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Istotą Świąt Wielkiej Nocy jest wiara w odrodzenie, zwycięstwo dobra nad złem.
Dziś ta wiara jest nam wszystkim potrzebna. Bardziej niż mogliśmy się spodziewać.
Spokoju i pewności jutra. Wytrwałości w znoszeniu trudów i niegasnącej pasji pomagania.
Otwartości na tych, którzy tej pomocy dziś bardzo potrzebują.
Nadziei, że wkrótce znów będzie normalnie!
Życzą Wójt Gminy Wiązowna, Przewodniczący Rady i Rada Gminy Wiązowna
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Przekaż 1% podatku

 Jak zatrudnić obywatela Ukrainy
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 Zdrowe odżywianie na wiosnę
 Seniorze, popraw swoją pamięć i koncentrację
 Razem dla Ukrainy

 Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Foto: Adobe Stock

 Od pospolitego ruszenia po system pomocy
 Druga ścieżka rowerowa. Powstają kolejne odcinki
 Majaland w Góraszce. Otwarcie 1 maja
 Sesja Rady Gminy Wiązowna. Uhonorowaliśmy
strażaków
 Sprawdź, na co idą Twoje podatki

Ten numer „Powiązań” zdominowany jest przez
informacje związane z pomocą dla uchodźców
z Ukrainy. Na str. 6 i 7 opisujemy to, co zrobiliśmy
wspólnie do tej pory oraz to, co jeszcze chcemy
zrobić. Ale w numerze znajdą Państwo także informacje o tym, jak nasi przyjaciele z Ukrainy mogą
korzystać z naszych szkół, przychodni, wparcia socjalnego i jak mogą zdobyć pracę.

 Zrób wiosenne porządki
 Konkurs ekologiczny. Wyniki
 Wypalanie traw jest karalne!
 ZHP w gminie Wiązowna. Zapisz się do drużyny
 Zasady przyjmowania ukraińskich dzieci do szkół

 Pięć dyscyplin, które można zacząć uprawiać wiosną

13

19

Od lat na terenie naszej gminy propagujemy hasło „Płać podatki tu, gdzie mieszkasz”. Staramy się
w ten sposób przekonać mieszkańców do wspierania własnymi podatkami rozwoju gminy. Na str.
13 opisujemy zasadę działania strony internetowej www.nacoidamojepieniadze.pl, która pozwala
w szybki sposób sprawdzić, jak podatki mieszkańców wydawane są przez samorząd.
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 Wieczór poetycko-muzyczny w bibliotece
 Robert Radzik o żołnierzach niezłomnych

Wiosenne porządki w domu i w ogrodzie. Na str.
19 podpowiadamy, jak poradzić sobie z piętrzącymi się stertami niepotrzebnych już rzeczy. Jak je
posegregować i jak dać im drugie życie. Słowem,
jak posprzątać, minimalizując koszt dla środowiska i portfela.
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Od pospolitego ruszenia
po system pomocy
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Od początku inwazji Rosji na Ukrainę na terytorium Polski uciekło blisko
2,5 mln cywilów. W większości są to kobiety i dzieci. W naszej gminie
schronienie znalazło blisko dwa tysiące osób. Tym samym populacja
Gminy Wiązowna w ciągu kilku dni wzrosła o 15%. Opieka i pomoc
ludziom, którzy stanęli w obliczu wojny, to dla nas, mieszkańców
okolicy – sprawdzian z człowieczeństwa, dla samorządu i urzędu –
z zarządzania kryzysowego.

Foto: CUW
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Zdaliśmy ten egzamin już w pierwszych
dniach. Nasi mieszkańcy do własnych
domów przyjęli ponad 500 osób, które
wymagały natychmiastowej pomocy. –
To było i jest absolutnie niesamowite – mówi Anna ROSŁANIEC, Sekretarz
Gminy Wiązowna. – Mieszkańcy naszej
gminy po prostu ruszyli z pomocą. Organizowali się w swoich wsiach, osiedlach,
wśród sąsiadów. Wszystko po to, by jak
najszybciej pomóc konkretnym ludziom.
Matkom, dzieciom, osobom starszym.
Wiele osób przyjęło uchodźców pod
swój dach. Przeorganizowało życie.
Dostosowało domy do potrzeb drugiej rodziny. Ci, którzy nie mogli udzielić schronienia, włączali się w pomoc
w inny sposób. – Bezpośrednio pod
opieką samorządu Gminy Wiązowna jest
obecnie 100 osób z Ukrainy. Od lutego
było ich blisko 1000 – mówi Wójt Gminy
Wiązowna Janusz BUDNY. – By zapewnić im schronienie, w ciągu kilkunastu
dni dostosowaliśmy nasze świetlice tak,
by dało się w nich po prostu zamieszkać.
Potrzebowaliśmy niemal wszystkiego,
czego na co dzień potrzebujemy w domach. Wiele z tych rzeczy przynieśli nasi
mieszkańcy. Sprzęt AGD, taki jak pralki,
zmywarki, łóżka i część innych mebli dostaliśmy, wypożyczyliśmy lub kupiliśmy
z naszego wspólnego budżetu, dzieląc
się z naszymi sąsiadami tym, co mamy.
Nie czekaliśmy na zorganizowaną pomoc
z budżetu państwa, bo czekalibyśmy na
nią do dziś.
W Gliniance działa Centrum Pomocy
Uchodźcom – serce naszego wsparcia. To tam trafiają nasi sąsiedzi i spędzają swoje pierwsze godziny. Mają
zapewniony dach nad głową, wyżywienie, ubrania, opiekę medyczną i psychologiczną. Tam też znajduje się nasz
główny magazyn, do którego płyną
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dary od naszych mieszkańców oraz od
firm działających na naszym terenie.

Magazyn czynny jest w dni powszednie
w godz. 16.00 – 19.00.

W połowie marca rozpoczęliśmy wydawanie numerów PESEL. To numer identyfikacyjny, który umożliwi naszym
sąsiadom skorzystanie m.in. z opieki
zdrowotnej, pomocy społecznej czy pozwoli na założenie firmy w Polsce. Do
czasu zamknięcia numeru było ich już
ponad 750. Nasz Urząd Stanu Cywilnego wydaje ich najwięcej w naszym
powiecie. Aby otrzymać numer, trzeba
zarejestrować się telefonicznie pod nr
22 512 58 00 (березня видача номерів PESEL біженцям з України працівниками РАГСу відбуватиметься після
попередньої телефонної реєстрації.
Для запису на прийом телефонуйте
22 512 58 00).

Centrum Usług Społecznych Gminy
Wiązowna oddelegowało pracowników,
którzy zajmują się w naszym Centrum
obsługą przybyłych do nas osób. Wypełniają dokumenty potrzebne później do
uzyskania pomocy. Można z nimi skontaktować się pod nr tel. 607 390 426.
Udzielają też wyjaśnień i kontaktują
z rodzinami lub innymi instytucjami.
Koordynują transport do docelowych
miejsc zakwaterowania, w tym za granicą naszego kraju. Współpracują z Powiatowym Urzędem Pracy w Otwocku,
który przedstawia oferty pracy i udziela
wsparcia w otrzymaniu statusu bezrobotnego. Nasze szkoły codziennie szykują posiłki dla osób przebywających
pod naszą opieką. Do szkół i przedszkoli trafiło już 157 dzieci i młodzieży
z Ukrainy. Gminny Ośrodek Kultury koordynuje działania świetlic, zorganizował kurs języka polskiego dla naszych
gości, prowadzi też zajęcia i warsztaty,
w których uczestniczą.

Przed nami długi maraton

Nic nie wskazuje na to, by sytuacja humanitarna na terenie Ukrainy poprawiła
się z dnia na dzień. To oznacza, że nasza
pomoc wciąż będzie potrzebna. – Żeby
sprostać wyzwaniu, jakim jest obsługa
i pomoc tak licznej grupie naszych sąsiadów, musieliśmy podjąć szereg działań
organizacyjnych w urzędzie gminy i jednostkach podległych urzędowi – mówi
Anna ROSŁANIEC.
Trzech naszych pracowników Urzędu
Stanu Cywilnego wydaje codziennie po
kilkadziesiąt numerów PESEL. Kolejni
pracownicy są właśnie szkoleni, by jak
najszybciej rozpocząć pracę w punktach
mobilnych. Nasz urzędnik objął funkcję
koordynatora magazynu. To osoba, która
wie wszystko na temat bieżących potrzeb
związanych z produktami żywnościowymi oraz higienicznymi i gospodarstwa
domowego. Osobą odpowiedzialną za
magazyn jest Marzenia Szulik, tel. 607
104 139, e-mail: m.szulik@wiazowna.pl.

Nadal, by skutecznie pomagać, potrzebujemy wsparcia mieszkańców i przedsiębiorców. Potrzeby rodzin z Ukrainy,
przebywających na terenie naszej gminy,
zmieniają się, dlatego zanim ktoś zdecyduje się coś przekazać na ich rzecz – warto to skonsultować z Centrum Pomocy
Uchodźcom w Gliniance. Pod numerem
telefonu 607 104 139 uzyskamy wszystkie najświeższe informacje o zakresie
niezbędnej pomocy. Warto pamiętać
tylko o jednym – to, co przekazujemy,
musi być sprawne, czyste lub świeże. Jeśli nasze dary nie spełniają tych podstawowych warunków, stają się powodem
upokorzenia, a nie radości.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Przekaż darowiznę

300 zł na osobę

Pomagamy i będziemy pomagać dalej. Jednak, by
to robić, nadal potrzebujemy pomocy. By poszerzyć
nasz pomocowy zakres, utworzyliśmy specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze. Numer konta
do przelewu to: 88 8001 0005 2003 0020 0592 0169
z dopiskiem w tytule: „Darowizna na rzecz pomocy
uchodźcom z Ukrainy”. Pieniądze te będą dodatkowym wsparciem na działania realizowane na naszym
terenie. Dzięki zmianom w przepisach podatkowych
firmy mają możliwość rozliczania darowizny w kosztach uzyskania przychodów.

Aby uzyskać jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, należy zgłosić się do Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna (Radiówek 25). Rodzice
lub opiekunowie prawni składają wypełniony wniosek w imieniu dziecka. Wzór wniosku dostępny jest
na stronie: http://cuswiazowna.pl/ Po rozpatrzeniu
wniosku świadczenie zostanie przelane na wskazane we wniosku konto bankowe. Więcej informacji na
temat świadczenia można uzyskać w CUS pod nr tel.
22 780 45 59, pisząc na e-mail: bom@cuswiazowna.
pl lub znaleźć na stronie CUS.

www.tuwiazowna.pl
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Świetlica w Izabeli
tuż przed przyjęciem
pierwszych gości

Wszystkie świetlice
dostosowaliśmy do
potrzeb gości z Ukrainy

To, co od samego początku
robią w tej sprawie nasi
mieszkańcy, zapiera dech
w piersiach. Nie ma dla
nas jako wspólnoty, rzeczy
niemożliwych. Ta szlachetna
mobilizacja jest ogromnym
pocieszeniem w tak trudnej
sytuacji. W imieniu naszych
gości z Ukrainy, samorządu
i urzędu gminy za to ogromne
wsparcie dziękuję każdej
osobie, która choć przez
chwilę zechciała być częścią
fantastycznego systemu
wsparcia tych, którzy
w mgnieniu oka stracili
własny dom.
Janusz BUDNY
Wójt Gminy Wiązowna
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
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Budowa drugiej ścieżki
rowerowej pochłonie ponad
12 mln zł

BOLESŁAWÓW

25

Modernizacja ul. Bażantów

BORYSZEW
Budowa wodociągu w ul. Czapli

25

Zagospodarowanie terenu
wokół świetlicy wiejskiej

CZARNÓWKA

25

Utwardzenie z odwodnieniem
ul. Orzechowej i Akacjowej

DUCHNÓW

50

Budowa wodociągu
Michałówek-Duchnów

0

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej

0

Budowa kanalizacji
w ul. Muzycznej

75

Budowa Duchnowskiego Domu
Kultury

25

Doziarnienie ul. Kwitnącej
Jabłoni, Księżycowej, Sasanki,
Muzycznej oraz Dłuskiej

DZIECHCINIEC

25
0
25

Budowa wodociągu na
ul. Dworskiej

Budowa świetlicy wiejskiej
Zagospodarowanie terenu
wokół świetlicy wiejskiej oraz
doposażenie świetlicy

EMÓW

75

Budowa sieci kanalizacyjnej
wraz z odgałęzieniami

25

Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w ul. Jasnej

25

Modernizacja drogi
ul. Sosnowej
Ciąg dalszy paska na str. 13

Druga ścieżka rowerowa.
Powstają kolejne odcinki
Trwa budowa kolejnych odcinków drugiej ścieżki rowerowej w ramach zadania „Rozwój systemu dróg rowerowych
w Gminie Wiązowna”. Nowa ścieżka
będzie biegła z Duchnowa przez Wiązownę, Pęclin do Dziechcińca, gdzie
połączy się z ciągiem pieszo-rowerowym prowadzącym do Malcanowa.
Dalej pojedziemy przez Lipowo aż do
Szkoły Podstawowej w Gliniance.
Obecnie budujemy ścieżki rowerowe lub
ciągi pieszo-rowerowe na następujących
odcinkach:
1) ul. Pęclińskiej w Wiązownie i Duchnowie od ul. Słonecznej do ul. Miętowej;
2) ul. Zamkowej i ul. Krótkiej w Pęclinie
oraz ul. Dworskiej w Dziechcińcu od
wysokości posesji przy ul. Zamkowej
19 do ul. Majowej w Dziechcińcu;
3) 
ul. Armii Krajowej w Lipowie od
ul. Jasnej w Lipowie do ul. Łąkowej
w Gliniance;
4) fragment ul. Wawrzynieckiej w Gliniance oraz ul. Napoleońskiej w Gliniance
od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego przy Ośrodku Zdrowia w Gliniance do ul. Wrzosowej w Gliniance.
Wyżej wymienione odcinki, według
ostatnich prognoz, ukończone zostaną
w maju. Wkrótce ogłosimy przetarg na
budowę kolejnych:
1) ścieżki rowerowej na ul. Pęclińskiej
w Duchnowie i ul. Zamkowej w Pęclinie na odcinku od ul. Miętowej do posesji przy ul. Zamkowej 19;
2) ciągu pieszo-rowerowego na ul. Mazowieckiej w Malcanowie oraz ul. Armii
Krajowej od ul. Kotliny w Malcanowie
do ul. Jasnej w Lipowie.
W ramach projektu, do tej pory zrealizowanych zostało już wiele prac, m.in.
nakładka asfaltowa na ul. Dębowej i Modrzewiowej w Wiązownie (strefa ruchu), ścieżka rowerowa na ul. Kąckiej

Foto: I. Trzaska
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od ul. Modrzewiowej do ul. Słonecznej.
Wprowadzono organizację ruchu wyznaczającą strefę ruchu na ul. Słonecznej w Wiązownie. Wybudowano ścieżkę
rowerową oraz ciąg pieszo-rowerowy na
ul. Lubelskiej w Wiązownie – odcinek od
ul. Boryszewskiej do ul. Polnej. Ponadto uzupełnienie realizowanego projektu
stanowi wybudowany w latach poprzednich ciąg pieszo-rowerowych w Dziechcińcu i Malcanowie, a także fragment
ciągu pieszo-rowerowego w Gliniance.
Odcinki stanowią kolejny etap budowy
ścieżek rowerowych w Gminie Wiązowna w ramach projektu „Rozwój systemu
dróg rowerowych w Gminie Wiązowna” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM
2014 – 2020) Oś Priorytetowa RPO WM:
IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; poddziałanie: 4.3.2
Mobilność miejska w ramach ZIT.
W sumie wybudujemy prawie 10 km drogi dla rowerów wraz z parkingiem dla jednośladów. To ważna budowa, bo znacznie
podniesie poziom bezpieczeństwa rowerzystów, w tym dzieci, które na rowerach
dojeżdżają do szkół. Całkowita wartość
tego projektu to prawie 12,4 mln zł.
Przewidujemy, że wszystkie prace związane z budową drugiej nitki ścieżek rowerowych w gminie skończą się w grudniu
2022 r. Wtedy na terenie naszej okolicy do
użytku rowerzystów będzie ponad 32 km
dróg rowerowych – ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych. To kompleksowe rozwiązanie pochłonie łącznie ponad 20 mln zł.

Tomasz Mielnicki
t.mielnicki@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

Prace przy świetlicy w Duchnowie

Świetlica w Lipowie. Mury już są
Trwa budowa świetlicy w Lipowie. Prace
idą zgodnie z harmonogramem. Budynek
został już zadaszony. W ramach inwestycji
powstaje parterowy budynek o powierzchni ponad 90 mkw. W budynku będzie: sala
świetlicy (aula), pomieszczenie socjalno-kuchenne, sanitariaty oraz pomieszczenie
gospodarcze. Główne wejście do budynku zostanie wyposażone w pochylnię, dzięki której do budynku bez problemu dostaną
się osoby niepełnosprawne. Obiekt jednocześnie pomieści 50 użytkowników. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to
koniec sierpnia 2022 r. Wtedy trafi w zarząd
Gminnego Ośrodka Kultury. Propozycje działań i warsztatów dla mieszkańców można
już zgłaszać gok@gok-wiazowna.pl. Będzie
to już szósty tego typu budynek, tworzony
w ramach sieci świetlic wiejskich na terenie
naszej gminy, po Izabeli, Majdanie, Pęclinie,
Kopkach i Rzakcie.
Tadeusz Dąbrowski

Ruszył remont mostu w Mlądzu
Długo wyczekiwany remont przeprawy przez rzekę Świder na ul. Mostowej
w Otwocku – Mlądzu nareszcie się rozpoczął. Prace modernizacyjne poprawią stan
mostu, jak i przyczynią się do wzmocnienia
bezpieczeństwa jego użytkowników. Most
łączący miasto Otwock z Gminą Wiązowna wymagał pilnej naprawy. W ramach
wykonywanych prac wyremontowane zostaną balustrady oraz chodniki. Pojawi się
nowa nakładka asfaltowa. Parametry mostu nie ulegną zmianie. Na czas remontu
most jest zamknięty dla ruchu. Piesi nadal
będą mogli korzystać z tej przeprawy. Prace potrwają do końca maja. Wykonawcą
jest Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty. Koszt inwestycji to 356 tys. zł.
Część pieniędzy pochodzi z budżetu miasta Otwocka, a 150 tys. zł przekazała na
remont Gmina Wiązowna.
Redakcja

Trwa budowa Duchnowskiego Domu Kultury, który powstaje w ramach tworzenia
sieci świetlic wiejskich na terenie gminy
Wiązowna. Powstaje na miejscu, który do
tej pory zajmował plac zabaw. Fundamenty i ściany budynku już są. Zalano stropy.
Wkrótce rozpoczną się prace przy więźbie dachowej. Wykonano także przyłącze
kanalizacyjne. W Domu Kultury zaplanowano m.in. salę wielofunkcyjną na 110
osób, salę warsztatową na 25 osób, miejsce dla filii naszej biblioteki, zaplecze, pomieszczenie gospodarcze i łazienki. Wokół
budynku pojawi się zieleń. Będzie też parking dla aut z miejscami dla rowerów. Szacowany koszt to ok. 2,5 mln zł. Na ten cel
otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 750
tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.
Tadeusz Dąbrowski

Budowa S17. Uruchomienie
wiaduktu w Majdanie
Otwarto wiadukt w Majdanie w ciągu
ul. Zagórskiej, nad budowaną drogą S17.
Zmianie uległa organizacja ruchu w rejonie tymczasowego ronda w Majdanie,
zlokalizowanego na drodze serwisowej
po wschodniej stronie drogi ekspresowej
S17. Z ronda mamy możliwość bezpośredniego wjazdu na wiadukt i przejazdu na
zachodnią stronę drogi S17. Zmianie uległa trasa autobusów linii 730 do i z Zagórza, które dotychczas kierowane były
tymczasowym przejazdem przez teren
budowy, a następnie odcinkiem ul. Równej przy hotelu Mercure (dawniej Brant)
w kierunku Zagórza. Nowa trasa autobusu 730 skróciła się, prowadząc przez wiadukt bezpośrednio do Zagórza.
Sławomir Burbicki

Samorząd

Koniec budowy kanalizacji
w Emowie i Duchnowie
W Emowie wybudowaliśmy kanalizację sanitarną na ul. Sosnowej i Runa Leśnego do
ul. Jagód oraz na ul. Jagód. Długość sieci
w Emowie to łącznie 2,3 km. Wyposażono
pompownię ścieków, zamontowano szafy
sterownicze oraz podłączono pompy do zasilania z sieci. Koszt budowy wyniósł 1,67
mln zł. Ponadto wykonaliśmy sieć kanalizacji w Duchnowie w ul. Dłuskiej oraz odcinku
ul. Ustronnej, ul. Spacerowej do skrzyżowania z ul. Kwitnącej Jabłoni oraz w ul. Góry
Warszawskiej. Łącznie wybudowano 3,8
km sieci. Całkowity koszt wyniósł ponad 4
mln zł. Istnieje już możliwość podłączania
się do kanalizacji. Wszelkie informacje dotyczące procedury podłączenia dostępne
są na stronie spółki Hydrodukt w zakładce: DLA MIESZKAŃCA/ WODOCIĄGI I KANALIZACJA. W razie pytań prosimy o kontakt
pod nr tel. 22 789 01 33 wew. 106 bądź
w siedzibie spółki przy ul. Boryszewskiej 2
w Wiązownie.
Tomasz Mielnicki

Komunikacja autobusowa.
Powstaną nowe przystanki
Podpisaliśmy dwie umowy z firmą INTERIOR Krzysztof Chudek, która złożyła najkorzystniejsze oferty na wykonanie prac
związanych z budową nowych przystanków, zatok przystankowych i chodników.
Firma wybuduje chodnik, dwie zatoki autobusowe wraz z przystankami w ramach
przebudowy istniejącego pasa drogi wojewódzkiej nr 721 w Emowie. Zajmie się
też budową chodnika i peronu autobusowego na ul. Mieni w Duchnowie w rejonie
skrzyżowania z ul. Wspólną oraz dwóch
przystanków na ulicy Majowej w Kącku. Wykonanie powyższej infrastruktury
drogowej jest konieczne do uruchomienia linii autobusowej na trasie Józefów –
Wiązowna – Kąck.
Milena Gołąb
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Majaland w Góraszce.
Otwarcie 1 maja

Pszczółka Maja znana jest
dzieciom z telewizyjnej
kreskówki

Foto: I.Trzaska

To już pewne! W maju rusza park rozrywki Majaland w Góraszce, który stanie się największym tego typu obiektem
na Mazowszu. Na odwiedzających czekać będzie wiele atrakcji związanych
z bohaterami dziecięcych bajek.
Kamień węgielny wmurowano 11 grudnia
2020 r. Po ponad roku wytężonych prac
park rozrywki nareszcie otwiera swe podwoje. Rodzinny park zaprojektowano
w oparciu o świat bajkowej Pszczółki
Mai. Jest to druga, po Kownatach w województwie lubuskim, lokalizacja Majaland
w Polsce. Inwestycja powstaje na działce
o powierzchni niemal 50 tys. mkw.
Na gości czekać będzie 26 niepowtarzalnych atrakcji zarówno pod dachem
w przestronnej hali (zajmuje 10 tys.
mkw), jak i na zewnątrz obiektu. Dzięki
temu park będzie czynny przez cały rok.
Majaland Warsaw, jak sama nazwa wskazuje, jest zdominowany przez popularną,
bajkową postać – Pszczółkę Maję, którą
wspierać będą Vic the Viking i Heidi. Teren zewnętrzny jest natomiast w całości
poświęcony samolotom z Super Wings.

Goście Majalandu przejadą się na rollercoasterze, odwiedzą wodny plac zabaw,
spędzą czas w Parku Ruchu Drogowego
oraz pokręcą się na karuzelach związanych z tematyką lotniczą „Podniebny Lot”
i „Super Odrzutowce”. Na miejscu będą
także liczne punkty gastronomiczne oraz
sklepy z gadżetami. Dla gości parku przewidziano również ponad 700 miejsc parkingowych. Osoby powyżej 1 m wzrostu
zapłacą za wstęp 89,90 zł, a te w przedziale 85–99 cm wzrostu – 44,90 zł. Tyle

samo zapłacą seniorzy. Dzieci poniżej 99
cm wzrostu wejdą za 1 zł.
W planach jest również stworzenie wodnego parku rozrywki przy Majalandzie. Na razie
trwają procedury związane z dokumentacją
i wszelkiego rodzaju pozwoleniami. Obok
parku rozrywki ma powstać jeszcze centrum handlowe. Prace na nim mają ruszyć
po zakończeniu budowy trasy S17.

Redakcja
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OSP Gminy Wiązowna.
Dyplomy uznania

Zmiany na stanowisku Zastępcy
Wójta
Po 11 latach pracy Tomasz KOSTYRA zrezygnował z pełnienia funkcji Zastępcy
Wójta Gminy Wiązowna. Był zaangażowany w sztandarowe projekty naszego samorządu. Wykazywał się zawsze
wiedzą, umiejętnościami zarządczymi
i wysoką kulturą osobistą. Jego działania przyczyniły się do szybkiego rozwoju
naszego samorządu. Był wielokrotnie nagradzany za prowadzone zadania. A my
jako gmina – dzięki jego pracy – otrzymaliśmy wiele wyróżnień. Nadzorował
m.in. innowacyjny na skalę kraju projekt partnerstwa publiczno-prywatnego,
w którego wyniku zmodernizowaliśmy
i rozbudowaliśmy obiekty oświatowe.
Funkcję zastępcy wójta 1 kwietnia objęła
Anna SIKORA, dotychczasowa Naczelnik
Wydziału Rozwoju Gospodarczego, która z wiązowskim samorządem jest związana od 2007 r.
Redakcja

„Mój Rynek” w Wiązownie.
Bankomat już działa
Przy Targowisku Gminnym „Mój Rynek”
w Wiązownie pojawił się bankomat Planet
Cash. Zakupy na naszym lokalnym bazarku
teraz będą jeszcze łatwiejsze. Planet Cash
to niezależna sieć bankomatów i wpłatomatów w Polsce. Można je znaleźć w wielu dogodnych lokalizacjach. Należy do niej
ponad 4300 urządzeń w całej Polsce. Urządzenia, systemy oraz procesy obsługi spełniają restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa,
zgodne ze standardem zabezpieczeń PCI
DSS oraz wymaganiami organizacji płatniczych Visa i Mastercard. Certyfikat bezpieczeństwa PCI DSS odnawiany jest przez
firmę corocznie.
Redakcja

W Powiatowym Młodzieżowym Domu
Kultury w Otwocku odbyła się uroczysta
zbiórka, w której trakcie ślubowanie złożyło pięciu nowych strażaków. Wręczono także dyplomy Ochotniczym Strażom
Pożarnym z terenu powiatu otwockiego
w podziękowaniu za zaangażowanie przy
działaniach ratowniczych podczas anomalii pogodowych. W gronie straży, które zostały wyróżnione, znalazły się jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy
Wiązowna. W trakcie spotkania dokonano
podsumowania działania jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu w 2021 r.
Szczególną uwagę położono na kwestie
działalności bieżącej, w tym przede wszystkim koordynację zadań dotyczących szerokiej pomocy i działań jednostek ochrony
przeciwpożarowej związanych z kryzysem emigracyjnym w związku z wojną na
Ukrainie.
Karol Bronikowski
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Ujęcia wody. Roczna ocena jakości
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku opublikował ocenę jakości
wody za 2021 r. Woda ze wszystkich wodociągów publicznych, lokalnych i zakładowych na terenie powiatu otwockiego
spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badanie jakości wody przeprowadzono w 12
wodociągach publicznych w: Otwocku,
Józefowie, Glinkach, Celestynowie, Glinie, Ostrowie, Bocianie, Rzakcie, Lipowie,
Majdanie, Osiecku, Sobienie-Jeziorach
oraz w hydroforni w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. Badaniu poddano także 16 ujęć indywidualnych
zaopatrujących w wodę obiekty w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej,
w budynkach: użyteczności publicznej,
mieszkania zbiorowego lub mieszkalnych.
Łącznie pobrano ponad 220 próbek wody.
Otwocki sanepid stwierdził, że jakość
wody była bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów.
Redakcja

Nieodpłatna pomoc prawna.
Powrót do formy stacjonarnej

Dofinansowanie pobytu w żłobku

Przywrócono bezpośrednią obsługę
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie powiatu otwockiego. W punktach obowiązuje stosowanie środków
ochrony osobistej: dezynfekcja rąk oraz
noszenie maseczek. Obowiązuje rejestracja na porady. Zapisy są prowadzone
pod nr tel.: 22 778 13 24 (od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 12.00),
za pośrednictwem e-maila: npp@powiat-otwocki.pl, a także poprzez platformę https://np.ms.gov.pl/zapisy. Powiat otwocki
zapewnia mieszkańcom dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, w dziewięciu punktach zlokalizowanych na terenie
całego powiatu, m.in. w Urzędzie Gminy
Wiązowna. Wykaz punktów oraz harmonogram dyżurów znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu.
Agnieszka Karwowska

Można już starać się o „żłobkowe”, czyli dofinansowanie na dziecko w żłobku,
klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. Przysługuje ono na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do
ukończenia 35 miesiąca życia. Wniosek
o dofinansowanie składa rodzic, opiekun
prawny, inna osoba, której sąd powierzył
sprawowanie opieki nad dzieckiem. Przyjmowaniem wniosków o dofinansowanie,
ich rozpatrywaniem oraz przekazywaniem
środków zajmuje się Zakład Ubezpieczeń
Społecznych. Wniosek można składać wyłącznie przez Internet za pośrednictwem
portalu PUE ZUS, portalu Emp@tia lub
bankowości elektronicznej. Dofinansowanie wynosi co do zasady 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość
opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt
dziecka w instytucji.
Redakcja
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Sesja Rady Gminy Wiązowna.
Uhonorowaliśmy strażaków

Na początku sesji Rada Gminy Wiązowna
wraz z Wójtem Gminy Wiązowna uhonorowała gminne jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych, wręczając im pamiątkowe plakiety i dziękując za ofiarną
służbę podczas ostatnich, trudnych – ze
względu na anomalie pogodowe oraz wydarzenia na Ukrainie – miesięcy na rzecz
społeczności naszej gminy.
Następnie sesji radni przyjęli trzy stanowiska. Pierwsze dotyczyło sytuacji
na Ukrainie, drugie posterunku policji,
a trzecie – zrezygnowania z czerpania korzyści z usług i towarów wykorzystywanych do niesienia pomocy humanitarnej.
Radni zdecydowali o zwiększeniu planu
dochodów o 1 198 986,97 zł w związku

z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg na budowę ul. Krótkiej w Góraszce. Zwiększono także plan wydatków
o kwotę 600 tys. zł na modernizację stacji
uzdatniania wody w Lipowie oraz o sumę
940 tys. zł, którą przeznaczymy na budowę kanalizacji w ul. Krótkiej w Góraszce
oraz na odcinku w ul. Pięknej i w ul. Równej w Majdanie.
Rada zdecydowała także o utworzeniu
Gminnego Żłobka „Wiązusie” w Gliniance i nadania mu statutu oraz przyjęła
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie
gminy Wiązowna. Radni wyrazili także
wolę przejęcia w zarządzanie przez Gminę Wiązowna od Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad dróg lokalnych, zrealizowanych w ramach budowy dróg ekspresowych S2 i S17 oraz autostrady A2.
Przedmiotem głosowania był również program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt
na terenie gminy Wiązowna w 2022 r.
W zakresie opieki weterynaryjnej będziemy współpracować z Poli – Vet s.c.,

Foto: I. Trzaska

Podczas marcowej sesji radni przyjęli 20 uchwał i trzy stanowiska. Wyrazili swój stanowczy sprzeciw wobec
działań Federacji Rosyjskiej na terenie niepodległej Ukrainy, które pozbawiły życia setki niewinnych ofiar oraz
na milionach innych wymusiły ucieczkę z ukochanej ojczyzny. Ponownie
wystąpili także z wnioskiem o przekształcenie posterunku policji w Wiązownie w komisariat.

Nasi strażacy ofiarnie pełnią
służbę i niosą pomoc bliźnim
ul. Boryszewska 2, 05-462. Wyłapywaniem i transportem, przyjęciem i opieką nad zwierzętami w schronisku będzie
się zajmować Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami w Polsce Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie,
ul. Prosta 3, a zapewnianiem opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim – gospodarz w Rzakcie przy ul. Mazowieckiej
34. Zabezpieczenie dzikich zwierząt na
terenach publicznych w zurbanizowanych częściach gminy Wiązowna zleciliśmy Fundacji Animal Rescue Poland
w Warszawie przy ul. Sobieskiego 72b.
To tylko niektóre z przyjętych uchwał.
Szczegółowych informacji na temat sesji i prac rady udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel.
22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.
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Wykaz stanowisk i uchwał w sprawach:
1.2022 wyrażenia solidarności z Narodem
Ukraińskim w związku z dokonanym przez
Federację Rosyjską aktem agresji;

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na okres od
1 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 r.;

XLI.XLVIII.2022 określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Wiązowna w 2022 r.;

2.2022 ponowienia wniosku o utworzenie
Komisariatu Policji w Wiązownie;

XXXV.XLVIII.2022 wyrażenia woli przejęcia
w zarządzanie przez Gminę Wiązowna od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
dróg lokalnych zrealizowanych w ramach budowy dróg ekspresowych S2 i S17 oraz autostrady A2;

XLII.XLVIII.2022 wystąpienia Gminy Wiązowna ze spółek wodnych działających na
określonych terenach na obszarze gminy
Wiązowna;

3.2022 zrezygnowania przez dostawców towarów i usług z czerpania korzyści z pomocy,
jaką udziela Gmina Wiązowna osobom poszkodowanym przez działania wojenne na terenie Ukrainy;
XXIX.XLVIII.2022 zmieniająca Uchwałę Nr
154.XLIII.2021 Rady Gminy Wiązowna z dnia
14 grudnia 2021 roku w sprawie Uchwały
Budżetowej Gminy Wiązowna na 2022 rok
z późn. zm.;

XXXVI.XLVIII.2022 zmiany uchwały nr 122.
XLI.2021 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26
października 2021 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna Niezapominajki – Aleja Kwiatów
Polskich”;

XXX.XLVIII.2022 zmian w Uchwale Nr 153.
XLIII.2021 Rady Gminy Wiązowna z dnia
14.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata
2022 – 2034;

XXXVII.XLVIII.2022 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów
Aktywizacja Gospodarcza”;

XXXI.XLVIII.2022 zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

XXXVIII.XLVIII.2022 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów
Aktywizacja Gospodarcza II”;

XXXII.XLVIII.2022 przekazania do podmiotu
właściwego petycji Cechu Zdunów Polskich;
XXXIII.XLVIII.2022 utworzenia Gminnego
Żłobka „Wiązusie” w Gliniance oraz nadania
mu statutu;
XXXIV.XLVIII.2022 Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

XXXIX.XLVIII.2022 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów
Aktywizacja Gospodarcza III”;
XL.XLVIII.2022 nadania nazwy ulicy będącej
drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Góraszka;

XLIII.XLVIII.2022 przystąpienia Gminy Wiązowna do Spółki Wodnej „Wiąz” działającej
na terenie gminy;
XLIV.XLVIII.2022 określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Wiązowna w 2022 roku;
XLV.XLVIII.2022 przyjęcia
„Aktualizacji
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy
Wiązowna”;
XLVI.XLVIII.2022 zmiany
uchwały
Nr
2.III.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19
stycznia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej oraz nadania jej nowego
statutu;
XLVII.XLVIII.2022 przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz
dziennymi opiekunami;
XLVIII.XLVIII.2022 dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Wiązowna.
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Sprawdź, na co idą
Twoje podatki
Na co przeznaczamy gminny budżet?
Ile pieniędzy z podatków mieszkańców trafia na oświatę, ochronę
środowiska czy na pomoc społeczną? To wszystko można w łatwy
sposób sprawdzić na platformie:
nacoidamojepieniadze.pl.
Serwis pokazuje, jak dysponujemy pieniędzmi, które nam powierzono. Wszystkie informacje na stronie są
przygotowywane na podstawie aktualnej uchwały budżetowej. Mieszkaniec – ustawiając wysokość swojego
miesięcznego wynagrodzenia brutto –
może sprawdzić, ile wydawane jest m.in.
na oświatę, bezpieczeństwo publiczne,
inwestycje, sport i kulturę, ochronę środowiska czy transport.
Analiza budżetu pozwala pokazać, w jakim stopniu każdy, kto płaci podatki
w Gminie Wiązowna, przyczynia się do
jej rozwoju oraz do powstawania nowych

inwestycji, które są u nas prowadzone.
Narzędzie jest dostępne pod adresem:
nacoidamojepieniadze.pl/budzet-gminy/
wiazowna/2022.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się
z tą platformą. Na niej znajdują się również ważne wskazówki dla tych, którzy
nie płacą u nas podatków i chcieliby to
robić, ale nie wiedzą jak. Rozliczając się
z Urzędem Skarbowym, warto wskazać w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miejscowość w gminie
Wiązowna (niezależnie od miejsca
zameldowania).
Zostawiasz swój podatek w Gminie
Wiązowna? Jesteśmy z Ciebie dumni.
Twoje pieniądze idą m.in. na budowę
szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów
sportowych. Dzięki nim nasza gmina się
rozwija.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Samorząd
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
GLINIANKA

0
100

Projekt i budowa ul. Wrzosowej

Budowa dróg osiedlowych

25

Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w centrum
miejscowości

50

Zagospodarowanie placu
zabaw w Gliniance II

25

Doziarnianie ul. Wawrzynieckiej
w Gliniance II

25

Przebudowa z nadbudową
budynku przy ul. Napoleońskiej
i Wawrzynieckiej

25

Projekt i przebudowa Izby
Regionalnej

50

Projekt i budowa pumptracku

GÓRASZKA

50

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej

25

Modernizacja ul. Mickiewicza

25

Budowa drogi publicznej
ul. Krótkiej i odcinka ul. Pięknej
w Majdanie

25

Projekt świetlicy wiejskiej

25

Zakup kruszywa na drogi

0

Zakup wyposażenia do
świetlicy wiejskiej

IZABELA

25
0

Projekt chodnika wraz
z przystankami przy
drodze nr 2701W w Izabeli
i Michałówku – pomoc
rzeczowa dla powiatu
Zagospodarowanie terenu
świetlicy wraz z wyposażeniem
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Społeczeństwo

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

0
0

Zakup flag państwowych
i ozdób świątecznych
Konserwacja przepustów
drogowych w miejscowości

KĄCK

25

Utwardzenie dróg
w miejscowości kruszywem

0

Remont podłogi w budynku
świetlicy wiejskiej

0

Wyposażenie i remont świetlicy
wiejskiej

KOPKI

0

Przebudowa ul. Jeździeckiej

25

Rozwój systemu dróg gminnych
w gminie Wiązowna – ul. Trakt
Napoleoński (od ul. Jeździeckiej
do granicy z Otwockiem)

25

Przebudowa ul. Trakt
Napoleoński i ul. Ułańskiej
w Lipowie

25

Utwardzenie kruszywem
ul. Nad Świdrem

0

Zagospodarowanie terenu przy
świetlicy wiejskiej wraz z jej
doposażeniem

KRUSZÓWIEC

25

Utwardzenie skrzyżowania
ul. Zbożowej i Nowej

0

Projekt organizacji ruchu
wraz z wykonaniem progu
zwalniającego w ul. Nowej
i Wspaniałej

LIPOWO
Modernizacja stacji uzdatniania
wody

25

Budowa wodociągu w Lipowie
od mostu Złotej Wilgi

25

Przebudowa ul. Trakt
Napoleoński w Kopkach
i ul. Ułańskiej

1% podatku.
Przekaż potrzebującym
Dzięki niewielkim wydawałoby się
kwotom, mogą zebrać pieniądze na
leczenie, rehabilitację czy inne rzeczy
pomagające w walce o zdrowie. Każdy
z nas może przekazać swój 1% podatku na pomoc osobom potrzebującym
lub na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.
Przekazanie 1% to nic trudnego. Należy w rocznym zeznaniu podatkowym
wpisać numer KRS organizacji lub konkretnej osoby, którą chce się wesprzeć.
W tym roku szczególnie zachęcamy do
pomocy Dominikowi DĘBSKIEMU, który jest bohaterem akcji „Świąteczna Radość Pomagania”. 1% trafi do naszego
młodego mieszkańca, gdy wpiszesz w PIT
KRS: 0000037904. Ważne! Należy dopisać: 13879 Dębski Dominik.
W poprzednich latach pomagaliśmy w ten
sposób innym potrzebującym – wciąż
można to zrobić i przekazać swój 1%:
• 
Natalce CHOMCZYK – KRS 000 135 921
z dopiskiem Natalia Chomczyk 5638;
• 
Poli KUŚMIEREK – KRS
0000037904 z dopiskiem:
34282 Kuśmierek Pola;
• 
Teosiowi GÓRSKIEMU –
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, KRS
0000037904 z dopiskiem
„28184 GÓRSKI Teodor”;
• 
Hani GIEPARDZIE – Fundacji
Avalon, KRS 0000270809,
z dopiskiem: Gieparda
7976;
• Stowarzyszeniu
Rodzin
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
„Jesteśmy!” z Duchnowa,
KRS 0000228443.
Na terenie naszej gminy działają również organizacje, którym można przekazać część
swojego podatku. Są to:
• Stowarzyszenie „Krokus –
Wiązowna” z Radiówka –
KRS 0000299965;
• Stowarzyszenie Rodziców
Dzieci z Porażeniem Mózgowym z Żanęcina – KRS
0000322904;

• 
Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia
i Rozwoju Progres z Duchnowa – KRS
0000341963;
• Stowarzyszenie Ruch Aktywności Społeczno-Gospodarczej „Wola” z Woli
Duckiej – KRS 0000167120;
• 
Fundacja AVALON (opiekuje się autystycznym Marcinem z Pęclina) –
KRS 0000270809 z dopiskiem „Rejer
5184”.
Można wesprzeć też działające na terenie gminy Ochotnicze Straże Pożarne.
W zeznaniu podatkowym należy podać
numer KRS 0000116212, dopisując nazwę konkretnej jednostki, adres oraz kod
pocztowy:
1) OSP Glinianka (ul. Napoleońska 48,
05-408 Glinianka);
2) OSP Malcanów (ul. Mazowiecka 22,
Malcanów, 05-462 Wiązowna);
3) 
OSP Wiązowna (ul. Kościelna 41,
05-462 Wiązowna).

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Dominik marzy, aby
zagrać w piłkę nożną

Foto: M. Sosnowska
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Jak zatrudnić
obywatela Ukrainy
Obywatele Ukrainy, którzy na skutek
rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać
w Polsce przez 18 miesięcy, z możliwością przedłużenia tego okresu. Zostanie im zagwarantowany dostęp do
polskiego rynku pracy. Co zrobić, aby
zatrudnić uchodźcę?
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło infolinię 22 245 61 05
dotyczącą sposobów składania ofert
pracy do urzędów pracy i zatrudniania
obywateli Ukrainy. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00.
Eksperci odpowiadają na pojawiające się
pytania i zagadnienia.

Jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy?

Zgłoś swoją ofertę pracy poprzez formularz online na stronie www.praca.gov.
pl, na e-mail urzędu pracy lub osobiście
w najbliższym powiatowym urzędzie
pracy. Ten dla naszego powiatu znajduje
się na ul. Górnej 11/13 w Otwocku (tel.
22 779 37 14, e-mail: waot@praca.gov.
pl). Pamiętaj, aby w uwagach oferty dodać komentarz, że oferta skierowana jest
do obywateli Ukrainy.
Na każdym etapie składania oferty pracy możesz liczyć na wsparcie.
Oprócz infolinii MRiPS udzielą
go pracownicy urzędów pracy i konsultantów Zielonej Linii pod nr tel. 19 524. W celu
zgłoszenia oferty pracy przygotuj następujące informacje:
1) nazwę firmy, adres, numer
telefonu, numer identyfikacji podatkowej;
2) nazwę stanowiska pracy,
liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska
z uwzględnieniem liczby
wolnych miejsc pracy dla
osób niepełnosprawnych;
3) ogólny zakres obowiązków;
4) miejsce wykonywania
pracy;
5) 
rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy;

6) wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto;
7) 
datę rozpoczęcia pracy, informację
o systemie i rozkładzie czasu pracy,
system wynagradzania, wymiar czasu
pracy i okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy
w przypadku umowy cywilnoprawnej;
8) 
jakie są oczekiwania wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom
wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe,
znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości.
Aby zwiększyć dostępność oferty pracy
dla obywateli Ukrainy, poproś urząd pracy
o przetłumaczenie oferty na język ukraiński. Możesz też sam przesłać przetłumaczoną ofertę, co przyspieszy jej realizację.
Zostanie ona wprowadzona do systemu
teleinformatycznego i upowszechniona
w Centralnej Bazie Ofert Pracy – https://
oferty.praca.gov.pl (w tym w języku ukraińskim).

Anna Sikora
a.sikora@wiazowna.pl
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Dla firm

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

50

Budowa świetlicy wiejskiej

0

Ul. Łąkowa – projekt ciągu
pieszo-rowerowego

0

Zagospodarowanie terenu
i doposażenie placu zabaw przy
ul. Wierzbowej

MAJDAN

0
25
0

Wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Równej
Budowa drogi publicznej
ul. Krótkiej w Góraszce
i odcinka ul. Pięknej
Projekt dróg gminnych:
ul. Bursztynowa, ul. Kwitnącej
Wiśni, ul. Strażacka, ul. Willowa

MALCANÓW

25

Rozwój systemu dróg
gminnych w gminie
Wiązowna – ul. Podleśna

25

Zagospodarowanie terenu
Laguny

0
25

Projekt i budowa pumptracku
na terenie Laguny
Utwardzenie ul. Granicznej
kruszywem

MICHAŁÓWEK

25

Budowa wodociągu
Michałówek-Duchnów

50

Przebudowa ulicy Tajemniczej

25

Projekt chodnika wraz
z przystankami przy
drodze nr 2701W w Izabeli
i Michałówku – pomoc
rzeczowa dla powiatu

OSIEDLE PARKOWE

0

Zagospodarowanie terenu przy
wjeździe do osiedla

0

Konserwacja monitoringu
osiedlowego

Ciąg dalszy paska na str. 18
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Należy jeść dużo
świeżych warzyw
i owoców

Zdrowe odżywianie na wiosnę
Na wiosnę odczuwamy wzmożone zmęczenie, osłabienie,
rozdrażnienie, nie potrafimy
się skupić oraz częściej ulegamy infekcjom. Pojawiają
się także niedobory witamin
C i D oraz magnezu. Nasz organizm po zimie potrzebuje
sporej dawki energii, by zacząć znowu działać na pełnych
obrotach.
W przywróceniu równowagi stanu
zdrowia i samopoczucia pomocna
może okazać się odpowiednia dieta.
Dzięki odpowiedniemu odżywianiu
zmniejszamy też ryzyko zachorowania, na takie choroby jak: otyłość,
cukrzyca czy nowotwory. A zatem,
jakie produkty należy spożywać, aby
uzupełnić niedobory witamin w naszym organizmie?
Witamina C – najbogatsze w nią
są: natka pietruszki, brukselka, kalarepa, brokuł, kalafior, owoc dzikiej
róży, czarna porzeczka, truskawka,

kiwi, cytryna, owoce czarnego bzu,
papryka czerwona i zielona. Należy jednak pamiętać, że witamina C
łatwo się utlenia, z tego też powodu warto spożywać surowe owoce
i warzywa, a także przygotowane
z nich soki i surówki.
Magnez – najlepsze źródła to: kakao, kasza gryczana, ryż brązowy,
płatki owsiane, kiełki zbóż, rośliny
strączkowe, podroby, migdały, orzechy, morele, figi, banany.
Witamina D – źródłem witaminy D
są tran, tłuste ryby (łosoś, tuńczyk,
śledź, makrela), wątróbka, ser czy
jaja kurze.
Przy komponowaniu odpowiedniej
diety na wiosnę nie można zapominać o dodawaniu ziół i przypraw, ale
tych naturalnych, bez wzmacniaczy
smaku. Bardzo ważnym składnikiem
w diecie jest woda, którą powinniśmy organizmowi dostarczać regularnie i w odpowiednich ilościach,

przynajmniej 1,5 litra dziennie. Ważne, aby pamiętać o kilku zasadach
zdrowego odżywiania, które – przy
stosowaniu – zapewnią poprawną
kondycję organizmu. Należy:
1) odżywiać się regularnie,
2) dbać o różnorodność posiłków,
3) unikać nadmiernych ilości tłuszczu i cholesterolu,
4) spożywać dużo warzyw
i owoców (3/4 – warzywa
i 1/4 – owoce),
5) spożywać zdrowe węglowodany i nasiona roślin
strączkowych,
6) pić dużo wody,
7) unikać nadmiaru soli,
8) zachować umiar w spożywaniu
alkoholu.
Nie zapominajmy o tym, że różne
choroby i dolegliwości wymagają modyfikacji standardowej diety,
którą trzeba uzgodnić z dietetykiem
bądź lekarzem.

Magdalena Grzegrzółka
m.grzegrzolka@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

Dla seniorów

Foto: pixabay.com

Seniorze, popraw
swoją pamięć
i koncentrację
Masz kłopoty z pamięcią
i koncentracją? To nie kwestia wieku. Zmiany zachodzące w pamięci w trakcie życia
są niewielkie. Można je powstrzymać i wzmocnić, wprowadzając kilka odpowiednich
nawyków oraz wykonując ćwiczenia umysłowe.
Ruch i odpowiednia dieta to podstawa. Możesz więcej zapamiętywać,
lepiej się skupiać i sprawniej rozwiązywać problemy, jeśli będziesz pobudzać ciało do ruchu. Aktywność
fizyczna to jedno z najlepszych lekarstw na utrzymanie sprawnego
mózgu. Twoja dieta powinna być
dobrze zbilansowana i stanowić
kombinację owoców, warzyw, ryb,
orzechów, bakalii, a także napojów
i suplementów znanych ze swoich właściwości wspomagających
zapamiętywanie.

Na
„pamięć”
bardzo korzystny wpływ mają
wszelkiego rodzaju gry planszowe,
które
angażują umysł – zwłaszcza te,
które wymagają liczenia, np. szachy, warcaby. Podobnie działają
gry karciane – pobudzają mózg do
stworzenia strategii prowadzącej do
wygranej. Gra w pokera lub układanie pasjansa też jest dobre. Idealnie
sprawdzą się także gry typu memory, polegające na odszukiwaniu par
takich samych kart. Układa się je
obrazkami do dołu, a następnie odwraca po dwie, próbując odnaleźć
identyczne.
Krzyżówki mogą być nie tylko przyjemną rozrywką, ale również elementem treningu pamięci. Dobrym
pomysłem jest także sudoku. Gra

17

Gra w szachy angażuje umysł

polega na wypełnianiu planszy cyframi od 1 do 9 – tak, by każda
z nich wystąpiła w każdej kolumnie, wierszu i kwadracie tylko raz.
Dobry sposób na ćwiczenie pamięci
wzrokowej jest odnajdywanie różnic pomiędzy dwoma obrazkami.
W sieci jest wiele gotowych plansz,
które można wydrukować. Doskonałym pomysłem jest także zapamiętywanie ciągów słów czy liczb.
Warto też zacząć uczyć się nowego języka obcego. Nie muszą to być
skomplikowane zasady gramatyki.
Na początek wystarczą podstawowe zwroty i słowa.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Seniorzy i młodzież razem dla Ukrainy
W ostatnim czasie wszyscy
łączymy siły i działamy na
rzecz Ukrainy. Nie inaczej jest
w kwestii działań seniorów
z Wolontariatu Międzypokoleniowego, Dziennego Domu
„Senior+” i młodzieży z Centrum Wolontariatu.

zajęcia sportowe dla dzieci – wspólnie się integrując.
Kolejny raz udowadniamy, że wolontariat nie liczy wieku, a młodzi
i nieco starsi wspaniale się porozumiewają, szanując siebie nawzajem

i kierując się dobrem drugiego człowieka. Gdyby ktoś z Państwa chciał
do Nas dołączyć – serdecznie zapraszamy.

Krystyna Motyka-Parzych
dyrektor@seniorplus-wiazowna.pl

Wszystkie trzy grupy połączyły
siły i wspólnie opracowały system
wsparcia. Raz lub dwa razy w tygodniu w Woli Karczewskiej odbywa się wspólne przygotowanie
potraw lub ciast, które następnie
są dowożone do świetlic znajdujących się na terenie gminy Wiązowna, gdzie przebywają nasi goście
z Ukrainy.
Seniorki przygotowują
dania według
własnych przepisów

Foto: DD Senior+

Młodzi ludzie wraz z seniorami nie
tylko gotują, ale przede wszystkim
wspólnie spędzają czas, rozmawiaj
i uczą się, poznając tajne przepisy seniorek. Organizują również
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Zdrowie

| biuletyn samorządowy | kwiecień 2022

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

0

Doposażenie świetlicy wiejskiej
w Pawilonie Kultury

PĘCLIN

25

Budowa wodociągu
w ul. Radosna
Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w tym doposażenie
świetlicy

0

Wykup nieruchomości w celu
poszerzenia ul. Wierzbowej

25
0

Publikacja książki o wsi

Wykonanie analizy drożności
przepustów

PORĘBY

25
0

Modernizacja drogi dojazdowej
do gruntów rolnych
Budowa drogi na działce nr
ew. 1

RADIÓWEK

0

Rewitalizacja Miejsca Pamięci
Narodowej

RUDKA

25

Foto: Adobe Stock

0

Utwardzenie ul. Biesiadnej
kruszywem

RZAKTA

0

Budowa ul. Południowej

0

Budowa infrastruktury
rowerowej

0

Doposażenie świetlicy wiejskiej

Pomoc medyczna
dla obywateli
Ukrainy
Jesteś obywatelem Ukrainy, który przybył do nas po 24 lutego i zamieszkał na terenie gminy Wiązowna?
Potrzebujesz pomocy medycznej?
Możesz z niej skorzystać w Ośrodkach Zdrowia w Wiązownie oraz
w Gliniance.
Warunkiem skorzystania z pomocy lekarskiej jest okazanie w przychodni dokumentu tożsamości oraz dokumentu
potwierdzającego przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 r. (zaświadczenia
bądź pieczątki w paszporcie) lub okazanie numeru PESEL. W przypadku posiadania numeru PESEL obywatelowi
ukraińskiemu przysługuje również prawo do otrzymania recepty na refundowane leki.
Obywatele ukraińscy będą przyjmowani na wizyty lekarskie na tych samych
warunkach co obywatele polscy. W celu
skorzystania z pomocy lekarskiej należy

Goście z Ukrainy mogą
korzystać z pomocy
naszych przychodni

w pierwszej kolejności zapisać się na wizytę w wybranej przychodni.
Ośrodki zdrowia na terenie gminy
Wiązowna:
1) Praktyka Lekarza Rodzinnego w Gliniance: ul. Napoleońska 53, 05-408
Glinianka, tel. 22 789 97 22;
2) Zespołowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych: ul. Lubelska 36, 05-462 Wiązowna, tel. 22 789 01 15.
W przypadku konieczności skorzystania
z pomocy lekarskiej w nocy lub w weekend, należy zgłosić się na dyżur do przychodni prowadzącej nocną i świąteczną
opiekę zdrowotną. W przypadku Gminy Wiązowna mieści się ona w Powiatowym Centrum Zdrowia (budynek
przychodni specjalistycznej – obok szpitala) przy ul. Batorego 44 w Otwocku
(tel. 22 778 12 00).

Magdalena Grzegrzółka
m.grzegrzolka@wiazowna.pl

Допомога в нічний час і у вихідні дні українською

25

Utwardzenie dróg
w miejscowości kruszywem

STEFANÓWKA

25

Budowa wodociągu w ul. Złotej

Ciąg dalszy paska na str. 23

Телеплатформа першого контакту (ТПК) українською мовою доступна
за номером: 800 137 200. Дзвінок безкоштовний. ТПК працює
в будні з 18 години до 8 ранку наступного дня, і у вихідні і святкові
дні цілодобово. В рамках ТПК громадяни України можуть отримати:
медичну консультацію, електронний рецепт, електронне направлення
в поліклініку, електронне направлення в лікарню, направлення на тест
на коронавірус.

Foto: Adobe Stock

www.tuwiazowna.pl

Środowisko

19

Kompost to doskonały
nawóz do roślin

Zrób wiosenne porządki
Wiosną budzi się nowe życie, a i w nas
budzą się chęci do zmian. W wielu kalendarzach rodzinnych to stały punkt
porządków przed świętami wielkanocnymi. Tym razem warto połączyć
pożyteczne z jeszcze bardziej pożytecznym i na listę „wiosennych postanowień” wpisać gruntowne porządki
swoich czterech kątów i podwórka.
Kiedy pierwsze promienie wiosennego
słońca wpadają do naszych domów, przynoszą nie tylko radość i entuzjazm. Wydobywają też na wierzch widoki, które
niekoniecznie cieszą nasze oko. Zacieki
na oknach, kurz na meblach, dotychczas niewidzialne plamki na podłodze
czy zabrudzenia na ścianach. Rzeczy,
które zalegały całą zimę, a teraz wydają
się zbędne, bo zagracają nam miejsce –
wszystko to nagle staje się aż za bardzo widoczne. To wtedy zwykle pojawia
się hasło: zaczynamy porządki wiosenne!

Jak skutecznie to zrobić?

Zastanówmy się: jakich rzeczy mamy za
dużo i co zajmuje nam najwięcej miejsca.
Stwórzmy w domu miejsce, gdzie będziemy odkładać przedmioty, których planujemy się pozbyć: nietrafione prezenty,
nieużywane ubrania, zabawki i książki,
z których dzieci już wyrosły, przeczytane
czasopisma, zużyte baterie itd. Przejrzyjmy dokładnie poszczególne szafy i półki, a następnie zastanówmy się, z jakich
przedmiotów dawno nie korzystaliśmy,

z których możemy bez żalu zrezygnować
oraz czy sprzęty w domu się nie dublują. Im częściej będziemy to robić, tym
łatwiej będzie nam systematycznie pozbywać się nadmiaru rzeczy.
Następnie posegregujmy rzeczy na te,
którym można dać drugie życie i te do
wyrzucenia. Ubrania i przedmioty nadające się do użytku przekażmy osobom potrzebującym, a rzeczy zniszczone i zużyte
(baterie, płyty CD, pendrive’y, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po lekach) zawieźmy w miejsce
do tego przeznaczonego, jakim jest Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – w skrócie PSZOK. Taki punkt na
terenie naszej gminy znajduję się w Emowie na ul. Wiązowskiej 2A (teren oczyszczalni ścieków). Czynny jest w soboty od
10.00 do 18.00 (oprócz świąt).
W ramach systemu gminnego dwa razy
w roku organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci. Chęć oddania tego typu odpadów
trzeba zgłosić do Wydziału Środowiska
i Nieruchomości. Terminy odbiorów zamieszczone są w harmonogramie odbioru odpadów.

Nie wyrzucaj – kompostuj!

Wiosną rozpoczynamy pozimowe porządki także w ogrodzie. Na przydomowych
trawnikach pozostaje nam pewna ilość
liści, trawy czy gałęzi. Co należy z nimi

zrobić? Zgodnie z „Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie
Gminy Wiązowna” zgrabione liście czy
też skoszona trawa (bioodpady) nie mogą
trafiać do pojemników na odpady zmieszane. Jeśli umieścimy w nich bioodpady,
to firma wywozowa ich od nas nie odbierze. Bioodpady należy segregować lub
kompostować. Kompost jest dobrym i naturalnym nawozem, źródłem cennych witamin dla naszych roślin. Kompostowanie
jest doskonałym sposobem na wykorzystanie odpadów roślinnych, jest także tanią i łatwą do uzyskania alternatywą dla
obornika. Warto w swoim ogrodzie zbudować najprostszy kompostownik. Wystarczy jedynie trochę pracy i odrobina
cierpliwości. Ci, którzy kompostują bioodpady, uzyskują zniżkę w opłacie za śmieci. Jest to 3 zł miesięcznie od osoby.
Naszym obowiązkiem jest dbanie o miejsce, w którym żyjemy. Można zacząć od
zmiany, małymi krokami, wielu nawyków.
Zastanów się, jak możesz ograniczyć ilość
produkowanych odpadów. To one są niebezpieczne dla planety. Z pomocą może
przyjść wdrożenie trendu zero waste.
W ten sposób nie tylko pozytywnie wpłyniemy na środowisko, ale również odtworzymy naturalne cykle, w których damy
drugie życie produktom i znowu staną
się one zasobami.

Paulina Kowalska
p.kowalska@wiazowna.pl
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Konkurs ekologiczny. Wyniki
Tegoroczny gminny konkurs ekologiczny poświęcono tematyce związanej z ochroną powietrza. Prace
oceniane były w dwóch kategoriach.
Młodsi uczestnicy przygotowali prace plastyczne pod hasłem „Smog nie
jest z bajki”, a starsi – prace literackie na temat „Czyste kominy nie trują gminy”.

Do uczestnictwa w konkursie zaproszono wszystkie placówki oświatowe
z terenu gminy Wiązowna. Na konkurs
wpłynęło 186 prac (156 plastycznych
i 30 literackich). Przy ocenie prac jury
zwracało uwagę na samodzielność, estetykę oraz zgodność z tematem. Ogólna ocena prac była bardzo trudna, przede
wszystkim z uwagi na wysoki poziom

wiedzy reprezentowanej przez wszystkich uczestników. W konsekwencji komisja przyznała nagrody 55 pracom (29
prac plastycznych i 26 prac literackich).
W podziale na kategorie wiekowe laureaci konkursu przedstawiają się
następująco:

Prace plastyczne: „Smog nie jest z bajki”
III miejsce ex aequo Natalka Domańska

Kategoria: Przedszkole

I miejsce – Zosia RANIECKA
(Wiązowna), II miejsce – Kuba
SMOKOWSKI (Zakręt), III miejsce – Natalka DOMAŃSKA
(Zakręt) i Kuba WOŹNICA (Wiązowna), wyróżnienia: Kinga
SKRZYNECKA, Adam BRYKAŁA
i Julia GRYZ (Wola Ducka).

Wyróżnienie, Kinga Skrzynecka

I miejsce Zosia Raniecka

Wyróżnienie, Adam Brykała

II miejsce Kuba Smokowski

Wyróżnienie, Julia Gryz

Kategoria: Klasy 0

I miejsce – Malena LAWRENC
(SP Zakręt), II miejsce – Dawid
LIS (SP Zakręt), III miejsce –
Aleksander BRYZEK (SP Wiązowna), wyróżnienia: Liliana
KURENDA (SP Wiązowna)
i Zuzanna RUDNICKA-KOWALCZYK (SP zakręt).

III miejsce ex aequo Kuba Woźnica
I Miejsce, Malena Lawrenc

II miejsce, Dawid Lis

III miejsce, Aleksander Bryzek

Wyróżnienie, Liliana Kurenda

Wyróżnienie, Zuzanna Rudnicka-Kowalczyk

www.tuwiazowna.pl
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Kategoria: Klasy I

I miejsce – Zuzia WILK (SP
Zakręt), II miejsce – Sonia
ZAPORSKA (SP Wiązowna)
i Antonina TOMALA (SP Zakręt), III miejsce – Maria KAŁOWSKA (SP Wiązowna).

Kategoria: Klasy II

I miejsce – Adela BISZEWSKA
(SP Glinianka), II miejsce – Zofia PŁOCHOCKA (SP Zakręt),
III miejsce – Ksawery BĄBIK
i Marianna GRZELAK (SP Glinianka), wyróżnienia: Emilia
LETMAŃSKA i Wojciech KLIMEK (SP Wiązowna), Filip KICZYŃSKI (SP Zakręt).

I miejsce, Zuzia Wilk

II miejsce, Sonia Zaporska

III miejsce, Maria Kałowska

I miejsce, Adela Biszek

II ex aequo miejsce, Antonina Tomala

II ex aequo miejsce, Zofia Płochocka

Wyróżnienie, Filip Kiczyński
III miejsce, Ksawery Bąbik

Wyróżnienie, Emilia Letmańska

III ex aequo miejsce, Marianka Grzelak

I miejsce, Dawid Czarnecki

Kategoria: Klasy III

Wyróżnienie,
Wojciech Klimek
II miejsce ex aequo,
Amelka Sęk

II miejsce ex aequo,
Hanna Gruszka

III miejsce, Kacper Wróblewski

Wyróżnienie,
Adela Pazio

Wyróżnienie,
Gabriela Krajewska

Wyróżnienie,
Tymon Fabianowicz

I miejsce – Dawid CZARNECKI
(SP Zakręt), II miejsce – Hanna GRUSZKA i Amelka SĘK
(SP Zakręt), III miejsce – Kacper WRÓBLEWSKI (SP Zakręt),
wyróżnienia: Gabriela KRAJEWSKA, Adela PAZIO i Tymon
FABIANOWICZ (SP Zakręt).

Prace literackie: „Czyste kominy nie trują gminy”
Kategoria: Klasy V

I miejsce – Janina SALOMON (SP Zakręt),
II miejsce – Borys LORENT (SP Wiązowna), III miejsce – Hubert CENDROWSKI
i Maksymilian REGMUNT (SP Zakręt), wyróżnienia: Amelia MARKOWICZ (SP Wiązowna) i Antoni KWASEK (SP Zakręt).

Kategoria: Klasy VI

I miejsce – Maria KLIMEK (SP Glinianka),
II miejsce – Jakub MATEUSZUK (SP Wiązowna), III miejsce – Antoni CZAJKA i Pola IZDEBSKA (SP Wiązowna), wyróżnienia: Mariusz
BIENIEK i Nataniel BIENIEK (SP Glinianka).

Kategoria: Klasy VII

I miejsce – Krzysztof POGORZELSKI (SP
Zakręt), II miejsce – Julia ZAKRZEWSKA
(SP Zakręt) i Kacper ZWOLIŃSKI (SP Malcanów), III miejsce – Maja DARUK (SP
Zakręt) i Maria GAPYS (Smart School),
wyróżnienia: Agata GÓRECKA i Nikola
WITAN (SP Malcanów), Nina KOSIŃSKA
i Małgorzata SALOMON (SP Zakręt).

Kategoria: Klasy VIII

I miejsce – Dominika TAŃSKA (SP Zakręt), II miejsce – Natalia BARAN (SP Malcanów), III miejsce – Klaudia ZYCH (SP

Malcanów) i Amelia MAKULEC (SP Zakręt), wyróżnienia: Alicja BRYNIAK (SP
Wiązowna).
Bardzo dziękujemy za uczestnictwo
w konkursie wszystkim uczestnikom.
Opiekunom dziec dziękujemy za merytoryczne przygotowanie uczestników. Gmina Wiązowna może być naprawdę dumna
z ekologicznych młodych mieszkańców!

Iwona Marczyk
i.marczyk@wiazowna.pl
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Pożar łąki czy pola może
zakończyć się tragicznie

Każdego roku na przełomie zimy
i wiosny dochodzi do pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Bardzo szkodzi to
środowisku i stanowi zagrożenie dla
ludzi i zwierząt.
Jak bardzo wypalanie traw jest niebezpieczne, można było się przekonać dwa
lata temu, gdy ogień zniszczył wiele hektarów Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała wiele dni.

Według informacji zamieszczonych na
stronie Komendy Głównej Państwowej
Straży Pożarnej do 25 marca 2022 r. strażacy interweniowali już ponad 20 tys.
razy przy pożarach traw i nieużytków
rolnych. Śmierć w ogniu poniosło osiem
osób, a 62 zostały ranne. Wraz z pożarami traw strażacy odnotowali aż 920

Wypalanie
traw jest
karalne!
pożarów w lasach, w których pięć osób
odniosło obrażenia, a dwie straciły życie.
Większość tego typu interwencji miała
miejsce w marcu.
Wypalania traw zakazują przepisy ustaw
o ochronie przyrody i o lasach, a kodeks
wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość
może wynieść od 5 do 20 tys. zł. Co więcej,
jeśli w wyniku podpalenia dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie na wiele
osób albo zniszczenia mienia dużych rozmiarów, sprawca podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Iwona Marczyk
tukontakt@wiazowna.pl
Źródło: ARiMR

Szukają kochającego domu
Hipcio

Foto: OSP Glinianka

Wypalanie łąk, pastwisk, ugorów i trzcinowisk jest praktyką niebezpieczną dla
życia, zdrowia i mienia, zakazaną, a także nieuzasadnioną agrotechnicznie. Podczas pożaru zniszczona zostaje warstwa
życiodajnej próchnicy, giną zwierzęta
oraz mikroorganizmy odpowiadające za
równowagę biologiczną. Po pożarze gleba staje się jałowa i potrzebuje dużo czasu na regenerację. Zdarza się również,
że ogień rozprzestrzenia się w tak niekontrolowany sposób, że zagraża życiu
i zdrowiu, dociera do lasów, a także zabudowań gospodarczych, powodując dodatkowe, dotkliwe straty.

– to słodziutki seniorek, zgarnięty z ulicy. Gdy trafił
do schroniska, był apatyczny, bardzo zdezorientowany. Teraz
się rozkręca. Trzeba mu ciepła, troski i miłości. Hipcio to piesek większych rozmiarów. Sięga do kolan. Do tego jest bardzo
puchaty i sierściasty, krąglutki jak hipcio. Jest spokojnym, delikatnym panem. Charakter ma niezwykle łagodny i jest z góry
nastawiony przyjaźnie. Na ten moment
potrafi przestraszyć się nagłego ruchu
w jego stronę lub niespodziewanego
głośnego dźwięku. Potrzebuje zrozumienia i spokoju. Polecamy go do dzieci starszych (nie małych!). W stosunku
do psów – sama neutralność. Hipciunio
nie potrzebuje wiele. Bardzo prosimy,
zabierz go ze sobą! Jest zaszczepiony
i zaczipowany.

kontakt: adopcje@celestynow.toz.pl

|

tel. 22 789 70 61

Czarka – dostojna owczarka niemiecka szuka domu! Ta ślicz-

na dama przyjechała do nas w marcu. Pokazała się od najlepszej strony. Jest posłuszna, zna podstawowe komendy, świetnie
chodzi na smyczy. Na mijane psy czasem reaguje wokalizacją, ale w bezpośrednim kontakcie nie ma problemów w relacjach. Może zamieszkać w domu z ogrodem. Polecamy raczej
do większych dzieci, bo może być zdezorientowana nieprzewidywalnością
maluchów. Czarka ma ok. dwóch lata,
sięga do kolana i waży ok. 25 kg. Przyjechała zagłodzona, a teraz odbudowuje masę i odzyskała formę. Schronisko
ją rozprasza i często czuje się zmieszana. W domu ktoś zyska pełną potencjału suńkę. Została wysterylizowana, ma
pełen komplet szczepień i czip.

Zainteresowani proszeni są o pobranie ankiety przedadopcyjnej ze strony www.celestynow.toz.pl
(zakładka NASZE ZWIERZĘTA) i odesłanie wypełnionej na adres: adopcje@celestynow.toz.pl.

www.tuwiazowna.pl
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Foto: ZHP
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ZHP w gminie Wiązowna.
Zapisz się do drużyny
Chcesz nauczyć się rozpalać ognisko
jedną zapałką, budować szałasy, czytać
alfabet Morse'a czy tropić zwierzęta
po śladach? Chcesz przejść prawdziwą
szkołę życia? Zapisz się do harcerstwa!
Na terenie gminy Wiązowna działa 1 Drużyna Harcerska „Ad Astra”. Biało-niebieskie chusty nie są obce mieszkańcom, gdyż
od lat czynnie uczestniczymy w uroczystościach lokalnych i państwowych. Pierwszą
drużynową była druhna Oliwia WIŚNIEWSKA, natomiast od lutego 2021 r. tę funkcję
pełni druhna Nadia KUCZYŃSKA. Zbiórki
odbywają się w świetlicy w Kopkach.
W 2016 r. powołano do życia 1 Drużynę Harcerzy Starszych. Miejscem naszych
spotkań jest także świetlica w Kopkach.
Podobnie do drużyny „Ad Astra”, nosimy
biało-niebieskie chusty, które opatrzone
są symbolami – białym paskiem na niebieskiej części oraz gwiazdkami, naszytymi
z tyłu chusty. Co ciekawe, każda gwiazdka oznacza jeden rok harcerski, także niektórzy tworzą już swoje gwiazdozbiory!
Chętnie włączamy się w wiele okolicznościowych wydarzeń gminnych i wypełniamy dzięki temu harcerską służbę. Obecnie
funkcję opiekuna drużyny piastuje druhna Izabela GLINKIEWICZ, która prowadzi
ją wraz z resztą kreatywnej kadry.
Co robimy na zbiórkach? Odpowiedź jest
prosta: kreatywnie spędzamy czas, dużo
śpiewamy i stale poszerzamy swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, historii, kulturoznawstwa, przyrodoznawstwa
oraz z pozostałych dziedzin i technik
harcerskich. Zdobywamy również stopnie i sprawności. Każdy może rozwijać
te umiejętności, które najbardziej go fascynują, oczywiście, przy niezawodnym
wsparciu drużynowego oraz przybocznych. Bierzemy też udział w biwakach
i wędrówkach, a przed wakacjami przygotowujemy się do obozu. W tym celu
uczymy się m.in. rozpalać ogniska, a także

szlifujemy umiejętności terenoznawcze
i pionierskie.
– 1 Drużyna Harcerska i 1 Drużyna Starszoharcerska to dwie z sześciu jednostek, które
wchodzą w skład Szczepu AN. W Otwocku
jest nas więcej, ale Gmina Wiązowna zawsze
była dla nas bardzo ważnym ośrodkiem do
rozwoju. Przede wszystkim chcieliśmy, żeby
dzieci i młodzież z tego terenu również mogły tego harcerstwa spróbować. Ta decyzja
była strzałem w dziesiątkę! – mówi pwd.
Natalia OLPIŃSKA, komendantka Szczepu
AN. – Dziś mamy u siebie wielu wspaniałych instruktorów, tam właśnie wychowanych harcersko, którzy nie tylko prowadzą
drużyny, ale też aktywnie działają w strukturach Hufca ZHP Otwock, wzbogacając go
swoimi umiejętnościami i zapałem. Wiązowna to wspaniały obszar dla zajęć z terenoznawstwa oraz technik harcerskich, do
których przydaje się dostęp do lasów i zieleni, a gmina oferuje w tym zakresie bardzo
wiele. Mamy nadzieję, że z pomocą samorządu i instruktorów, którzy tam dorastają, będziemy mogli w przyszłości otworzyć
kolejną drużynę dla dzieci w wieku 6 – 8 lat,
czyli zuchów. Póki co skupiamy się przede
wszystkim na bieżącej działalności oraz
zapewnianiu harcerzom licznych atrakcji
i okazji do rozwoju.

Komenda Szczepu AN
Chcesz rozpocząć niezapomnianą przygodę z harcerstwem? Zapraszamy
dzieci i młodzież na zbiórki!

25

Utwardzenie dróg
w miejscowości kruszywem

WIĄZOWNA GMINNA

0
25
0

Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w ul. Klonowej
Budowa kanalizacji
w ul. Brzozowej

Przebudowa ul. Lubelskiej

50

Poprawa bezpieczeństwa
na przejściu dla pieszych
na ul. Kościelnej przy
skrzyżowaniu z ul. Lubelską

50

Modernizacja chodnika na
ul. Kościelnej

0

Budowa wraz z odwodnieniem
ul. Romana Dmowskiego

0

Projekt organizacji ruchu
wraz z wykonaniem progu
zwalniającego w ul. Parkowej

0

Budowa monitoringu ulic

0

Zagospodarowanie terenu
starorzecza przy Parku Centrum

0

Wykonanie nawodnienia przy
Urzędzie Gminy Wiązowna

0

Budowa pomnika
poświęconego pamięci
strażakom

Dzieci z klas 4 – 6
1 Drużyna Harcerska „Ad Astra”
Termin zbiórek: piątek w godz.
18.30 – 20.00. Kontakt: dh. Nadia
KUCZYŃSKA tel. 512 256 595.

Zakup karnetów na basen dla
mieszkańców

WIĄZOWNA KOŚCIELNA

0

Budowa wodociągu
w ul. Niezapominajki

0

Budowa wodociągu
w ul. Sarniej

Facebook: @PierwszaDruzynaHarcerska
Młodzież z klas 7 – 8 oraz 1 klasa
szkoły średniej
1 Drużyna Starszoharcerska
Termin zbiórek: czwartek w godz.
18.00 – 19.30. Kontakt: dh. Izabela
GLINKIEWICZ tel. 518 339 993.

25

Modernizacja chodnika na
ul. Kościelnej

Ciąg dalszy paska na str. 26
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Foto: SP Malcanów
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Nasze dzieci całym sercem wspierają
swoich kolegów z Ukrainy

Zasady przyjmowania ukraińskich dzieci
do szkół
Uczniowie z Ukrainy w wieku 7 – 18
lat są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a także
nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Nauka jest
nieodpłatna, każde dziecko ma do niej
prawo, a brak znajomości języka polskiego nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły.
Aby zapisać dziecko do szkoły, należy
zgłosić się do placówki obwodowej, wypełnić wniosek i przedstawić dokumenty
z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.) a w razie
ich braku napisać oświadczenie o sumie
ukończonych lat nauki ze wskazaniem
placówki, do której dziecko uczęszczało. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje
dyrektor. Jeśli w szkole obwodowej w danej klasie nie ma już wolnych miejsc,
może zostać wskazana inna placówka.
Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym, szkoła
organizuje dodatkowe nieodpłatne lekcje
języka. Szkoła może także tworzyć tzw.

oddziały przygotowawcze. Jeśli jest taka
konieczność, uczniowie z zagranicy mogą
korzystać z zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania. Mogą również
liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną m.in. przez psychologów,
pedagogów i terapeutów pedagogicznych.
Ponadto uczniowie cudzoziemcy mogą
korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia, zatrudnionej
w charakterze pomocy nauczyciela.

Na dzień 24 marca 2022 r. do szkół
i przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Wiązowna zapisano 157 dzieci z Ukrainy.
W placówkach odbywają się zajęcia adaptacyjne i integracyjne dla uczniów ukraińskich. W każdej szkole zorganizowano
dodatkową naukę języka polskiego. Goście z Ukrainy zostali bardzo serdecznie
przyjęci. Dzieci otrzymały kompletne wyprawki szkolne.
Uczniowie z Ukrainy mogą także korzystać z edukacji zdalnej, która od 14 marca
została uruchomiona w ich kraju. Ukraińskie Ministerstwo Edukacji i Nauki we
współpracy z Google otworzyło specjalną platformę, na której uczniowie mają
możliwość kontynuowania nauki. Platformę do nauki zdalnej można znaleźć pod
adresem mon.gov.ua.

Info ze stron: MEiN, MKO
Urszula Kozłowska
u.kozlowska@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

Uczniowie w projekcie
„BohaterOn – włącz historię”

Co po podstawówce?
Informator Edukacyjny
Chcąc ułatwić przyszłym absolwentom
szkół podstawowych podjęcie decyzji
o wyborze placówki, powiat otwocki wraz
z oświatą powiatową w Otwocku przygotował aktualny „Powiatowy Informator
Edukacyjny” z ofertą placówek. Powiat jest
organem prowadzącym dla czterech szkół
ponadpodstawowych, które kształcą młodzież na różnorodnych kierunkach nauki.
Absolwenci w roku szkolnym 2022/2023
mogą wybrać spośród pięciu szkół mieszczących się na terenie powiatu otwockiego. Są to: Zespół Szkół nr 2 im. Marii
Skłodowskiej-Curie, Liceum Ogólnokształcące nr I im. K. I. Gałczyńskiego, Zespół
Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im.
Stanisława Staszica, Liceum Ogólnokształcące nr III im. J. Słowackiego oraz Zespół
Szkół im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Karczewie. „Powiatowy Informator Edukacyjny
2022/2023” dostępny jest na stronie powiatu otwockiego.
Redakcja

„Eko Dzień Sportu” w Zakręcie
Na boisku Orlik w Zakręci już 24 kwietnia odbędzie się „Eko Dzień Sportu”. Zaczynamy o godz. 12.00 i bawimy się do
16.00. W tym dniu przygotowaliśmy szereg zabaw, gier i atrakcji zarówno dla
dzieci jak i dorosłych. W ramach atrakcji przygotowaliśmy m.in.: stanowisko do
strzelania z łuku, bramkę celnościową,
ekodmuchany „escaperoom”, rodzinny
mecz piłki nożnej oraz szereg konkurencji sportowych, rekreacyjnych i sprawnościowych. Ponadto wręczymy nagrody za
udział w akcji „Czyste powietrze”. Przeprowadzamy także zbiórkę elektrośmieci.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej i FB Gminnego Ośrodka Kultury
w Wiązownie.
Michał Białek

„BohaterON – włącz historię!” to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej,
mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX w.
Projekt ma edukować Polaków, bazując na
historiach powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy
patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. We współpracy z Fundacją „Sensoria” przeprowadzono warsztaty historyczne,
podczas których uczniowie z klasy VIII ze
Szkoły Podstawowej w Zakręcie pochylali się nad losami powstańców i zgłębiali tematykę dotyczącą przyczyn i przebiegu
Powstania Warszawskiego. Efektem pracy były ciekawe mapy myśli prezentowane przez młodzież podczas podsumowania
projektu.
Natalia Maciak

Edukacja

25

Wyruszyliśmy do Nepalu!
Dwie klasy siódme (VII A i VII C) ze Szkoły
Podstawowej w Wiązownie uczestniczyły
w spotkaniu z podróżniczką Małgorzatą
KORYTOWSKĄ. Podzieliła się ona z nami
swoją pasją, jaką są wyprawy górskie. Podróżniczka zabrała nas w wirtualną podróż
do Nepalu. Przedstawiła zebranym bogatą
dokumentację fotograficzną, okraszając ją
ciekawymi opowieściami. Była to relacja
z trzytygodniowej podróży, podczas której odpoczywała w spartańskich warunkach. Prelegentka skupiła się na życiu
zwykłych mieszkańców ubogiej wioski. Na
fotografiach uwieczniła wszystko, nawet
młynki modlitewne i rozpostarte chorągiewki istotne w religii buddyjskiej. Pokazała menu serwowane podczas wyprawy,
do którego należała np. zupa z soczewicy oraz danie o intrygującej nazwie ,,Dal
Bhat”. Nasi uczniowie zobaczyli zdjęcia
dzieci żyjących w tym rejonie świata. Nasz
gość zaprosił nas także na krótki rekonesans po targu w Kathmandu. Pani Małgorzata wspomniał także o dolegliwościach
zdrowotnych wspinaczy, wynikających
z przebywania na dużych wysokościach.
Dorota Konstantynowicz-Bogłowska

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” w Gliniance
W ramach obchodów Narodowego Dnia
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” zorganizowano szkolny konkurs, w którym
uczniowie klas IV-VIII mieli przygotować pracę plastyczną. Wszystkie wykonane przez dzieci prace były na bardzo
wysokim poziomie. Na uroczystym apelu zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody
książkowe. Nauczyciele historii przedstawili na lekcjach fragmenty życiorysu
ostatniego z Żołnierzy Wyklętych – Józefa
FRANCZAKA, pseudonim „Laluś”. Uczniowie klas młodszych obejrzeli film edukacyjny na podstawie komiksu „Wojennej
odysei Antka Srebrnego”. Z ciekawością
wysłuchały opowieści o życiu niezłomnych żołnierzy oraz poznali „Inkę” oraz
„Nila”.
Jadwiga Deszcz

Wodę kochamy, więc ją oszczędzamy!
Z okazji Światowego Dnia Wody uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Malcanowie z gazetki szkolnej na korytarzu
i filmów edukacyjnych dowiedzieli się,
jak ją oszczędzać oraz poznali ciekawostki na temat zużycia wody, np. do produkcji
niektórych na co dzień używanych przez
wszystkich produktów. Klasa III B wzięła
udział w akcji Światowy Dzień Wody z Polską Akcją Humanitarną. Uczniowie stworzyli własne hasła, wykonali edukacyjne
plakaty, a nawet napisali wiersze o wodzie.
Grażyna Ruta
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Rozwój systemu dróg
gminnych w gminie
Wiązowna – ul. Sportowa

0

Budowa ul. Sadowej

0

Modernizacja ul. Projektowanej
i Spokojnej

0

0

Doposażenie świetlicy wiejskiej
w Pawilonie Kultury

25

Rozwój systemu dróg
gminnych w gminie
Wiązowna – ul. Sportowa

25

Ul. Słoneczna – budowa ciągu
pieszo-rowerowego

50

Zagospodarowanie terenu przy
ul. Sportowej

0

Utrzymanie ładu w przestrzeni
sołectwa i zakup urządzeń
rekreacyjnych

0

Doposażenie świetlicy wiejskiej

WOLA KARCZEWSKA

0

Rozbudowa sieci wodociągowej
u ul. Doliny Świdra

Projekt i budowa drogi ul. Rzeki

ZAKRĘT

0

Jazda na rolkach to dobry
sposób na spędzenie
wspólnego czasu.

Zagospodarowanie terenu
starorzecza przy przystanku
"Pęclińska"

WOLA DUCKA

25

Pięć dyscyplin,
które można
zacząć
uprawiać
wiosną

Foto: Adobe Stock
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Budowa monitoringu ulic
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Budowa sieci wodociągowej
w północno-zachodniej części
miejscowości

25

Ul. Szkolna – budowa ciągu
pieszo-rowerowego

25

Rozwój systemu dróg gminnych
w gminie Wiązowna – ul. Jana
Pawła II

Ciąg dalszy paska na str. 29

Słońce zaczyna przygrzewać. Dni coraz dłuższe. Robi się cieplej. To najlepszy moment, aby wstać z kanapy
i ruszyć się, aby zgubić kilogramy ciążące nam po zimie. Oto pięć sportów,
które może uprawiać każdy z nas bez
większych finansowych inwestycji.
Bieganie

To najprostsza i chyba najtańsza dyscyplina, którą uprawiać może każdy. Wystarczy dres i buty sportowe (unikaj tych
na cienkiej podeszwie). Na początek wystarczy kilkanaście minut truchtu naprzemiennie z marszem. Potem już tylko
bieg. Uprawiany regularnie jogging poprawia kondycję, dobrze wpływa na serce i pomaga zrzucić wagę. A po treningu
endorfiny sprawiają, że masz świetne
samopoczucie!

Nordic walking

Nordic walking przynosi korzyści podobne do spacerów czy joggingu, ale intensywniej rozwija mięśnie, pozwala spalić
więcej kalorii i w mniejszym stopniu obciąża stawy. Aby zacząć, wystarczy para
kijków (ok. 100 zł) i wygodne buty do
chodzenia. W tym wypadku warto na początek przyłączyć się do grupy z instruktorem, który pokaże nam, jak prawidłowo
chodzić z kijkami i poprawi naszą technikę podczas pierwszych spacerów. Na
kijki można się wybrać z jedną z grup
działających przy świetlicach w Żanęcinie, Dziechcińcu i Zakręcie. Więcej info
na stronie GOK Wiązowna.

Rower

Jazda na rowerze to świetna propozycja
na spędzenie wolnego czasu i zrzucenie

zbędnych kilogramów. Warto wybrać się
na niedzielną wycieczkę po okolicy. Na terenie gminy mamy już cztery wytyczone szlaki rowerowe, a wkrótce pojawią się kolejne.
Można też wskoczyć na rower i pojechać
nim do pracy. Podczas godzinnej przejażdżki możesz spalić do 500 kalorii. Rower
sprawdzi się także jako sport dla seniora.

Siłownia plenerowa

Na terenie gminy Wiązowna znajdziesz
plenerowe siłownie, gdzie samodzielnie lub ze znajomymi możesz zaaranżować sobie trening na profesjonalnych
maszynach. Są m.in. w Wiązownie, Woli
Karczewskiej, Pęclinie czy Lipowie. Na siłowni zewnętrznej można przeprowadzić
trening całego ciała, który jest idealnym
rozwiązaniem dla osób początkujących,
chcących stopniowo przyzwyczaić się do
wysiłku. Korzystając z siłowni, można
wzmocnić kondycję fizyczną i odporność
oraz poprawić koordynację ruchową.

Wrotki lub rolki

Jazda na wrotkach lub na rolkach ma wiele zalet. Uzyskasz mocne mięśnie ud i pośladków, ale także wyrobisz sobie mięśnie
brzucha, łydek oraz górnych partii rąk.
Podczas jazdy wspomagasz również pracę mięśni bioder i miednicy. Jazda rozwija koordynację ruchową, pozwala rzeźbić
sylwetkę, poprawia kondycję. Wrotki lub
rolki to doskonały sposób na spędzenie
wolnego czasu, odchudzanie, odstresowanie się i relaks. Na naukę jazdy doskonale
nadaje się plac na terenie Gminnego Parku Centrum w Wiązownie.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

„Odjazdowy Czytelnik”
Rajd rowerowy
Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna i Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie serdecznie zapraszają 8 maja
na Gminny Rodzinny Rajd Rowerowy
„Odjazdowy Czytelnik”. Na uczestników wyprawy czekać będzie wiele
atrakcji.
Do pokonania będzie 16 km. Trasę przygotowano tak, aby sprostali jej uczestnicy
w każdym wieku. Tematem przewodnim pierwszego odcinka będą obchody
Narodowego Dnia Zwycięstwa. Postój
na skwerze przy pomniku gen. Stefana
Grota-Roweckiego będzie uczczeniem
pamięci tych, którzy walczyli o niepodległość naszej Ojczyzny. Krótki program
słowno-muzyczny zaprezentują uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zakręcie.
Na kolejnych odcinkach usłyszymy pogadanki historyczne Janusza Prządka
– miłośnika historii, kronikarstwa i gawędziarstwa. Spotkamy się również
m.in. z kulturą ukraińską. Rajd zakończy się na placu
przy Ochotniczej
Straży Pożarnej
w Wiązownie.
Tam zaprosimy
uczestników na
ognisko z kiełbaskami. Przy
trzaskającym
ogniu rozstrzygniemy też konkurs plastyczny
„Rodzinne spotkania z twórczością
Marii
Konopnickiej”.

Będzie także możliwość zwiedzenia biblioteki i wyrobienia karty czytelniczej.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców
Gminy Wiązowna – dzieci, młodzież, dorosłych. Także tych, którzy nie będą mogli wziąć udziału w rajdzie na rowerze.
Spotkajcie się z nami na poszczególnych
punktach trasy, by uczestniczyć w przygotowanych atrakcjach. Zachęcamy do
tego, aby już dziś przygotować swoje
dwukołowce i wyruszyć z nami w drogę.
Rowerowa i ubogacająca przygoda czeka. Do zobaczenia na szlaku.
Wydarzenie będzie realizowane przy
współpracy z Urzędem Gminy Wiązowna, Gminnym Centrum Wolontariatu,
Wolontariatem Międzypokoleniowym,
Szkołą Podstawową im. C.K. Norwida
w Zakręcie i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Wiązownie, w Malcanowie
i w Gliniance.

Dorota Bortkiewicz
kontakt@bibliotekawiazowna.pl

Gminny Rodzinny
Rajd Rowerowy
"Odjazdowy Czytelnik"

8 maja 2022 r.
Zbiórka godz. 14.45

Trasa: 16 km
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Budowa ul. Długiej

25

Przebudowa ul. Dobrej – etap II

25

Przebudowa ulicy Górnej
i odcinka ulicy Krętej

0

Budowa monitoringu
w ul. Kościelnej

0

Zakup koszy na śmieci

25

0

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej

0

Doposażenie świetlicy wiejskiej

0

Rewitalizacja Miejsca Pamięci
Narodowej

ZADANIA OGÓLNOGMINNE

50

Budowa i modernizacja
peronów i wiat przystankowych

25

Budowa mieszkań
komunalnych na terenie Gminy
Wiązowna

50

Dostosowanie budynku
Urzędu Gminy Wiązowna do
potrzeb osób ze szczególnymi
potrzebami

25

Zakup samochodów średnich
dla OSP z terenu gminy

25

Budowa ośrodków zdrowia
na terenie gminy Wiązowna –
koncepcja, projekt
i wykonawstwo

0

godz. 16.40 Biblioteka w Duchnowie
godz. 17.40 Świetlica w Pęclinie
godz. 18.30 Biblioteka w Wiązownie, plac OSP
Szczegóły na www.bibliotekawiazowna.pl,
www.tuwiazowna.pl, www.gok-wiazowna.pl

Utwardzenie dróg
w miejscowości kruszywem

ŻANĘCIN

godz. 15.30 Urząd Gminy,
Skwer im. gen. S. G. Roweckiego

27

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

godz. 15.15 Start, Biblioteka w Wiązownie

godz. 16.00 Kopiec

Sport

25

Zakup Domu Społecznego
w Radiówku
Systemowa modernizacja
obiektów gminnych
przy wykorzystaniu
odnawialnych źródeł energii
w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego

28

Kultura
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Wiersze recytowali
zaprzyjaźnienie
z biblioteką seniorzy

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25

Systemowa modernizacja
i rozbudowa oświetlenia
w formule PPP

25

Projekt Gminnego Rodzinnego
Centrum Sportu i Rekreacji

25

Zagospodarowanie
ogólnodostępnej przestrzeni
publicznej przy boisku KS Advit
Doposażenie OSP Glinianka

25

Doposażenie OSP Malcanów

0

Doposażenie OSP Wiązowna

50

Utworzenie żłobka na terenie
gminy Wiązowna

75

Rozwój systemu dróg
rowerowych w Gminie
Wiązowna

25

E-usługi dla e-kultury
w Gminach Karczew
i Wiązowna

0

Melioracje wodne – dotacja dla
spółek wodnych

Informacji w sprawie zaawansowania realizacji inwestycji prowadzonych
na terenie gminy udziela Olga Nowak.
o.nowak@wiazowna.pl

LEGENDA:
(IL) – Inicjatywa Lokalna

0 Opracowanie założeń
25 Faza projektowa/przygotowawcza
wyło50 Kontynuacja/lub/procedura

nienia wykonawcy
zadania/lub/pozwolenia

75 Realizacja
na budowę

100 Zadanie zakończono

Foto: Biblioteka w Wiązownie
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Wieczór poetycko-muzyczny
w bibliotece
Corocznie 21 marca obchodzimy Światowy Dzień Poezji. Z tej okazji Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna
zaprosiła czytelników na wieczór poetycko-muzyczny. Był on okazją do
tego, by sięgnąć po tak rzadko czytaną poezję, szczególnie twórców z epoki romantyzmu.
2022 został ogłoszony rokiem Romantyzmu Polskiego i rokiem Botaniki. W ten
sposób sejm uczcił 200. rocznicę ukazania się w Wilnie dzieła „Ballady i romanse” Adama MICKIEWICZA i uhonorował
botaników, doceniając cywilizacyjne
znaczenie tej dziedziny nauki. Marszałek Województwa Mazowieckiego patronem Mazowsza uczynił polskiego poetę
i aktora teatralnego, Mirona BIAŁOSZEWSKIEGO. W czerwcu tego roku przypada
100. rocznica jego urodzin.
W programie wieczoru umieściliśmy
zatem to, co najważniejsze. Tematykę utworów powiązaliśmy z naturą. Do
recytacji wierszy lokalnej poetki Ireny
SARNECKIEJ – DERKACZ oraz Kazimierza
PRZERWY-TETMAJERA, Adama MICKIEWICZA, Leopolda STAFFA, Wisławy SZYMBORSKIEJ i Mirona BIAŁOSZEWSKIEGO
zaprosiliśmy przyjaciół biblioteki – seniorów z Dziennego Domu "Senior+" w Woli
Karczewskiej. Z wierszem "Identyfikacja" Wisławy SZYMBORSKIEJ wystąpiła Dominika TAŃSKA, która zwyciężyła

w gminnych eliminacjach Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka".
Każda recytacja przeplatana była utworami muzycznymi w wykonaniu Weroniki JABŁOŃSKIEJ-SIWIAK (wiolonczela) i Tomasza
BEREDY (gitara). Po refleksyjnej, poetyckiej
zadumie odbył się koncert Ukrainki Tetiany
FEDOROVY – gościa specjalnego wieczoru,
która w swoim ojczystym języku wykonał
kilka przejmujących piosenek.
Tetiana FEDOROVA zaśpiewała m.in
o wojnie, na której giną ukraińscy mężczyźni, o sercu matki, która płacze za
dziećmi, a jednocześnie jest dumna, że
jest ktoś, kto broni ojczyzny oraz o tym,
jak bardzo pragnie zakończenia wojny
i przytulenia krewnych, za którymi tęskni. Komentarz Tetiany oraz streszczenie
tekstów ukraińskich piosenek przetłumaczyliśmy również na język polski. Tetiana FEDOROVA obecnie mieszka u jednej
z rodzin w Gminie Wiązowna.
Wieczór poetycko-muzyczny, choć zakończony smutną refleksją, to wszystkim
zgromadzonym przyniósł radość ze wzajemnej obecności, miłych gestów wsparcia
i dzielenia się dobrym słowem. Spotkanie
uzupełniły pamiątkowe wpisy do kroniki.
To był piękny czas, pełny wsłuchania się
w utwory poetyckie i wyciszenia.

Dorota Bortkiewicz
kontakt@bibliotekawiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

70 darmowych książek dla dzieci po
ukraińsku
Dzięki Stowarzyszeniu Osvitoria, które pomaga zmieniać i rozwijać edukację
na Ukrainie, udostępniono 70 darmowych książek dla dzieci w języku ukraińskim. Książki są dostępne w porozumieniu
z ukraińskimi wydawcami. Lista publikacji elektronicznych (e-booków) w języku
ukraińskim, do pobrania w formacie PDF,
dostępna jest na stronie: https://lustrobiblioteki.pl. 70 безкоштовних книжок для
дітей українською мовою, які стали доступними завдяки Асоціації «Освіторія»,
яка допомагає змінювати та розвивати
освіту в Україні. Книги доступні за домовленістю з українськими видавництвами.
Список електронних книг (електронних
книг) українською мовою для скачування у форматі PDF за посиланням: https://
lustrobiblioteki.pl.
Marzena Kopka

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
W bibliotece w Gliniance 14 marca kolejny raz spotkali się miłośnicy książek należący do Dyskusyjnego Klubu Książki.
Tematem rozmowy była pierwsza powieść
francuskiej autorki Aurelie VALOGNES
„Przegwizdane”. Nasi goście, jak zawsze
z pasją, podjęli dyskusję i wspólną wymianę opinii na temat bohaterów książki. Skupili swoją uwagę przede wszystkim
na głównym bohaterze – Ferdinandzie. Po
wnikliwej ocenie jego osobowości podsumowali, że książka idealnie nadawałaby
się na ekranizację. Pojawiło się mnóstwo
kandydatów proponowanych do tej roli,
m.in. Robert DE NIRO, Louis DE FUNES czy
Sean CONNERY. Czy polecamy omawianą
książkę do przeczytania? Ależ tak! Książka
lekka tematycznie, do przeczytania przez
dwa wieczory, spodoba się każdemu. Na
zakończenie spotkania członkowie klubu
otrzymali następną książkę do przeczytania. Tym razem to „Stramer” Mikołaja
ŁOZIŃSKIEGO.
Dorota Bortkiewicz
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Konkurs „Kapelusz pani Wiosny”

W poszukiwaniu zaginionego złota

W ramach obchodów pierwszego dnia wiosny w Szkole Podstawowej w Malcanowie
zorganizowaliśmy konkurs „Kapelusz pani
Wiosny”. I miejsce zajęły: Eliza WITAN (3b)
i Amelia TOMASZEWSKA (1c). II miejsce
przypadło Antoninie RECHNIO (2b) i Antoninie WOJNOWSKIEJ (0b). III miejsce zajęli wspólnie: Filip RECHNIO (0a), Michał
KOCON (0b), Partycja KOBZA (1c), Liliana JEZNACH (1b), Alicja MILEWSKA (0a)
i Wiktoria PIESIO (0b). Wszystkim zwycięzcom konkursu gratulujemy kreatywności.
Magdalena Cacko i Anna Szczęsna

Klasa VII B ze szkoły w Wiązownie postanowiła radośnie uczcić Dzień Kobiet. Z tej
okazji zorganizowaliśmy wycieczkę do
kina w Sulejówku. Naszą uwagę zwróciła
scena wyglądająca jak w teatrze. W tym
miejscu wystawiane są przedstawienia teatralne. W tej niewielkiej sali obejrzeliśmy
film „Uncharted”. Obraz bazujący na serii
gier opowiadał o przygodach Nathana DRAKE’A i Viktora SULLIVANA. Poszukiwali oni
zaginionego złota Ferdynanda MAGELLANA.
Zdania na temat fabuły filmu były podzielone. Część uczniów sądziła, że ekranizacja
nie była zbyt zaskakująca. Charakteryzowała się przewidywalnością. Z kolei inna
grupa uczniów twierdzi, że było zupełnie
odwrotnie. Po zakończeniu seansu poszliśmy uczcić Dzień Kobiet do małej cukierni.
Serwowano w niej różnorodne ciasta, torty,
lody i gorące napoje. Największym zainteresowaniem konsumentów cieszyło się ciasto
Oreo. Było przepyszne!
Klasa VII B

„Książką połączeni” uczniowie
z Glinianki
W bibliotece Szkoły Podstawowej w Gliniance miały miejsce niezwykłe wydarzenia. Uczniowie klas pierwszych otrzymali
wyprawki czytelnicze kampanii ,,Mała
książka – wielki człowiek’’ w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dyrektor Teresa BĄK wraz z naszą
bibliotekarką zachęcały dzieci do czytania,
mówiły o roli książek we wszechstronnym
rozwoju każdego człowieka, zwłaszcza
młodego. Życzyły uczniom pięknych przygód czytelniczych. Dzieci z entuzjazmem
i wdzięcznością przyjęły miłe prezenty
i zapewniły, że bardzo lubią czytać i chętnie będą odwiedzały bibliotekę szkolną.
W tym dniu również uczestnicy konkursu
bibliotecznego „Moja wesoła rodzinka”ilustracja do utworu Doroty GELLNER –
zostali nagrodzeni za pięknie wykonane
prace plastyczne.
Iwona Kochaniak

Dzień Pamięci Bohaterów Powstania
Styczniowego
Chcąc upamiętnić wydarzenia, jakie rozegrały się 3 marca 1863 r. m.in. w Porębach,
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie przygotował obchody Dnia Pamięci Bohaterów
Powstania Styczniowego. Przyjęły one rozbudowaną formę. Zorganizowano warsztaty
historyczno-krajoznawcze dla dzieci i młodzieży w szkole w Gliniance oraz w świetlicy
w Rzakcie. Zaprezentowano tematykę powstańczą seniorom z Wiązowskiej Akademii
Seniora. Przygotowano oficjalne obchody
159. rocznicy potyczki oddziału Ziemomysła KUCZYKA pod Porębami. Zorganizowano
także wystawę historyczną. Pasjonaci historii wzięli udział w przemarszu oddziałów
rekonstruktorskich na trasie Poręby – Glinianka. Wydarzenia współorganizował Projekt Historyczny Konspiracja. Paulina Sokół
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Robert Radzik o żołnierzach
niezłomnych
Historyk opowiadał o bohaterskich postawach żołnierzy, ale też o tych, którzy polskich niepodległościowców prześladowali.
W 2017 r. ukazała się jego pierwsza książka

„Z otchłani niepamięci”, na którą składają
się opowiadania o Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym na Białostocczyźnie i Mazowszu Północnym. W 2018 r. ukazała się
powieść oparta na faktach historycznych
„Wnutriennicy, czyli cena zdrady”, natomiast w 2019 r. „Wszystko dla kochanej
ojczyzny” i „Niezłomny Major. Rzecz o Marianie Kozłowskim (1915–1986)”. Zachęcamy do sięgnięcia po te publikacje!

Marzena Kopka
kontakt@bibliotekawiazowna.pl

Rywalki

Dąbrowiecka Góra
i odcinek południowy pozycji

Mów mi Win

Gill Paul

Hubert Trzepałka, Piotr Orlański, Dominik Poławski

Harlan Coben

To doskonała beletrystyka historyczna. Historia o wielkiej miłości, namiętnościach, pasji,
zdradzie i tragedii Jackie KENNEDY. Pierwsza dama, ikona mody i ulubienica Ameryki,
nie jest szczęśliwa ze swoim niewiernym mężem. Maria CALLAS jest najlepszą sopranistką
na świecie, choć musi walczyć z nieprzychylną
prasą i naciskami męża, który jest jej menedżerem. Losy Jackie i Marii powoli zaczynają się ze
sobą splatać, a tym, co je łączy, jest uczucie do
tego samego mężczyzny. Czarująca pierwsza
dama i wybitna śpiewaczka operowa – rywalizacja, która wstrząsnęła światem. Niezwykle
urzekająca powieść doskonale obrazuje triumfy i tragedie dwóch niezwykłych i skomplikowanych kobiet.

Popularnonaukowa publikacja o powstaniu i funkcjonowaniu umocnień południowej części pozycji
Przedmoście Warszawa w latach II wojny światowej. Bogato ilustrowana publikacja o niemieckim
Przedmościu Warszawy „Bruckenkopf Warschau”
z lat 1940 – 1944 jest wzbogacona ponad 60 zdjęciami i 17 szkicami z epoki, 12 współczesnymi
przekrojami obiektów i urządzeń fortyfikacyjnych
3D autorstwa Arkadiusza WOŹNIAKOWSKIEGO,
oraz ponad setką współczesnych zdjęć obiektów
i ich wyposażenia. Oprócz historii budowy i walk,
publikacja zawiera plany i rysunki rozpoznanych
fortyfikacji stałych, polowych oraz przeszkód,
wyposażenie wewnętrzne oraz zasady funkcjonowania pozycji, która miała strzec od południa
i wschodu dostępu do okupowanej polskiej stolicy.

Przed wielu laty dziedziczka fortuny Patricia, została uprowadzona i przetrzymywana w chacie
na pustkowiu. Udało się jej uciec, oprawców nie
schwytano, nie odzyskano również rodzinnych
pamiątek, które zostały skradzione podczas porwania. Aż do teraz. W Upper West Side, w apartamencie na ostatnim piętrze, znaleziono ciało
mężczyzny. Oprócz zwłok uwagę przykuwają
dwa przedmioty: skradzione płótno VERMEERA
i skórzana walizka z inicjałami WHL3. Win, nie
wie, jak skradzione dawno temu jego rodzinie
walizka i obraz trafiły w ręce ofiary zagadkowej
zbrodni. Kiedy FBI ujawnia, że martwy mężczyzna stał również za aktami terroryzmu, Win musi
odkryć, co łączy ze sobą te sprawy. Na szczęście
ma do dyspozycji trzy rzeczy, których brakuje FBI.

Książka dostępna w bibliotece w Gliniance

Książka dostępna w bibliotece w Wiązownie

Książka dostępna w bibliotece w Duchnowie

Wokół polskiego podziemia działającego po 1945 r. narosło wiele mitów.
Mówiono o nim wiele półprawd, wielokrotnie poddawano zafałszowaniu.
Komunistyczna propaganda nazywała
członków podziemia niepodległościowego zdrajcami.

powojennej konspiracji niepodległościowej oraz dramatyczne wydarzenia, które
w tamtym okresie miały miejsce.

W 1945 r. w granicach ówczesnej Polski działało ok. 350 oddziałów niepodległościowego podziemia. W ich szeregach
walczyło od 13 000 do 17 000 żołnierzy.
Przez organizacje podziemne w okresie
1944 – 1956 przeszło około 200 000 ludzi.
W latach 1944 – 1945 to właśnie podziemie było głównym przeciwnikiem „nowej władzy”.

Biblioteka poleca

Robert RADZIK, pisarz i historyk, który problematyką podziemia niepodległościowego po 1944 r. zajmuje się i interesuje od
początku lat 90., na spotkaniu w Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna przybliżył postacie zapomnianych bohaterów

„Książka na telefon”. Akcja naszej biblioteki
Z „Książki na telefon” mogą korzystać osoby, które ze względu na stan zdrowia, wiek lub niepełnosprawność nie mają innej możliwości
dotarcia do naszych bibliotek. Muszą posiadać kartę biblioteczną – ale tę można też założyć telefonicznie.
Publikacje zamawiamy telefonicznie w bibliotece w Wiązownie, dzwoniąc w godzinach pracy placówki na nr 22 789 01 46 lub pisząc
wiadomość na adres: kontakt@bibliotekawiazowna.pl. Dostawa i odbiór są bezpłatne.

www.tuwiazowna.pl

Wiosenno-wielkanocne
warsztaty w świetlicach

Nasi mieszkańcy chętnie biorą udział
w zajęciach inspirowanych tradycjami
i zwyczajami świątecznymi. W Pawilonie Kultury w Wiązownie, w świetlicach
wiejskich oraz w Dziennym Domu „Senior+” instruktorzy Gminnego Ośrodka
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Seniorzy na zajęciach
wykonali tradycyjne
palmy wielkanocne

Tradycją stało się już, że przed świętami wielkanocnymi Gminny Ośrodek
Kultury w Wiązownie organizuję różnego rodzaju warsztaty dla naszych
mieszkańców. I tym razem GOK nie
zawiódł i przygotował bogatą ofertę
zajęć zarówno dla dużych, jak i małych uczestników corocznych spotkań.

Kultura

Kultury przeprowadzili szereg warsztatów o świątecznej tematyce.
W tym roku wybór był bogaty. Na zajęciach z wikliniarstwa uczestnicy wykonali własne koszyczki, w których w Wielką
Sobotę będą mogli zanieść rodzinną
święconkę do kościoła. Powstały także niezwykle zdobne pisanki w stylu Fabergé, stylizowane na najdroższe jajka
świata. Jaja Fabergé uznawane są za
absolutny majstersztyku sztuki jubilerskiej. Pierwsze z nich podarował swojej
żonie Marii car Aleksander III w 1884 r.
jako oryginalny prezent wielkanocny.

Przez kolejne lata tradycja była kontynuowana wśród członków rodziny carskiej. Dwanaście egzemplarzy zamówili
też majętni i uprzywilejowani reprezentanci rosyjskiej burżuazji. Nasze jajka są
nieco skromniejsze, ale na pewno równie
cenne, bo wykonane z miłością.
Na zajęciach powstały także stroiki, które na pewno będą ozdobą tegorocznych
wielkanocnych stołów. Na warsztatach
z klocków Lego młodzi technicy wykonali maszyny do malowania jajek. Seniorzy,
dzieci i młodzież wzięli udział w zajęciach, podczas których powstały różnorodne palmy wielkanocne z zielonego
bukszpanu – barwne i ukwiecone ozdobami z bibuły. W kwietniu, a dokładnie
22, odbędą się jeszcze zajęcia w świetlicy w Żanęcinie, na których uczestnicy
poznają tajniki robienia zapachowych zawieszek sojowych.
Pełen katalog zajęć organizowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie dostępny jest na www.gok-wiazowna.pl. Zapraszamy też do śledzenia FB GOK, gdzie
na bieżąco podajemy informacje o warsztatach, jak również innych kulturalnych
i sportowych wydarzeniach.

Katarzyna Jędrzewska
zapisy@gok-wiazowna.pl

Zrzutowisko „Pierzyna”.
Rocznicowe obchody
w szkole w Malcanowie

Foto: I. Trzaska

