji o  pozwo-
lenie na budowę na podsta-
wie ustawy z  dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane, 
a  budowa ta będzie miała 
związek z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej i będzie 

realizowana na części nieru-
chomości, na której rosło usu-
nięte drzewo, to wójt gminy, 
uwzględniając dane ustalone 
na podstawie oględzin, nałoży 
na właściciela nieruchomości 
w drodze decyzji administra-
cyjnej, obowiązek wniesienia 
opłaty za usunięcie drzewa.

W przypadku usuwania drzew 
z nieruchomości znajdujących 
się we władaniu innych pod-
miotów lub usuwania drzew 
przez osoby fizyczne w związ-
ku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą, obowiązek uzy-
skania zezwolenia w  formie 
decyzji na usunięcie drzew 
zależy od wielkości obwodu 
pnia mierzonego na wysoko-
ści 5 cm (wcześniej była to wy-
sokość 130 cm).

Witold Kostrzyński
w.kostrzynski@wiazowna.pl

Zachęcamy do adopcji zwierząt z celestynowskiego schroniska. 
Koty i psy ze schroniska można wspierać wpłacając nawet niewiel-
kie kwoty na konto 43 1020 1156 0000 7102 0061 5146 (PKO BP) 
lub odwiedzając je podczas sobotnich spacerów, w których udział 
biorą także wolontariusze z Centrum Wolontariatu z Radiówka.

CZEKAJĄ NA DOM

Daj w łapę 1%

Ten kilkuletni piękny pies o oryginalnej 
urodzie jest w schronisku od 15.03.2018 r. 
Budrys nie widzi. Jest bardzo przyjazny, 
dobrze ułożony, łagodny. Może nie potra-
fił wrócić do swojego domu? Może ktoś 
go rozpoznaje? Szukamy właściciela lub 
nowego domu doświadczonego w opiece 
nad niewidomym psem. Nr 73/18

Robin to nowe imię tego szorstkowło-
sego staruszka znalezionego pod koniec 
marca tego roku w  Wiązownie. Mamy 
nadzieję, że jednak wróci do swojego 
prawdziwego domu. Bardzo tęskni i nie 
rozumie, dlaczego znalazł się za krata-
mi schroniska. Jest bardzo fajnym psem. 
Może ktoś go rozpoznaje? Nr 77/18

Ozzy już stracił nadzieję, że jego długie 
życie za kratami może się jeszcze zmie-
nić. Buda i schroniskowy boks to cały jego 
świat, ale na pewno nie można tego na-
zwać prawdziwym, kochającym domem. 
Może jednak jest ktoś, kto odmieni los 
tego cudownego, długowłosego psiaka? 
Ozzy czeka na swojego pana. Nr 25/15

Zasady wycinania drzew

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

Pielęgnujmy drzewa 
zamiast je wycinać
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Rzeki Mienia i Świder, Kanał Wawerski, 
rowy melioracyjne i inne rowy odwad-
niające, które przebiegają przez teren 
naszej gminy, wymagają bezustannej 
konserwacji i oczyszczania. Od ich sta-
nu zależy bowiem nasze bezpieczeń-
stwo. Zaniedbane grożą podtopieniami 
i powodziami.

Mienia, Świder oraz Kanał Wawerski 
przebiegają po gruntach Skarbu Państwa, 
a za ich utrzymanie odpowiedzialny jest 
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w  Warszawie (Mienia, Kanał 
Wawerski) lub Regionalny Zarząd Gospo-
darki Wodnej w Warszawie (Świder). Za 
utrzymanie pozostałych urządzeń – ro-
wów i drenowania – odpowiedzialni są 
poszczególni właściciele gruntów.

Wykonywanie specjalistycznych robót 
na rowach i  urządzeniach drenarskich 
przez poszczególnych prywatnych wła-
ścicieli pól i posesji jest zazwyczaj kosz-
towne i  skomplikowane. Nawet jeśli 
kilku właścicieli dba np. o rów na swo-
ich posesjach, to zazwyczaj znajdują się 
niedrożne odcinki, na innych działkach, 

które piętrzą wodę. Właściciele działek, 
przez które przechodzą takie urządzenia 
mogą zakładać spółki wodne, co znacznie 
ułatwia prace konserwacyjne.

Spółka wodna to organizacja kilku co naj-
mniej właścicieli gruntów, którzy ze swo-
ich składek oraz z pozyskiwanych dotacji 
kompleksowo zlecają roboty utrzyma-
niowe, bądź naprawcze na urządzeniach 
wodnych.

Zalety tego rozwiązania są następujące: 
kompleksowa, fachowa, skuteczna orga-
nizacja frontu robót, możliwość zlecenia 
robót firmie specjalistycznej, dużo niższy 
koszt jednostkowy niż w przypadku osob-
nych drobnych zleceń na poszczególnych 
działkach, pozyskiwanie wysokich dotacji 
– np. z Urzędu Gminy Wiązowna do 90% 
(!) wartości robót.

Na terenie Gminy Wiązowna powstało już 
7 spółek wodnych, a największe sukcesy 
widoczne są w działalności spółek: Maj-
dan, Zakręt, Wiązowna Kościelna, Górasz-
ka i Izabela. Spółki te sprawnie pozyskują 
dotacje i maksymalnie je wykorzystują. 
Działają przy tym z odpowiednimi wyko-
nawcami, co skutkuje właściwym odpły-
wem wód i niskimi kosztami wykonania. 
W wielu rowach zniknął w końcu trzy-
dziestoletni gąszcz, a pojawiło się zadba-
ne koryto i płynąca woda.

Z uwagi na przeważający udział środków 
zewnętrznych w kosztach robót, udział 
danego właściciela gruntu w spółce wod-
nej jest wielokrotnie niższy niż gdyby 
zlecał on roboty samemu. Składka wno-
szona na konto spółki to zaledwie około 
80-100 zł rocznie. Oczywiście, w spółce 
wodnej mogą i powinni brać udział rów-
nież właściciele działek, na których nie 
ma urządzeń wodnych, ale są one w po-
bliżu i odwadniają daną nieruchomość. 
Ważne jest zatem, aby zamiast narzekać 
na zarośnięte rowy, przystąpić do spółki 
i brać udział w planowaniu robót.

Jeśli gdzieś na terenie Gminy Wiązow-
na występują podtopienia, warto zwró-
cić się do lokalnej spółki wodnej, a tam, 
gdzie nie ma – warto założyć ją samemu. 
Wystarczy tylko co najmniej trzech po-
zytywnie nastawionych właścicieli grun-
tów. Zajmijmy się udrażnianiem rowów 
i drenowaniem teraz, kiedy stany wód 
są niskie, a roboty możliwe do realizacji. 
Zachęcamy do zakładania spółek wod-
nych lub przyłączania się do istniejących.

Więcej informacji o  spółkach wod-
nych udziela Przemysław Kaźmierczak, 
e-mail: p.kazmierczak@wiazowna.pl, tel. 
22 512 58 21.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

– jak założyć? Dlaczego 
warto dołączyć?

Nie wypalaj traw!
Przyzwyczailiśmy się myśleć, że wiosen-
ne wypalanie traw użyźnia glebę. Nic 
bardziej mylnego! Ogień niszczy war-
stwę próchnicy, a regeneracja takiego 
terenu może potrwać nawet pięć lat.

Podpalając łąki zapominamy też, że w za-
roślach kryją się tzw. stanowiska lęgo-
we wielu zwierząt – bażantów, kuropatw, 
a także zajęcy. Ogień jest bezlitosny dla 
setek małych gatunków żyjących w tra-
wie m.in. myszy i  jeży. Wypalanie tra-
wy nie ma żadnego sensu! Powoduje 
same straty i zagrożenia, w tym dla lu-
dzi. Tyko w ciągu ostatnich kilku tygo-
dni strażacy z naszej okolicy kilkukrotnie 

wyjeżdżali do gaszenia łąk. Taki pożar 
rozprzestrzenia się bardzo szybko. Wy-
starczy podmuch wiatru, by osoba, któ-
ra go wywołała, całkowicie straciła nad 
nim kontrolę. Pożary łąk często zagraża-
ją okolicznym gospodarstwom. Co trzeci 
pożar w Polsce spowodowany jest wypa-
laniem trawy. W zeszłym roku w tych po-
żarach zginęły dwie osoby, a ponad 100 
zostało rannych. Nikt nie policzy, ile zgi-
nęło w nich zwierząt. Dlatego też wypa-
lanie traw jest w Polsce nielegalne. Grozi 
za to grzywna.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Spółki 
wodne

Wypalanie traw nie ma 
pozytywnego wpływu 
na żyzność gleby

Spółka wodna na 
ratunek podtopieniom
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Zajęcia brazylijskiego jiu-jitsu
Brazylijskie jiu-jitsu (BJJ) powstało na 
początku XX w. w Brazylii na bazie 
japońskiego ju-jitsu. Jest systemem 
bardzo skutecznym, pozwalającym 
zwyciężyć w walce z większym i sil-
niejszym fizycznie przeciwnikiem.

Trening brazylijskiego jiu-jitsu uczy za-
chowania w sytuacjach trudnych (np. 
zagrożenia) i stresujących (np. współ-
zawodnictwa sportowego). Podstawą 
BJJ są chwyty: rzuty, obalenia, dźwi-
gnie. W walce dąży się do dominacji 
poprzez zajęcie pozycji kontroli (np. do-
siad czy pozycja boczna), z której moż-
na zastosować technikę kończącą i tym 
samym zmuszenie przeciwnika do pod-
dania się. Jest to doskonały system sa-
moobrony dla dzieci i młodzieży, które 
w warunkach szkolnych bywają kon-
frontowane ze starszymi i silniejszymi 
napastnikami. Brak agresywnych tech-
nik (takich jak uderzenia czy kopnięcia) 
przeciwdziała eskalacji przemocy i bru-
talnym bójkom.

Zawodnicy UKS „ORŁY” Zakręt startują 
w różnych zawodach. Klub organizuje 
zawody szkolne, wewnętrzne i ogólno-
polskie. Dziecięca Liga Grapplingowa, 

w której bierzemy udział, to ogólnopol-
skie zawody, w których mogą startować 
zawodnicy trenujący różne chwytane 
sporty walki (BJJ, judo, zapasy czy wiet-
namskie sztuki walki np. Viet Vo Dao). 
„Orły” Zakręt w klasyfikacji klubów po 
czterech turniejach zajmują czwarte 
miejsce z niewielką stratą do podium.

Największe sukcesy indywidualne 
naszych zawodników to złoty me-
dal na Mistrzostwach Polski Wschod-
niej w  2016 roku, srebrny w  2017 

oraz cztery złote medale podczas Mi-
strzostw Województwa Mazowieckie-
go w 2018 r.

Zapraszamy na zajęcia, finansowane 
z budżetu gminy Wiązowna. Szczegó-
łowych informacji udziela Artur MRO-
CZEK – zawodnik MMA i  nauczyciel 
wychowania fizycznego. Kontakt tel. 
514 244 380.

Artur Mroczek

W tym roku 
szczęście nam 

dopisuje

Na treningach 
dajemy z siebie 
wszystko
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Ruszył kurs samoobrony dla kobiet. 
Kurs jest dofinansowywany z budże-
tu gminy, prowadzony przez Akademię 
Karate Otwock – ADSW Jissenkan. Zaję-
cia odbywają się w szkole w Malcano-
wie. Kurs odbywa się w systemie walki 
obronnej JISSEN – JSDF, uczestniczki 
poznają zasady racjonalnego reagowa-
nia w sytuacji zagrożenia oraz ćwiczą 
odpowiednie zachowania w przypad-
ku ataku fizycznego. Zajęcia prowadzi 
trener Mirosław PLATA – szkoleniowiec 
z unikalnym doświadczeniem zawodo-
wym, wyspecjalizowany w  tematyce 
samoobrony i bezpieczeństwa osobi-
stego. Podczas pierwszych zajęć 26 pań 
wzięło udział w wykładzie, na którym 
poruszane były tematy potencjalnych 
zagrożeń, podejścia psychologicznego 
oraz tego, co należy robić, a czego nie 
w samoobronie.

Staraliśmy się zapewnić jak największą 
wygodę uczestniczkom. Zajęcia odby-
wają się w soboty o godz. 11:00. Dzieci 
powyżej 5 roku życia mają zapewnioną 
bezpłatną opiekę pod czujnym okiem 
pracownika GOK.

Więcej informacji o  kursie i  zapisy: 
Gminny Ośrodek Kultury, e-mail: gok@
gok-wiazowna.pl, tel. 22 780 41 79.

Katarzyna Jędrzejewska 
gok@gok-wiazowna.pl

Zapraszamy również na zajęcia do Otwocka
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Wyniki meczów

W ostatnim czasie drużyny KS Advit Wią-
zowna i  KS Glinianka zainaugurowały 
wiosenną część sezonu 2017/2018 odpo-
wiednio w mazowieckiej A-klasie i B-kla-
sie. Przedstawiciele naszej gminy grali 
ze zmiennym szczęściem. Drużyna z Wią-
zowny przegrała pierwsze mecze (3:4 
z Burzą Pilawa, 0:3 z Polonią II Warsza-
wa i 2:3 z Wisłą Dziecinów). Z kolei dru-
żyna z Glinianki na razie zanotowała dwa 
remisy (1:1 z Koroną Góra Kalwaria i 0:0 
Walką Kosów) oraz jedną wygraną (3:1 
z Gromem Prace Małe). Michał Białek

Uczennica z Wiązowny Mistrzynią 
Polski w warcabach klasycznych

W dniach 21–24.03.2018 r. w Lipnie po-
nad 160 zawodników z klubów z całej 
Polski brało udział w  XXII Młodzieżo-
wych Mistrzostwach Polski Juniorów 
w warcabach klasycznych. Złoty medal 
i tytuł Mistrzyni Polski w kategorii do lat 
16 w pięknym stylu, nawiązując równą 
walkę z bardziej doświadczonymi prze-
ciwniczkami, wywalczyła czternastolet-
nia uczennica wiązowskiej szkoły Klaudia 
ADAMCZYK. Zdobyty tytuł gwarantuje 
Klaudii udział w Mistrzostwach Świata 
w warcabach klasycznych 2018 które od-
będą się w Turcji.  Monika Adamczyk

Kolejny szachowy sukces przedszko-
laka z Glinianki

Dobra passa twa. Karol MIELCUCH 
znowu najlepszy. Tym razem wśród 

siedmiolatków na marcowym turnie-
ju o Puchar Burmistrza Ursusa, nie dał 
szans swoim rywalom. Sześć rund i  6 
punktów, to pewne zwycięstwo i  do-
bry prognostyk na Mistrzostwa Mazow-
sza Przedszkolaków, które odbędą się 
w  maju. Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy na zajęcia szachowe. Kon-
takt: tonmi_xl@wp.pl. Redakcja

GKTS Wiązowna liderem II ligi

Dwóch groźnych rywali: Morliny 
Ostróda oraz Hals Wadwicz Warszawa 
– to zespoły, z którymi zmierzyli się za-
wodnicy GKTS Wiązowna w minionych 
dwóch kolejkach II ligi tenisa stołowe-
go. Pierwszy mecz po dość zaciętej wal-
ce GKTS wygrał 6:4, natomiast to, co się 
działo w spotkaniu z zespołem z War-
szawy, przechodzi wszelki oczekiwania 
kibiców i zawodników. GKTS zdeklaso-
wał 4 drużynę drugiej ligi aż 9:1!!! Dzię-
ki tym zwycięstwom klub z Wiązowny 
uplasował się na pozycji lidera na dwie 
kolejki przed zakończeniem rozgrywek 
ligowych. Wielkie brawa! Zapowiadają 
się niesamowite emocje w walce o zwy-
cięstwo w rozgrywkach II ligi. Na Grand 
Prix Piaseczna w Tenisie Stołowym za-
wodnicy GKTS Wiązowna zdobyli 3 me-
dale. Srebrny dla Kamila DMOWSKIEGO,  
brązowy dla Aleksandry GOŁĄB i brą-
zowy medal dla trenera Kamila SITKA. 
Paweł LESZCZYŃSKI podczas turnieju 
wylosował koszulkę ćwierćfinalisty Mi-
strzostw Świata w Ping Pongu – Filipa 
SZYMAŃSKIEGO. Kamil Sitek

Szachowe sukcesy w American 
School of Warsaw

Znakomicie zaprezentował się zawod-
nik Gminy Wiązowna, kandydat na mi-
strza szachowego Przemysław LASZCZAK 
podczas turniejów szachowych organizo-
wanych w dniach 6 i 7 kwietnia przez 
American School of Warsaw (ASW) dla 
szkół ponadpodstawowych. Grający na 
2 szachownicy w składzie reprezentacji 
XVIII LO im. J. Zamoyskiego w Warsza-
wie Przemek zgromadził komplet punk-
tów (7  i 10) zarówno podczas turnieju 
szachów błyskawicznych (blitz) jak i tur-
nieju szachów szybkich (rapid). Został 
także zorganizowany Drużynowy Tur-
niej Szachów Szybkich dla reprezentacji 
szkół podstawowych z Mazowsza. Czwar-
te miejsce zajęła w nim drużyna szkoły 
z Glinianki, a Tymon WRÓBLEWSKI zajął 
III miejsce na pierwszej szachownicy. 

Redakcja

Turniej Piłkarski z okazji Dnia Spor-
tu i Rodziny „LGD Natura i Kultura”

Zapraszamy na Dzień Sportu i Rodziny 
LGD Natura i Kultura, który odbędzie się 
23 czerwca 2018 r. na boisku przy uli-
cy Turystycznej 15 w Regucie. W ramach 
wydarzenia odbędzie się Turniej Piłkar-
ski, w którym rywalizować będą druży-
ny dziecięce i  młodzieżowe z  obszaru 
LGD (Sobienie Jeziory, Osieck, Celesty-
nów, Wiązowna, Kołbiel, Karczew, Józe-
fów). Termin zgłoszenia upływa 30 maja 
2018 r. Na zwycięzców czekają atrakcyj-
ne nagrody! Redakcja

Klaudia najlepsza w Polsce

Przedszkolak z Glinianki znowu na 
pierwszym miejscu

Dobry sezon dla KS Glinianka

Miażdżąca wygrana GKTS Wiązowna

Przemek podczas pojedynku

Szczegóły i regulamin turnieju dostępne 
na stronie www.naturaikultura.pl
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Andrzej Franaszek „Herbert. Biografia I. Niepokój” 

Autor z pieczołowitością portretuje Zbigniewa HERBERTA. Nie pomija tematów trudnych czy kon-
trowersyjnych, głęboko wczytuje się w korespondencję i prywatne, dotąd nieznane notatki. Z kart 
książki wyłania się nie tylko pasjonująca wielowątkowa opowieść o jednym z najwybitniejszych 
polskich twórców dwudziestego wieku, ale i o epoce, która go kształtowała i inspirowała. Drugi 
tom nosi tytuł: „Herbert. Biografia II. Pan Cogito”.

Książka dostępna w filii biblioteki w Duchnowie.

Kronika IV Rejon „Fromczyn” w VII Obwodzie Armii Krajowej „Obroża” 

Wydanie książkowe Kroniki, którą prowadziła Genowefa REBKOWSKA ps. „Krystyna” jest wiernym 
odbiciem oryginału. Kronika została założona w 1995 r., ale sięga lat wojennych, kiedy tworzyły 
się oddziały Armii Krajowej. Kronika zawiera składy osobowe oddziałów IV Rejonu, kopie niektó-
rych dokumentów, a także powojenne dzieje żołnierzy AK z rejonu otwockiego. Tekst wzbogacają 
liczne fotografie i wycinki prasowe z „Powiązań”, „Gazety Otwockiej” i „Linii Otwockiej”.

Książka dostępna w filii w Gliniance.

Paulina Skowron „Na wojennej ścieżce” 

Komiks jest wynikiem konkursu plastycznego, który został zorganizowany w 2017 r. przez Powiat 
Otwocki. Opowiada historię zrzutu o kryptonimie „Pierzyna” w nocy z 3 na 4 kwietnia 1944 roku. 
Bohaterami komiksu są żołnierze Oddziału Armii Krajowej Wiązowna, którzy odbierali zrzut. Za-
planowana akcja konspiracyjna dostarczyła materiały wojskowe i pieniądze, których brakowało 
w oddziałach. W akcji brało udział 60 osób, zakończyła się sukcesem.

Książka-komiks dostępna w bibliotece w Wiązownie.

Co roku Noce Sów organizowane są 
w całej Polsce i trwają przez jeden mar-
cowy weekend. Inicjatorem akcji jest sto-
warzyszenie Ptaki Polskie. 

W gminie Wiązowna do akcji przyłączy-
ło się stowarzyszenie Chodź nad Świder.

Zainteresowanie tematyką przerosło na-
sze najśmielsze oczekiwania. Pojawiła się 
potrzeba organizacji większej liczby wy-
darzeń tego typu, więc postaraliśmy się 

o  środki z  powiatu 
otwockiego. 24 mar-
ca odbyła się pierw-
sza w  tym roku Noc 
Sów w Gliniance.

Noc Sów w Radiówku 
zaczęliśmy od prezen-
tacji przedstawionej 
przez ornitolożkę ze 
stowarzyszenia Chodź 
nad Świder, Martę CE-
LEJ. Około 40 przy-
byłych osób mogło 
dowiedzieć się, dla-
czego sowy potrafią 
bezszelestnie latać, 

jakie przystosowania wykształciły, aby 
móc usłyszeć nawet nikłe dźwięki wy-
dawane przez gryzonie i to pod pokry-
wą 30-centymetrowego śniegu, a także 
jak poznać, kiedy dany gatunek jest naj-
bardziej aktywny, patrząc tylko na kolor 
jego oczu. Dodatkowo, uczestnicy mogli 
dotknąć prawdziwych skrzydeł i  szpo-
nów sów.

Po zmroku poszliśmy na miejsce pierw-
szego wabienia, czyli imitowania sowich 

odgłosów. W kompletnych ciemnościach 
usłyszeliśmy pierwsze odgłosy – samiec 
puszczyka śpiewał po drugiej stronie 
Świdra. Postanowiliśmy powoli udać się 
w kolejne miejsce, z którego nasza prze-
wodniczka imitowała sowie odgłosy. To 
był strzał w dziesiątkę. W pobliżu ode-
zwał się kolejny puszczyk. Przedziera-
jąc się przez las, udało nam się dotrzeć 
bardzo blisko śpiewającego samca. Po 
kolejnym zawabieniu sowa usiadła na 
czubku drzewa tuż koło naszej grupy. 
Wielu uczestników miało szansę zoba-
czyć ją w  locie, a wszyscy usłyszeli ta-
jemnicze pohukiwania z bardzo bliska. 
Dla większości osób było to pierwsze tak 
bliskie spotkanie z sowami. W drodze 
powrotnej na ognisko nadal towarzy-
szyły nam odgłosy drugiego puszczyka. 
Ogrzewając się przy płomieniach, mo-
gliśmy wymienić się ze sobą ptasimi 
doświadczeniami.

Dziękujemy Gminnemu Ośro dkowi Kultu-
ry w Wiązownie za pomoc i udostępnie-
nie świetlicy w Radiówku.

Marta Celej

Noc Sów

Sowy przyciągnęły 
licznych uczestników
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Warsztaty Wielkanocne w GOK

Przed świętami Wielkiej Nocy w  świe-
tlicach wiejskich na terenie naszej gmi-
ny odbywały się warsztaty wielkanocne. 
W czasie zajęć dzieci i dorośli, pod czuj-
nym okiem instruktora, mogli nauczyć się 
rozmaitych technik dekorowania pisanek 
czy świątecznych kart. Zajęcia w każdej 
świetlicy wyglądały nie co inaczej. Wszę-
dzie były jednak okazją do zdobycia no-
wych umiejętności, wiedzy i do integracji 
lokalnych społeczności. Paulina Sokół

Recytatorki z Glinianki najlepsze 
w powiecie!

Dużym sukcesem zakończyły się dla uczen-
nic z Glinianki powiatowe eliminacje 41. 
Konkursu Recytatorskiego „Warszawska 
Syrenka”. W kategorii klas IV-VI, Helena BO-
GUCKA – uczennica klasy IV a okazała się 
najlepsza w Powiecie Otwockim. Uczennica 
wyrecytowała wiersz Hanny NIEWIADOM-
SKIEJ pt. „Kropka” oraz zaprezentowała 
fragment „Opium w  rosole” Małgorzaty 
MUSIEROWICZ. W kategorii klas: VII i gim-
nazjum – Julia MAKULEC – uczennica kl. III b 
stanęła na najwyższym stopniu podium. 
Julia przedstawiła wiersz Konstantego Il-
defonsa GAŁCZYŃSKIEGO „Inge Bartsch” 
oraz fragment utworu Sławomira MROŻKA 
pt. „Fakt”. Jesteśmy dumni z naszych recy-
tatorek i życzymy im wielu sukcesów na ni-
wie artystycznej. Irena Kochaniak

Warsztaty naukowe

„Niezwykłe reakcje” to kolejne warszta-
ty naukowe dla dzieci, które odbyły się 

w bibliotece w Wiązownie. Celem takich 
warsztatów jest pobudzanie dzieci do 
myślenia, obserwacji, rozbudzenie cieka-
wości otaczającego świata. Doświadcze-
nia wykonywane przez dzieci pod okiem 
instruktora to świetna zabawa, ale też 
spora dawka wiedzy. Dzieci miały moż-
liwość zaobserwowania m.in. jak papier 
„błyskawiczny” po zapaleniu znika, sa-
modzielnie wykonać „pastę do zębów 
dla słonia” czy kauczukową piłeczkę. 
Z uwagą słuchały, obserwowały i anga-
żowały się w proponowane ćwiczenia.  

Teresa Naperty

Wernisaż fotografii

Zaprezentowano 264 fotografie 57 au-
torów – obecnie lub dawniej uczestni-
czących w zajęciach sekcji fotograficznej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązow-
nie. To przede wszystkim fotografie wy-
konane w okresie od marca 2017 r. do 
marca 2018 podczas zajęć w Wiązownie, 
Gliniance, Rzakcie i Izabeli. Prezentowane 
były również fotografie z plenerów lokal-
nych oraz wyjazdowego do Krakowa. Na 
planszach były też zdjęcia z sesji tema-
tycznych: „Mama i ja”, „Karmiące mamy”, 
„Sesja ludowa”, „Show z bańkami” oraz 
z sesji z modelkami i modelami. Nad na-
szą wystawą patronat honorowy przyję-
li starosta Mirosław PSZONKA oraz wójt 
Janusz BUDNY.  Krystian Herncisz

Warsztaty wielkanocne  
w filii w Gliniance

W filii biblioteki w  Gliniance odbyły 
się warsztaty wielkanocne. Do naszej 

skarbnicy wiedzy przyjechali miejscowi 
artyści, pod okiem których można było 
poznać tajniki zdobienia jajek techniką 
decoupage. W tym samym czasie w innej 
części biblioteki zebrali się członkowie 
Stowarzyszenia Miłośników Twórczości 
i Kultury Ludowej Wawrzynioki, którzy 
już od 10 lat tworzą największą palmę 
w powiecie.  Anna Iwaszkiewicz

„Moja ulubiona postać historyczna” 
– Gminny Konkurs Plastyczny

Biblioteka w Wiązownie zaprasza dzieci 
z terenu gminy Wiązowna w wieku od 
4 do 15 lat do wzięcia udziału w kon-
kursie plastycznym. Tematem konkursu 
jest „Moja ulubiona postać historycz-
na”. Prace plastyczne można wykonać 
dowolną techniką (np. ołówek, kred-
ka, pastele, farby plakatowe) na papie-
rze typu brystol w formacie A4. Należy 
je złożyć lub przesłać w  terminie do 
7 maja br. do siedziby biblioteki przy 
ul. Kościelnej 41 w Wiązownie. Regula-
min dostępny na stronie www.bibliote-
kawiazowna.pl. Szczegółowe informacje 
email: kontakt@bibliotekawiazowna.pl, 
tel. 22 789 01 46.  Redakcja

Brawa dla wszystkich uczestników

Warsztaty wzbudziły ogromne zaciekawienie

Warsztaty cieszyły się dużą popularnością

Przybyli goście docenili prace uczestni-
ków sekcji

Na zajęcia przybyli rodzice z dziećmi

Weź udział w konkursie
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Informacje do opublikowania 
w „Powiązaniach”  

można przesyłać na adres: 
tukontakt@wiazowna.pl.

Jeśli jesteś zainteresowany 
współpracą lub dystrybucją 
czasopisma, napisz do nas.

27www.tuwiazowna.pl Kultura



Na zrzutowisku „Pierzyna” w Malcano-
wie mogliśmy podziwiać rekonstrukcje 
historyczne z okazji 74 rocznicy zrzu-
tu wykonanego w nocy z 3 na 4 kwiet-
nia 1944 roku. Tym razem impreza była 
dwudniowa.

W sobotę w  samo południe rozpoczę-
ły się uroczystości rocznicowe. W części 
oficjalnej były przemówienia okoliczno-
ściowe, apel pamięci, zaciągnięcie warty 
honorowej (przez partyzantów) i złoże-
nie wieńców.

Rekonstrukcja historyczna „Rok 1944”, 
z komentarzem Tomasza ŻURAWSKIEGO, 
przedstawiała wydarzenia tamtych dni, 
aż do ujawnienia przy kapliczce w Pęc-
linie wiązowskich oddziałów AK. W re-
konstrukcji udział wzięło prawie 70–ciu 
pasjonatów historii. Wystawione zostały 
obozowiska historyczne Wojska Polskie-
go partyzantów Armii Krajowej, armii ro-
syjskiej i niemieckiej, w których można 

było podziwiać zgromadzone przedmioty 
i broń z okresu II Wojny Światowej. Naj-
większą atrakcją dla dzieci było zbieranie 
łusek od nabojów i możliwość wejścia do 
wozu pancernego.

O oprawę muzyczną zadbali Agniesz-
ka i Piotr MICHALCZYKOWIE, to pod ich 
kierownictwem wystąpili harcerze ze 
111 drużyny z Malcanowa „Cichociem-
ni”, 54 gromada zuchowa „Leśne Skrza-
ty” z Wiązowny i 56 gromada zuchowa 
„Włóczykije” z Malcanowa oraz dziew-
czynki z gromad wilczków Wędrowników 
Mamy Róży z Malcanowa i Glinianki. Na 
zakończenie Piotr MICHALCZYK wykonał 
własnej kompozycji pieśń „Taka zwykła 
noc” (słowa Agnieszka MICHALCZYK) 
o zrzutowisku Pierzyna.

Drugi dzień uroczystości rozpoczął się 
Mszą Świętą celebrowaną przez probosz-
cza parafii pod wezwaniem Św. Wojciecha 
w Wiązownie Edwarda KOWARĘ. Na mszy 

licznie zgromadzeni mieszkańcy Malca-
nowa dziękowali za wolną ojczyznę. Tym 
razem rekonstrukcja historyczna przed-
stawiła wojnę domową w Hiszpanii z lat 
1936-1939, która – niestety – była prelu-
dium do II Wojny Światowej.

Przedsięwzięcie zorganizowało stowa-
rzyszenie Więzy z Wiązowny przy współ-
pracy Tomasza ŻURAWSKIEGO oraz 
malcanowskiej szkoły, Gminnego Ośrod-
ka Kultury, Urzędu Gminy i Zakładu Go-
spodarki Komunalnej w Wiązownie oraz 
– jak zawsze niezawodnych – strażaków 
z Malcanowa. Terenu pod uroczystość już 
po raz kolejny użyczyli Sławomir MARCY-
SIAK oraz Bogumiła i Piotr CACKO z Mal-
canowa, za co serdecznie dziękujemy.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Anioły Wolności 
w Malcanowie

W wydarzeniu wzięli udział rekonstruktorzy z całego kraju

28 Kultura  | miesięcznik samorządowy | kwiecień 2018



Rys. Furtka Wyobraźni  

Anna i Katarzyna Jędrzejewskie



28.04.2018 r. godz. 11.30  
Mecz Młodzik: Semp II Ursynów – Advit 
(Warszawa, ul. Koncertowa 4).

28.04.2018 r. godz. 16.00  
Mecz A Klasa: MLKS Józefovia II – Advit, 
Junior Mł: MKS Agrykola Warszawa – 
Advit, Żak: KS Drukarz III Warszawa – 
Advit (Józefów, ul. Dolna 19).

29.04.–03.05.2018 r.  
VI Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski 
w Gliniance, OSP Glinianka.

29.04.2018 r. godz. 13.00  
Mecz Orlik: UKS GKS Osieck – Advit 
Osieck (ul. Warszawska 61).

3.05.2018 r. godz. 10:00  
Gminne obchody 227. Rocznicy Uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja kościół pw. św. 
Wawrzyńca w Gliniance.

5.05.2018 r. godz. 11.00  
Mecz Junior Mł: Advit – KS Drukarz II 
Warszawa (Wiązowna, ul. Sportowa 15).

5.05.2018 r. godz. 14.00  
Mecz Orlik: Advit – KS Drukarz II War-
szawa (Wiązowna, ul. Sportowa 15).

5.05.2018 r. godz. 16.30  
Mecz A Klasa: Advit – PKS Victo-
ria Zerzeń, Młodzik: GKS Wilga Gar-
wolin – Advit, Żak: SPF Sabio – Advit 
(Wiązowna, ul. Sportowa 15).

6.05.2018 r. godz. 16.00  
Mecz KS Glinianka – UKS Orzeł Banio-
cha (Lipowo, ul. Młodzieżowa 1).

8.05.2018 r. godz. 14.00  
Narodowy Dzień Zwycięstwa. 
Skwer przy Urzędzie Gminy Wiązowna, 
ul. Lubelska 59.

8.05.2018 r. godz. 11.00–13.00  
Spotkanie z cyklu „Klub karmiących 
mam”, Gminny Ośrodek Kultury, Wią-
zowna ul. Kościelna 41. 
Zajęcia prowadzi mgr Joanna Wikto-
rowicz-Pędich, wykładowczyni ma-
sażu w Medycznej Szkole Policealnej 
w Otwocku, certyfikowana fizjotera-
peutka uroginekologiczna. Temat spo-
tkania: „Powrót do formy po porodzie”.

12.05.2018 r. godz. 16.00-19.00 
Gra terenowa w Duchnowie „O czym 
mówią stawy? Śladami dworu i Gminy 
Duchnów”. 

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Zbiórka przy świetlicy w Duchnowie 
(ul. Wspólna 157). Gra terenowa z ele-
mentami warsztatów edukacyjno–arty-
stycznych. Prowadzenie: Joanna Janisz 
– autorka publikacji o Duchnowie. Na 
zakończenie ognisko.

12.05.2018 r. godz. 11.00  
Mecz Młodzik Advit – LKS Jedność Ża-
bieniec (Wiązowna, ul. Sportowa 15).

12.05.2018 r. godz. 13.30  
Mecz: Advit – GKS Wilga Garwolin 
(Wiązowna, ul. Sportowa 15).

12.05.2018 r. godz. 15.00  
Mecz A Klasa: LZS Snajper Sośninka 
– Advit, Junior Mł: KS Wesoła – Advit 
(Osiedle Wilga, ul. Szpaka 8).

12.05.2018 r. – 10.06.2018 r. 
Wystawa „TUAREGOWIE – błękitni że-
glarze pustyni”. Galeria „Więzy”, Wią-
zowna ul. Lubelska 29. 
Wystawa prezentuje bogate zbio-
ry dr Adama Rybińskiego, etnografa 
i afrykanisty, ukazuje życie codzienne 
jednej z ostatnich społeczności noma-
dyjskich i przemiany tego życia od lat 
siedemdziesiątych XX wieku. Galeria 
zaprasza w soboty i w niedziele w go-
dzinach 10.00–16.00, a w pozostałe dni 
po wcześniejszym uzgodnieniu telefo-
nicznym 22 789 06 96.

13.05.2018 r. godz. 12.15 
Mecz Orlik: SMPN Progres Garwolin – 
Advit (Garwolin, ul. II Armii Wojska Pol-
skiego 20).

15.05.2018 r.  
Gala Złote Wiązy

15 i 29.05.2018 r. godz. 11.00–13.00 
Zajęcia „Smyk w ruchu i w skupieniu”, 
sala muzyczna Gminnego Ośrodka Kul-
tury, ul. Kościelna 41, Wiązowna. Zaję-
cia ruchowo-umuzykalniające dla dzieci 
0–3. Zapisy i szczegóły pod nr tel. 22 
780 41 79.

19.05.2018 r.  
Noc Muzeów w Izbie Regionalnej w Gli-
niance 
W programie: występy regionalnych 
twórców, spektakl dla dzieci „Wese-
le w mazowieckiej wsi”, projekcja filmu 
„Wesele kołbielskie” reżysera Andrzeja 
Kamińskiego, wystawa „Wycinanka ko-
łbielska”, warsztaty dla dzieci.

19.05.2018 r. godz. 16.00  
Mecz KS Glinianka – SRS Zamienie 
(Lipowo, ul. Młodzieżowa 1).

19.05.2018 r. godz. 11.00  
Mecz Młodzik: Advit – PS Life Siennica 
(Wiązowna, ul. Sportowa 15).

19.05.2018 r. godz. 13.30 
Mecz Junior Mł: Advit –UKS Aszwoj 
Rembertów (Wiązowna, ul. Sportowa 15).

19.05.2018 r. godz. 16.30 
Mecz A Klasa: Advit – RKS Bór Regut 
(Wiązowna, ul. Sportowa 15).

20.05.2018 r. godz. 10.00 
Mecz Żak: Advit – MLKS Victoria Sule-
jówek (Wiązowna, ul. Sportowa 15).

20.05.2018 r. godz. 12.30 
Mecz Orlik: Advit – UKS Lesznowola 
(Wiązowna, ul. Sportowa 15).

26.05.2018 r. godz. 10.00 
Mecz Orlik: LKS Mazur Karczew – Advit 
(Karczew, ul. Otwocka 13).

26.05.2018 r. godz. 14.00 
Mecz A Klasa: KS Vulcan Wólka Mlądz-
ka – Advit, Młodzik: PKS Radość Warsza-
wa – Advit, Żak: KS ZWAR III Warszawa 
– Advit (Otwock, ul. Wspaniała 5).

27.05.2018 r. godz. 14.30 
Mecz Junior MŁ: KS Orzeł Parysów – 
Advit (Parysów, ul. Sportowa).

27.05.2018 r.  
XI Piknik Integracyjny „Wspólne Więzi 
2018” w Radiówku 
Piknik organizuje Stowarzyszenie Rodzin 
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych In-
telektualnie „Jesteśmy!”. W programie 
koncerty, występy.

28.05.2018 r.  
„Dziwna fizyka”, warsztaty naukowe 
dla dzieci. 
Obowiązują zapisy, liczba miejsc ogra-
niczona, Biblioteka w Wiązownie 
ul. Kościelna 41, e-mail: kontakt@bi-
bliotekawiazowna.pl, tel. 22 789 01 46.

31.05.2018 r. godz. 17.00–21.00  
Wieczór Uwielbienia, błonia przyko-
ścielne parafii pw. św. Wawrzyńca 
w Gliniance. 
W programie: koncerty zespołów: TGD, 
BoguSław, świadectwo: m. in.: Michał 
PAX Bukowski. Prowadzenie: Domini-
ka Figurska.
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