
Bezpłatny biuletyn samorządowy 

nr 5 (146) maj 2018 / ISSN 1509-4103

 13
100 NOWYCH 
LATARNI JESZCZE 
W TYM ROKU

 18
ZŁOTE WIĄZY 2018 
PRZYZNANE

CENTRUM HANDLOWE 
W GÓRASZCE –
jest decyzja o pozwoleniu na 
budowę, ale inwestor nie podaje 
jeszcze terminu jej rozpoczęcia

 23
PIES NA SMYCZY 
I W KAGAŃCU





W numerze:
Samorząd
  Centrum handlowe w Góraszce
  Zniżki na bilety ZTM 

Społeczeństwo
  Obrońca z urzędu 
  Nieskończenie niepodległa

Dla seniorów
  Powiatowy Konwent Seniorów
  Aktywni w każdym wieku

Dla firm
  Złote Wiązy 2018

Edukacja
  Wakacje blisko domu
  English Only – wyniki konkursu

Środowisko
  Czujnik jakości powietrza
  Sprzątanie świata

Sport
  Mistrzynie Polski w BJJ
  Sukcesy GKTS Wiązowna

Kultura
  Gminny Konkurs Plastyczny
  Wydarzenia kulturalne

 
4

14

16

18

20

22

25

26

Wydawca: Urząd Gminy Wiązowna

Adres redakcji:
UG Wiązowna,
ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna

e-mail: tukontakt@wiazowna.pl

Wersja elektroniczna gazety:
www.tuwiazowna.pl

Nakład: 3000 egz.

Numer przygotowali:
Anna Rosłaniec – Redaktor Naczelna
Lidia Piotrowska, Michał Białek – Kolegium Redakcyjne
Ewa Cieślicka – Sekretarz Redakcji

Materiały nadesłali: Marek Bajson, Michał Białek, Marzena Bobrow-
ska, Anna Bogucka, Karol Bronikowski, Alicja Dybkowska-Purwin, 
Katarzyna Jędrzejewska, Daniel Kaczyński, Małgorzata Kamińska, 
Joanna Kociszewska, Marzena Kopka, Anna Kulmińska, Iwona Mar-
czyk, Monika Mikulska, Krystyna Motyka, Artur Mroczek, Teresa 
Naperty, Anna Niedźwiecka-Jędrzejewska, Olga Nowak, Ośrodek 
KARTA, Edyta Radomska, Anna Sawińska, Jacek Skwara, Anna Smo-
derek, Kamil Sitek, Paulina Sokół, Małgorzata Sosnowska,  Agniesz-
ka Talacha, Jan Wierzbicki, Paula Woźnica, Honorata Zawistowska.

Skład: K. Piechowicz / OTOFOTO

Druk: Poligrafi a GREG Grzegorz Sitek, www.greg-drukarnia.pl

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów 
oraz nie zwraca materiałów niewykorzystanych.

Numer zamknięto i oddano do druku: 23.05.2018 r.

Ponad 40 ton śmieci zebrali mieszkańcy naszej gmi-
ny w czasie akcji sprzątania okolicy. To fantastyczny 
wynik! Pokazaliśmy, że warto współdziałać. Na stro-
nie 22 radzimy, co zrobić na co dzień, gdy w naszej 
okolicy pojawią się dzikie wysypiska śmieci.
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Nordic walking – sport idealny dla seniorów. 
Sprawdź, na czym polega, co musisz mieć, żeby roz-
począć trening. Zobacz, ile korzyści możesz uzyskać 
regularnie trenując szybki marsz z kijkami. Opisu-
jemy to w naszym dziale dla seniorów na str. 16.
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Sesje rady gminy będzie można na żywo oglądać 
w Internecie. Każdy mieszkaniec w kilka chwil może 
znaleźć informacje, jakie projekty poparł reprezen-
tujący go radny. Do zmian w sposobie funkcjono-
wania Rady Gminy zobowiązała nas nowa ustawa, 
my wprowadzamy te przepisy już teraz, o czym pi-
szemy na stronie 10. 
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Góraszka Kolorowe Życie
Centrum handlowe „Góraszka Kolorowe Życie” ma być jed-
nym z największych tego typu obiektów w Polsce. Będzie 
większe niż warszawska Arkadia. Jego budowa potrwa oko-
ło półtora roku. Dla nas, mieszkańców gminy Wiązowna, to 
nie tylko komfort robienia zakupów, to także ogromny za-
strzyk fi nansowy dla naszego budżetu. Szacuje się, że co 
roku centrum handlowe odprowadzi do naszej kasy kilka 
milionów złotych podatku. Na rozpoczęcie budowy musi-
my jednak jeszcze trochę poczekać. 
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„Kolorowe życie” będzie prawdziwym 
gigantem. Pomieści ponad 220 sklepów, 
restauracje, wielosalowe kino i wielko-
powierzchniowy market. Ta galeria han-
dlowa ma się stać głównym miejscem 
zakupów dla mieszkańców nie tylko po-
wiatu otwockiego, ale także Sulejówka, 
Wesołej, Wawra, Rembertowa i sporej 
części wschodniej Warszawy. W  mar-
cu inwestor, czyli Immochan Polska 
Sp. z o.o., oddział Auchan Polska odpo-
wiedzialny za budowę, komercjalizację 
i prowadzenie galerii oraz parków han-
dlowych, uzyskał pozwolenie na budo-
wę. To nie oznacza jednak, że budowa 
ruszy natychmiast. Za wcześnie jeszcze 
na podawanie terminów. Wciąż trwają 
prace projektowe – mówi w Gazeta.pl 
Agnieszka KROPIWIEC reprezentująca 
fi rmę. Wiele wskazuje na to, że budo-
wa jest odkładana ze względu na trwa-
jącą modernizację trasy S17, z dwóch 
powodów. Po pierwsze prowadzenie 
jednocześnie tak wielkich inwestycji 
w  jednym miejscu jest kłopotliwe, po 
drugie centrum handlowe nie może ru-
szyć bez dobrych dróg dojazdowych. To 
nie zmienia jednak faktu, że największa 
inwestycja handlowa w tej części me-
tropolii warszawskiej wchodzi w decy-
dującą fazę. 

Centrum handlowe w Góraszce wielko-
ścią będzie przypominało warszawską Ar-
kadię. Dla mieszkańców naszej okolicy to 
nie tylko szansa na zakupy bez koniecz-
ności wielogodzinnej wyprawy do miasta. 

To także szansa na pracę. „Kolorowe ży-
cie” zatrudni 2,5 tysiąca ludzi. Wielu z nas 
znajdzie tam zatrudnienie bez konieczno-
ści dojeżdżania do miasta. To wyjątkowo 
ważne, bo właśnie dojazd do Warsza-
wy niejednokrotnie utrudniał znalezienie 
pracy naszym mieszkańcom. 

Gdy tylko centrum powstanie, inwestor 
zacznie odprowadzać podatki od nieru-
chomości do gminnego budżetu. Szacu-
je się, że będzie to rocznie co najmniej 
2 mln zł z samego podatku od nierucho-
mości. Ile to znaczy w skali naszego bu-
dżetu? 2 mln zł wydamy w 2018 roku na 
remonty dróg powiatowych. Na remon-
ty i budowy świetlic wiejskich wydamy 
w tym roku 1,5 mln zł, a na oświetlenie 
700 tys. zł. Dodatkowe 2 mln zł w bu-
dżecie pozwoliłyby np. postawić 3 razy 
więcej latarni drogowych niż zaplano-
waliśmy na ten rok. Z  tych prostych 
wyliczeń jasno wynika, że budowa tego 
centrum handlowego jest w  interesie 
mieszkańców naszej okolicy. Oczywi-
ście, wszystko musi się odbyć z posza-
nowaniem najcenniejszej wartości, jaką 
mamy na naszym terenie, czyli środo-
wiska naturalnego. Budowa centrum 
opóźniała się m.in. przez protesty ekolo-
gów, które doprowadziły w konsekwen-
cji do wielu zmian projektowych, tak by 
zminimalizować negatywny wpływ in-
westycji na okoliczną przyrodę. 

Centrum w Góraszce nie powinno też 
zagrozić lokalnemu handlowi. Jesteśmy 

przekonani, że nie będzie ono konku-
rencją dla małych sklepów, w których 
dziś robimy zakupy. Mimo planów bu-
dowy centrum nasza gmina inwestuje 
także w budowę targowiska w centrum 
Wiązowny. Chcemy bowiem stworzyć 
u nas przestrzeń do handlu świeżymi 
produktami wprost od producentów 
rolnych. Wspomniane targowisko po-
wstanie niemal naprzeciwko Gminnego 
Parku Centrum w Wiązownie, na tyłach 
pętli autobusowej. Będzie estetyczne, 
w części zadaszone. Pozyskaliśmy do-
fi nansowanie na tę inwestycję. Budo-
wa powinna się zakończyć w przyszłym 
roku. Zależy nam na tym, by w naszej 
okolicy rozwijał się także drobny han-
del i by gmina Wiązowna w niedalekiej 
perspektywie stała się centrum rozma-
itych zakupów nie tylko dla mieszkań-
ców bezpośredniej okolicy. 

Kiedyś lotnisko w Góraszce było naszym 
znakiem fi rmowym – mówi Wójt Gmi-
ny Wiązowna Janusz BUDNY. Organi-
zowane tam przez lata pokazy lotnicze 
przyciągały tłumy. Ale tylko raz w roku. 
Powrotu do tego nie ma, teren został 
sprzedany pod budowę centrum. W pla-
nowanej inwestycji warto zobaczyć waż-
ne dla nas plusy i wokół niej budować 
świadomość marki Gminy Wiązowna. 
I  drogi ekspresowe, i  węzły komuni-
kacyjne, i to centrum handlowe zmie-
nią naszą okolicę. Możemy mieć z tego 
wiele korzyści zachowując jednocześnie 
unikatowe walory naszej przyrody – do-
daje wójt. 

Na razie inwestor przeprowadził pierw-
sze prace ziemne i wybudował wiadukt 
niezbędny do dobrego skomunikowa-
nia centrum z drogą S17. W tym rejonie 
rozpoczęły się już także prace związa-
ne z przebudową wspomnianej drogi. 
Firma Strabag rozpoczęła bowiem bu-
dowę odcinka S17 od Kołbieli do daw-
nego lotniska w Góraszce. O postępach 
w budowie Centrum Handlowego „Ko-
lorowe Życie” będziemy informowali na 
bieżąco w „Powiązaniach” i na stronie 
internetowej www.tuwiazowna.pl. 

Redakcja 
 tukontakt@wiazowna.pl 

Kolorowe życie
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Wysokie miejsce naszej gmi-
ny w Rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju 

Podczas konferencji „Zrównoważony 
rozwój społeczno-gospodarczy jedno-
stek samorządu terytorialnego”, która 
odbyła się na Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, przedstawiono 
mazowieckich liderów rankingu zrów-
noważonego rozwoju. Znaleźliśmy się 
w  ścisłej czołówce. Wśród gmin wiej-
skich gmina Wiązowna zajęła 5 miejsce! 
To awans o ponad 100 miejsc. Organiza-
torzy oceniali miasta i gminy Mazowsza 
na podstawie 15 wskaźników, których 
źródłem są dane GUS. Pod uwagę bra-
ne były m.in. wydatki na projekty in-
westycyjne, liczba osób pracujących, 
podmiotów gospodarczych czy absol-
wentów szkół ponadgimnazjalnych. To 
nasz wspólny sukces, a ma na imię zgo-
da, kompromis, szacunek, solidarność 
i  wspólny cel, który się nazywa „zrów-
noważony rozwój” naszej pięknej Gminy 
Wiązowna – mówi wójt Janusz Budny.  

Redakcja 

Fontanna już działa 

Fontanna w Parku Centrum w Wiązow-
nie znowu działa. Po przerwie zimowej 
Zakład Gospodarki Komunalnej zlecił fi r-
mie zewnętrznej przegląd i konserwację 
urządzenia. Po sprawdzeniu wszystkiego, 
fi rma ponownie uruchomiła fontannę.
Fontanna sterowana jest zegarem astro-
nomicznym. Może wykonywać kilka róż-
nych programów pracy np. program 

dzienny, program nocny z  oświetle-
niem. Zapraszamy codziennie, szczegól-
nie wieczorem, gdy fontanna mieni się 
na kolorowo. W parku będziemy też sa-
dzić krzewy i drzewa, w tym te przyjazne 
pszczołom. Redakcja

Numer alarmowy 997 przeniesiony 

Od kwietnia do grudnia trwa proces prze-
łączania numeru alarmowego 997 do 
Centrów Powiadamiania Ratunkowego. 
Numer 997 będzie nadal działał, zmieni 
się natomiast miejsce odbioru zgłosze-
nia. Dzięki temu, że informacja od razu 
trafi  do operatów numerów alarmowych 
w CPR, możliwe będzie jednoczesne po-
wiadomienie o  zdarzeniu wszystkich 
właściwych służb. Operatorzy numerów 
alarmowych w CPR odebrali w zeszłym 
roku prawie 8,5 mln fałszywych zgłoszeń 
(prawie 45 proc. wszystkich). Przeniesie-
nie numeru 997 ma pomóc uniknąć ka-
rygodnych telefonów do służb. 

Redakcja  

Zobacz nową galerię 

Zachęcamy do obejrzenia nowej galerii 
zdjęć przed Urzędem Gminy. Galeria po-
wstała w ramach obchodów jubileuszu 
100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Zdjęcia przedstawiają drogę 
do niepodległości widzianą z  Wiązow-
ny i  innych miejscowości naszej gminy. 
Nowa galeria to 30 plansz prezentują-
cych historyczne wydarzenia z  terenu 
gminy. Zapraszamy!  Redakcja 

Zostań honorowym krwiodawcą 

Honorowe krwiodawstwo to szlachetna 
idea, dzięki której można uratować życie. 
To jedyna niedająca zastąpić się w ża-
den inny sposób metoda leczenia. Od-
dając krew pomagamy w wyzdrowieniu 
lub bezpośrednio ratujemy życie drugiej 
osoby. Krew mogą oddawać osoby od 18 
do 65 roku życia, które ważą co najmniej 
50 kilogramów. Jednorazowo pobierane 
jest 450ml pełnej krwi. Najbliższa stacja 
krwiodawstwa znajduje się w  Warsza-
wie, ul. Saska 63/75.  Redakcja 

Zniżki na bilety ZTM 

Program „Warszawa +” skierowany jest 
do gmin wchodzących w skład aglomeracji 
warszawskiej, których mieszkańcy korzy-
stają z komunikacji zbiorowej organizowa-
nej przez Zarząd Transportu Miejskiego 
w Warszawie. W programie samorządy 
poprzez dopłaty do biletów zapewniają 
swoim mieszkańcom możliwość tańsze-
go podróżowania komunikacją. W związ-
ku z  planami wprowadzenia dopłat od 
września tego roku na naszym terenie, 
byliśmy na spotkaniu w gminie Jabłon-
na, w której ten program już funkcjonuje. 
Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jak przy-
gotować się do wdrożenia programu i jak 
wygląda jego realizacja. Redakcja 

Dopłacimy do biletów

Krew ratuje życie

Przeniesienie numeru usprawni pracę

Jedna z plansz przedstawia Powstanie 
Styczniowe w Rudce

Notowania naszej gminy rosną

Fontanna działa od 9.00 do 22.30

Jeśli jesteś zainteresowany 
współpracą lub dystrybucją 
czasopisma, napisz do nas:
tukontakt@wiazowna.pl
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Do końca lipca tego roku zakończymy bu-
dowę prawie kilometrowego odcinka cią-
gu pieszo-rowerowego od ul. Olchowej 
do ul. Piaskowej w Dziechcińcu (690 m) 
oraz od Ośrodka Zdrowia w Gliniance do 
ul. Łąkowej (ok. 230 m). To kontynuacja 
inwestycji z poprzednich lat. 

W 2015 roku opracowana została doku-
mentacja na budowę ponad 3-km od-
cinka ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż 
drogi powiatowej nr 2709W od Dzie-
chcińca do Malcanowa oraz od Lipowa 
do ośrodka zdrowia w G liniance (kolejne 
2 km). To łącznie ponad 5 km bezpiecz-
nej trasy, po której poruszać się będą 
mogli mieszkańcy południa gminy, dzie-
ci uczęszczające do szkoły w Malcanowie 
i turyści rowerowi. W 2016 roku wybudo-
waliśmy pierwszych 600 m ciągu pieszo-
-rowerowego w Malcanowie. Rok później 

800 m od ul. Olchowej w Dziechcińcu do 
ul. Granicznej w Malcanowie oraz odci-
nek od ul. Żwirowej do ul. Kotliny w Mal-
canowie. Razem z budową zaplanowaną 
na ten rok zakończone zostanie ponad 
2,3 km ścieżki. To zatem połowa realizo-
wanego projektu. Do tej pory inwestycja 
pochłonęła łącznie ponad 1 mln zł. Kolej-
ne etapy to rozbudowa ścieżki w stronę 
restauracji „Raj” w Dziechcińcu, a w la-
tach kolejnych – w stronę Żanęcina. 

Dzielenie dużych inwestycji na mniejsze 
etapy to najlepszy sposób na ich prze-
prowadzenie w sytuacji, w której nasze 
wspólne pieniądze na inwestycje trzeba 
sprawiedliwie podzielić tak, by zaspokoić 
jak najwięcej potrzeb mieszkańców róż-
nych części gminy. Oczywiście, całą tę in-
westycję można by było przeprowadzić 
w czasie jednego sezonu, ale wówczas 

w  naszym budżecie nie wystarczyłoby 
pieniędzy na inne cele. 

Ciąg pieszo-rowerowy na południu to 
druga tego typu inwestycja, którą pro-
wadzimy w gminie. Kilka miesięcy temu 
rozpoczęły się prace przy budowie ścieżki 
łączącej Józefów z Halinowem. Nasz odci-
nek tej ścieżki ma ponad 10 km, biegnie 
przez Emów, Wiązownę, Boryszew, Ste-
fanówkę, Duchnów i dalej do Halinowa. 
Pieniądze na przeprowadzenie tych robót 
(ok. 6 mln zł) w dużej mierze pochodzą 
z dofi nansowania unijnego. Szczegóło-
wych informacji w  tej sprawie udziela 
Tomasz Mielnicki z  Wydziału Inwesty-
cji, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl, tel. 
22 512 58 63.  

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

Budowa chodników w gminie
Przygotowania do 
kładzenia drenażu
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Nowy asfalt na ul. Szkolnej 

Zakończyły się prace przy remoncie na-
wierzchni asfaltowej na ul.  Szkolnej 
w Zakręcie. Na odcinku od ul. Jana Paw-
ła II do ul. Postępu w Izabeli położona 
została nowa nakładka asfaltowa. Na 
realizację tego zadania przeznaczyliśmy 
150 tys. zł (dotacja dla Powiatu Otwoc-
kiego), całość inwestycji to 275 tys. zł, 
pozostałą kwotę zapewnił Powiat. Od 
września tą drogą będą jeździć autobu-
sy nowej linii dowozowej „L” z Micha-
łówka do Sulejówka.  Redakcja 

Modernizacja ulicy Dworskiej 

Przekazaliśmy kolejną pomoc fi nansową 
Powiatowi Otwockiemu – 150 tys. zł na 
kontynuację modernizacji ul. Dworskiej 
z Dziechcińca do Pęclina. Z budżetu po-
wiatu na ten cel przeznaczono natomiast 
100 tys. zł. ZDP w Otwocku, który zarzą-
dza drogą, zakupił masę bitumiczną, któ-
ra została ułożona na odcinku ok. 700 mb 
(od odcinka zmodernizowanego w ubie-
głym roku w kierunku Pęclina). W 2017 r. 
w ramach udzielonej pomocy fi nansowej 
ZDP wyremontował nawierzchnię asfal-
tową w obrębie przepustu poprzeczne-
go (przy sadzawce w Dziechcińcu) pod 
drogą powiatową nr 2708W. Przypomnij-
my, że po drodze poruszają się autobu-
sy ZTM, więc utrzymanie dobrego stanu 
drogi jest dla nas bardzo ważne. 

Tomasz Mielnicki 

Przebudowa ul. Spacerowej 
w Duchnowie 

W 2017 roku wykonaliśmy dokumentację 
projektową na przebudowę ul. Spacero-
wej w Duchnowie na odcinku ponad 1 km. 
Na realizację I etapu robót otrzymaliśmy 
73 tys. zł z  Urzędu Marszałkowskiego. 
W ramach tego etapu przebudowaliśmy 
drogę na odcinku 460 mb od skrzyżowa-
nia z ul. Bosmańską w kierunku ul. Góry 
Warszawskie. W  tym roku zrealizuje-
my II etap robót od ul. Góry Warszaw-
skie do fragmentu drogi przebudowanej 
w  ubiegłym roku. Po wykonaniu robót 
przygotowawczych, zostanie wykonana 
stabilizacja podłoża cementem i podbu-
dowa z kruszywa łamanego. Szerokość 
nawierzchni z  tłucznia będzie wynosiła 
6 m. Przebudujemy także przepust po-
przeczny pod jezdnią i zarurowany frag-
ment rowu przydrożnego. Wody opadowe 
będą odprowadzane do istniejących ro-
wów drogowych bądź na pas zieleni. Na 
realizację tego zadania uzyskaliśmy do-
tację w wysokości 100 tys. zł. Całkowi-
ty koszt II etapu inwestycji wyniesie ok. 
450 tys. zł. Zadanie zostanie zrealizowa-
ne do października.  Redakcja 

Nowa zabawka dla najmłodszych 

W Parku im. Georga Bidwella w Radiówku 
stanęła nowa zabawka. Jej zakup w domi-
nującej części sfi nansowany został z fun-
duszu sołeckiego. Rok temu park zyskał 
nowy plac zabaw. Teraz uzupełniliśmy go 
o sprawnościową zabawkę dla najmłod-
szych mieszkańców Radiówka. Serdecz-
nie zapraszamy.  Olga Nowak 

Modernizacja chodnika 
w Wiązownie 

Lokalna fi rma Marwell modernizu-
je 560  m chodnika przy ul.  Kościelnej 
w Wiązownie. Chodnik zostanie posze-
rzony i wyłożony kostką brukową. Dla-
tego w maju i  czerwcu na odcinku od 
szkoły do ul. Pęclińskiej wystąpią utrud-
nienia w ruchu i wyjeździe z posesji. Uli-
ca Kościelna jest drogą powiatową, ale 
to my modernizujemy chodnik za kwotę 
260 tys. zł. Planujemy wykonać ww. robo-
ty budowlane do końca lipca. Szczegóło-
wych informacji udziela Tomasz Mielnicki 
z Wydziału Inwestycji, tel. 22 512 58 63, 
e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl. 

Redakcja 

Przetarg na świetlicę w Kopkach 

Do przetargu nieograniczonego na budo-
wę świetlicy wiejskiej w Kopkach wpły-
nęły 4 oferty. Najniższa jest na kwotę 445 
tys. zł, a najwyższa na ponad 647 tys. zł. 
Oferty zostały sprawdzone i  ocenione 
zgodnie z punktacją zawartą w Specyfi -
kacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Jako najkorzystniejsza wybrana została 
oferta fi rmy ADIMEX sp. z o. o., sp. k. za 
kwotę 445 tys. zł. Termin wykonania za-
mówienia do 28.06.2019 r. od dnia pod-
pisania umowy.  Tomasz Mielnicki

Informacje do opublikowania 
w „Powiązaniach” 

można przesyłać na adres: 
tukontakt@wiazowna.pl

Prace przy remoncie chodnika ruszyły

Współpraca się opłaca

Lepszy dojazd do Pęclina

Mamy wykonawcę świetlicy

Lokomotywa dla najmłodszych 

Kolejny etap robót
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Od nowej kadencji wprowadzony zosta-
nie obowiązek głosowania na sesjach 
za pomocą urządzeń umożliwiających 
sporządzenie i  utrwalenie imiennego 
wykazu głosowań radnych. My w tym 
zakresie jesteśmy już gotowi. Nasi rad-
ni podczas kwietniowej sesji głosowa-
li nad uchwałami przy użyciu nowego 
programu eSesja. 

Wśród uchwał, podjętych na sesji, zna-
lazły się zmiany w budżecie gminy, do-
tyczące zadania inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa oświetlenia uliczne-
go w Zakręcie ul. Dębowa” (12 tys. zł). 
Zwiększyliśmy wysokość środków o kwo-
tę 350 tys. zł na zadanie „Modernizacja 
budynku w Porębach w ramach tworze-
nia sieci świetlic wiejskich na terenie 
Gminy Wiązowna” i o kwotę 25 tys. zł 
na „Zagospodarowanie przestrzeni pu-
blicznej w centrum Glinianki”. 

Radni podjęli dwie uchwały w sprawie 
zaciągnięcia pożyczek z  Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 
realizację zadania pn. „Modernizacja 
budynku w Porębach w  ramach two-
rzenia sieci świetlic wiejskich na te-
renie Gminy Wiązowna” (350 tys. zł) 

oraz na realizację zadania pn. „Budo-
wa sieci kanalizacji sanitarnej w  m. 
Duchnów, gm. Wiązowna” (950 tys. 
zł), które pomogą nam sfinansować 
te inwestycje. 

Zwiększono do kwoty 450 tys. zł po-
moc rzeczową dla Powiatu Otwockiego 
na wykonanie nakładki asfaltowej na 
drodze powiatowej nr 2705W w Kącku 
oraz zaliczono ul.  Jana Pawła II w Za-
kręcie do kategorii dróg gminnych, co 
daje nam możliwość podejmowania 
dalszych działań prawnych, związanych 
z koniecznością podziału nieruchomo-
ści pod przyszły pas drogowy i uzyska-
nia decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej ZRID. 

W  maju rozpoczniemy transmisję se-
sji na żywo. A  już dziś mogą Państwo 
zajrzeć na portal mieszkańca www.
wiazowna.esesja.pl, gdzie są dostęp-
ne materiały z  kwietniowej sesji. Se-
sje są otwarte dla wszystkich, z czego 
w  kwietniu skorzystali uczniowie ze 
szkoły w Zakręcie, przygotowujący się 
do turnieju wiedzy o samorządzie.  

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl 

 Radni głosują także 
elektronicznie

 BOLESŁAWÓW

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

25
Konserwacja rowu melioracyjne-
go A przez spółkę wodną Połu-
dnie w Bolesławowie, Czarnówce 
i Rzakcie 

 BORYSZEW

50 Zagospodarowanie terenu wokół 
świetlicy wiejskiej 

 CZARNÓWKA

25 Projektowanie budowy oświetle-
nia ul. Kaliny 

25
Konserwacja rowu melioracyjne-
go A przez spółkę wodną Połu-
dnie w Bolesławowie, Czarnówce 
i Rzakcie 

 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

50 Budowa Duchnowskiego Domu 
Kultury

 DZIECHCINIEC

50

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

75
Pomoc fi nansowa dla powiatu na 
wymianę nakładki asfaltowej na 
ul. Dworskiej na odcinku pomię-
dzy Dziechcińcem a Pęclinem 

25 Modernizacja ul. Piaskowej 

25 Zagospodarowanie terenu wokół 
świetlicy wiejskiej 

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

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA Głosowanie odbywa 

się na tabletach
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Wykaz uchwał w sprawach:

 EMÓW

50 Modernizacja ul. Sosnowej

100
Budowa kanalizacji sanitarnej 
ul. Gołębia, ul. Sosnowa, ul. Runa 
Leśnego

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

25 Budowa wodociągu i kanalizacji 
w ul. Jasnej

 GLINIANKA

25

Pomoc rzeczowa dla powiatu na 
budowę ciągu pieszo-rowerowe-
go od Ośrodka Zdrowia do przej-
ścia dla pieszych, w tym ciąg 
pieszo-rowerowy w Dziechcińcu

25
Budowa dróg osiedlowych 
– wzmocnienia i nakładki 
asfaltowe

25
Budowa ul. Szkolnej – od ul. Na-
poleońskiej do mostu wraz z par-
kingiem przy szkole 

75 Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w centrum Glinianki

25

Budowa ogrodzenia działki gmin-
nej przeznaczonej na potrzeby 
mieszkańców sołectwa Glinian-
ka II wraz z zagospodarowaniem 
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 melioracyjne-
go 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

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

59.LV.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.;

60.LV.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.;

61.LV.2018 zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Wiązowna z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania 
pn. Modernizacja budynku w Porębach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich 
na terenie Gminy Wiązowna;

62.LV.2018 zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Wiązowna z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zada-
nia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów, gm. Wiązowna;

63.LV.2018 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedago-
gów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych 
zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Wiązowna;

64.LV.2018 zaliczenia ul. Jana Pawła II w Zakręcie do kategorii dróg gminnych;

65.LV.2018 zmiany uchwały nr 12.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 stycz-
nia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na wy-
konanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2705W w Kącku. 

.

Wielki smutek i świadomość nieodwracalnej straty to uczucie, które 
wywołała wiadomość o odejściu pielęgniarki Gizeli PROCHOT 
– legendy wiązowskiej służby zdrowia. Przez kilkadziesiąt lat 

z niezwykłym poświęceniem i zaangażowaniem pracowała dla chorych i po-
trzebujących pomocy. Razem z mężem, nieodżałowanej pamięci dr Czesławem 
PROCHOTEM, stworzyli w Ośrodku zdrowia wspaniały zespół. W czasach, 
kiedy w służbie zdrowia liczyło się serce i praca, Pani Iza była fi larem zespołu 
i wzorem do naśladowania. Po odejściu doktora PROCHOTA nadal przez lata 
pomagała, wspierała, radziła, myślała i troszczyła się o innych. Taka głęboko 
humanitarna, serdeczna i otwarta na ludzkie potrzeby Pani Iza pozostała do 
końca, mimo że mogła korzystać z zasłużonej emerytury, mimo mniejszych 
sił i pogarszającego się zdrowia. Na pewno będziemy o Niej pamiętać, jako 
o wspaniałym człowieku, My, pracownicy Ośrodka zdrowia, jak też ogrom-
na rzesza tych, którym okazała swe wielkie serce. 

Gizela PROCHOT – pielęgniarka, Przewodnicząca Zarządu Osiedla Ra-
diówek w latach 1995–1999, 1999–2003. Za stworzenie fundamentów nowej 
służby zdrowia na terenie naszej gminy oraz nieustającą gotowość niesienia 
pomocy i wielkie serce dla pacjentów została uhonorowana tytułem „Zasłu-
żony dla Gminy Wiązowna”. 

Wyrazy współczucia składają: 
Janusz Budny Wójt Gminy Wiązowna, Renata Falińska Przewodnicząca 
Rady Gminy, Radni Gminy Wiązowna, oraz pracownicy Urzędu Gminy
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Pełnią swoją funkcję społecznie, po-
święcają swój czas i energię na rzecz 
mieszkańców okolicy. Sołtysi i  prze-
wodniczący zarządów osiedli nie mają 
łatwego życia. Z jednej strony walczą 
o interesy sąsiadów, z drugiej bardziej 
niż inni zdają sobie sprawę z urzędo-
wych procedur i ograniczeń budżeto-
wych, które uniemożliwiają spełnienie 
wszystkich oczekiwań. 

W sierpniu i wrześniu na zebraniach so-
łeckich będziemy decydowali o podziale 
pieniędzy z funduszu sołeckiego. Warto 
już teraz rozpocząć rozmowy z sąsiada-
mi o tym, na co powinny być przezna-
czone te środki. Rozpoczynanie takich 
dyskusji to jedno z zadań sołtysów, ale 
my również możemy tu wyjść z inicjaty-
wą. Na takie zebranie dobrze jest przyjść 
przygotowanym, rozeznać się wcześniej, 
którzy z  sąsiadów są skłonni poprzeć 
nasz pomysł. Już dziś warto zgłosić się 
z naszą propozycją działania właśnie do 
sołtysa lub przewodniczącego zarządu 
osiedla, który może sprawdzić w urzę-
dzie prawne i formalne możliwości re-
alizacji naszych pomysłów. 

Sołtysi i przewodniczący zarządów osie-
dli regularnie biorą udział w naradach 
sołeckich, gdzie od władz gminy dowia-
dują się o planowanych inwestycjach, 
o zmianach w budżecie, o najistotniej-
szych działaniach dotyczących gminy. 
Dlatego warto być z sołtysem w stałym 

kontakcie. Warto pytać go o najnowsze 
informacje. Rozmawiając często z soł-
tysami możemy im przekazywać nasz 
punkt widzenia, opowiadać o naszych 
potrzebach. Wielu sołtysów regularnie 
uczestniczy w obradach Rady Gminy. To 
jest dla nich okazja do przekazywania 
Państwa opinii radnym. Jeśli wesprzemy 
naszych sołtysów i będziemy się z nimi 
wymieniali informacjami, szybciej trafi ą 
one do urzędu i szybciej będziemy mieli 
szansę rozwiązać problemy. 

Z drugiej jednak strony nie możemy 
obarczać sołtysów winą za to, że cze-
goś, jak to się popularnie mówi, „nie 
załatwili”. Żeby zrealizować wiele z na-
szych oczekiwań, potrzeba często cza-
su czy pieniędzy. Bywa, że trzeba też 
przejść długą drogę formalną. W takich 
sytuacjach nie powinniśmy oczekiwać 
od sołtysów cudu, a raczej wspierać ich 
w dążeniu do osiągnięcia celu. 

Na stronie www.tuwiazowna.pl znajdą 
Państwo zakładkę „W twojej okolicy”. 
Na interaktywnej mapie można łatwo 
odnaleźć własne sołectwo oraz wszyst-
kie informacje dotyczące funduszu so-
łeckiego, wykonania z poprzednich lat 
oraz informacje o Państwa sołtysie czy 
przewodniczącym zarządu osiedla. War-
to tam zajrzeć. Powodzenia!  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl 

Pomóż sołtysowi
STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25 Budowa sieci kanalizacyjnej 

25 Doposażenie świetlicy wraz z za-
gospodarowaniem terenu 

 IZABELA

25

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

25

Pomoc fi nansowa dla powiatu na 
modernizację drogi powiatowej 
Majdan, Izabela, Michałówek, 
Duchnów – na odcinku między 
Majdanem a Izabelą 

25 Zagospodarowanie terenu świe-
tlicy wraz z wyposażeniem

25 Budowa sieci wodociągowej 
dz. nr 83/15 

 KĄCK

50
Pomoc rzeczowa dla powiatu na 
wykonanie nakładki asfaltowej 
w ul. Majowej 

25 Projekt i wykonanie oświetlenia 
ulicznego ul. Malowniczej 

 KOPKI

25
Budowa świetlicy wiejskiej 
w Kopkach w ramach tworzenia 
sieci świetlic wiejskich na terenie 
Gminy Wiązowna

25 Budowa sieci wodociągowej 

 KRUSZÓWIEC

50
Pomoc fi nansowa dla powiatu na 
modernizację drogi powiatowej 
w miejscowości Kruszówiec

 LIPOWO

50 Zagospodarowanie terenu dział-
ki 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 powiatowej 
Majdan, Izabela, Michałówek, 
Duchnów – na odcinku między 
Majdanem a Izabelą 

Sołtysi na naradzie 
koordynacyjnej
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Do końca czerwca na terenie naszej gmi-
ny ustawione zostaną 82 nowe latarnie. 
Oświetlą w sumie 3,6 km dróg i pobo-
czy. To pierwszy etap zaplanowanych na 
ten rok prac. 

Przetarg na nowe latarnie został roz-
strzygnięty w kwietniu. Latarnie zostaną 
wyposażone w energooszczędne oprawy 
i źródła światła w nowoczesnej technolo-
gii LED o wysokiej sprawności i trwałości 
użytkowej (100 tys. godzin świecenia). To 
ogranicza koszty eksploatacji o ok. 15% 
w  stosunku do lamp sodowych. Drugi 
etap rozbudowy oświetlenia w tym roku 
obejmie kolejne 2,5 km dróg. Do końca 
roku zainstalujemy kolejnych 51 lamp. 
Przetarg został już ogłoszony. O termi-
nie realizacji zadania będziemy informo-
wali po jego zakończeniu. W tabeli pod 
tekstem znajdą Państwo dokładne loka-
lizacje nowych lamp, które ustawione zo-
staną w najbliższych tygodniach. 

Jan Wierzbicki 
j.wierzbicki@wiazowna.pl 

Nowe oświetlenie 
uliczne 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25

Pomoc fi nansowa dla powiatu na 
modernizację drogi powiatowej 
Majdan, Izabela, Michałówek, 
Duchnów – na odcinku między 
Majdanem a Izabelą 

0
Projektowanie budowy ul. Weso-
łej – od ul. Widocznej do wiaduk-
tu na S17

25 Budowa oświetlenia ul. Równej

50
Projekt budowy odcinka ul. Pięk-
nej 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 sieci wo-
dociągowej w Majdanie dz. nr 
37/15

50
Budowa świetlicy wiejskiej 
w Majdanie w ramach tworzenia 
sieci świetlic wiejskich na terenie 
Gminy Wiązowna

 MALCANÓW

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

50 Zagospodarowanie terenu dział-
ki 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. Żwirowej 
i części ul. Podleśnej

25
Kompleksowe rozwiązanie za-
opatrzenia Gminy Wiązowna 
w wodę – budowa sieci wodocią-
gowej w ul. Szyszkowej

 MICHAŁÓWEK

25
Zagospodarowanie działki w Mi-
chałówku na potrzeby pętli 
autobusowej 

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

Lp.  Nazwa zadania
inwestycyjnego/lokalizacja 

Ilość lamp 
do zamonto-

wania
[szt.]

Długość pla-
nowanej drogi 
do oświetlenia  

[mb] 

Wartość 
umowna

[zł] 

1  Budowa oświetlenia drogi po-
wiatowej nr 2706W w Gliniance 
ul. Wawrzyniecka 

13 450 34 071,00

2  Budowa oświetlenia drogi w Mi-
chałówku 

8 339 29 041,00

3  Budowa oświetlenia w Malcano-
wie ul. Żwirowa i cz. ul. Podleśnej 

13 580 36 555,60

4  Budowa oświetlenia w Wiązow-
nie ul. Duchnowska 

13 500 38 373,00

5  Budowa oświetlenia w Wiązow-
nie ul. Projektowana i Spokojna  

9 488 27 964,05

6  Budowa oświetlenia w Wiązow-
nie ul. Bażantowa i Tymotki 

10 470 20 479,50

7  Budowa oświetlenia w Rudce 
ul. Jodłowa 

6 270 17 712,00

8  Budowa oświetlenia w Woli Duc-
kiej ul. Działkowa 

10 500 29 587,65

  Razem – rozpoczęta budowa 
w 8 lokalizacjach z terminem 
realizacji do 30 czerwca 2018 r.

82 3597 233 783,80
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Obrońca z urzędu nie przysługuje każ-
demu oskarżonemu. Może być on wy-
znaczony tylko w  ściśle określonych 
przypadkach. Aktualnie wyznaczenie 
obrońcy z urzędu może nastąpić w sy-
tuacji tzw. obrony obligatoryjnej (wów-
czas, jeżeli oskarżony nie ma obrońcy, to 
sąd wyznacza mu go samodzielnie) lub 
też z uwagi na ubóstwo oskarżonego. 

Obrona obligatoryjna 
Zgodnie z art. 79 Kodeksu postępowa-
nia karnego, w postępowaniu karnym 
oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli jest: 
nieletni, głuchy, niemy, niewidomy, gdy 
zachodzi uzasadniona wątpliwość co 
do jego poczytalności. Obrońca z urzę-
du może również zostać ustanowiony, 
gdy sąd uzna jego udział za niezbędny 
ze względu na okoliczności utrudnia-
jące obronę, np. stopień skompliko-
wania sprawy. Ponadto, zgodnie z art. 
 80 Kodeksu postępowania karnego, 
obrońcę w postępowaniu przed sądem 

okręgowym jako sądem pierwszej in-
stancji musi mieć oskarżony, któremu 
zarzucane jest popełnienie zbrodni. 

Ubóstwo oskarżonego 
Inną możliwością jest wyznaczenie 
obrońcy z urzędu oskarżonemu, którego 
nie stać na opłacenie obrońcy. W takim 
przypadku może on starać się o ustano-
wienie obrońcy z urzędu. Zgodnie z art. 
78 § 1 Kodeksu postępowania karnego: 
Oskarżony, który nie ma obrońcy z wy-
boru, może żądać, aby mu wyznaczono 
obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty 
wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosz-
tów obrony bez uszczerbku dla niezbęd-
nego utrzymania siebie i rodziny. W takiej 
sytuacji należy wykazać, że zarobki lub ak-
tualna sytuacja materialna nie pozwalają 
oskarżonemu samodzielnie ponieść kosz-
tów pomocy prawnej.  

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. 8.30–12.30

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.

Wszystko 
o obrońcy z urzędu

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

50 Budowa oświetlenia ul. Tajemni-
czej w miejscowości Michałówek

 OSIEDLE PARKOWE

100
Podniesienie bezpieczeństwa 
przestrzeni publicznej poprzez 
wykonanie przyłącza energetycz-
nego i remont bramy wjazdowej

 PĘCLIN

75
Pomoc fi nansowa dla powiatu na 
wymianę nakładki asfaltowej na 
ul. Dworskiej na odcinku pomię-
dzy Dziechcińcem a Pęclinem 

25
Zagospodarowanie terenu dział-
ki przy ul. Krótkiej – plac za-
baw, 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

100 Modernizacja ciągu pieszego na 
osiedlu 

100 Zagospodarowanie terenu parku 
gminnego 

50 Budowa oświetlenia parku 
gmninnego 

25 Modernizacja budynku świetlicy

 RUDKA

50 Budowa oświetlenia ul. Jodłowej

 RZAKTA

0
Budowa świetlicy wiejskiej 
w Rzakcie w ramach tworzenia 
sieci świetlic wiejskich na terenie 
Gminy Wiązowna

25 Modernizacja ul. Wiejskiej – na-
kładka asfaltowa

25
Konserwacja rowu melioracyjne-
go A przez spółkę wodną Połu-
dnie w Bolesławowie, Czarnówce 
i Rzakcie 

Sprawdź, czy 
przysługuje 

Ci obrona
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Premier Wincenty Witos
Marszałek Rataj przybył do Wilanowa już 
późną nocą. W rozmowie z nami oświad-
czył, że nie nalega na naszą decyzję, jed-
nak widzi beznadziejność dalszej walki, 
która, w warunkach wytworzonych, poza 
rozlewem krwi nic przynieść nie może. Je-
śliby prezydent i rząd zdecydowali się na 
ustąpienie, to on mógłby się podjąć po-
średnictwa między rządem i Piłsudskim, 
mimo że dla niego będzie to sprawa bar-
dzo ciężka i  przykra. Po złożeniu tego 
oświadczenia wyszedł, zostawiając nas 
w pokoju samych. Po jego wyjściu rozpo-
częła się ożywiona i szeroka narada. [...] 
Prezydent Wojciechowski zdecydował się 
bez namysłu na swoje ustąpienie i dora-
dzał rządowi, ażeby zrobił to samo.

Wilanów, 14 maja 1926

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.

Warszawa, 12 maja 1926 r. Marszałek Józef Piłsudski w otoczeniu ofi cerów udaje się na 
spotkanie z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim na moście Poniatowskiego.

Węzeł polityczny

Rok 1925 kończy się ponownym kra-
chem ekonomicznym – reforma walutowa 
sprzed ponad roku nie wystarcza dla za-
bezpieczenia gospodarki. Rywalizujące ze 
sobą ugrupowania parlamentarne nie po-
trafi ą zbudować konsensusu wobec dra-
stycznego alarmu. Brutalna polityka celna 
Niemiec wobec Polski staje się skutecz-
na, gdy brakuje obok międzynarodowego 
wsparcia sojuszników. Marszałek Piłsud-
ski, spoza Parlamentu, grozi polityczną 
aktywizacją oddanych mu żołnierzy.

Przewrót wojskowy, 12–14 maja 1926 r., 
łamie reguły Konstytucji, stanowi dyk-
tatorskie przecięcie kadencji prezydenc-
kiej i  rządowej. Znacząca liczba ofi ar 
zamachu nie tylko naznacza krwią wła-
dze pomajowe, ale też wzmacnia podział 
wewnętrzny. Ta walka, postawionych 
sztucznie po dwóch stronach barykady 
oddziałów Wojska Polskiego, dzieli głę-
biej społeczeństwo, wzmacniając w nim 
zarazem nienawiść ideologiczną.

14 listopada 1925 r. – ustąpienie rządu 
Władysława Grabskiego. Kolejny gabinet 
(Aleksandra Skrzyńskiego) utrzymuje się 
tylko pół roku, po czym następuje kilka 
nieudanych (wobec braku porozumienia 
między klubami) prób utworzenia rządu.

Wincenty Witos (były premier, 
przywódca PSL „Piast”)
Przesilenie trwało bardzo długo. Towa-
rzyszyły mu chaos, zamieszanie wzmaga-
jące się z każdym dniem coraz bardziej. 
Z  całego kraju dochodziły coraz gorsze 
i coraz bardziej niepokojące wiadomości. 
Atmosfera zaczęła się robić niezwykle go-
rąca. Wszystko się niemal w oczach za-
częło rozłazić. […] Odbywające się prawie 

Fot. N
arodow

e Archiw
um

 Cyfrow
e

bez przerwy obrady stronnictw nie zdoła-
ły sprawy ani na krok posunąć naprzód. 
Społeczeństwo wrzało gniewem przeciw 
Sejmowi i politykom. 

Warszawa, pierwsze dni maja 1926

12–15 maja 1926 r. – przewrót majo-
wy czyli zbrojny zamach stanu dokona-
ny przez Józefa Piłsudskiego przeciwko 
utworzonemu 10 maja rządowi Wincen-
tego Witosa. W czasie walk ginie niemal 
400 osób. Prezydent Stanisław Wojcie-
chowski, premier Wincenty Witos i mi-
nistrowie podają się do dymisji. Nowym 
prezydentem zostaje Ignacy Mościcki, 
nowym premierem – Kazimierz Bartel. 
Zaczynają się rządy sanacyjne (od łaciń-
skiego sanatio: „uzdrowienie”).

Herman Lieberman (poseł PPS)
13 i  14 maja na ulicach wrzała walka. 
Wojska Piłsudskiego, po zaciętym opo-
rze szkoły podchorążych, zajęły Belweder 
opuszczony przez prezydenta i rząd [którzy 
wycofali się do Wilanowa], po czym Witos ze 
swoimi kolegami zaniechali dalszego oporu 
i rozszerzenia wojny na całą Polskę. 

Warszawa, 14 maja 1926

Materiały przekazane przez Ośrodek 
KARTA w  ramach Programu „Nieskoń-
czenie Niepodległa”, www.nieskoncze-
nieniepodlegla.pl, www.karta.org.pl.
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

 STEFANÓWKA

0 Przyłączenie pompowni 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

50 Budowa oświetlenia ulicznego 
ul. Bażantowej i ul. Tymotki 

25 Budowa sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej w ul. Boryszewskiej 

 WIĄZOWNA KOŚCIELNA

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

50 Pomoc fi nansowa 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. Projekto-
wanej i ul. Spokojnej

50 Budowa oświetlenia 
ul. Duchnowskiej

25 Budowa oświetlenia ul. Sadowej 

25 Projektowanie budowy oświetle-
nia na Osiedlu Kwiatowym

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

25 Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Kwiatowej

Nordic walking to sport idealny 
dla seniorów. To rodzaj szybkiego 
marszu, w którym podpieramy się 
specjalnymi kijkami. Zalety Nor-
dic walkingu są ogromne: zmniej-
sza napięcia w górnych partiach 
ciała, a  tym samym łagodzi ból 
kręgosłupa, wzmacnia mięśnie 
i serce, a przy tym mniej obciąża 
stawy niż bieganie nawet w wol-
nym tempie. 

Pozwala rozładować stres, bo neu-
tralizuje adrenalinę. Wspomaga też 
odporność. Świetnie działa na mózg, 
bo kilkadziesiąt minut marszu ide-
alnie go dotlenia. W naszej gminie, 
szczególnie o tej porze roku, mamy 
idealne tereny do nordic walkingu. 
Lasy i łąki to wymarzone miejsca do 
uprawiania tego sportu. 

Nordic 
walking – 

same zalety

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” 
w Woli Karczewskiej realizuje Pro-
gram Wieloletni „Senior+” na lata 
2015-2020. W ramach programu 
świadczy usługi w zakresie aktyw-
ności ruchowej i kinezyterapii. 

Oferuje seniorom także opracowa-
ny program indywidualnych i gru-
powych zajęć usprawniających. 
Punktem wyjścia do realizacji oferty 
usprawnienia jest pomiar ciśnienia 
tętniczego każdej osoby biorącej ak-
tywny udział w zajęciach. Osoby nie-
mające przeciwwskazań do ćwiczeń 
rozpoczynają dzień od grupowej po-
rannej gimnastyki. Są to ćwiczenia 
na poszczególne partie ciała pozwa-
lające pobudzić wszystkie mięśnie 
i stawy. W wyposażeniu sali kinezy-
terapii posiadamy PUR (przyłóżko-
we urządzenie rehabilitacyjne), przy 
pomocy którego seniorzy wykonu-
ją ćwiczenia dobrane do indywidu-
alnych potrzeb. Ponadto dobieramy 

Sprawni w każdym wieku

ćwiczenia manualne, ćwiczenia 
ogólnousprawniające, izometrycz-
ne i oddechowe. Poza ćwiczeniami 
stacjonarnymi, gdy tylko pozwala-
ją nam warunki atmosferyczne, se-
niorzy chętnie spacerują z kijkami. 

Projekt dofi nansowany ze środków 
Programu Wieloletniego „Senior+” 
na lata 2015–2020. 

Krystyna Motyka 
senior.wigor@wp.pl 

O czym warto pamiętać maszeru-
jąc z kijkami: 
  luźny strój i wygodne sportowe buty, 
  maszerując nie garb się, 
  rozluźnij barki i patrz przed siebie, 
  wymachuj ramionami pod kątem 
90 stopni, 

  zsynchronizuj ruch rąk z ruchem 
nóg: lewa noga – prawe ramię 
i odwrotnie,

  rozluźnij biodra. 

Najprostsze kijki do nordic walkin-
gu kosztują kilkadziesiąt złotych. Na 
początek wystarczą. Wystarczą też 
zwykłe dresy i buty, które możesz 
kupić w  supermarkecie. Inwesto-
wać w profesjonalny sprzęt warto 
dopiero wtedy, gdy zechcesz upra-
wiać ten sport naprawdę intensyw-
nie. Polecamy!  

Monika Mikulska 

Poprawiają 
krążenie i nastrój

Sport, który przynosi 
wiele korzyści

16  | biuletyn samorządowy | maj 2018Dla seniorów



Razem 
posprzątali 
naszą gminę 
Seniorzy z Dziennego Domu „Se-
nior-WIGOR” wraz z wolontariu-
szami z Centrum Wolontariatu 
działającego w ramach Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej, 
zorganizowali wspólne sprząta-
nie naszej gminy. Wszyscy wyko-
nali tabliczki promujące dbanie 

o przyrodę, następnie rozwiesili 
je na terenie gminy. Grupa 50-ciu 
seniorów i wolontariuszy zbiera-
ła śmieci na trasie Glinianka-Wo-
la Karczewska. Łącznie zebrano 
ponad 40 worków odpadów!

Wśród nich były odpady budow-
lane, samochodowe czy nawet 
pieluchy. Te rzeczy można bez-
piecznie oddać do PSZOK, Wola 
Ducka 70A.  

Krystyna Motyka 
senior.wigor@wp.pl

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25 Doprojektowanie i wybudowanie 
kanalizacji w ul. Projektowanej

50 Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w ul. Dębowej

75 Budowa sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej w ul. Duchnowskiej

25 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Jagodowej

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

50

Podniesienie jakości życia miesz-
kańców gminy Wiązowna w miej-
scowościach Wiązowna, Żanęcin, 
Radiówek przez budowę kanali-
zacji sanitarnej – etap II

 WOLA DUCKA

25 Zagospodarowanie terenu dział-
ki nr 294 

50 Budowa oświetlenia 
ul. Działkowej

25 Projektowanie budowy oświetle-
nia ul. Leszczyny i ul. Słonecznej

25 Projektowanie budowy oświetle-
nia ul. Wiosennej

25
Projektowanie budowy oświetle-
nia ul. Mostów – etap I - odcinek 
między Wolą Karczewską a Wolą 
Ducką 

 WOLA KARCZEWSKA

50
Pomoc rzeczowa dla powiatu na 
budowę chodnika w ul. Doliny 
Świdra, etap I

50 Zagospodarowanie terenu działki 
nr 285 – budowa altany 

25 Projektowanie budowy oświetle-
nia ul. Leszczyny i ul. Słonecznej

25 Budowa oświetlenia ul. Rzeki 

25
Projektowanie budowy oświetle-
nia ul. Mostów – etap I - odcinek 
między Wolą Karczewską a Wolą 
Ducką 

Powiatowy 
Konwent 
Seniorów 
Po raz pierwszy w naszym po-
wiecie odbył się Powiatowy 
Konwent Seniorów (21.04.). 
Wydarzenie miało na celu zin-
tegrowanie organizacji i  osób 
działających lokalnie na rzecz 
seniorów. 

Gmina Wiązowna, jako jedy-
na w powiecie, prowadzi dom 
Senior Wigor. O  jego działal-
ności oraz o  innych formach 

wsparcia osób 60+ mówił na 
konwencie wójt Janusz BUDNY, 
który wraz z przedstawiciela-
mi Stowarzyszenia Seniorów 
„Bądźmy Razem” reprezento-
wał gminę podczas konwentu. 
Wójt opowiedział o wdrażaniu 
programu szczepień do osób 
starszych, karcie życia i karcie 
seniora.

Przypominamy, że trwają 
prace nad strategią działań 
okołosenioralnych, które zaini-
cjowała Rada Seniorów Gminy 
Wiązowna. 

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl 

Seniorzy dbają 
o śro dowisko
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IV Gala 
„Złote Wiązy”

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25 Budowa sieci wodociągowej 
ul. Rutki

 ZAKRĘT

25
Pomoc fi nansowa dla powiatu na 
modernizację ul. Szkolnej – od 
ul. Jana Pawła II do skrzyżowania 
w Izabeli 

25 Budowa ul. Jana Pawła II – etap I 

50 Budowa ul. Długiej wraz z odcin-
kami dojazdów 

0 Budowa ul. Kościelnej 

25 Przebudowa oświetlenia 
w ul. Dębowej 

50
Zagospodarowanie „Zakąciku” – 
budowa altany wraz z doposaże-
niem placu 

25
Budowa siłowni plenerowej przy 
szkole w Zakręcie – nawierzchnia 
bezpieczna wraz z doposażeniem 

25

Pomoc fi nansowa dla Miasta 
Sulejówek na budowę oświetle-
nia drogi krajowej nr 2 pomiędzy 
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

50

Podniesienie jakości życia miesz-
kańców gminy Wiązowna w miej-
scowościach Wiązowna, Żanęcin, 
Radiówek przez budowę kanali-
zacji sanitarnej – etap II

25 Zagospodarowanie terenu działki 
wokół świetlicy wiejskiej 

50 Budowa sieci kanalizacyjnej

 ZADANIA OGÓLNOGMINNE

25 Budowa i modernizacja peronów 
i wiat przystankowych

25 Remonty dróg Gminy Wiązowna

To był wyjątkowy wieczór, prawdzi-
we święto lokalnego biznesu. 15 maja 
w sali bankietowej RAJ w Dziechcińcu 
podczas uroczystej gali po raz czwar-
ty uhonorowaliśmy najlepszych przed-
siębiorców z terenu naszej gminy oraz 
tych, którzy wyróżniają się w  swojej 
działalności społecznej.  

Nagroda „Złoty Wiąz” została usta-
nowiona przez wójta Janusza BUDNE-
GO w  dowód uznania dla najlepszych 
przedsiębiorców z naszej okolicy i  jed-
nocześnie jako podziękowanie za wkład 
lokalnego biznesu w rozwój gminy. Spo-
tykamy się na gali wręczenia nagrody, 
która została ustanowiona dla najlep-
szych. W wielu dziedzinach. Otrzymają je 
ci, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem 
tworzą potencjał gospodarczy i społecz-
ny naszego samorządu – podkreślił wójt 
w swoim wystąpieniu. 

Do konkursu o  nagrodę Wójta Gminy 
Wiązowna „Złoty Wiąz” 2018 wnioski 

złożyli sami przedsiębiorcy, nominowali 
ich mieszkańcy i działające u nas insty-
tucje – za wszystkie bardzo dziękujemy. 
Spośród nich kapituła konkursowa wy-
brała fi rmy do nominacji, przedstawiając 
wójtowi propozycję nagrodzonych.  

Statuetki „Złote Wiązy” otrzymali: 
  Renmet Akcesoria Dachowe Piotr Ła-
piński w kategorii Mała Firma roku, 

  ATS Display Sp. z o.o. w kategorii Pra-
codawca roku,  

  Hotel i Restauracja RELAKS Stanisław 
Niziołek w kategorii Nestor Biznesu, 

  Stolmark s.c. Jolanta i Tadeusz Kobza 
w kategorii Innowacyjna Firma roku, 

  ELMAS Sowa i Wspólnicy Sp. jawna 
w kategorii Filantrop roku, 

  Stowarzyszenie KROKUS-WIĄZOWNA 
w kategorii Lider ekonomii społecznej. 

Wyróżnienia trafi ły do: 
  MEBLE KOWALSKI Robert Kowalski i AR-
TES MEBLE I WNĘTRZA Andrzej Zwie-
rzyński w kategorii Mała Firma roku, 

Nagrodzeni przedsiębiorcy

Statuetka Złoty Wiąz 2018
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25

Wybierzmy rower – Partnerstwo 
dla rozwoju komunikacji nisko-
emisyjnej WOF – pomoc rzeczo-
wa dla województwa (Emów, 
Wiązowna Gminna, Stefanówka, 
Boryszew, Duchnów)

50

Systemowa modernizacja obiek-
tów gminnych przy wykorzysta-
niu odnawialnych źródeł energii 
w formule partnerstwa publiczno 
– prywatnego w Gminie Wiązow-
na. (Glinianka, Wiązowna Gmin-
na, Wola Ducka, Zakręt)

25

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

75
Opracowanie koncepcji rozbu-
dowy sieci kanalizacji sanitarnej 
(Dziechcinic, Pęclin, Malcanów, 
Lipowo, Kopki)

100

Termomodernizacja budynku 
szkoły w Wiązownie przy ul. Ko-
ścielnej 20 oraz budynku szkoły 
w Gliniance przy ul. Napoleoń-
skiej 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. Mickiewicza przy 
świetlicy wiejskiej oraz ul. Wią-
zowskiej 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

Statuetkę w kategorii Mała Firma Roku 
odebrał Piotr Łapiński – RENMET

Statuetki Złoty Wiąz 2018

Nagrodę z rąk Marzeny Dach odebrał Adam 
Stankiewicz ATS Display, wyróżnienie Mi-
chał Cholewiński z fi rmy TABIT

Forum to doskonała okazja do zawierania relacji biznesowych
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  PHU JANKIER Katarzyna Gańko i Przed-
siębiorstwo Produkcyjno – Handlowe 
TABIT sp. z o. o. w kategorii Pracodaw-
ca roku, 

  HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO Ry-
szard Przeworski i  Ogrodnictwo Wi-
śniewski Jacek JUNIOR w  kategorii 
Nestor Biznesu, 

  KLUB SPORTOWY ZAKRĘT i NTT SYS-
TEM S.A. w kategorii Innowacyjna Fir-
ma roku, 

  MEBLE KULENTY SP. JAWNA i LAKMEX 
SP. Z O.O. w kategorii Filantrop roku, 

  Forum Przedsiębiorczości Gminy Wią-
zowna i Stowarzyszenie Przyjaciół Ra-
diówka w  kategorii Lider ekonomii 
społecznej. 

Nagrodę specjalną wójt gminy przyznał 
Ochotniczej Straży Pożarnej w  Malca-
nowie dziękując im za trud służby, za 

ratowanie życia, za ofi arność i oddanie. 
Druga nagroda specjalna trafi ła do fi rmy 
MARWELL, która przez wiele lat wspie-
rała fi nansowo i  rzeczowo Półmaraton 
Wiązowski, a także inne wydarzenia kul-
turalne i  rekreacyjne organizowane na 
terenie Gminy Wiązowna.  

Wieczór umilił kwartet smyczkowy, two-
rzony przez muzyków Orkiestry Polskiego 
Radia w Warszawie i muzyków kamera-
listów.   Już teraz zapraszamy Państwa 
na kolejne spotkanie. Gala nagród już za 
rok, a forum gospodarcze jesienią! 

Zachęcamy do przeglądania zakładki „Dla 
fi rm” na www.tuwiazowna.pl, w  której 
zamieszczamy informacje i  porady dla 
biznesu. W „Powiązaniach” są specjal-
ne strony na informacje dla i od naszych 
przedsiębiorców. Polecamy! 

Anna Sawińska
a.sawinska@wiazowna.pl 
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Po sukcesie dotychczasowych akcji 
„Wakacje blisko domu” znów przygo-
towujemy wakacyjne zajęcia dla dzie-
ci z naszej gminy. Zajęcia w pierwszym 
miesiącu odbędą się w szkołach w: Gli-
niance, Malcanowie, Wiązownie i Zakrę-
cie. W drugim miesiącu otwarty będzie 
GOK w Wiązownie, Wiejski Dom Kultu-
ry „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej 
oraz świetlica w Izabeli. 

Udział w akcji to dobry sposób spędze-
nia czasu dla dzieci, które nie wyjadą na 
wakacje. Szczegółowe informacje można 

uzyskać w wybranej szkole lub w GOK-
-u. Akcja odbywać się będzie w 10 pię-
ciodniowych turnusach w  godzinach 
07:30–17:00. Dzieciom biorącym udział 
w  „Wakacjach blisko domu” w  szko-
łach zapewniamy posiłek (15 zł / tur-
nus). Koszt pobytu za jeden turnus to 
30 zł / os., rodziny z Kartą Dużej Rodziny 
mogą liczyć  na zniżki. Podczas akcji za-
pewniamy wyjazdy na basen oraz zaję-
cia artystyczno – manualne, które będą 
prowadzić nauczyciele, twórcy lokalni 
oraz instruktorzy z GOK. Dla chętnych 
organizowane będą wycieczki i wyjazdy 

do kina, których koszt wyniesie oko-
ło 50 zł. Więcej informacji na stronach 
szkół i GOK. Zgłoszenia do 27 czerwca. 
Informacji udzielają Dorota Kanabus-Pro-
kop e-mail: edukacja@wiazowna.pl, tel. 
22 512 5 870 oraz Paulina Sokół e-mail: 
gok@gok-wiazowna.pl, tel. 22 780 41 79.  



Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

Wakacje blisko domu – 
kolejna edycja

Wakacje już tuż, tuż
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Wyższa jakość edukacji 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej 
w dziedzinie edukacji i szkoleń na lata 
2014-2020. Jego całkowity budżet wy-
nosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera 
się na osiągnięciach europejskich pro-
gramów edukacyjnych, które wcześniej 
funkcjonowały przez 25 lat. Jedenaścio-
ro nauczycieli ze szkoły podstawowej 
w Gliniance wzięło udział w programie, 
który obejmował szkolenia z języka an-
gielskiego. Siedmioro nauczycieli wzięło 
udział w warsztatach na Malcie, czworo 
w Wielkiej Brytanii. Nauczyciele ukończy-
li wybrane kursy i otrzymali wymagane 
certyfi katy. Pomimo likwidacji gimnazjum 
w Gliniance nadal funkcjonuje nauczanie 
dwujęzyczne – w ramach utworzonych 
klas dwujęzycznych w szkole podstawo-
wej i pracy wygaszanych oddziałów gim-
nazjalnych.  Daniel Kaczyński 

Powiatowy Konkurs 
Języka Angielskiego 

Uczniowie kl. VI i VII szkół podstawo-
wych, publicznych i  niepublicznych 
mających siedzibę na terenie powia-
tu otwockiego, mieli okazję spróbować 
swoich sił w  Powiatowym Konkursie 
Języka Angielskiego ENGLISH ONLY. 
Uczniowie uczestniczyli w quizie, pod-
czas którego musieli odpowiadać na 
pytania i  wykonywać zadania indywi-
dualnie i  w parach. Pytania dotyczy-
ły 15 różnych kategorii tematycznych, 

nie tylko związanych z krajami angloję-
zycznymi i wiadomościami typowo ję-
zykowymi. III miejsce przyznano Natalii 
BARCICKIEJ z kl. 7 i  Jakubowi ŁĘGOW-
SKIEMU z  kl. 7 ze Szkoły Podstawo-
wej im. C.K. Norwida w Zakręcie. Dzięki 
sponsorom konkursu (Powiat Otwocki, 
ERGO-PAUL, Express Publishing & Egis, 
Rada Rodziców przy szkole w Zakręcie) 
każdy uczeń otrzymał upominek.  

Anna Smoderek 

Światowy Dzień Książki 

W ustanowionym w  1995 roku przez 
UNESCO, a  obchodzonym 23 kwietnia 
Dniu Książki, bibliotekę w  Wiązownie 
odwiedziła grupa przedszkolaków „Małe 
stópki”. Dzieci poznały zasady wypoży-
czania książek, dowiedziały się, co należy 
zrobić, aby stać się czytelnikiem biblio-
teki, zobaczyły, jak wygląda karta biblio-
teczna. Z zainteresowaniem przeglądały 
kolorowe, bogato ilustrowane książecz-
ki znajdujące się na półkach z literaturą 
dla dzieci. Obiecały, że będą czytać i wy-
pożyczać książki. Teresa Naperty 

XIV Gminny Konkurs Recytatorski

W przedszkolu im. Misia Uszatka od-
był się XIV Gminny Konkurs Recytator-
ski „Polska w kolorze biało-czerwonym”. 
W konkursie brały udział przedszkolaki 
z Pęclina, Zakrętu, Wiązowny oraz od-
działów przedszkolnych w Malcanowie. 
Dzieci recytowały wiersze o tematyce pa-
triotycznej. Na zwycięzców czekały na-
grody.  Anna Kulmińska 

Tydzień Języków Obcych 

Nauczyciele języków obcych w Zakręcie 
zorganizowali zabawy, quizy i  konkur-
sy. Na korytarzach pojawiły się gazetki 
pełne c iekawostek dotyczących krajów 
anglo- i niemieckojęzycznych. Były kon-
kursy m.in. „Konkurs wiedzy o krajach 
niemieckojęzycznych” i  program arty-
styczno-rozrywkowy. Na twarzach dzie-
ci namalowano także kolorowe fl agi 
państw Unii Europejskiej. To było bardzo 
twórcze i ciekawe wydarzenie w szkole 
w Zakręcie.  Agnieszka Talacha 

Warsztaty naukowe 
„Ach, to powietrze!” 

Tematem przewodnim zajęć w fi lii biblio-
teki w Gliniance było powietrze. Dzieci 
dowiedziały się, że powietrze to mie-
szanina gazów niewidocznych dla oczu, 
która jest niezbędna do życia dla czło-
wieka. Wykonując wiele eksperymen-
tów, zaobserwowały, że oprócz udziału 
w procesie oddychania, powietrze ma 
kilka innych zadziwiających i unikalnych 
właściwości. Uczestnicy warsztatów do-
wiedzieli się, czym jest próżnia wykorzy-
stując do tego półkule magdeburskie.  

Marzena Bobrowska 

Obce języki to inwestycja w przyszłość

Czytajmy więcej

Ten program naprawdę działa

Patriotyzm od najmłodszych lat

Nauka przez zabawę

To było bardzo ciekawe spotkanie
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Informacje do opublikowania 
w „Powiązaniach” 

można przesyłać na adres: 
tukontakt@wiazowna.pl
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Tyle śmieci zebraliśmy w  czasie akcji 
sprzątania świata. W akcje zaangażowa-
ło się 1491 mieszkańców, którzy sprzą-
tali swoją okolicę, teren wokół swoich 
posesji, placówek oświatowych, boisk 
sportowych. 

Udział w akcji wzięli uczniowie i opie-
kunowie ze szkół w  Gliniance, Wią-
zownie i  Zakręcie, jak również dzieci 
z przedszkoli: „Misia Uszatka”, „Małych 

Stópek”, „Kangurka” w  Wiązownie, 
w Zakręcie oraz w Pęclinie. W akcję za-
angażowali się również mieszkańcy 
sołectw: Czarnówki, Duchnowa, Dzie-
chcińca, Glinianki I, Glinianki II, Izabeli, 
Kącka, Kopek, Lipowa, Porąb, Osiedla Ra-
diówek, Rzakty, Stefanówki, Wiązowny 
Kościelnej, Wiązowny Gminnej, Woli Kar-
czewskiej, Woli Duckiej, Zakrętu, Żanęci-
na, Osiedla Emów. Nie zabrakło również 
grup indywidualnych oraz sportowców 

Ponad 40 ton śmieci

Posprzątajmy Europę! 

z  LUKS Rzakta i  KS Glinianka. Udział 
w akcji wzięli również chętni z Gminne-
go Ośrodka Kultury w Wiązownie, Domu 
Dziennego „Senior-WIGOR” w Woli Kar-
czewskiej oraz z fi lii Biblioteki Publicz-
nej w Gliniance. Dzięki wspólnej pracy 
nasza okolica stała się czysta i  jeszcze 
ładniejsza! 

Za udział w  akcji podziękujemy Pań-
stwu, jak co roku, podczas Eko Pikni-
ku w Zakręcie. Zapraszamy 9 czerwca 
– gwarantujemy moc atrakcji. Na co 
dzień warto pamiętać, że czekamy na 
informacje o dzikich wysypiskach. Sta-
ramy się reagować tak szybko, jak to 
możliwe. Jeśli znajdziesz śmieci porzu-
cone w  lesie, zadzwoń lub napisz do 
nas (tel. 661 969 850, email: a.boguc-
ka@wiazowna.pl), a natychmiast zare-
agujemy. Jeśli masz przy sobie telefon 
z GPS-em, sprawdź współrzędne. Będzie 
nam łatwiej odnaleźć śmieci. Takich wy-
sypisk nie można pozostawiać w lesie. 
Natychmiast się bowiem „rozrosną”. 
Ludzie, którzy widzą porzucone śmieci, 
chętniej dorzucają tam swoje odpady. 
Nie pozwalajmy na to!  

Anna Bogucka 
a.bogucka@wiazowna.pl 
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Spaceruj z psem – bezpiecznie

Pamiętaj 
o przestrze ganiu 
zasad

CZEKAJĄ NA DOM
Dumka jest prze-
piękną, dużą sunią. 
Wyrzucona przy 
ruchliwej drodze, 
wciąż nie może się 
odnaleźć w schro-
nisku. Nie rozumie, 
dlaczego tak cu-
downa, kochająca 
i  spragniona kon-
taktu z ludźmi nagle straciła dom. Może 
w jej smutnych oczach zagości jeszcze kie-
dyś radość, może w nowym, kochającym 
domu? Nr 50/18 

Oto kot wyjąt-
kowy i  jedyny 
w swoim rodza-
ju. O  srebrnej 
sierści i zielonych 
oczach. Uratowa-
ny spod kół po-
ciągu, wylizał już 
swoje rany, ale – 
niestety – stracił 
łapę i ogon. Jest cudownym, mruczącym 
i  spragnionym przytulania kocurkiem. 
Dostał od losu drugą szansę na nowe ży-
cie. Nr 5/18 

Zyta została
sama. Nie uda-
ło się znaleźć 
wspó lnego 
domu, a szczę-
ście uśmiech-
nęło się do jej 
wieloletnie-
go przyjacie-
la i towarzysza 
w bezdomności – Placka. Oni zawsze byli ra-
zem. Zyta jest spokojną suczką i bardzo ko-
cha ludzi. Zasłużyła już na swój dom! Pomóż-
my jej, zanim straci nadzieję. Nr 187/15 

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

Spacery z psami to jedne z przyjemniej-
szych zadań należących do właścicieli 
pupili. Z faktu posiadania psa wynika-
ją także inne zadania. Najważniejszą 
sprawą jest zachowanie bezpieczeństwa 
i środków ostrożności, zapewniających 
ochronę przed zagrożeniem lub uciążli-
wością dla innych oraz dbanie o zacho-
wanie czystości. 

Właściciele ponoszą pełną odpowiedzial-
ność za zachowanie swoich zwierząt. 
Zwolnienie psów ze smyczy jest do-
zwolone wyłącznie na terenie nierucho-
mości należycie ogrodzonej, w  sposób 

uniemożliwiający jej opuszczenie przez 
psa i wykluczający dostęp osób trzecich. 
W przypadku psów na terenach otwartych 
możemy pozwolić sobie na zwolnienie psa 
ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem. 
Możemy to zrobić jedynie w miejscach 
mało uczęszczanych przez ludzi i  tylko 
w sytuacji, gdy posiadacz ma możliwość 
sprawowania kontroli nad zachowaniem 
zwierzęcia (nie dotyczy to psów rasowych 
uznawanych za agresywne). Musimy rów-
nież pamiętać o natychmiastowym usu-
waniu przez właścicieli zanieczyszczeń 
pozostawionych przez zwierzęta domo-
we w  obiektach i  na innych terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego, 
a w szczególności na chodnikach, jezd-
niach, placach, parkingach, terenach zie-
leni itp., a także nieruchomościach innych 
właścicieli. Nieczystości te, umieszczone 
w szczelnych, nieulegających szybkiemu 
rozkładowi torbach mogą być umiesz-
czane w urządzeniach do zbierania od-
padów. Szczegółowe zasady dostępne są 
w uchwale Rady Gminy Nr 137.XVII.2015 
i pod nr 605 874 227. 

Joanna Kociszewska 
j.kociszewska@wiazowna.pl 

23www.tuwiazowna.pl Środowisko



Kiedy zrobiło się ciepło i po-
goda sprzyja pracom na 
świeżym powietrzu, rozpo-
czynamy prace porządkowe 
w ogrodzie i wokół domu. Ko-
simy trawę, grabimy uschnię-
te resztki roślinności i liście, 
sprzątamy suche gałęzie, 
przycinamy rośliny. W miarę 
postępu prac ogrodniczych, 
pojawia się problem, co zro-
bić z tą całą masą organicz-
nych odpadów. 

Najlepszym rozwiązaniem dla 
środowiska naturalnego jest 
kompostowanie. Założenie 
kom postu oprócz zmniejsze-
nia liczby odpadów, przyno-
si także korzyści nam samym, 
gdyż z kompostu możemy uzy-
skać naturalny nawóz. W przy-
rodzie, na łące czy w  lesie, 
obumarłe resztki roślin w pro-
cesie długotrwałego rozkładu 
przy udziale mikroorganizmów, 
zamieniają się w składniki od-
żywcze, łatwo przyswajalne 

dla roślin. W  ogrodzie, który 
kosimy, grabimy i  pielęgnu-
jemy, tych składników rośli-
ny nie otrzymują. Możemy je 
dostarczyć zakładając kom-
postownik. Do kompostowa-
nia mogą być wykorzystane 
wszelkie odpady roślinne po-
chodzące z ogrodu, czyli ścięta 
trawa, chwasty, liście, uschnię-
te rośliny, kora, drobne gałęzie 
czy resztki warzyw i owoców. 
Na kompost nadają się także 
odpady organiczne pochodzą-
ce z gospodarstwa domowego, 
takie jak obierki po warzy-
wach i owocach, skorupki ja-
jek, resztki jedzenia, torebki 
herbaciane, a  także popiół 
drzewny z kominka. Jeżeli do 
kompostu będziemy dodawać 
ziemi, bez obaw możemy doło-
żyć do niego odpady w postaci 
niekolorowego papieru szare-
go i tektury. 

Gdy nie możemy sobie po-
zwolić na założenie kom-
postownika, nasza gmina 
zapewnia odbiór odpadów 
biodegradowalnych raz na 

dwa tygodnie, a  w maju – 
trzy razy. Resztki pochodze-
nia organicznego oddajemy 
w brązowych workach z napi-
sem „ODPADY ZIELONE”. Tak 
samo, jak w przypadku kom-
postowania, do worków tych 
nie wrzucamy kości, mięsa, 
kamieni, papierosów i odpa-
dów z tworzyw sztucznych. 

Skoszonej trawy nie powin-
niśmy wywozić do lasu. Duża 
ilość trawy całkowicie potra-
fi  zmienić PH, a tym samym 
szkodzi naturalnie rosnącym 
w lesie roślinom. Wywożenia 
trawy do lasu zabrania usta-
wa o  odpadach z  14 grud-
nia 2012 r., a  także ustawa 
o lasach z 28 września 1991 
r. Spalanie odpadów zielo-
nych także nie jest dobrym 
pomysłem. Oprócz ryzyka 
wystąpienia pożarów, zanie-
czyszczamy powietrze, któ-
rym sami oddychamy.  

Karol Bronikowski 
k.bronikowski@wiazowna.pl 

Skosiłeś – przekompostuj!

Czujnik 
jakości 
powietrza

Czujnik został zamontowany na bu-
dynku urzędu gminy. Dane dotyczą-
ce stężenia zanieczyszczeń powietrza 
można śledzić w czasie rzeczywistym, 
na stronie firmy Airly w  zakładce 
mapa oraz na smartfonie, pobierając 

darmową aplikację Airly (do ściągnię-
cia w  sklepach z  aplikacjami). Moż-
na też obserwować sam czujnik, na 
którym diody w  różnych kolorach in-
formują o  stopniu zanieczyszczenia 
powietrza. Oprócz samego stężenia 

pyłów PM 10 i PM 2,5 aplikacja moni-
toruje aktualną wilgotność powietrza, 
temperaturę oraz ciśnienie.  

Anna Bogu cka
a.bogucka@wiazowna.pl

Zdobyliśmy czujnik jakości powietrza, 
który nasza gmina będzie użyczać od fi r-
my Airly przez najbliższe 2 lata. Znaleź-
liśmy się wśród 150 fi nalistów konkursu 
„Wiem, czym oddycham”, organizowa-
nego przez Aviva. 

Sprawdź, 
czym oddychasz

Kompost to dobry 
nawóz organiczny
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I Rodzinny Turniej Piłkarski 

W turnieju organizowanym na boisku 
„Orlik” w Zakręcie udział wzięło ponad 
70 zawodników. W sumie 16 zespołów 
rozegrało 24 mecze. Drużyny tworzy-
ły dzieci oraz ich rodzice. Rozgrywane 
były dwa mecze. Pierwszy grały dzie-
ci-dzieci, rewanż i drugi rodzice-rodzi-
ce. To była naprawdę świetna zabawa, 
wszystkim dopisywały dobre humory. Na 
zakończenie odbyło się ognisko integra-
cyjne. Impreza była fi nansowana z bu-
dżetu gminy. Szczególne podziękowania 
dla Urszuli SOBOTA za sędziowanie, dla 
Jacka i Adriana KARDASA za dostarczenie 
ławek, stołów, drewna na ognisko oraz 
pomoc w organizacji i przeprowadzeniu 
turnieju, a  dla Iwony SKWARA za pomoc 
przy organizacji i przeprowadzeniu tur-
nieju oraz za opiekę medyczną podczas 
jego trwania. Jacek Skwara

Siostry Salamon znowu górą 

Na Mistrzostwach Polski w Brazylijskim Jiu 
Jitsu dzieci i młodzieży, reprezentacja UKS 
z Zakrętu liczyła sześcioro najlepszych za-
wodników. Impreza zgromadziła rekor-
dową liczbę uczestników z  całej Polski. 
Efektem tego był bardzo wysoki poziom, 
z wielu klubów przyjechali tylko najlep-
si. Pierwszą walkę na całych zawodach 
stoczyła Małgorzata SALAMON. Nie dała 
szans bardziej doświadczonej rywalce, 
zwyciężając 12-0. Podobnie było później 
i młodsza z sióstr SALAMON została Mi-
strzynią Polski nie tracąc punktu w żadnej 
z walk. Jej starsza siostra Maja, nie chciała 

być gorsza i również zdominowała swoje 
przeciwniczki zdobywając pierwsze miej-
sce. Świetny występ zaliczył również Kac-
per MAJSZCZYK, który pewnie dostał się 
do fi nału. Tam przegrał po dobrej i zacię-
tej walce, w której na początku przeważał. 
Zakończył zawody z tytułem wicemistrza 
Polski.  Artur Mroczek 

Sukcesy i porażki w piłce nożnej 

Na przełomie kwietnia i maja drużyny 
KS Advit Wiązowna i  KS Glinianka ro-
zegrały kolejne mecze rundy wiosennej 
2017/2018, odpowiednio w mazowiec-
kiej A-klasie i B-klasie. Drużyna z Wią-
zowny przełamała kryzys i po serii kilku 
porażek zdołała wygrać. Zwycięstwa 
z Victorią Zerzeń (4:0) i Snajperem So-
śninka (5:3), poprawiły humory zawodni-
kom, pozwoliły też oddalić się od miejsc 
zagrożonych spadkiem do niższej klasy 
rozgrywkowej. Z kolei drużyna z Glinian-
ki, po dobrym początku, zanotowała spa-
dek formy. W ostatnich czterech meczach 
zdobyła 2 punkty, remisując z drużynami 
KS Sobienie – Jeziory i Orzeł Baniocha. 
Jednakże remis z  drużyną z  Baniochy, 
która jest liderem rozgrywek i  pewnie 
dąży do uzyskania awansu gromiąc ko-
lejnych przeciwników, może cieszyć.  

Michał Białek 

Sukcesy lekkoatletów ze szkoły 
w Wiązownie 

Reprezentacja Szkoły Podstawowej 
w Wiązownie wzięła udział w Mistrzo-
stwach Powiatu w Lekkoatletyce, które 
odbyły się w Kołbieli. Szkołę reprezento-
wali: Olga SAWIŃSKA, Hubert PADUCH, 
Kacper BIELEŃ, Damian GAJACZEK, Piotr 
POGORZELSKI, Jakub KACZOROWSKI, 

Adrian DYMKOWSKI, Jakub KĘPIŃSKI, 
Bartek KĘPIŃSKI, Łukasz ZAWADA, Maciej 
WITAN, Paulina ŁOMŻA, Amelia BARTNIC-
KA, Wiktoria BAJER, Julia DEKAŃSKA, Julia 
SMOLAK, Kalina SMOLAK, Natalia WOŹ-
NICA. Cała grupa zawodników spisała 
się bardzo dobrze zajmując wiele miejsc 
punktowanych (w pierwszej dziesiątce), 
a doskonałe wyniki osiągnęło dwoje za-
wodników zdobywając tytuł Mistrza Po-
wiatu: Olga SAWIŃSKA w pchnięciu kulą 
(rocznik 2002) i Bartek KĘPIŃSKi w biegu 
na 100m (rocznik 2003-2004). Wszyst-
kim zawodnikom serdecznie gratuluje-
my!  Małgorzata Kamińska 

Mistrzowie szachów z Glinianki 

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Wi-
tosa w Gliniance zajęła I miejsce podczas 
Drużynowych Mistrzostw Powiatu Otwoc-
kiego w szachach. W skład zwycięskiej 
drużyny wchodzili: Tymon WRÓBLEW-
SKI, Piotr SZOSTAK, Igor GNIADEK, San-
dra PADUCH. Na drugim miejscu znalazła 
się szkoła podstawowa nr 1 im. Olofa Pal-
mego w Józefowie, a III miejsce należy do 
szkoły podstawowej nr 8 im. Gen. Juliana 
Filipowicza w Otwocku.  Redakcja 

GKTS Wiązowna zwycięzcą 2 ligi 

Data 13 maja przejdzie do historii sportu 
Gminy Wiązowna za sprawą tenisistów sto-
łowych. Zawodnicy GKTS Wiązowna zwy-
ciężyli w ostatnim meczu rozgrywek 7:3 
z najgroźniejszym rywalem – MUKS Fruc-
toplant Gąbin. Tym samym wygrali rozgryw-
ki 2 ligi w sezonie 2017/2018 i zapewnili 
sobie udział w barażach o 1 ligę. Mecz od-
był się przy wspaniałym dopingu blisko 100 
osobowej publiczności. Kamil Sitek 

To był udany turniej

Pamiątkowe zdjęcie na podium

Kibice jak zwykle dopisali
Mistrzowska drużyna

Gratulujemy wszystkim uczestnikom
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Trzymamy kciuki za kolejne mecze
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Elżbieta Jodko-Kula „Maria 
Piłsudska. Zapomniana żona”

Maria z  KOPLEWSKICH, 
primo voto JUSZKIEWICZ, 
PIŁSUDSKA, urodziwa, 
energiczna i  pociągają-
ca kobieta, była pierwszą 
żoną marszałka. Nazy-
wano ją „Piękną Panią”. 
Los obdarzył Marię nie 
tylko szczęśliwym dzie-
ciństwem, ale też urodą 
i  niepospolitą odwagą. 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych dzie-
więtnastego wieku Maria poznała dwóch 
niepospolitych mężczyzn. Byli to Roman 
DMOWSKI i  Józef PIŁSUDSKI. Poróżniła 
ich rywalizacja o względy „Pięknej Pani”. 
Maria wybrała Józefa. Przeżyła wiele 
szczęśliwych i podniosłych chwil, ale też 
wiele rozczarowań. 

Książka dostępna w fi lii biblioteki 
w Duchnowie.

Dan Jones „Wojna Dwóch Róż”

Autor przedstawia opis wydarzeń, któ-
re złożyły się na przetasowania dyna-
styczne, zwane później Wojną Dwóch 
Róż. Ukazuje tło polityczne, które wy-
jaśnia zachwianie pozycji Anglii w Eu-
ropie w XV wieku. Zmagania wojenne 
doprowadziły do zakończenia dłu-
gotrwałych rządów Plantagenetów 
i triumfu Tudorów. W książce znajdzie-
my barwne opisy bitew i  intryg, do-
wiemy się, kim naprawdę była Joanna 
D`ARC i poczujemy rozterki możnych, 
którzy muszą 
się opowie-
dzieć po któ-
rejś ze stron 
w  krwawej 
wojnie. 

Książka do-
stępna w fi lii 
w Gliniance.

Vincent V. 
Severski „Zamęt”

Książka opowiada 
o  porwaniu pol-
skiego biznesme-
na przez talibów 
w Pakistanie. Gro-
zi mu śmierć. Jego 
odnalezienie jest niesłychanie trud-
ne. Do akcji ratunkowej rusza su-
pertajna jednostka Agencji Wywiadu 
znana jako „Sekcja”. Okazuje się, że 
porwanie jest tylko częścią szerszego 
planu, w który zaangażowane są wy-
wiady różnych krajów i staje się ono 
powodem do bezwzględnych rozgry-
wek politycznych w Polsce. Co takiego 
kryje się za porwaniem biznesmena? 
Czy bohaterowie będą w stanie roz-
wikłać zagadkę? Co tak naprawdę za-
graża Polsce?

Książka dostępna w bibliotece 
w Wiązownie. 

Mija miesiąc wyjątkowo patriotycz-
ny, bo z dwiema ważnymi rocznicami: 
227. rocznicą uchwalenia Konstytucji 
3 Maja oraz 73. rocznicą zakończenia 
II Wojny Światowej (8 maja, Narodowy 
Dzień Zwycięstwa). Z  tej okazji w Gli-
niance uczciliśmy rocznicę uchwalenia 
konstytucji. W wydarzeniu uczestniczyli 
przedstawiciele władz samorządowych 
oraz poczty sztandarowe. Przed mszą 
św. harcerze ZHP z Malcanowa rozda-
wali fl agi Polski. Aktorka Katarzyna 

ŁANIEWSKA zaprezentowała fragment 
XII Księgi „Pana Tadeusza”, a uczniowie 
glinieckiej szkoły przedstawili widowi-
sko historyczno – teatralne. Natomiast 
dzień zwycięstwa uczczono na Skwerze 
im. gen. Stefana Grota – ROWECKIEGO 
w  Wiązownie. Zebrali się tam przed-
stawiciele władz, stowarzyszeń i placó-
wek oświatowych. Poczty sztandarowe 
i harcerze ZHP z Malcanowa także od-
dali cześć poległym w II wojnie świato-
wej. Przypomnijmy, że na terenie naszej 

gminy działał silny ruch oporu przeciw-
ko hitlerowskim Niemcom, zrzeszony 
w strukturach Armii Krajowej. To tutaj, 
w dworku Zamajdan – Olszyny w paź-
dzierniku 1939 roku gen. Michał KARA-
SZEWICZ-TOKARZEWSKI „Torwid” i gen. 
Stefan ROWECKI „Grot” tworzyli pod-
stawy Polskiego Państwa Podziemnego 
i jego armii.  

Paulina Sokół 
gok@gok-wiazowna.pl 

Bibliotekarze polecają

Przedstawienie 
uczniów ze szkoły 
w Wiązownie

Barwne stroje 
wzbudziły zachwyt 

mieszkańcó ww

Maj biało-czerwony
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Rys. Furtka Wyobraźni  

Anna i Katarzyna Jędrzejewskie



W pierwszej edycji wzięło udział zaled-
wie 11 placówek. Teraz to jedna z naj-
większych imprez kulturalnych w kraju. 
W naszej gminie włącza się w nią od lat 
Izba Regionalna w Gliniance. W tym roku 
z okazji 100 rocznicy odzyskania niepod-
ległości do programu nocy muzeów do-
daliśmy elementy patriotyczne. I to jest 
drugi z powodów, dla których ta noc była 
wyjątkowa. 

W Izbie Regionalnej śpiewaliśmy wraz 
z  naszymi lokalnymi twórcami pieśni 
patriotyczne. Odbył się też pokaz umun-
durowania militarnego. Mogliśmy też 
obejrzeć wyjątkową wystawę „Wyci-
nanka z  Powiśla”. Wycinanki z  naszej 

wystawy stworzyły ręce kobiet, które 
urodziły się jeszcze w XIX wieku! Dzisiaj 
wycinkarstwo na południowy wschód 
od Warszawy praktycznie zaginęło. Pra-
ce, które pokazaliśmy na naszej wysta-
wie, wyraźnie różnią się od powszechnie 
rozpoznawalnych wycinanek łowickich 
i kurpiowskich – są jednokolorowe, bar-
dzo surowe i oszczędne w ornamencie. 
Często powtarzającym się motywem wy-
cinanek kołbielskich jest fi gura kobiety 
z uniesionymi ramionami przechodzący-
mi w koguty. 

Prezentowaną kolekcję zebrał Antoni ŚLE-
DZIEWSKI, który przekazał ją Kazimie-
rzowi DEJMKOWI, reżyserowi i wówczas 

ministrowi kultury. Obecnie zbiór jest 
w rękach Mariana SOŁOBODOWSKIEGO. 

Gliniecką izbę można zwiedzać po uprzed-
nim telefonie do Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Wiązownie, nr 22 780 41 79 lub 
dowiedzieć się więcej o  jej historii pod 
adresem www.gok-wiazowna.pl/izba-re-
gionalna.html. Zbiory zostały zinwen-
taryzowane w  ramach stypendium ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, a o środki na remont 
dachu budynku zabiegamy w LGD „Natu-
ra i Kultura”.  

Paulina Sokół 
gok@gok-wiazowna.pl 

Noc 
Muzeów 
2018

Inspirujące spotkanie
Uczniowie i przedszkolaki z  terenu na-
szej gminy odwiedzili m.in. fi lię biblio-
teki w Duchnowie, aby spotkać się ze 
znanym pisarzem, autorem książek dla 
dzieci i młodzieży, podróżnikiem – Łu-
kaszem WIERZBICKIM. Niezwykła oso-
bowość bohatera spotkania, żartobliwy 
i ekspresyjny ton jego opowieści, a tak-
że zajmujące spojrzenie na świat i ludzi 
sprawiły, że dzieci z przyjemnością wy-
słuchali opowieści pisarza. Autor opo-
wiedział o  etapach swojej pracy nad 
książką i przybliżył wybrane słowiańskie 
mity objaśniające świat.   

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

W maju corocznie odbywa się ogól-
noeuropejska akcja Noc Muzeów. 
Ten rok jest wyjątkowy, i to z dwóch 
powodów. Pierwszym jest jubileusz 
15–lecia akcji Noc Muzeów. 

Spotkanie pozostanie na 
długo w naszej pamięci

Na zwiedzanie izby 
można się umówić 
tel. 22 780 41 79
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Z wizytą 
w Dziennym 
Domu Senior-WIGOR 

Wolontariusze ze szkoły w  Zakręcie 
wraz z opiekunami udali się do Dzien-
nego Domu „Senior-WIGOR” w  Woli 
Karczewskiej, gdzie przygotowali śnia-
danie dla seniorów i ich gości. Był pięk-
nie zastawiony stół i  radosna muzyka. 
To miłe spotkanie łączące pokolenia 
na długo zostanie w pamięci uczniów, 
którzy znakomicie zdali egzamin z pra-
cowitości i empatii. To lekcja bycia do-
brym człowiekiem, lekcja dawania 
i dzielenia się z  innymi. Brawo dla na-
szych dzielnych Wolontariuszy!  

Honorata Zawistowska 

Czytanie łączy pokolenia 

Seniorzy z  Dziennego Domu „Senior-WI-
GOR” z   Woli Karczewskiej, podopiecz-
ni Środowiskowego Domu Samopomocy 
Społecznej z Radiówka oraz grupa przed-
szkolaków „Misiaczki” spotkali się 
w bibliotece, aby wspólnie poczytać i po-
słuchać bajek. Dzieci z zainteresowaniem 
słuchały opowieści czytanych przez se-
niorów, o  „Chorym kotku”, „Czerwo-
nym Kapturku” i   „Smoku wawelskim”. 
Na podstawie czytanych i  usłyszanych 
utworów wszyscy przy jednym stole 
wykonali prace z plasteliny.  

Teresa Naperty

„Tuaregowie” w Wiązownie 

Stowarzyszenie „Więzy” serdecznie za-
prasza na kolejną podróż po ciekawych 
zakątkach świata. Tym razem przeniesie-
my się do Afryki, a dokładniej na Saharę. 
Wystawa zatytułowana „Tuaregowie – 
błękitni żeglarze pustyni” jest prezenta-
cją jednej z ostatnich grup koczowników 
saharyjskich. Do obejrzenia wystawy za-
praszamy do Galerii „Więzy” w Wiązow-
nie przy ul. Lubelskiej 29 we wszystkie 
soboty i niedziele między 12 maja a 17 
czerwca w godzinach 10:00-16:00 oraz 
w  dni powszednie po wcześniejszym 
uzgodnieniu tel. 22 789 06 96. 

Alicja Dybkowska-Purwin 

Plener rzeźbiarski w Gliniance 

VI Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski trwał 
od 29 kwietnia do 3 maja na terenie OSP 
Glinianka. W plenerze brali udział artyści 
rzeźbiarze z całej Polski, pod kierownic-
twem mieszkańca naszej gminy Sławo-
mira GRABARCZYKA. Z  tegorocznego 
pleneru część rzeźb została przekazana 
gminie. Prace z  poprzednich Plenerów 
Rzeźbiarskich można oglądać m.in. na 
terenie gimnazjum w Gliniance.  

Redakcja 

Gminny Konkurs Plastyczny 
rozstrzygnięty 

Gminny Konkurs Plastyczny „Moja ulu-
biona postać historyczna” organizowa-
ny przez Bibliotekę Publiczną Gminy 
Wiązowna miał na celu kształtowanie 

świadomości i  postaw patriotycznych 
wśród młodego pokolenia oraz aktywno-
ści twórczej dzieci. Na konkurs wpłynę-
ło 58 prac. W kategorii 4-6 lat zwyciężył 
Tadeusz SŁYSZKO, w kat. 7-8 lat – Alek-
sander RASPOPIN, w  kat. 9 – 12 lat 
Magdalena KOCZOROWSKA – SZLAS-
SA, w kat. 13 – 15 lat Martyna KOPKA. 
Wręczenie nagród odbyło się podczas II 
Pikniku Czytelniczego w Wiązownie.  

Marzena Kopka 

O wolności i niepodległości 

W ramach obchodów XV Ogólnopolskie-
go Tygodnia Bibliotek w duchnowskiej fi -
lii odbyło się spotkanie autorskie z Zofi ą 
STANECKĄ. Uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej z Glinianki mieli przyjemność po-
dyskutować z autorką, o tym, czym jest 
wolność? Czy to samo oznacza dla dziec-
ka i dla artysty? Skąd się wzięły symbole 
narodowe i jaki mają sens? Pisarka opo-
wiedziała też, jak wygląda jej „pisarnia” 
oraz „myślarnia”, czyli miejsca, w któ-
rych pracuje, tworzy i  wymyśla nowe 
opowieści. W części warsztatowej spo-
tkania dzieci wcieliły się w rolę ilustra-
torów. Ich zadaniem było zilustrować 
sytuacje, w których czuliby się zupełnie 
wolni – nie podlegli nikomu. Dzieci wy-
kazały się niebywałą kreatywnością. 

Marzena Bobrowska 

Czytanie to radość dla młodszych i starszych

Przyjdź i poznaj odległy świat

Wolontariat to służenie innym

Jedną z powstałych rzeźb była fi gura sowy

Wybór zwycięzców nie był łatwy

Dziec i słuchały z zaciekawieniem
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Maj
26.05. godz. 10.00 

Mecz Orlik: LKS Mazur Karczew – Advit 
(Karczew, ul. Otwocka 13)

26.05. godz. 14.00 
Mecz A Klasa: KS Vulcan Wólka Mlądz-
ka – Advit, Młodzik: PKS Radość War-
szawa – Advit, Żak: KS ZWAR III 
Warszawa – Advit (Otwock, ul. Wspa-
niała 5)

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

27.05. XI Piknik Integracyjny „Wspólne 
Więzi 2018” w Radiówku
Piknik organizuje Stowarzyszenie Ro-
dzin i Przyjaciół Osób Niepełnospraw-
nych Intelektualnie „Jesteśmy!”. 
W programie koncerty, występy.

27.05. godz. 11.30 
Mecz KS Orzeł Parysów – KS Glinianka 
(Lipowo, ul. Młodzieżowa 1)

28.05. „Dziwna fi zyka”, warsztaty na-
ukowe 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. godz. 17.00-21.00 
Wieczór Uwielbienia, błonia przy ko-
ścielne parafi i pw. św. Wawrzyńca 
w Gliniance
W programie: koncerty zespołów: TGD, 
BoguSław, świadectwo: m. in.: Michał 
PAX Bukowski. Prowadzenie: Domini-
ka Figurska.

Czerwiec
2.06. Piknik sołecki sołectwa Glinianka I

2.06. godz. 11.00 
Mecz Młodzik: Advit-SEMP II Ursynów 
(Wiązowna, ul. Sportowa 15), godz. 
13.30 Mecz Junior Mł: Advit-MKS Agry-
kola Warszawa (Wiązowna, ul. Spor-
towa 15), godz. 16.30 Mecz A Klasa: 
Advit-KS Puznówka 1996 (Wiązowna 
ul. Sportowa 15)

2.06. godz. 16.00 
Mecz KS Glinianka–SF Warszawa (Lipo-
wo, ul. Młodzieżowa 1)

2.06. Piknik z okazji Dnia Dziecka
Piknik sołecki sołectwa Wiązowna 
Gminna, Wiązowna Kościelna, Osie-
dle Parkowe. Plac zabaw w centrum 

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Wiązowny. Liczne gry i zabawy, konkur-
sy z nagrodami, poczęstunek. Zapra-
szamy dzieci i rodziców.

3.06. godz. 10.00 
Mecz Żak: Advit-KS DRUKARZ War-
szawa (Wiązowna ul. Sportowa 15), 
godz. 12.30 Mecz Orlik: Advit-UKS GKS 
Osieck (Wiązowna ul. Sportowa 15)

5.06. i 19.06. godz. 11.00-13.00 
Smyk w ruchu i w skupieniu sala mu-
zyczna Gminnego Ośrodka Kultury, 
ul. Kościelna 41, Wiązowna
Zajęcia umuzykalniające dla dzieci 0–3. 
Zapisy i szczegóły pod nr tel. 
22 780 41 79.

6.06. Indywidualne i Drużynowe 
Otwarte Mistrzostwa Gminy Wią-
zowna w Mini Duathlonie Chłopców 
i Dziewcząt

9.06. godz. 10.00
Mecz Młodzik: Advit-GKS Wilga Gar-
wolin (Wiązowna ul. Sportowa 15), 
godz. 12.30 Mecz Żak: Advit-SPF Sa-
bio (Wiązowna ul. Sportowa 15), godz. 
16.30 Mecz A Klasa: Advit-CKKS Sokół, 
Junior Mł: KS DRUKARZ II Warszawa-
-Advit, Orlik: KS DRUKARZ II Warsza-
wa-Advit (Wiązowna ul. Sportowa 15)

9.06. EKO-Piknik w Zakręcie
Plac przy kościele parafi i pw. św. Pawła 
Apostoła w Zakręcie. W programie: Ko-
smokwaki, Magda Wasylik, koncert ze-
społu RedQueen, Pszczele miejsce, 
zabawy z animatorami. 
Wszystkie atrakcje dla dzieci będą bez-
płatne – dmuchańce, eurobangee, ma-
lowanie buziek, balony napełniane 
helem, słodki – eko poczęstunek. Za-
praszamy do wspólnej zabawy!

9.06. godz. 16.00 
Mecz KS Jeziorka MSP Prażmów-KS 
Glinianka (Lipowo, ul. Młodzieżowa 1)

12.06. Debata społeczna o bezpieczeń-
stwie 
Sala konferencyjna Urzędu Gminy Wią-
zowna, godz. 17.00

12.06. godz. 11.00-13.00 
Spotkanie z cyklu „Klub karmiących 
mam”, Gminny Ośrodek Kultury, Wią-
zowna ul. Kościelna. 41
Zajęcia poprowadzi Renata Grandys.

16.06. godz. 10.00 
Mecz Mł: Advit-KS Wesoła (Wiązowna, 
ul. Sportowa 15), godz. 15.30 Mecz 
Orlik: Advit-SMPN PROGRES GARWO-
LIN, Mecz Młodzik: LKS Jedność Ża-
bieniec-Advit, Mecz Żak: GKS Wilga 
Garwolin-Advit (Wiązowna, ul. Spor-
towa 15)

16.06. Piknik sołecki sołectwa Góraszka

16.06. Piknik sołecki sołectwa Żanęcin

17.06. godz. 14.00-23.00 
Piknik WiązLove 
Plac za OSP w Wiązownie. 
W programie: występy lokalnych twór-
ców, kabaret „Czwarta Fala”, Maleo 
Reggae Rockers, Świdermajer Orkie-
stra, Future Folk, widowisko estrado-
wo – cyrkowe „Magia Areny”, zabawy 
z animatorami, stoiska edukacyjne, 
nauka żonglerki, jazda na monocy-
klu, cyrkowy tor przeszkód. Wydarze-
niem towarzyszącym jest III Jarmark 
Artystów Rękodzielników i Zdrowej 
Żywności.
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17.06. godz. 15.00
Mecz KS Glinianka – PKS Radość II 
Warszawa (Lipowo, ul. Młodzieżowa 1)

17.06. godz. 12.00 
Mecz A KLASA: UKS Amur Wilga–Advit 
– 12.00 (Wilga, ul. Szpaka 1) 

18.06. godz. 17.00 
Koncert podopiecznych Gminnego 
Ośrodka Kultury „Z gitarą na pierw-
szym planie”, sala widowiskowa GOK, 
ul. Kościelna 41, Wiązowna

19.06. godz. 18.00 
Koncert podopiecznych Gminnego 
Ośrodka Kultury „Z piosenką przez 
świat”, sala widowiskowa GOK, ul. Ko-
ścielna 41, Wiązowna

20.06. godz.18:00
Koncert „Pomiędzy dźwiękami. Dom 
Kultury „Nad Świdrem” w Woli Kar-
czewskiej. Muzyczne rozmaitości”
Wystąpią: 
– Chór Mienia River pod kierownictwem 
Anny Waligóry Tarnowskiej,
– Chór Acolada pod kierownictwem 
Grażyny Kilbach.

24.06. Przedstawienie „Alicja w kra-
inie czarów” w Sobieniach Jeziorach
Piknik plenerowy, występ Wiązowskie-
go Teatru Muzycznego – grupa senio-
rów. Szczegóły w Gminnym Ośrodku 
Kultury, e-mail: gok@gok-wiazowna, 
nr tel. 22 780 41 79.

30.06. Piknik sołecki sołectwa 
Duchnów

30.06. Piknik sołecki sołectwa Lipowo

Lipiec
25.06. – 31.08. Wakacje Blisko Domu

25.06. – 27.07. Zajęcia organizują 
szkoły (Malcanów, Glinianka, Wiązowna)

29.07. Otwarcie świetlicy w Majdanie. 
Organizator: GOK

30.07. – 31.08. Zajęcia organizuje 
GOK (GOK, Dom Kultury Wola Karczew-
ska, świetlice w Izabeli i Majdanie)

Sierpień
15.08. Dzień Wojska Polskiego

Cmentarz i kościół w Wiązownie

25.08. Szanty pod Laguną 
w Malcanowie

26.08. Dożynki Diecezjalno-Gminne 
w Gliniance

Aktualnie
poszukujemy:

ponad 100 
zatrudnionych 
osób.

roku na rynku, 
ponad 11 000 
wdrożonych 
projektów.

nasze 
produkty
trafiają do 
ponad 50
krajów.

Wymagana bardzo dobra znajomość języka angielskiego

www.atsdisplay.com
hr@atsdisplay.com

Szczegóły na stronie
Aplikacje prosimy przesyłać na

(zakładka kariera)

ATS Display Sp. z o.o. 
ul. Boryszewska 22C, 05-462 Wiązowna

obserwuj nas

Asystenta 
ds. Obsługi 
Klienta

Pracownika 
Sekretariatu

2001
OD

Firma MEGAL zaj-
mująca się za-
b e z p i e c z e n i e m 
mieszkań, domów 
oraz wszelkiego ro-
dzaju obiektów za-
trudni pracownika 
produkcyjno – mon-
tażowego do okien 
i drzwi z ALU i PCV. 
Szczegółowe in-
formacje: jar570@
wp.pl, tel. 502 252 
153, Wola Ducka, 
Trakt Lubelski 50. 

Firma ATS Display 
zajmująca się projek-
towaniem i produko-
waniem materiałów 
wspierających sprze-
daż, które trafi ają na 
ponad 50 rynków 
w Europie i na świe-
cie prowadzi rekru-
tację na stanowiska 
w  działach sprze-
daży, administracji, 
produkcji i w dziale 
inżynierów. Wszyst-
kie oferty pracy 
znajdują się na stro-
nie: www.atsdisplay.
com/pl/kariera.html

Firma Randstad po-
siada oferty pra-
cy w następujących 
lokalizacjach: Wią-
zowna, Duchnów 
i  okolice. Więcej 
szczegółów można 
uzyskać dzwoniąc 
pod nr tel. 601 719 
001, 607 106 208 
lub pisząc smsa.
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