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Rada Gminy Wiązowna przyjęła stawki 
podatków na przyszły rok, biorąc pod 

uwagę sytuację ekonomiczną mieszkań-
ców, dla których, w  obecnym systemie 
prawnym, obciążenia budżetu domowe-
go czy też firmowego należnościami po-
datkowymi są i tak dotkliwe.

Podatek od nieruchomości pozosta-
nie na poziomie 2015 r.:
•	 podatek od  budynków to ok. 82% 

stawki maksymalnej, z  wyjątkiem 
tzw. budynków pozostałych, tu – 
38,4% stawki maksymalnej,

•	 w  przypadku gruntów związanych 
z  działalnością zapłacimy ok. 82% 
stawki maksymalnej, zaś dla po-
zostałych gruntów ok. 66% stawki 
maksymalnej.

Stawki podatku rolnego będą niższe 
niż w 2015 r.:
•	 dla gruntów gospodarstw rolnych 

(tj. gruntów o  pow. przekraczającej 
1ha fizyczny lub przeliczeniowy) – 
134,38 zł z ha przeliczeniowego,

•	 dla gruntów rolnych nie stano-
wiących gospodarstwa rolnego – 
268,75 zł za ha fizyczny. 
Stawka podatku leśnego wynosić 

będzie 42,19 zł za 1 ha fizyczny, i będzie 
wyższa o  0,64 zł niż w  2015 r. Podsta-
wą ustalenia tej stawki jest średnia ce-
na sprzedaży drewna uzyskana przez 
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 
2015 r.

Radni zdecydowanie obniżyli staw-
ki podatku od środków transporto-

Podziękowanie
Dyrektorowi Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji, 
Radnym, 

pracownikom ZWiK i UG 
oraz wszystkim tym, którzy 

wsparli nas 
w trudnych chwilach

Marzena Rejer z rodziną

Podatki w gminie 
w 2016 roku
Maksymalną wysokość podatków od nieruchomości ustala Ministerstwo Finansów. 
Gminy mogą same regulować wysokość podatków na swoim terenie.

wych dla wszystkich rodzajów pojaz-
dów podlegających opodatkowaniu. 
W  przypadkach, gdzie możliwe było 
zastosowanie stawki minimalnej, za-
stosowali taką właśnie stawkę. Niskie 
podatki od środków transportowych 
mają przyciągnąć nowych podatników, 
w tym firmy transportowe, dla których 
ten podatek stanowi poważny koszt 
prowadzenia działalności.

Planowany dochód w budżecie Gmi-
ny Wiązowna w 2016 r., z  tytułu podat-
ków lokalnych, wyniesie ok. 11,6 mln zł, 
co stanowi ok. 25% ogólnego dochodu 
gminy. Ściągalność ww. podatków, na 
terenie naszej gminy, oscyluje na pozio-
mie ok. 87%.

W  wyjątkowych przypadkach, uza-
sadnionych ważnym interesem podat-
nika albo interesem publicznym, Wójt 
Gminy może udzielić ulg w  spłacie na-
leżności podatkowych:
•	 odroczyć termin płatności podatku 

lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
•	 odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę 

zaległości podatkowej wraz z odset-
kami za zwłokę,

•	 umorzyć w całości lub w części zale-
głości podatkowe, odsetki za zwłokę 
lub opłatę prolongacyjną.
Warto płacić podatki tu, gdzie się 

mieszka. Wpływy z  podatków pozwala-
ją nam rozwijać i modernizować gminną 
infrastrukturę. Przypomnijmy, że w 2015 
r. na inwestycje wydajemy ponad 16 mln 
zł. A plany na 2016 mamy równie śmiałe!

Informacji na temat podatków 
i  stawek udziela Referat Podatków 
tel. 22 512 58 41 – 42. ◘

Na podstawie informacji 
E. Cieślak – Redakcja.
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Moja ojczyzNa
Moja ojczyzna zachwyca i fascynuje, 
Każdy, kto tu przyjeżdża wie to i czuje.

Strach nam jest obcy i lęk nieznany, 
Radosne chwile tu przeżywamy.

Myślisz: „nieprawda”, nie wierzysz może, 
zobacz to miejsce, gdy wschodzą zorze.

Lasy tu rosną, w których cieniu odpocząć można, 
a do refleksji zachęca kapliczka przydrożna.

Rzeka tu płynie, w niej żaby rechoczą, 
Gwiazdy podziwiamy, gdy niebo ozłocą.

Wiąże nas tradycja, kultura i obyczaje, 
Uwierz, to więcej niż ci się zdaje.

Do Wiązowny spiesz! – każdy ci to wyzna, 
Taka jest właśnie ta moja mała ojczyzna.

Magdalena Sobota
Laureatka Konkursu Literackiego 
„Wiązowna Moja Mała ojczyzna”

SZLACHETNA PACZKA 
W GmiNie WiązoWNA
Zapraszamy mieszkańców gminy 

do udziału w projekcie 
SZLACHETNA PACZKA.

Darczyńcy mogą zgłaszać się 
do akcji przez stronę internetową 

www.szlachetnapaczka.pl.
Od 21 listopada na stronie 
dostępna jest baza rodzin 

do obdarowania.
Magazyn darów będzie otwarty 

12 i 13 grudnia w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Wiązownie.

powiązania listopad 2015  3

nr 11 (117)        listopad   2015

ISSN
 1509-4103

Święto Niepodległości 
w gminie Wiązowna

Nowe stawki
za wodę i ścieki

„Zwycięska Misja”
płk. Kuklińskiego

Fo
t. 

Ja
nu

sz
 Iw

as
zk

ie
w

ic
z

listopad.indd   1 2015-11-24   13:31:48



Alicja MATUSZEWSKA – absolwentka ekonomii w  Szkole 
Głównej Handlowej w  Warszawie. Ukończyła studia 
podyplomowe na kierunku rachunkowość i administracja 
środkami unijnymi na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Z samorządem nieprzerwanie związana od 1994 r. Szczęśliwa 
żona i matka 4. dzieci, pasjonatka gór i rowerowych wycieczek 
po okolicznych lasach.

„Każdy z  nas, planując choćby swój domowy budżet, staje przed dylematem: ile przeznaczyć na bieżącą 
konsumpcję, a ile na inwestycje” – mówi Alicja MATUSZEWSKA.

Budżet 
z PersPektywą
Prace nad projektem budżetu gminy na 2016 r. trwały od września br. 

dokument zatwierdzony zarządzeniem wójta jest dostępny 

w Biuletynie informacji Publicznej, więc można zapoznać się 

ze wszystkimi planami, jakie mamy do zrealizowania w 2016 roku. 

o tym, na co przeznaczymy nasze wspólne pieniądze i priorytetach 

budżetowych rozmawiamy z alicją MaTUSzewSkĄ, Skarbnik Gminy.

Koniec roku to czas, gdy w samo-
rządach powstają budżety na przy-
szły rok. I choć budżet Gminy Wiązow-
na nie jest jeszcze zamknięty, a radni 
nie podjęli decyzji o jego ostatecznym 
kształcie, to pewnie można już powie-
dzieć o jego założeniach?

Priorytetem będą sprawy podstawowe, 
mające jednak ogromny wpływ na jakość 
życia w  gminie. Według wójta budżet ma 
być strategią na dany rok, wyznaczać za-
dania priorytetowe (w tej kadencji to przede 
wszystkim inwestycje) i  wskazywać sposo-
by ich realizacji. Musi być wynikiem działań 
z  roku poprzedniego i  otwierać możliwości 
na kolejne lata.

W  projekcie budżetu na zadania inwe-
stycyjne przeznaczyliśmy 10,7 mln zł. Z  tych 
pieniędzy będziemy m.in. remontowali drogi, 
rozbudowywali i modernizowali szkoły, budo-
wali wodociągi i  kanalizację. Niezwykle waż-
nym zagadnieniem jest także rozwój komu-
nikacji publicznej, na którą w  przyszłym roku 
przeznaczymy 6% wydatków budżetowych (to 
więcej o 440 tys. zł niż w 2015 r.). W tym roku 
wprowadziliśmy linie autobusowe L20 i L22 do 
Otwocka, które są odpowiedzią na potrzeby 
mieszkańców. Mamy w  perspektywie kolejne 
działania, ale warunkują nas olbrzymie inwe-
stycje na drogach krajowych, S17 i A2.

Jaka jest sytuacja finansowa gmi-
ny? Jakimi pieniędzmi będzie w przy-
szłym roku dysponował nasz samo-
rząd?

W przyszłym roku przewidujemy dochody 
na poziomie 50,5 mln zł, a wydatki – 53,5 mln 
zł, w tym 10,7 mln zł to wydatki inwestycyjne. 
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Informacji w sprawie meldunków 
udziela Urząd Stanu Cywilnego 

ul. Lubelska 59, Wiązowna
 22 512 58 36, 

 a.kijowska@wiazowna.pl
poniedziałki: 8.00 – 18.00, wtorki 

– piątki: 8.00 – 16.00

Na drogi w  projekcie budżetu zaplanowano 
27% wszystkich środków przeznaczonych na 
inwestycje, na oświatę 38%, a  na wodociągi 
i kanalizacje 17%. Nad projektem budżetu pra-
cowaliśmy z  wójtem i  pracownikami kilka ty-
godni. Braliśmy pod uwagę wnioski mieszkań-
ców i  organizacji, ale nie wszystkie będziemy 
mogli zrealizować w jednym roku.

To budżet trochę obywatelski?
Nawet bardzo. Przez wiele tygodni zbiera-

liśmy wnioski do budżetu. Było ich blisko 200. 
Każdy z nich urzędnicy analizowali pod wzglę-
dem prawnym i  finansowym. Okazało się, że 
wiele problemów zgłaszanych przez miesz-
kańców jest nam znanych i podobnie widzimy 
możliwość ich rozwiązania. Wniosek: gminna 
administracja nie działa w oderwaniu od spo-
łeczeństwa, a  to bardzo ważne w  kreowaniu 
rozwoju każdego samorządu. To mieszkańcy 
wiedzą najlepiej, jakie inwestycje potrzebne 
są w ich miejscowościach. My, urzędnicy, mu-
simy natomiast pogodzić wiele potrzeb i musi-
my ustalać priorytety realizacji inwestycji. Nie 
wszystko jesteśmy w stanie zrobić.

A drogi w naszej gminie to jeden 
z poważniejszych problemów …

Sieć dróg gminnych to prawie 66 km, z cze-
go 16 km stanowią drogi z nawierzchnią asfal-
tową. Część dróg gruntowych zmodernizo-
wanych w  tym roku kruszywem betonowym, 
stanowić będzie podbudowę pod drogi asfal-
towe, które powstaną w  przyszłości. Ważne 
jest myślenie długofalowe, perspektywiczne. 
Wiemy, które drogi mają największe znacze-
nie dla mieszkańców, które służą największej 
liczbie osób i w te drogi będziemy inwestowali 
w pierwszej kolejności. Nie chodzi o to, by wy-
dać pieniądze, ale o to, by np. w kwestii dróg 
stworzyć, w miarę możliwości, spójną ich sieć, 
która pozwoli mieszkańcom wygodnie poru-
szać się po całej gminie.

Jakie inwestycje, które rozpoczęły 
się w 2015 roku, musimy dokończyć 
z przyszłorocznego budżetu?

Przede wszystkim oświatowe. Jesteśmy 
gminą z  dodatnim saldem migracji, ciągle 
przybywa nam mieszkańców, gdyż położenie 
blisko Warszawy podnosi atrakcyjność gmi-
ny jako miejsca zamieszkania. Osiedlają się 
u nas młodzi ludzie, często rodziny z dziećmi. 
To bardzo cieszy. Dzięki temu jest nas coraz 
więcej, rozwija się lokalna społeczność, osied-
lają się u nas wartościowi ludzie, rosną wresz-
cie wpływy z podatków, ale powoduje to tak-
że konieczność rozbudowy szkół i przedszkoli. 
Na te aspekty zwracano uwagę, podsumowu-
jąc wyniki egzaminów w szkołach i wskazując 
na podniesienie poziomu edukacji. I  choć sa-
me warunki w placówkach nie przekładają się 
bezpośrednio na poziom nauczania, to stan 
budynków szkół i  przedszkoli ma podstawo-
we znaczenie dla rozwoju dzieci i  młodzieży. 
Odpowiednie sale lekcyjne, hale sportowe czy 

boiska, to standard, który musimy wprowadzić 
w naszej gminie.

Na jakie dofinansowania ze-
wnętrzne możemy liczyć? Czy jeste-
śmy przygotowani do tego, by zdo-
bywać dotacje?

Budżet gminy nastawiony jest na inwe-
stycje, które przyczynią się do rozwoju gmi-
ny, przyciągną nowych inwestorów, a w ślad 
za tym powstaną nowe miejsca pracy, co 
ostatecznie przełoży się na podniesienie po-
ziomu życia naszych mieszkańców i wzrostu 
dochodów budżetowych gminy Wiązowna. 
Jesteśmy przekonani, że zupełnie nowy spo-
sób współpracy z  inwestorami pozwoli nam 
rozbudowywać gminną infrastrukturę. I  to 
jest nasz priorytet. Niezależnie jednak od te-
go wiemy, że zaczynająca się tzw. unijna per-
spektywa finansowa, jest ostatnią szansą dla 
takich samorządów jak nasz, żeby pozyskać 
dofinansowania. Od razu po obcięciu funkcji, 
wójt Janusz BUDNY pracował nad utworze-
niem zespołu, którego zadaniem jest poszuki-
wanie i pozyskiwanie środków zewnętrznych. 
Członkowie zespołu stale podnoszą swoje 
kwalifikacje. Inwestujemy nasze, wspólne 
pieniądze w  ich rozwój, gdyż tylko dobrze 
wykształceni pracownicy są w  stanie zna-
leźć unijne programy i napisać odpowiednie 
wnioski. W  sytuacji kadrowej, jaką zastali-
śmy po wyborach, nasze szanse byłyby dużo 
mniejsze. Bez inwestycji w mały, ale sprawny 
zespół pracowników nie mielibyśmy szans 
wygrać wyścigu o  unijne dofinansowania. 
A to dla nas ważny wyścig.

Radni poparli pomysł Wójta i zde-
cydowali, że na terenie naszej gminy 
w 2016 roku będzie obowiązywała bar-
dzo niska stawka podatku od środków 
transportowych.

Podatek od środków transportowych, to 
jedno z wielu finansowych zobowiązań przed-
siębiorców, prowadzących usługi przewozu 
towarów. Dyskusja na ten temat rozpoczęła 
się na jednym z  organizowanych Forów Go-
spodarczych Gminy Wiązowna. Przedsiębior-
cy zgłaszali swoje problemy, a urzędnicy mieli 
za zadanie znaleźć rozwiązania. Niższe podat-
ki sprawią, że staniemy się konkurencyjni wo-
bec innych samorządów. Warto nadmienić, że 
50% wpływu z podatków od nieruchomości, to 
wpływy właśnie od firm.

Dlaczego niższy podatek dla 
przedsiębiorców ma się opłacać nam 
wszystkim?

Władze gminy chcą zachęcić kolejne fir-
my do rejestracji na naszym terenie. Niższy 
podatek to poważne oszczędności dla każ-
dego przedsiębiorstwa. Wierzę głęboko, że za 
rok lub dwa, wpływy z podatków od środków 
transportowych będą wyższe niż obecnie, po-
mimo, że będziemy mieli najniższe stawki 
w okolicy.

Wpływy z podatków od nieru-
chomości stanowią aż 22% naszego 
wspólnego budżetu. Jak jest ze ścią-
galnością podatków?

Możemy się pochwalić jedną z  najwięk-
szych i najbardziej stabilnych wśród gmin po-
wiatu egzekucją podatków. Jesteśmy co praw-
da przed zamknięciem rocznym budżetu, więc 
ostateczny wynik nie jest jeszcze znany, ale 
szacujemy, że osiągnęliśmy 87%. Te 13% są to 
jednostkowe przypadki osób, które z  różnych 
przyczyn popadły w kłopoty finansowe.

A czy mieszkańcy decydują się pła-
cić podatki w naszej gminie?

Obecnie w  gminie zameldowanych jest 
ponad 11,5 tys. mieszkańców, faktycznie może 
ich być o 2 tys. więcej. Powoduje to np. zawyże-
nie wskaźnika, według którego jest naliczane 
tzw. janosikowe. Samorządy, których docho-
dy z  podatków są w  przeliczeniu na jednego 
mieszkańca wyższe niż średni dochód samo-
rządów w  Polsce, wpłacają do budżetu pań-
stwa na rzecz innych jednostek samorządu 
tzw. Janosikowe, które wynosi około 600 tys. zł 
rocznie dla naszej gminy.

Wierzę, że mieszkańcy zdają sobie sprawę, 
że bez podatków lokalnych nie da się prowa-
dzić działań inwestycyjnych czy edukacji. My 
ze swej strony staramy się wprowadzać ulgi, 
nie podwyższać podatków. W  tym roku, na 
wniosek wójta, rada gminy przyjęła uchwały 
ws. stawek podatków od nieruchomości na ta-
kim samym poziomie, jak w 2015 r.

W  tym miejscu pragnę zaapelować do 
mieszkańców gminy niezameldowanych na 
naszym terenie: Drodzy Państwo – warto pła-
cić podatki, tu, gdzie się rzeczywiście mieszka. 
Warto się zameldować tu, gdzie do szkoły cho-
dzą Państwa dzieci, bo aż 40% podatku do-
chodowego, który Państwo płacą, trafia do na-
szego budżetu. Dzięki temu możemy budować 
drogi, remontować przedszkola, rozbudowy-
wać szkoły. Zdarza się, że nasi mieszkańcy są 
zameldowani gdzieś na drugim końcu Polski. 
I w ten sposób swoimi podatkami wspierają in-
westycje, z których już nie korzystają. By się za-
meldować, wystarczy jedna wizyta w Urzędzie 
Gminy. Nasi pracownicy pomogą Państwu 
wypełnić także formularz dotyczący rozliczeń 
podatkowych. Nie będą Państwo musieli je-
chać do Urzędu Skarbowego w Otwocku, ani 
wymeldowywać się z poprzedniego adresu. To 
wszystko zrobimy za Państwa! ◘

Rozmawiała Małgorzata Kąkol

powiązania listopad 2015  5

samorząd



2.XVi.2015
z 30.10.2015 r.

ws. pozbawienia charakteru ochronnego 
lasów w  obrębie geodezyjnym wiązow-
na kościelna

oraz 15 uchwał:

118.XVi.2015
z 30.10.2015 r.

ws. przyjęcia do realizacji i  wdrożenia 
„Planu gospodarki niskoemisyjnej Gmi-
ny wiązowna”

119.XVi.2015
z 30.10.2015 r.

ws. zmian w uchwale nr 15.iii.2014 Rady 
Gminy wiązowna z dnia 22.Xii.2014 r. – 
uchwała budżetowa Gminy wiązowna na 
2015 rok z późn. zm.

120.XVi.2015
z 30.10.2015 r.

ws. zmian w uchwale nr 14.iii.2014 Ra-
dy Gminy wiązowna z dnia 22.Xii.2014 r. 
w/s  wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy wiązowna na lata 2015 – 2029 
z późn. zm.

121.XVi.2015
z 30.10.2015 r.

ws. przystąpienia do realizacji projektu 
w ramach programu eRaSMUS +, akcja 
2: Partnerstwo strategiczne, nr projektu 
2015-1-FR01-ka219-015050_3

122.XVi.2015
z 30.10.2015 r.

ws. wyboru ławników do Sądu okręgo-
wego warszawa – Praga w  warszawie 
i Sądu Rejonowego w otwocku

123.XVi.2015
z 30.10.2015 r.

ws. przeprowadzenia konsultacji spo-
łecznych dotyczących projektów sta-
tutów jednostek pomocniczych Gminy 
wiązowna

124.XVi.2015
z 30.10.2015 r.

ws. określenia wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości na 2016 rok

125.XVi.2015
z 30.10.2015 r.

ws. określenia wzoru informacji i dekla-
racji w sprawie podatku od nieruchomo-
ści, podatku rolnego i podatku leśnego

126.XVi.2015
z 30.10.2015 r.

ws. określenia wysokości stawek podat-
ku od środków transportowych

127.XVi.2015
z 30.10.2015 r.

ws. uchwalenia zmiany nr 3 i 7 Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy wiązowna

128.XVi.2015
z 30.10.2015 r.

ws. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w  wodę i  zbiorowego od-
prowadzania ścieków na terenie Gminy 
wiązowna;

129.XVi.2015
z 30.10.2015 r.

ws. dopłat do taryf dla zbiorowego za-
opatrzenia w  wodę i  zbiorowego od-
prowadzania ścieków na terenie Gminy 
wiązowna

130.XVi.2015
z 30.10.2015 r.

ws. zmiany statutu zakładu wodociągów 
i kanalizacji w wiązownie

131.XVi.2015
z 30.10.2015 r.

ws. nadania nazwy ulicy będącej drogą 
wewnętrzną, położoną w  obrębie geo-
dezyjnym wiązowna Gminna (ul. Sza-
franowa)

132.XVi.2015
z 30.10.2015 r.

ws. zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych

Bolesławów:

Budowa oświetlenia ul. Młynarskiej 
– zadanie zakończone

Boryszew:

Budowa kanalizacji sanitarnej (wiązowna 
– duchnów)  – zadanie zakończone

zakup pompowni terenowych i budowa 
odgałęzień sieci kanalizacyjnej 
(Boryszew – Stefanówka – duchnów) 
– termin realizacji zadania Xi 2015

Przebudowa drogi gminnej 
(od kapliczki do drogi 721) – projekt 
 – trwają prace projektowe

zagospodarowanie terenu wokół 
świetlicy – zadanie zakończone

Modernizacja zastawki na kanale 
Boryszewskim – zadanie zakończone

Czarnówka:

Budowa chodnika przy  
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 
– pomoc finansowa dla Powiatu 
otwockiego – zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Lawendowej – zadanie zakończone

Remonty ul. akacjowej i Lawendowej 
– zadanie zakończone

Remont wylotu kolektora wodnego 
– zadanie zakończone

Duchnów:

Budowa kanalizacji sanitarnej 
– projekt – trwają prace projektowe

Budowa kanalizacji sanitarnej (wiązowna 
– duchnów) – zadanie zakończone

zakup pompowni terenowych i budowa 
odgałęzień sieci kanalizacyjnej 
(Boryszew – Stefanówka – duchnów) 
– termin realizacji zadania Xi 2015

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. dłuskiej – projekt – złożono wniosek 
dotyczący zgłoszenia budowy sieci

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna
z prac rady Gminy

Pozbawienie charakteru 
ochronnego lasów

opinia o  pozbawieniu charakteru 
ochronnego lasów była potrzebna, by 
zmienić przeznaczenie gruntów leśnych 
na tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej w Wiązownie. Gmina rozpo-
częła opracowanie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pn. 
,,Wiązowna Kościelna-Sportowa”. Lasy, 
których dotyczyła uchwała, nie stano-
wiły zwartego kompleksu leśnego i  nie 
pełniły funkcji ochronnej.

„Plan gospodarki niskoemisyjnej 
Gminy Wiązowna”

Jest to plan działań, które mają spra-
wić, że za kilka lat m. in. budynki uży-
teczności publicznej na terenie naszej 
gminy będą energooszczędne i  przyja-
zne środowisku. To wymaga remontów 
i modernizacji. Przyjęcie programu było 
konieczne, by gmina mogła się ubiegać 
o  środki zewnętrzne na realizację tych 
remontów, w  szczególności środków 
w  ramach Programu operacyjnego in-
frastruktura i  Środowisko 2014 – 2020. 
A także funduszy przewidzianych w Re-
gionalnym Programie operacyjnym Wo-
jewództwa mazowieckiego, w  tym zin-
tegrowanych inwestycji Terytorialnych 
na lata 2014 – 2020, Programów LiFe+ 
i  Rozwoju obszarów Wiejskich na la-
ta 2014 – 2020. Da również możliwość 
aplikowania do Narodowego Funduszu 
ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej oraz środki finansowe z Wojewódz-
kiego Funduszu ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wybrano ławników na kadencję 
2016 – 2019

Na ławników do Sądu Rejonowego 
w  otwocku wybrano elżbietę Dorotę 
FLoRCzAK, Renatę Władysławę KALiŃ-
SKą i marzenę elżbietę RYBKĘ, a do Są-
du okręgowego Warszawa Dorotę Julię 
SzYPeRSKą.

Konsultacje w sprawie statutów 
sołeckich

Rada gminy podjęła uchwałę ws. 
przeprowadzenia konsultacji społecz-
nych dotyczących projektów statutów 
jednostek pomocniczych gminy Wią-
zowna (sołectw). Konsultacje trwają do 
4 grudnia i do tego terminu można zgła-
szać uwagi do projektów statutów.

Na XVi Sesji Rady Gminy Wiązowna, 
która odbyła się 30 października pod-

jęto opinię:
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W czasie sesji radni przegłosowali m.in. uchwałę zmieniającą statut Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, co w przyszłości 
pozwoli rozszerzyć działalność ZWiK, tak by mógł świadczyć ważne dla mieszkańców usługi.

Duchnów (c.d.):

Budowa sieci wodociągowej 
dz. nr ew. 929/6 
– trwają prace projektowe

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. werbeny i Puchacza 
– zadanie zakończone

Budowa zjazdu z drogi 721 
w ul. k. dowjata 
– wybrano wykonawcę

Remonty ul. kwitnącej Jabłoni 
i dłuskiej – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia ul. księżycowej, 
ii etap – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia ul. Łabędziej 
i nizinnej – zadanie zakończone

zakup kotła gazowego z montażem 
w budynku świetlicy i biblioteki 
– zadanie zakończone

dokończenie budowy chodnika 
w ul. wspólnej – projekt – zgłoszono 
wykonanie robót do wojewody

Dziechciniec:

Budowa oświetlenia ul. kamiennej 
Górki, i etap – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia ul. Piaskowej, 
róg ziołowej – zadanie zakończone

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna

LEGENDA: 

opracowywanie założeń zadania 

Faza projektowa / przygotowawcza

kontynuacja z 2014 roku /lub/ 
Procedura wyłonienia wykonawcy 

Realizacja zadania /lub/ 
Pozwolenie na budowę 

zadanie zakończone

Nowe stawki podatków w gminie
Rada gminy podjęła uchwały w spra-

wie stawek podatku od nieruchomości 
i podatku od środków transportowych 
na 2016 r. Więcej o stawkach podatków 
na str. 2.

Zmiana studium uwalnia 
tereny pod inwestycje

Radni uchwalili zmianę w „Studium 
uwarunkowań i  kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Wią-
zowna”. Dla wielu właścicieli działek 
położonych w pobliżu planowanej nie-
gdyś nowej tzw. drogi „nad kanałem” 
w  Góraszce, ta zmiana będzie miała 
ogromne znaczenie, bo przebieg drogi 
na tym odcinku od lat budził kontro-
wersje. ostatecznie, na etapie uchwa-
lania planu zagospodarowania woje-
wództwa uznano argumentację gminy 
Wiązowna, że rezerwowanie nowego 
korytarza jest niepotrzebne i zabloku-
je inwestycje na tych terenach na wie-
le kolejnych lat. Przyjęto nasz wniosek 
i  uznano, że od michałówka do węzła 
Lubelska w  majdanie, a  stamtąd do 
węzła Wiązowna ii ciągłość drogi zo-
stanie zachowana poprzez autostra-
dę A2 i krajową 17. Dzięki tej zmianie 
właściciele gruntów położonych na te-
renach zarezerwowanych dotychczas 
pod drogę wojewódzką będą mogli się 
tam budować.

Nowy taryfikator
Rada gminy zatwierdziła tary-

fę określającą ceny za wodę dostar-
czaną i  ścieki odbierane przez zWiK 

w Wiązownie w okresie od 01.01.2016 
r. do 31.12.2016 r. Więcej o stawkach 
dla poszczególnych grup taryfowych 
na str. 10.

Zmiany w Statucie ZWiK
od 1 stycznia 2016 roku Wydział 

Techniczny Urzędu Gminy zostanie 
włączony do zakładu Wodociągów 
i  Kanalizacji. Połączone zostaną zada-
nia wodociągowo-kanalizacyjne z dro-
gowymi, a  sama jednostka będzie 
inaczej zarządzana. Więcej informacji 
w kolejnym wydaniu „Powiązań”.

Ulica w Wiązownie z nazwą
Droga w północnej części Wiązowny, 

odchodząca od ul. Firletki, otrzymała na-
zwę Szafranowa. Wniosek w tej sprawie 
złożyli mieszkańcy.

4 ulice w kategorii 
dróg gminnych

W  związku z  zamiarem budowy 
dróg publicznych, do dróg gminnych 
zaliczono:
1) ul. Trakt Napoleoński w  Kopkach 

i  Dziechcińcu – na odcinku od ul. 
Jeździeckiej do granicy gminy z ot-
wockiem,

2) ul. Kościelną w Gliniance – na odcin-
ku od ul. Napoleońskiej do ul. Waw-
rzynieckiej,

3) ul. Polną w Wiązownie – na odcinku 
od ul. Lubelskiej do ul. Brzozowej,

4) ul. Brzozową w  Wiązownie – na od-
cinku od ul. Żurawiej do ul. Polnej. ◘

Paula Woźnica
p.woznica@wiazowna.pl
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Obchody 11 listopada w Wiązownie przyciągnęły wielu mieszkańców naszej gminy.

W uroczystościach udział wzięły poczty sztandarowe placówek oświatowych i ochotniczych straży pożarnych, 
a także harcerze.

oficjalne, gminne uroczystości od-
były się w  Wiązownie, a  rozpoczął 

je przemarsz sprzed Kościoła św. Woj-
ciecha na Cmentarz Parafialny. Na uro-
czystości przyszło wielu mieszkańców 
naszej gminy, wielu też reprezentowało 
ważne dla nas wszystkich instytucje – 
ochotniczą Straż Pożarną, szkoły, przed-
szkola, Gminny ośrodek Kultury i samo-
rząd. Przed Kwaterą Główną żołnierzy 
poległych w walce za wolność ojczyzny 
modlitwę w intencji poległych odmówił 
Ksiądz Prałat Tadeusz ŁAKomieC. Przed 
pomnikiem złożono wieńce. W  tym sa-
mym czasie harcerze zapalili symbolicz-

ne znicze przed Kopcem – pomnikiem 
w Wiązownie i na skwerze Stefana Gro-
ta-Roweckiego przed Urzędem Gminy.

11 listopada to nie tylko oficjalne ob-
chody. mieszkańcy spontanicznie usta-
wiali znicze, składali kwiaty w miejscach 
pamięci, na cmentarzach czy pod krzy-
żami upamiętniającymi osoby poległe 
za naszą wolność. Tak było np. w  emo-
wie, gdzie już tradycyjnie mieszkań-
cy Radiówka złożyli kwiaty na prawym 
brzegu Świdra, przy niebieskim szkla-
ku, gdzie w  malowniczym miejscu, stoi 
pomnik upamiętniający powstańców 
z 1863 roku.

Emów:

Budowa oświetlenia ul. Sosnowej 
– zadanie zakończone

Modernizacja ul. Sosnowej 
– zadanie zakończone

Budowa kanalizacji w emowie 
(od ul. Lubelskiej do rzeki Mieni) 
– zadanie zakończone

Budowa kanalizacji sanitarnej  
w ul. Sosnowej i Gołębiej – projekt 
– trwają prace związane z realizacją zadania

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Sosnowej i Mlądzkiej 
– projekt – zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Sosnowej wraz z przejściem 
pod rzeką Mienią – trwa procedura 
wyboru wykonawcy

Remont konstrukcji mostu 
w ul. Sosnowej – zadanie zakończone

Glinianka:

Budowa chodnika w ul. wrzosowej, 
ii etap – pomoc finansowa dla Powiatu 
otwockiego – zadanie zakończone

Modernizacja ul. Łąkowej – pomoc 
rzeczowa dla Powiatu otwockiego 
– zadanie zakończone

Przebudowa ul. kościelnej – projekt 
– trwają prace projektowe

Remont ul. Podzamcze 
– zadanie zakończone

Budowa oświetlenia ul. Łąkowej 
– projekt – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia ul. wawrzynieckiej 
– projekt – trwają prace projektowe

zagospodarowanie placu zabaw 
przy ul. Sosnowej – wykonano ogrodzenie

Udrożnienie rowów gminnych 
(2,5 km) – zadanie zakończone

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna
11 listopada w gminie
narodowe Święto niepodległości to dzień szczególny. Także dla nas, mieszkańców gminy 
wiązowna. widać to po rosnącej z roku na rok liczbie flag wywieszanych przed naszymi doma-
mi, widać po liczbie osób, które 11 listopada chcą wspólnie świętować.
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W tym roku program artystyczny przegotowały najstarsze 
dzieci z gr.,,Tygryski” i „Puchatki” Przedszkola w Pęclinie.

Kawalerowie 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego 
opowiadali o historii, patriotyzmie, poszanowaniu 
tradycji, szacunku do munduru i miłości do koni.

Warta honorowa harcerzy przy krzyżu na Kopcu 
w Wiązownie.

Występ artystyczny Przedszkolaki z Zakrętu zakończyły 
kujawiakiem.

wyniki konkursu Literackiego 
„wiązowna Moja Mała Ojczyzna”:
•	 i miejsce – Magdalena SoBoTa kl. Vib
•	 ii miejsce – kinga kowaLSka kl.Vib
•	 iii miejsce – Jakub koŚLa kl.Vib

wyróżnienia:
•	 Monika SoBoTa kl.iVb
•	 emilia BRonikowSka kl.Va
•	 Magdalena PRzYBYSz kl.Vc
•	 anastazja FReLek kl.Vc
•	 aleksandra wiTan Vc
•	 kinga SzaReCka Via
•	 adrian woŹniak kl. Vib

Góraszka:

Budowa sieci wodociągowej – projekt 
– planowany termin realizacji Xii 2015 r.

Remonty ul. dębowej, krótkiej, 
Flory oraz kaczeńców 
– zadanie zakończone

doposażenie świetlicy i zagospodarowanie 
terenu – zadanie zakończone

Gruntowna konserwacja 
kanału Boryszewskiego (1,6 km) 
wraz z oczyszczeniem rowów 
podrzędnych – trwają prace 
związane z realizacją zadania

Izabela:

Budowa świetlicy – projekt – złożono 
wniosek o pozwolenie na budowę

Polepszenie infrastruktury placu 
zabaw – trwają prace projektowe

Modernizacja drogi powiatowej 
(Majdan – duchnów) – od ul. Pięknej 
do wesołej – pomoc rzeczowa dla Powiatu 
otwockiego – trwają prace budowlane 
wykonywane przez zdP w otwocku

Budowa sieci wodociągowej 
– zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej 
dz. 345 – zadanie zakończone

LEGENDA: 

opracowywanie założeń zadania 

Faza projektowa / przygotowawcza

kontynuacja z 2014 roku /lub/ 
Procedura wyłonienia wykonawcy 

Realizacja zadania /lub/ 
Pozwolenie na budowę 

zadanie zakończone

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna

Uroczyście było także we wszystkich 
szkołach i  przedszkolach. W  przedszkolu 
w Pęclinie dzieci recytowały wiersze, śpie-
wały patriotyczne piosenki, rozmawiały 
o  symbolach narodowych i  walce o  wol-
ność. Dwoje wychowanków: olek z  gr. 
,,maleństwa” i Anitka z gr. ,,Puchatki” repre-
zentowało przedszkole w  Gminnych ob-
chodach Święta Niepodległości, składając 
kwiaty przy grobie Poległych Żołnierzy po-
chowanych na cmentarzu w Wiązownie.

W przedszkolu w zakręcie, w odświęt-
nie przystrojonej sali, grupa „Jeżyki” powi-
tała zgromadzone z tej okazji przedszkolaki 
uroczystym polonezem. Dzieci recytowały 
wiersze i pieśni patriotyczne opowiadające 
o trudnych czasach, o Polsce, która zniknęła 
z mapy świata, ale nigdy z serc Polaków. By-
ły szczerze przejęte i naprawdę zaangażo-
wane choć z racji wieku trudno im jeszcze 
zrozumieć naszą skomplikowaną historię.

Listopadowe święto w  wyjątkowy 
sposób obchodzono w  nowej szko-
le w  malcanowie. Piękną lekcję histo-
rii poprowadzili tam zaproszeni ułani 
– kawalerowie 1 Pułku Szwoleżerów Jó-
zefa Piłsudskiego. W szkole w Gliniance 
wystawiono przedstawienie „Polsko, Ty 
moja…”, w którym dzieci w żołnierskich 
piosenkach opowiedziały smutne cza-
sy walki o  niepodległość. zaś ucznio-
wie Szkoły Podstawowej i  Gimnazjum 
w Wiązownie w  czasie akademii m. in. 
recytowali wiersze, które zwyciężyły 
w konkursie literackim organizowanym 
przez zespół Humanistyczny „Wiązow-
na moja mała ojczyzna”.

To był wyjątkowy czas dla wielu miesz-
kańców naszej gminy. Wzruszający dla 
starszych, przejmujący dla młodszych. 
i chyba to w tych uroczystościach było naj-
cenniejsze – ponadpokoleniowa potrzeba 
pamiętania o czasach i  ludziach, bez któ-
rych nie byłoby dziś wolnej Polski.

Szczegółową relację z  obchodów 
Święta Niepodległości w  każdej szkole 
i  każdym gminnym przedszkolu mogą 
Państwo znaleźć w  serwisie interneto-
wym Gminy Wiązowna www.tuwiazow-
na.pl w  zakładce „Kultura i  edukacja”. 
zamieściliśmy tam też ponad 150 zdjęć 
z  tych uroczystości. Fotografie dostali-
śmy od nauczycieli i  rodziców na adres 
tukontakt@wiazowna.pl. Polecamy Pań-
stwu tę fotogalerię! ◘

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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wszelkich informacji dotyczących 
taryfy na rok 2016 udziela 

Janusz CHABER 
– dyrektor zwik w wiązownie 

(tel. 22 789 01 33) 
lub Zofia KAZIMIERCZYK 

– Starszy specjalista d/s umów i rozliczeń 
(tel. 22 789 01 33 wew. 107) 

email: rozliczenia@zwik-wiazowna.pl.

WODA
od 1 stycznia 2016 roku cena wody 

dla gospodarstw domowych wzrośnie 
nieznacznie, bo o 4 gr/m3 i będzie wy-
nosić 3,09 zł/m3 (grupa i). To oznacza, 
że trzyosobowa rodzina zużywająca 
około 8 m3 wody miesięcznie, w  ska-
li roku zapłaci o  4 zł więcej za wodę. 
Jednocześnie zwiększono dopłaty do 
m3 wody dla rodzin, w których wycho-
wuje się troje i więcej dzieci (grupa ii). 
Takie rodziny zapłacą za wodę 2,32 zł/
m3 a więc dla rodziny z czwórką dzieci 
będzie to mniej niż obecnie o około 80 
zł w skali roku.

Rodziny wielodzietne ubiegają-
ce się o  dopłatę, powinny przedstawić 
w  zWiK Kartę Dużej Rodziny lub do-
kumenty poświadczające posiadanie 
dzieci w  rodzinie. Dopłata przysługu-
je na dzieci do 18. roku życia, chyba że 
kontynuują one naukę – wtedy nawet 
do 25. roku życia. Kartę Dużej Rodziny 
można założyć w  Gminnym ośrodku 
Pomocy Społecznej w  Wiązownie, Ra-
diówek 25, tel. 22 780 46 59, 22 610 45 
53, email: gops@wa.home.pl.

Dla trzeciej grupy odbiorców wody 
np. działkowiczów cena za m3 wzroś-
nie o  77 gr i  będzie wynosiła 4,98 zł/
m3. W  grupie tej znajdą się również 

opłaty wynikające z  rozliczenia wody 
do podlewania ogrodów rejestrowane 
przez podliczniki i te wzrosną o 1,93 zł. 
W iV i V grupie, w której są prowadzą-
cy działalność gospodarczą, cena wy-
niesie 6,00 zł/m3. Grupy te różnią się 
tylko opłatą stałą. iV grupa (wodomie-
rze większe niż 3/4” do 2”) opłata stała 
11,50 zł, grupa V (wodomierze powy-
żej 2”) opłata stała 17,90 zł. Cena za 
wodę w  Gminie Wiązowna nawet po 
zmianach jest niższa niż w  Józefowie, 
Dębem Wielkim, Halinowie i otwocku.

ŚCIEKI
Dzięki rozbudowie sieci kanaliza-

cyjnej i przyłączeniu do niej osiedla Ra-
diówek zWiK mógł obniżyć w 2016 roku 
stawki za ścieki.

od 1 stycznia taryfikator zakłada trzy 
stawki:
•	 grupa i – gospodarstwa domowe: 

cena 8,55 zł/m3. obniżka o 1,06 zł 
w stosunku do 2015 r. To oznacza, 
że trzyosobowa rodzina produku-
jąca miesięcznie około 8 m3 ście-
ków zaoszczędzi rocznie ponad 
100 zł.

•	 grupa ii – pozostali dostawcy: cena 
11,34 zł/m3. obniżka o 0,59 zł w sto-
sunku do 2015 r.

•	 grupa iii – zakłady odprowadzające 
ścieki przemysłowe: cena 12,70 zł/
m3. Stawka taka sama jak w 2015 r. 
Nowe stawki za odbiór ścieków bę-
dą u nas niższe niż w Celestynowie 
i Józefowie. ◘

Janusz Chaber
sekretariat@zwik-wiazowna.pl

Nowe stawki 
za wodę i ścieki
od nowego roku zakład wodociągów i  kanalizacji w  wiązownie wprowadza nowe taryfy. 
Przy opłatach za wodę gmina będzie promowała rodziny wielodzietne. Jednocześnie rozbu-
dowa sieci kanalizacyjnej pozwoliła obniżyć opłaty za ścieki.

Kąck:

Budowa oświetlenia kolonia 
– kąck – zadanie zakończone

Modernizacja ul. Majowej – pomoc 
rzeczowa dla Powiatu otwockiego 
– zadanie zakończone

Termomodernizacja budynku świetlicy 
(etap i) – zadanie zakończone

Kopki:

Budowa drogi gminnej Lipowo – kopki 
– dziechciniec (ul. Trakt napoleoński) 
– projekt – trwają prace projektowe

Budowa oświetlenia ul. Jeździeckiej 
od ul. Trakt napoleoński 
– zadanie zakończone

Budowa ul. Jeździeckiej 
– zadanie zakończone

Kruszówiec:

Modernizacja drogi powiatowej 
– pomoc rzeczowa dla Powiatu 
otwockiego – zakupiono materiały, 
zdP wkrótce rozpocznie prace drogowe

Lipowo:

Budowa altanki z wyposażeniem 
na działce 147 – zadanie zakończono

Budowa przyłączy: energetycznego 
i wodociągowego do działki nr. ew. 147 
– wybudowano przyłącze wodociągowe, 
przyłącze energetyczne w trakcie realizacji

Budowa ul. wypoczynkowej 
– projekt – trwają prace projektowe

Majdan:

Budowa siłowni plenerowej 
– zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej 
– zadanie zakończone

Budowa kanalizacji sanitarnej 
– centralna część miejscowości 
– trwają prace projektowe

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna
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Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali Małgorzata ŻAK – fundatorka Domu Społecznego w Radiówku 
i wójt Janusz BUDNY. Stoją od lewej: Dariusz ŻAK, wójt Janusz BUDNY, Małgorzata ŻAK.

Tablica poświęcona pamięci Jadwigi Małgorzaty 
ŻAK z d. SKOLIMOWSKIEJ.

Tablica poświęcona jest mamie mał-
gorzaty ŻAK – pani Jadwidze ŻAK 

z d. SKoLimoWSKieJ, człowiekowi wiel-
kiego serca, która bez wątpienia była 
wzorem dla swojej córki. Dzięki swojej 
mamie, pani małgorzata wyniosła z do-
mu szlachetne i piękne wartości, wzory 
postępowań, co zaowocowało otwar-
tością na problemy innych i  powsta-

niem Domu Społecznego w  Radiów-
ku. Dzięki tak wielkiej ofiarności, osoby 
niepełnosprawne, wykluczone społecz-
nie  i  borykające się z  różnego rodza-
ju trudnościami życiowymi znalazły tu 
swoje miejsce.

odsłonięcia tablicy wspólnie doko-
nali małgorzata ŻAK i wójt Janusz BUD-
NY. „Jestem ogromnie dumny, że w  na-
szej społeczności są takie osoby, gotowe 
nieść pomoc potrzebującym, zdolne do 
poświęceń i wyrzeczeń dla innych” – po-
wiedział wójt.

Uroczystość obfitowała w  wiele 
wrażeń, a to za sprawą podopiecznych 
i  pracowników GoPS i WTz, którzy za-
pewnili oprawę artystyczną. W  czasie 
ich występu, w oczach widzów pojawi-
ły się zarówno łzy wzruszenia, jak i  ra-
dości. Szczególnych wrażeń dostarczyła 
Agnieszka, która brawurowo wykonała 
utwór Wioletty WiLLAS „mamo”. ◘

Małgorzata Kąkol
m.kakol@wiazowna.pl

Jeśli chcesz 
być kochanym, 
kochaj
Przed domem Społecznym w Radiówku, 29 października, odbyła się uroczystość odsłonięcia 
tablicy poświęconej pamięci Jadwigi Małgorzaty Żak z d. SkoLiMowSkieJ. napis na tablicy 
głosi „Jeśli chcesz być kochanym, kochaj” [Seneka].

Majdan (c.d.):

Budowa kanalizacji sanitarnej 
– wschodnia część miejscowości 
– trwają prace projektowe

Modernizacja drogi powiatowej 
(Majdan – duchnów) – od ul. Pięknej 
do wesołej – pomoc rzeczowa dla Powiatu 
otwockiego – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia ul. Turkusowej 
– zadanie zakończone

Budowa oświetlenia ul. zagórskiej 
– zadanie zakończone

Przebudowa oświetlenia 
ul. willowej – zadanie zakończone

Remont ul. Przyleśnej, kwitnącej wiśni 
i Turkusowej – zadanie zakończone

Modernizacja ul. Pięknej – trwają 
prace związane z realizacją zadania

wymiana siatki ogrodzeniowej 
na terenie świetlicy – faza 
projektowo przygotowawcza

konserwacja rowu M-7b (2,2 km)  
– zadanie zakończone

Malcanów:

Budowa ciągu pieszo – rowerowego 
(Żanęcin – Glinianka) – projekt 
– trwają prace projektowe

Budowa ul. Podleśnej – projekt 
– trwają prace projektowe

LEGENDA: 

opracowywanie założeń zadania 

Faza projektowa / przygotowawcza

kontynuacja z 2014 roku /lub/ 
Procedura wyłonienia wykonawcy 

Realizacja zadania /lub/ 
Pozwolenie na budowę 

zadanie zakończone

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna
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Pomimo stale wzrastającej długości sie-
ci, zapotrzebowanie na nową infra-

strukturę nie maleje. mieszkańcy mający 
pomysł na realizację konkretnego przed-
sięwzięcia mogą skorzystać z możliwości, 
jakie daje inicjatywa lokalna. Nową formę 
wspólnych przedsięwzięć mieszkańców 
i samorządu umożliwiła od 2011 r. uchwa-
ła Nr 26.iX.2011, w/s zasad realizacji zadań 
publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, 
podjęta przez Radę Gminy Wiązowna.

mieszkańcy coraz częściej, wspól-
nie z  samorządem, podejmują działania 
w  kierunku przyspieszenia budowy sie-
ci. Wysokość udziału mieszkańców w bu-
dowie sieci ustalana jest wspólnie z nimi 
i  uzależniona jest od ich możliwości fi-
nansowych. Często wkład mieszkańców 
wynosi nawet 50% całości inwestycji, po-
zostałą część kosztów pokrywa gmina. 
Takie partycypowanie pozwala na wcześ-
niejszą realizację budowy sieci.

Przygotowaniem dokumentacji na 
zawarcie inicjatywy lokalnej zajmuję 
się zakład Wodociągów i  Kanalizacji 
w  Wiązownie. Wnioski złożone przez 
mieszkańców poddawane są analizie 
pod względem kryteriów tj. udziału 
wkładu własnego mieszkańców w sto-
sunku do całkowitego kosztu zadania, 

zaawansowania przygotowań, wyso-
kości wkładu ze strony gminy, zgodno-
ści z potrzebami społeczności lokalnej 
oraz rocznych kosztów eksploatacji in-
westycji. Następnie wniosek jest reko-
mendowany do przedstawienia Wój-
towi oraz Radzie Gminy. A  po jego 
zaakceptowaniu zostaje zawarta po-
między mieszkańcami a gminą umowa 
na realizację zadania.

W  2015 r. do chwili obecnej w  ra-
mach inicjatyw Lokalnych wybudowa-
no 3 992,5 mb sieci wodociągowych 
i 515,0 mb sieci kanalizacyjnych.

Budowa przyłączy wodociągowych 
i kanalizacyjnych należy do mieszkańców, 
którzy realizują je we własnym zakresie 
i na własny koszt. zWiK jako inwestor za-
stępczy na zlecenie mieszkańców może 
zbiorowo realizować budowę przyłączy.

W przypadku konieczności zamonto-
wania przydomowej przepompowni LPT, 
zWiK zwraca mieszkańcom ponoszone 
przez nich koszty energii elektrycznej 
niezbędnej do działania pomp. Rozlicze-
nie energii zużytej przez taką pompę od-
bywa się na podstawie ilości godzin pra-
cy, jej rodzaju i stawki za 1 kWh. ◘

Janusz Chaber
sekretariat@zwik-wiazowna.pl

na odcinku 50 m, od Parku Centrum do zatoki 
autobusowej, został wyremontowany chodnik 

co znacząco poprawiło bezpieczeństwo pieszych. 
Stare, zniszczone płytki wymieniono na kostkę be-
tonową. na wniosek gminy resztę chodnika (od za-
toki autobusowej do ośrodka zdrowia) zobowiązał 
się wyremontować Mazowiecki zarząd dróg wo-
jewódzkich. zatoki autobusowe wyremontowane 
zostaną w przyszłym roku. w budżecie na 2016 r. 
planujemy środki na ten cel.

nowe oznakowanie poziome pojawiło się na 
ulicach: duchnowskiej, Parkingowej, nadrzecznej, 
Sportowej, Spokojnej oraz Projektowanej. na zle-
cenie urzędu prace przeprowadziła zewnętrzna 
firma. Gmina planuje jeszcze w  tym roku zakup 
sprzętu, który w  przyszłości pozwoli regularnie 
odtwarzać ścierające się linie. własny sprzęt do 
malowania zmniejszy koszty takiego serwisu. ◘

Małgorzata Kąkol, Jan Popławski
m.kakol@wiazowna.pl, j.poplawski@wiazowna.pl

Malcanów (c.d.):

Budowa ul. Żwirowej – projekt 
– trwają prace projektowe

Remont ul. Letniej 
– zadanie zakończone

Budowa siłowni plenerowej na działce 
nr ew. 211 – zadanie zakończone

Szkoła Podstawowa – modernizacja 
i rozbudowa – zakończono i etap 
realizacji inwestycji, trwają dalsze 
prace budowlane ii i iii etapu

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 
poprzez modernizację oświetlenia 
ulicznego przy Szkole Podstawowej 
– zadanie zakończone

Modernizacja ul. Mazowieckiej 
– pomoc rzeczowa dla Powiatu 
otwockiego – zadanie zakończone

Osiedle Parkowe:

wymiana nakładki na drodze 
wewnętrznej do Przedszkola 
Gminnego – zadanie zakończone

wykonanie ogrodzenia w Parku Centrum 
wiązowna – termin realizacji Xii 2015 r.

Pęclin:

Modernizacja ul. wierzbowej 
(dotacja z UM wM – 40 tys. zł.) 
– zadanie zakończone

Modernizacja ul. Radosnej – pomoc 
rzeczowa dla Powiatu otwockiego 
– zadanie zakończone

wykonanie przyłącza wodociągowego 
i energetycznego do przyszłej 
świetlicy – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia ul. Letniskowej 
– projekt – trwają prace projektowe

Poręby:

Remonty dróg gminnych w sołectwie 
– zadanie zakończone

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna
Inicjatywa lokalna 
siłą mieszkańców
Budowa wodociągów i kanalizacji jest zadaniem własnym gminy, która realizuje je ze środ-
ków budżetowych, w tym ze środków zewnętrznych pozyskiwanych w ramach dofinanso-
wania unijnego, które przyspiesza realizację inwestycji. w  pierwszej kolejności budowa 
wodociągów i  kanalizacji obejmuje obszary, gdzie występuje duże zapotrzebowanie spo-
łeczne, związane m. in. z położeniem, liczbą mieszkańców czy stopniem urbanizacji.

Bezpieczniej w wiązownie
Pomimo ponurej aury za oknami i niskiej temperatury, prace na drogach gminnych trwają. 
Chodnik w  centrum wiązowny oraz odnowione pasy ulic to kierowcy i  przechodnie mogli 
zaobserwować w ostatnich dniach w wiązownie.

AktuAlności
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W  niektórych miejscowościach na 
zebrania przychodziło nawet po 

kilkadziesiąt osób. Powstawały sąsiedz-
kie grupy, które przekonywały pozosta-
łych mieszkańców sołectwa, że pienią-
dze z  funduszu warto wydać właśnie na 
ich propozycję. mieszkańcy wielu miej-
scowości zanim zgłosili swoje pomysły 
najpierw, z  pomocą urzędników Urzę-
du Gminy w Wiązownie, tworzyli wstęp-
ne kosztorysy i  sprawdzali, czy pomysły, 
które chcą zgłosić, mogą być finansowa-
ne z budżetu gminy. Na wielu zebraniach 
dyskusje trwały naprawdę długo, a sąsie-
dzi rzeczowo przekonywali się do swoich 
propozycji. To pokazuje, że fundusz so-
łecki z każdym rokiem będzie się cieszył 
większą popularnością, a  my, mieszkań-
cy, będziemy z  niego coraz chętniej ko-
rzystali. efekty inwestycji finansowanych 
z funduszu widać bardzo szybko.

mieszkańcy szesnastu miejscowo-
ści zdecydowali, że z  pieniędzy z  fun-
duszu sołeckiego powinny zostać na-
prawione lokalne drogi. Taką decyzję 
podjęli mieszkańcy Bolesławowa, Czar-
nówki, Duchnowa, osiedla emów, Gli-
nianki i, Góraszki, Kruszówca, majda-
nu, Porąb, osiedla Rudka, Stefanówki, 
Wiązowny Kościelnej, Wiązowny Gmin-
nej, osiedla Parkowego, Woli Duckiej 
oraz zakrętu. Na te inwestycje wydamy 
w przyszłym roku prawie 140 tys. zł.

W dziewięciu miejscowościach uzna-
no, że najważniejsze jest oświetlenie 
uliczne. Decyzje o  rozbudowie oświet-
lenia albo wykonaniu planów nowych 
linii podjęto w: Duchnowie, Dziechciń-
cu, Gliniance ii, Kącku, Kopkach, majda-
nie, Rzakcie i Wiązownie Gminnej. Na la-
tarnie, z  funduszu sołeckiego, wydamy 
w 2016 roku prawie 140 tys. zł.

W  Duchnowie, majdanie, Woli Du-
ckiej, zakręcie i Żanęcinie z pieniędzy so-
łeckich zorganizowane zostaną imprezy 
integracyjne. W  Pęclinie całe 22 793,23 
zł mieszkańcy postanowili wydać na ad-
aptację projektu świetlicy i opracowanie 
zagospodarowania terenu wokół, a w Ra-
diówku 16 350,04 zł na urządzenie parku 
gminnego na terenie osiedla. Całą kwo-
tę funduszu sołeckiego, czyli 19 068,84 
zł mieszkańcy Woli Karczewskiej chcą 
wydać na budowę placu zabaw. Niektó-
re pomysły mieszkańców formalnie nie 
mogły być finansowane z  budżetu gmi-
ny i  funduszu sołeckiego. Działo się tak 
wtedy, gdy dotyczyły one infrastruktury, 
którą administruje np. Powiat otwocki. 
Dlatego mieszkańcy Bolesławowa, Czar-
nówki, michałówka, Kruszówca i  Kącka 
postanowili część pieniędzy pozostawić 
w budżecie gminy zobowiązując radnych 
do przekazania ich w  ramach pomocy 
rzeczowej dla Powiatu otwockiego, który 
zrealizuje pomysły mieszkańców.

W  serwisie internetowym Urzędu 
Gminy Wiązowna, www.tuwiazowna.pl 
w  zakładce w „Twojej okolicy”, na inter-
aktywnej mapie, mogą Państwo wyszu-
kać własną miejscowość. Tam znajdują 
się szczegółowe informacje o  podziale 
funduszu sołeckiego na 2016 rok i  o  in-
westycjach, które w  2015 roku zostały 
przeprowadzone z  pieniędzy sołeckich. 
informacje te będą uzupełniane na bieżą-
co, tak, by wszyscy mogli łatwo sprawdzić, 
na co wydawane są fundusze. Polecamy!

informacji dotyczących Funduszu So-
łeckiego udziela Jan Wierzbicki tel. 22 512 
58 61, j.wierzbicki@wiazowna.pl ◘

Małgorzata Kąkol
m.kakol@wiazowna.pl

Radiówek:

Budowa kanalizacji sanitarnej (wiązowna 
– Radiówek)  – zadanie zakończone

Park Gminny im. Georga Bidwella 
na terenie osiedla – projekt 
– trwają prace projektowe

zakup i montaż piłkochwytów 
na boisko – zadanie zakończone

Likwidacja oczyszczalni ścieków 
i przełączenie sieci kanalizacyjnej 
do pompowni (etap i zaplanowany 
na rok 2015) – zadanie zakończone

Rudka:

Remont ul. Jodłowej – trwają pracę 
związane z realizacją zadania

Rzakta:

Modernizacja ul. Mazowieckiej 
– pomoc finansowa dla Powiatu 
otwockiego – zadanie zakończone

Remonty ul. Sarniej, wiejskiej, Pólko, 
Borowej i Górskiej – zadanie zakończone

Modernizacja Stacji Uzdatniania 
wody – zakończono zadania 
przewidziane na rok 2015

Stefanówka:

Budowa kanalizacji sanitarnej (wiązowna 
– duchnów)  – zadanie zakończone

zakup pompowni terenowych i budowa 
odgałęzień sieci kanalizacyjnej 

LEGENDA: 

opracowywanie założeń zadania 

Faza projektowa / przygotowawcza

kontynuacja z 2014 roku /lub/ 
Procedura wyłonienia wykonawcy 

Realizacja zadania /lub/ 
Pozwolenie na budowę 

zadanie zakończone

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna
639 tys. zł z funduszy 
sołeckich podzielone
w naszej gminie fundusze sołeckie działają od trzech lat. w tym roku mieszkańcy mieli 
do dyspozycji największą jak dotąd kwotę. zebrania sołeckie i  osiedlowe, na których 
decydowaliśmy o tym, jak wydamy pieniądze w poszczególnych sołectwach, odbyły się 
w każdej wsi i na każdym osiedlu.
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Działki nr 41/8, 41/9 w Wiązownie Kościelnej.

Stefanówka (c.d.):

(Boryszew – Stefanówka – duchnów) 
– termin realizacji zadania Xii 2015

Budowa oświetlenia ul. złotej 
– projekt – zadanie zakończone

Remonty ul. Pliszki, złotej i klonowej 
– zadanie zakończone

Wiązowna Gminna:

Budowa ul. Polnej i Brzozowej 
– projekt – trwają prace projektowe

Budowa oświetlenia ul. Polnej 
– projekt – trwają prace projektowe

Przebudowa ul. ogrodowej – projekt 
– trwają prace projektowe

Budowa sieci wodociągowej 
ul. Polnej – trwają prace budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Polnej – trwają prace budowlane

zespół Szkolno – Gimnazjalny 
– wykonanie izolacji akustycznej sali 
gimnastycznej – zadanie zakończone

zagospodarowanie Parku Centrum 
wiązowna iii etap – wykonano 
przełożenie 48 m odcinka 
chodnika w ul. Lubelskiej, ścieżka 
edukacyjna w trakcie realizacji

zagospodarowanie skweru gen. Grota 
Roweckiego – zadanie zakończone

zakup i montaż ławek parkowych oraz 
koszy na śmieci w sąsiedztwie przystanku 
autobusowego na ul. kościelnej 
i na pętli autobusowej pod pawilonem 
handlowym – zadanie zakończone

Wiązowna Kościelna:

Budowa kanalizacji sanitarnej 
(wiązowna – Radiówek) 
– zadanie zakończone

Budowa sieci kanalizacyjnej 
w ul. Sadowej – zadanie zakończone

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna
sprzedaż gminnych 
nieruchomości
Gmina wiązowna ogłosiła przetarg na działki położone w wiązownie kościelnej. Szczegóły do-
tyczące oferty oraz formalne zawiadomienie można znaleźć w serwisie BiP Gminy wiązowna.

Nieruchomość 451 i 452 (łącznie) 
– Wiązowna Kościelna

Działki o powierzchni 0,0350 ha po-
łożone przy ul. Słonecznej. Posiadają do-
stęp do energii elektrycznej, wodocią-
gu, gazu i  linii telefonicznej. Teren ten 
nie jest objęty ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego, nie została także wydana decyzja 
o warunkach zabudowy. mogą stanowić 
samodzielną do zabudowy działkę, lecz 
występują utrudnienia w  jej swobod-
nym zagospodarowaniu.
•	 Cena wywoławcza: 33 500,00 zł 

(z VAT w wysokości 23%)
•	 Wysokość wadium: 3 400,00 zł
•	 Postąpienie: 350,00 zł.

Nieruchomość 450 
– Wiązowna Kościelna

Działka o powierzchni 0,0294 ha po-
łożona przy ul. Słonecznej, posiadająca 
dostęp do energii elektrycznej, wodocią-
gu, gazu i  linii telefonicznej. Jej bezpo-
średnie sąsiedztwo stanowi zabudowa 
jednorodzinna mieszkaniowa. Kształt 
działki jest mało korzystny, zbliżony do 
trójkąta, z dostępem do drogi szerokości 
2 m. Działka nie jest objęta ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, nie została także wyda-
na decyzja o warunkach zabudowy.
•	 Cena wywoławcza: 28 100,00 zł 

(z VAT w wysokości 23%)
•	 Wysokość wadium: 2 800,00 zł
•	 Postąpienie: 300,00 zł.

Nieruchomość 499 
– Wiązowna Kościelna

Teren o  powierzchni 0,0017 ha nie 
objęty ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ani 
decyzją o  warunkach zabudowy. Dział-
ka położona przy ul. Słonecznej. Posiada 
dostęp do energii elektrycznej, wodo-
ciągu, gazu i  linii telefonicznej. Bezpo-
średnie sąsiedztwo stanowi zabudowa 
jednorodzinna mieszkaniowa. Kształt 
działki i  wielkość są bardzo niekorzyst-
ne. od frontu działki usytuowany jest 
słup energetyczny NN.
•	 Cena wywoławcza: 1700,00 zł 

(z VAT w wysokości 23%)
•	 Wysokość wadium: 170,00 zł
•	 Postąpienie: 17,00 zł.

Nieruchomości 41/8, 41/9 
– Wiązowna Kościelna

Działki o  powierzchni 0,1000 ha 
znajdują się przy ul. Duchnowskiej, na 
terenie gdzie przystąpiono do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. mają ustalone 
zostały warunki zabudowy dla budowy 
budynku mieszkalnego jednorodzinne-
go, wolnostojącego wraz z  niezbędną 
infrastrukturą techniczną oraz zapew-
niony dostęp do drogi publicznej. W za-
sięgu zlokalizowane są sieci: energe-
tyczna i wodociągowa.
•	 Cena wywoławcza: 103 500,00 zł 

dla każdej działki 
(z VAT w wysokości 23%)
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W lesie podrzucono mnóstwo odpadów, m.in. 
porozbiórkowe, budowlane oraz części samochodowe.

Trzeba było dwóch dni pracy 10 pracowników, 
żeby uporać się z  tym, co ktoś wyrzucił przy tzw. 
„czerwonej drodze” w Emowie.

Wiązowna Kościelna (c.d.):

Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej od ul. Sadowej (dz. nr 
ew. 205/17; 204/14) – złożono wniosek 
dotyczący zgłoszenia budowy sieci

Modernizacja ul. Sadowej 
– zadanie zakończone

Remont ul. Projektowanej 
– zadanie zakończone

wymiana nakładki asfaltowej 
na ul. Spokojnej i Projektowanej 
– zadanie zakończone

Budowa chodnika przy ul. Pęclińskiej 
(iii etap) – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia ul. Spokojnej 
– projekt – planowany termin 
realizacji 15 Xii 2015 r.

Budowa ul. Słonecznej 
– wybrano wykonawcę

Wola Ducka:

Budowa oświetlenia ul. Górnej 
i wczasowej – zadanie zakończone

Remonty ul. Różyce i działkowej 
– zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej 
– trwają prace projektowe

Wola Karczewska:

Budowa oświetlenia ul. ogrodów 
– zadanie zakończone

LEGENDA: 

opracowywanie założeń zadania 

Faza projektowa / przygotowawcza

kontynuacja z 2014 roku /lub/ 
Procedura wyłonienia wykonawcy 

Realizacja zadania /lub/ 
Pozwolenie na budowę 

zadanie zakończone

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna

ręce opadają… ale 
się nie poddamy!
Co trzeba mieć w głowie, żeby wyrzucić do lasu tyle śmieci? Materiały budowlane, elementy 
rozebranych budynków, nawet duże fragmenty samochodów. Taki widok poruszył naszych 
mieszkańców. nas też poruszył!

Dzikie wysypisko zostało zlikwidowane 
przez pracowników Wydziału Tech-

nicznego i  ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy. To wymagało dwóch dni pracy 
dziesięciu ludzi. Sam koszt podstawienia 
kontenerów to ponad 1000 zł. W tym cza-
sie nasi pracownicy mogliby zająć się 
czyszczeniem przydrożnych rowów, sprzą-
taniem ulic czy dbaniem o zieleń w miej-
scach publicznych. Niestety najpierw 
musieli zająć się sprzątaniem wysypiska. 
Pieniądze pochodzą z  budżetu gminy, 
więc są to nasze wspólne pieniądze.

Takich akcji mamy kilkanaście w roku. 
Wysypiska szybko się rozrastają. Jeden 
wyrzucony przez kogoś worek ze śmie-
ciami jest usprawiedliwieniem dla innych 
ludzi, by dorzucić swoje śmieci. Jedna 
wyrzucona opona w kilka dni „przyciąga” 

kolejne. Dlatego prosimy Państwa o wy-
jątkową czujność i  szybkie reagowanie. 
Telefon do Urzędu Gminy z dokładną in-
formacją, gdzie znajduje się śmietnisko, 
pomoże nam szybko i  sprawnie uporać 
się z kłopotem. Specjalnie do takich zgło-
szeń uruchomiliśmy telefon alarmowy. 
Warto wprowadzić go do pamięci telefo-
nu. Czekamy na zgłoszenia!

telefon interwencyjny: 661- 969 – 850
Więcej informacji na temat kłopot-

liwych śmieci, punktów zbiórki i  termi-
nach odbioru znajdą Państwo na naszej 
stronie internetowej www.tuwiazowna.
pl w zakładce „załatw sprawę w urzędzie”.

Polecamy! ◘
Iwona Marczyk

i.marczyk@wiazowna.pl

•	 Wysokość wadium: 10 300,00 zł 
dla każdej działki

•	 Postąpienie: 1 000,00 zł 
dla każdej działki.

Nieruchomości 215/23, 216/23, 
217/23, 218/23 (łącznie) 
– Wiązowna Kościelna

Nieruchomość, położona przy ul. 
Projektowanej, o  powierzchni 0,1390 ha 
składa się z  czterech działek stanowią-
cych jeden przedmiot władania. Posia-
da dostęp do energii elektrycznej, wo-
dociągu, gazu, linii telefonicznej. Działki 
objęte są miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego z przeznacze-
niem pod zabudowę mieszkaniową niską 
jednorodzinną. W  odległości ok. 200  m 

znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej, 
a wzdłuż granicy dz. 217/23 i dz. 218/23 
przebiega przewód gazowy sieci wyso-
kiego ciśnienia. z uwagi na strefę ochron-
ną gazociągu, istnieje konieczność wyłą-
czenia z zainwestowania ok. 70% łącznej 
powierzchni. Pełne możliwości inwesty-
cyjne posiada dz. 215/23 (399m2).
•	 Cena wywoławcza: 183 700,00 

zł (z VAT w wysokości 23%)
•	 Wysokość wadium: 18 400,00 zł
•	 Postąpienie: 1 800,00 zł.

Szczegółowych informacji na temat 
oferowanych nieruchomości udziela Wi-
told KoSTRzYŃSKi – tel. 22 512 58 22, 
e-mail: w.kostrzynski@wiazowna.pl ◘

Witold Kostrzyński
w.kostrzynski@wiazowna.pl
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30 października sportowiec został odznaczony tytułem „Zasłużony dla gminy Wiązowna”.

Wola Karczewska (c.d.):

adaptacja części budynku na dzienny 
dom pobytu „SenioR – wiGoR” – trwa 
procedura oddania do użytku pomieszczeń 
poddasza oraz dostawa wyposażenia

Chodnik przy ul. doliny Świdra – 
projekt, pomoc rzeczowa dla Powiatu 
otwockiego – zadanie zakończone

Zakręt:

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Polnej, długiej, Słonecznej, krętej 
– projekt – zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. wąskiej i Świerkowej – projekt 
– trwają prace projektowe

Rozbudowa oświetlenia 
ul. dobrej – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia ul. Sosnowej 
– wykonano projekt, został zlecony 
i etap budowy oświetlenia

Budowa oświetlenia ul. Jana Pawła ii 
i Pięknej (projekt+wykonanie) 
– trwa realizacja zadania

Budowa oświetlenia ul. Cisowej 
i Lawendowej – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia ul. Górnej 
– projekt – trwają prace projektowe

Budowa ul. kościelnej – projekt 
– trwają prace projektowe

zespół Szkolno – Gimnazjalny 
– rozbudowa – zadanie zakończone

zagospodarowanie działki nr ew. 138/4 
– ośrodek integracji „zakącik”  
– zamontowano urządzenia placu zabaw, 
wykonano przyłącze wodociągowe, 
zlecono wykonanie chodnika

wymiana przepustów i konserwacja 
na rowie R-7 i R-8 z dotacji gminnej 
przez spółkę wodną – zakończono 
wymianę przepustów w ciągu dk 2, 
trwają dalsze prace remontowe

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna
„Biegi – moja pasja”
Marek kSiĄŻek – maratończyk, strażak Państwowej Straży Pożarnej w otwocku, mieszkaniec 
gminy wiązowna. aktualny wicemistrz strażaków w biegu na 10 km (Rakoniewice 06.10.2015 r.), 
7. w Mistrzostwach Polski w Przełajach. najlepsze czasy osiągnął: na 5 km w  wiązownie 15:18 
min, na 10 km w Gdyni 31:47 min, w Półmaratonie wiązowskim 1:11:20 h w 2015 r. i w PzU 
Maratonie warszawskim 2:37:14 h w 2014 r. Prywatnie, mąż i ojciec dwójki dzieci.

Jak rozpoczęła się Pana przy-
goda z bieganiem? Dlaczego aku-
rat bieganie, a nie np. piłka nożna?

Moja przygoda z  bieganiem rozpo-
częła się od czwartków lekkoatletycznych 
na stadionie X-lecia i  od biegu szkolnego 
w Wiązownie. Akurat bieganie, bo przycho-
dziło mi to z łatwością i od początku mia-
łem wydolny organizm, a np. w piłce nożnej 
konieczna jest dosyć dobra motoryka.

Jak Pan wspomina swój debiut 
w oficjalnych zawodach? Taki start 
na zawsze pozostaje w pamięci. 
Jakie były odczucia przed startem 
i po przekroczeniu mety?

Mój pierwszy ważniejszy debiut miał 
miejsce w  Wiązownie na dziecięcym biegu 
szkolnym. Pozostał mi w pamięci, ponieważ 
byłem tak zestresowany, że tuż po wystarto-
waniu przewróciłem się i na metę nie dotar-
łem. Jednak jako dziecko nie zraziło mnie to 
do dalszych prób i przygody z bieganiem.

Czy po tym starcie ruszyła ma-
china? Kolejne starty?

Oczywiście, że tak, ponieważ byłem 
w czołówce i dążyłem do osiągnięcia lep-
szych czasów.

Co Pan czuł stając pierwszy raz 
na podium?

Nie pamiętam co czułem, pewnie du-
mę i zadowolenie z siebie.

Ile ma Pan na koncie biegów? 
Liczy to Pan w jakiś sposób, czy 
nie przywiązuje do tego większej 
wagi?

Generalnie nie przywiązuję większej 
uwagi do liczby startów, ale w  tym roku, 
jak policzyłem, to wystartowałam już 15 
razy, a kolejne trzy starty mam w planach.

Który bieg wspomina Pan najle-
piej, a który najgorzej?

Najlepszy bieg, jaki wspominam to te-
goroczny Półmaraton Wiązowski, ponie-
waż zrobiłem życiowy wynik i  dostałem 
super nagrodę dla najlepszego zawodni-
ka z  Gminy (rower). Najgorszy natomiast 
to chyba mój właśnie pierwszy życiowy 
start, kiedy jako dziecko przewróciłem się 
zaraz po starcie – też w Wiązownie.

Nie ma Pan kłopotu z godze-
niem obowiązków zawodowych 
z treningami i przygotowaniami 
do startów?

Oczywiście, że mam. Głównie brakuje 
mi czasu na treningi i  odpowiednich wa-
runków do  biegania, bo kto trenuje na 
podobnym poziomie musi mieć poodzna-
czane odcinki, czy też podbiegi pod górki.

Praca w Straży Pożarnej wyma-
ga wyrzeczeń, bieganie zaś syste-
matyczności. Jak w takim razie wy-
glądają Pana treningi?
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Takiego zainteresowania tenisem stołowym nie było 
u nas od dawna!

Żanęcin:

zagospodarowanie placu zabaw 
– zakupiono część wyposażenia, 
zlecono zakup zestawu zabawowego 
na plac zabaw

Budowa kanalizacji sanitarnej (wiązowna 
– Radiówek) – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia ul. Spokojnej 
– zadanie zakończone

Zadania 
ogólnogminne:

zakup maszyn i urządzeń 
do zapewnienia utrzymania dróg 
gminnych – zadanie zakończone

Systemowa modernizacja obiektów 
gminnych wykorzystaniu odnawialnych 
źródeł energii  w formule partnerstwa 
publiczno – prywatnego – trwa procedura 
wyboru podmiotów, które zostaną 
dopuszczone do dialogu konkurencyjnego

Budowa ciągu pieszo – rowerowego 
wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 w ramach 
ziT - projekt – trwają prace projektowe

Budowa 3 peronów przystankowych oraz 
chodnika przy ul. Łąkowej i napoleońskiej 
w Gliniance oraz ul. Mostów w woli 
karczewskiej – zadanie zakończone

zakup maszyn i urządzeń dla zakładu 
wodociągów i kanalizacji 
– zakupiono część wyposażenia; 
trwa zbieranie ofert na pozostały sprzet

Olga Nowak

LEGENDA: 

opracowywanie założeń zadania 

Faza projektowa / przygotowawcza

kontynuacja z 2014 roku /lub/ 
Procedura wyłonienia wykonawcy 

Realizacja zadania /lub/ 
Pozwolenie na budowę 

zadanie zakończone

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna

Turniej rozgrywany był na sześciu sto-
łach jednocześnie, ale przy tak wyso-

kiej frekwencji nawet sześć stołów było za 
mało. miło było patrzeć na grę i rywaliza-
cję sportową tak dużej liczby tenisistów 
stołowych z naszej gminy. Kilkoro uczniów 
ze szkół podstawowych pokazało spore 
talenty! W turnieju zagrali też rodzice. Naj-
pierw ojcowie i mamy dopingowali swoje 
pociechy, a później role się odwróciły. Tur-
niej okazał się strzałem w dziesiątkę!

Turniej był współfinansowany z bu-
dżetu gminy Wiązowna. młodsi uczest-
nicy wywalczyli pamiątkowe puchary 
lub medale w kategoriach: szkoła pod-
stawowa, gimnazjum i dziewczęta.

Kolejny turniej tenisa stołowego już 
w mikołajki! zapraszamy! ◘

Tomasz Grzybowski
GKTS Wiązowna

Biegacz, taki jak Pan, musi być 
dobrym strategiem. Musi ułożyć 
sobie plan, aby bieganie i praca, 
bieganie i dom, bieganie i rodzi-
na nie kolidowały ze sobą. Co da-
je Panu siłę do zmagania się z co-
dziennością?

Oczywiście, wymaga wyrzeczeń i  ca-
łodobowej gotowości, więc treningi robię 
albo bardzo wcześnie rano, albo udaję mi 
się je zrobić w  czasie zajęć sportowych, 
które od czasu do czasu mamy w  straży. 
Jednak nie zwalnia mnie to, oczywiście, 
z wyjazdów do akcji.

Czy jestem dobrym strażakiem – to 
nie mi to oceniać. Na pewno staram się ze 
wszystkich sił sprostać oczekiwaniom, ja-
kie są przede mną stawiane. Chcę zapew-
nić byt i  szczęście rodzinie, a  osiągnięcia 
sportowe dają mi jeszcze więcej do tego 
energii i zapału.

Co sądzą o Pana pasji przeło-
żeni, współpracownicy, koleżanki 

i koledzy, sąsiedzi, rodzina? Do-
pingują i podzielają ją?

Moi przełożeni, wydaje mi się, że są 
zadowoleni, ponieważ dają mi możliwość 
trenowania i startowania w biegach, a ro-
dzina jest ze mnie dumna i na pewno moc-
no mi kibicuje.

Jakie ma Pan plany startowe 
na 2016 r.?

Na 2016 rok nie mam generalnie pla-
nów, ponieważ myślę o roztrenowaniu, a je-
żeli zdrowie dopisze to chciałbym na pewno 
wystartować w Półmaratonie Wiązowskim.

Jak zachęciłby Pan naszych 
czytelników, nawet tych „opor-
nych”, że warto biegać?

Bieganie to fajna sprawa, można wy-
rwać się z  domu, pooddychać świeżym 
powietrzem, poobserwować, co się dzieje 
w około, posłuchać przyrody, a czasami na-
wet spotkać na swojej trasie dorosłego ło-
sia... tylko wtedy już trzeba zmienić trasę. ◘

Rozmawiała Małgorzata Kąkol

Szkoła podstawowa:
1. KUBLiK Bartek
2. SzULiK Kuba
3. KąKoL Dawid
4. WoŹNiAK Adrian
5. KASPRzAK mikołaj
6. JÓŹWiCKi max
7. ANDRzeJeWSKi Piotr
8. oDoLiŃSKi Szymon
Gimnazjum:
1. PLąSeK Adam
2. ŻeLAzo mateusz
3. BARCiCKi Krzysztof
Dziewczęta:
1. TRoCHimiUK Kasia
2. GoŁąB ola
3. SAWiŃSKA olga
4. BARCiCKA Natalia
5. BAJeR Wiktoria
6. SmoLAK Julia
7. JÓŹWiCKA Hania
Amator:
1. SmARzYK Artur
2. KoBoJeK Rafał
3. KASPRzAK Artur
4. SPiLASzeK Krystian
5. KARPieNiA Piotr
6. PomARAŃSKi Wiesław
7. KieTLiŃSKi Artur
8. KUBLiK Artur

wyNIkI turNIeJu:

turniej z okazji 11 listopada
Takiej frekwencji na turnieju tenisa stołowego w wiązownie nie było już od kilku lat! Ponad 60 za-
wodników –  większość to dzieci i młodzież z terenu gminy wiązowna, od woli duckiej po zakręt.
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Dzieci poznawały rodzaje zbóż, przebieg procesu 
wypieku chleba i jego rodzaje.

Projekt Erasmus+ skierowany jest głownie do uczniów ostatnich klas gimnazjów.

Na początku grudnia 2015 roku w Re-
ims we Francji odbędzie się pierw-

sze spotkanie międzynarodowe na-
uczycieli, w  trakcie którego zostaną 
omówione szczegóły projektu.

Gimnazjum z  oddziałami Dwuję-
zycznymi im. Jana Pawła ii w Gliniance 
już po raz drugi przystąpiło do projektu 
unijnego w ramach Programu Partner-
skie Projekty Szkół erasmus+. W marcu 
2015 r. wspólnie z  Francją i  Hiszpanią 
do Narodowej Agencji we Francji, która 
jest koordynatorem, został złożony pro-
jekt zatytułowany „Gender equality ac-
ross europe” (Równość płci w europie).

Chcemy wziąć udział w  tym pro-
gramie, bo rośnie liczba uczniów koń-
czących szkołę bez odpowiedniego 
przygotowania do zawodu i  często 
z  brakiem szans na znalezienie pracy. 
Wiele dziewcząt kieruje się stereoty-
pami co do swej roli w społeczeństwie, 
które nie współgrają z  dzisiejszymi 
realiami rynku pracy. Projekt ma po-
kazać, jak radzić sobie z  dyskrymina-
cją płci w  edukacji, pracy i  życiu co-
dziennym, tak aby nie wpływały one 
na wybór studiów czy też dalszej drogi 

kariery zawodowej. Projekt jest skiero-
wany głównie do uczniów ostatnich 
klas szkół gimnazjalnych, gdyż to oni 
właśnie są w momencie wyboru swojej 
dalszej ścieżki życiowej.

Projekt opiera się na siedmiu klu-
czowych kompetencjach wytyczonych 
przez Unię europejską: komunikacja 
w  języku ojczystym i  obcym, uczenie 
się od siebie, świadomość i  ekspre-
sja kulturowa, kompetencje cyfrowe, 
kompetencje społeczne, przedsiębior-
czość i  inicjatywa. zadaniem projektu 
jest także wymiana dobrych praktyk 
i współpraca nauczycieli. Uczniowie bę-
dą mieli możliwość wyjazdu poza swo-
je środowisko lokalne, poznania innych 
ludzi, kultur oraz odmiennego spojrze-
nia na otaczającą ich rzeczywistość. Po-
przez dialog międzykulturowy projekt 
ma również na celu wzbudzenie więk-
szego zrozumienia innych ludzi i  kul-
tur, zespolenie społeczne oraz pomoc 
nastolatkom w zrozumieniu i poszano-
waniu praw człowieka w  późniejszym, 
dojrzałym życiu. ◘

Danuta Idzikowska
spglinianka@wp.pl

Dzieci poznawały rodzaje zbóż, prze-
bieg procesu wypieku chleba i jego 

rodzaje. Uczniowie mogli dowiedzieć 
się wiele na temat zwyczajów i tradycji 
związanych z tym prostym, ale niezwy-
kle ważnym i godnym szacunku pokar-
mem. efektem pracy maluchów były 
również chałki, bułeczki i  inne słodko-
ści ulepione z gliny.

od czasów starożytnych wszystkie 
ludy i kultury darzyły chleb niemal reli-
gijną czcią i szacunkiem. Także w tradycji 
i  kulturze polskiej chleb zajmuje szcze-
gólne miejsce, znajduje to odzwiercied-
lenie w poezji wielu wybitnych twórców, 
w tym również Cypriana Kamila NoRWi-
DA – patrona naszej szkoły. Poprzez re-
alizowany w ciągu całego roku szkolne-
go program wychowawczy pragniemy 
nauczyć dzieci i  młodzież szacunku do 
chleba, jako wytworu rąk pracy ludzkiej, 
a  jego poszanowanie uzewnętrzniać 
w  kultywowaniu polskich zwyczajów 
z nim związanych.

Warsztaty „Pracowni etnograficznej” 
rozpoczynają szereg innych wydarzeń 
związanych z  popularyzowaniem moty-
wu chleba w  poezji, malarstwie i  prozie, 
które w roku szkolnym 2015/2016 odbę-
dą się w zakręcie. mamy nadzieję, że dzia-
łania te zaktywizują młodzież i zaowocują 
wieloma cennymi doświadczeniami. ◘

Natalia Maciak
sekretariat@szkola-zakret.pl

warsztaty 
etnograficzne 
z zakręcie
na początku listopada zespół Szkolno-
Gimnazjalny w  zakręcie gościł etnolożki 
z  warszawskiej „Pracowni etnograficznej”. 
edukatorki z  tego stowarzyszenia poprowa-
dziły dla najmłodszych szereg warsztatów, 
wpisujących się w  szkolny program wycho-
wawczy „wszystko o chlebie”.

Gimnazjum w Gliniance 
w programie erasmus+
w trakcie projektu, który będzie trwać dwa lata, uczniowie wezmą udział w czterech spotka-
niach międzynarodowych we Francji, w Hiszpanii oraz w Polsce.
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Ławeczka Józefa Piłsudskiego to pomnik przedstawiający Marszałka z córkami Jadwigą i Wandą.

Pomnikowi Marszałka z córkami towarzyszy na Skwerze 
Niepodległości pomnik-obelisk poświęcony twórcom 
Niepodległej Rzeczypospolitej w roku 1918.

Niewątpliwą atrakcją spotkania była możliwość 
obejrzenia policyjnego radiowozu.

Co każde dziecko 
powinno wiedzieć? 
– spotkanie 
z policjantem
Przedstawiciele miejscowego Posterunku Policji 
w wiązownie odwiedzili 5 listopada bibliotekę.

milusin to lokalizacja szczególna, 
ponieważ właśnie nieopodal na-

szej szkoły, w domu zakupionym przez 
wdzięcznych legionistów, marszałek 
PiŁSUDSKi spędził ostatnie lata swoje-
go życia.

muzeum marszałka, które się tam 
mieści, oferuje wiele ciekawych zajęć. 

Klasy V i  Vi miały możliwość uczestni-
czenia w  dwóch rodzajach warszta-
tów. Jedna z  grup tropiła ciekawost-
ki i  poszukiwała śladów historycznych 
w  budynku dworku. Dzieci mogły do-
wiedzieć się tego, jaki był ulubiony 
przysmak marszałka, który słynął z  mi-
łości do słodkości; kim była nieocenio-
na Adelcia (gosposia – red.) i dlaczego 
muzeum jest w  większości puste. Po 
swoim domu oprowadzał nie kto in-
ny, jak Jadwiga JARACzeWSKA – jedna 
z córek Józefa PiŁSUDSKieGo. Pozostali 
uczniowie brali natomiast udział w  za-
jęciach pod tytułem „Barwy nieobojęt-
ne” – celująco zdali egzamin ze znajo-
mości hymnu Polski i  historii godła, 
a ich duża wiedza zaskoczyła pracowni-
ków muzeum.

Ważnym momentem odwiedzin 
w  Sulejówku było również zapalenie 
znicza przed pomnikiem przedstawia-
jącym Naczelnika z  córkami. Pomnik 
ten nazwany jest nieprzypadkowo „Lek-
cja historii”, ponieważ Piłsudski bar-
dzo często siadywał przed kominkiem 
i  opowiadał swoim córkom o  najważ-
niejszych wydarzeniach z  dziejów na-
szej ojczyzny.

mamy nadzieję, że wizyta w „milusi-
nie” była dla uczniów z zakrętu żywą lek-
cją historii i patriotyzmu. ◘

Natalia Maciak
sekretariat@szkola-zakret.pl

Spotkanie odbyło się pod hasłem „Co 
każde dziecko powinno wiedzieć?” 

i miało na celu zapoznanie dzieci z pod-
stawowymi zasadami bezpieczeństwa. 
Uczestniczyły w nim klasy trzecie szkoły 
podstawowej.

Uczniowie z  zainteresowaniem wy-
słuchali wskazówek dotyczących zacho-
wania i  bezpieczeństwa na drodze do 
i ze szkoły, jak prawidłowo i bezpiecznie 
przechodzić przez ulicę. Panowie kie-
rownik aspirant Radosław TomASzeW-
SKi i dzielnicowy starszy aspirant mariusz 
STeLmACH, podkreślili jak ważną rolę 
pełnią elementy odblaskowe na odzieży 
po zmroku, które każdy uczeń powinien 
posiadać, bo dzięki temu dziecko jest na 
drodze lepiej widoczne, a więc zdecydo-
wanie bardziej bezpieczne. Dzieci mo-
gły dokładnie przyjrzeć się, jak wygląda 
strój policjanta oraz jego wyposażenie, 
które jest niezbędne podczas wykony-
wania tej pracy, a więc m.in. kajdanki, pi-
stolet, czapka. ogromną frajdę sprawiło 
dzieciom pobieranie odcisków palców 
czy zakuwanie w kajdanki. Na zakończe-
nie miłą niespodzianką była możliwość 
obejrzenia radiowozu policyjnego, któ-
ry policjanci zaparkowali tuż przy bu-
dynku biblioteki. Każdy mógł wejść do 
samochodu i  posiedzieć za kierownicą. 
ogromne wrażenie wywołał włączony 
przez funkcjonariusza sygnał radiowozu.

Serdecznie dziękujemy za atrakcyj-
ne, interesujące i  miejmy nadzieję, że 
nie ostatnie spotkanie, które dostarczyło 
wiele pozytywnych emocji o czym świad-
czyły uśmiechy na twarzach dzieci. ◘

Teresa Naperty
czytelnikw@wp.pl

z wizytą u Marszałka
w  przededniu Święta odzyskania niepodległości grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w  zakręcie, postanowiła odbyć wizytę w  miejscu, ku któremu 11 listopada wędrują myśli 
wielu Polaków – w dworku Józefa PiŁSUdSkieGo w Sulejówku.
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Wystawa prac zgłoszonych do konkursu plastycznego na plakat promujący Zwyciąską misję płk Kuklińskiego.

„W tym mikroregionie tkwią także moje korzenie...” R. J. Kukliński. Kamień przed kościołem w Zakręcie.

W zakręcie, przy asyście honorowej 
Wojska Polskiego odsłonięto tab-

licę pamiątkową Pułkownika. Podczas 
jej odsłonięcia doradca prezydenta, 
pułkownik Andrzej PAWLiKoWSKi od-
czytał list prezydenta Andrzeja DUDY 
do uczestników uroczystości. Roman 
BARSzCz, przyjaciel pułkownika KU-
KLiŃSKieGo podkreślał, że bez niego, 
Ronalda ReAGANA i  Jana Pawła ii nie 
byłoby wolnego świata, którego częś-
cią jest teraz Polska.

zastępca ambasadora USA w  Polsce 
John C. LAW mówił podczas uroczystości, 
że w czasach zimnej wojny wielu Polaków 
decydowało się na walkę z  opresyjnym 
reżimem komunistycznym, a Ryszard KU-
KLiŃSKi był jednym z nich. Jak zaznaczył 
John C. LAW, zaczynając swoją działal-
ność przeciwko komunistom KUKLiŃSKi, 
ryzykował bardzo wiele – zdrowie i życie 
nie tylko własne, ale również najbliższych, 
dlatego trzeba docenić jego postać.

Sama konferencja w Wiązownie roz-
poczęła się wręczaniem nagród w  kon-
kursach ogłoszonych z  okazji tych 
uroczystości. Konkurs gimnazjalny ze 
znajomości wydarzeń z  życia płk na tle 
dziejów Polski od 1945 do 2004 roku 
wygrało Publiczne Gimnazjum im. Jana 
Pawła ii z  Glinianki. Nagrody odebrali 
laureaci – młodzież z  Gimnazjum wraz 
z  Dyrektor marzeną WRÓBeL i  nauczy-
cielem historii Jackiem KoŁAKoWSKim.

Drugi, to konkurs plastyczny na pla-
kat promujący zwycięską misję płk KU-
KLiŃSKieGo. Wręczono nagrodę w wy-
sokości 5 000,00 zł ufundowaną przez 
Wójta Janusza BUDNeGo zwycięzcy 
Wojciechowi KoRKUCioWi.

Po tej części rozpoczęła się konferen-
cja pod przewodnictwem prof. Jana ŻA-
RYNA. Wszystkie wydarzenia tego dnia 
były relacjonowane na żywo w  iTTV. 
Gratulujemy organizatorom sukcesu! ◘

Małgorzata Paduch
m.paduch@wiazowna.pl

Ogólnopolska konferencja 
Pomnik symboliczny 
Pułkownik Kukliński – zwycięska misja
nadanie nazwy ulicy w otwocku, koncert organowy, msza święta i odsłonięcie tablicy w zakręcie, a później konferencja popularnonaukowa 
w zajeździe u Mikulskich w wiązownie – tak przebiegła 7 listopada uroczystość poświęcona pamięci legendarnego szpiega, pułkownika 
Ryszarda kUkLiŃSkieGo. organizatorzy w ten sposób chcieli przybliżyć postać płk. kUkLiŃSkieGo, jego dokonania i życiorys. wspólne hasło 
tych wydarzeń brzmiało: „zwycięska Misja”.
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Koło Gospodyń Wiejskich powstało w 1943 roku 
z inicjatywy higienistki Heleny MALIBO. Fot. GOK.

18 października w izbie Regionalnej w Gliniance 
wójt Janusz BUdnY i dyrektor Gok Mirella ŻU-

RawSka uhonorowali działalność Pań z koła Go-
spodyń wiejskich z Glinianki. na ich cześć odbyło się 
uroczyste spotkanie, a wspaniałą oprawę muzyczną 
zapewnił Sławomir koBza z woli karczewskiej.

koło Gospodyń wiejskich w Gliniance działa 
nieprzerwanie od 1943 r. – opiekuje się izbą Re-
gionalną, podtrzymuje tradycje ludowe regionu 
oraz uświetnia swoimi występami uroczystości 
gminne i powiatowe.

do koła należą: Marianna GRzenda, alicja kRo-
GUL, irena nowak, Helena PaPiS, elżbieta PaPiS, 
alina ŁYSiak, Stanisława zawadka, Bronisława Ra-
FaŁ, danuta kSiĄŻek, kazimiera SzCzęSna, Janina 
adaMCzYk, aleksandra nowak, Renata kaLiŃSka, 
Stanisława nowak oraz członkowie wspierający Mo-
nika zGUTka i zbigniew JaCHniCki.  ◘

Dorota Czermińska
gok@gok-wiazowna.pl

Gminna Biblioteka 
Publiczna poleca …

Jean-Christophe Brisard, 
Claude Wuetel: „Dzieci dyktatorów”

alina Castro musiała do swojego ojca mówić: 
Comandante, a  jej brat Fidelito był trzykrotnie po-
rywany przez własnych rodziców! Syn Mao zedonga 
dostał od taty płaszcz jako prezent ślubny, a  córka 
Stalina Swietłana była tak zachwycona swoją ojczy-
zną, że 13 lat po śmierci ojca uciekła na zachód. kim 
dzong Un godnie zastąpił swego protoplastę, stając 
się najkrwawszym dyktatorem XXi wieku. Przeróż-
ne osoby, miejsca, charaktery i losy. Mianownik ten 
sam ojciec despota. niektóre dzieci zmuszono, by 
poświęciły swoją niewinność. Reżim widział w nich 
kontynuatorów rządzącej dynastii. inne, dla odmia-
ny, traktowano nie lepiej niż resztę społeczeństwa. 
Musiały stać w blasku fleszy w służbie propagandy 
lub ukrywać się przed wzrokiem nieprzystępnego 
ojca, który się ich wyrzekł i  skazał na wygnanie. 
Część z nich przyznaje się do dziedzictwa swoich oj-
ców. dla innych ten ciężar...  ◘

Teresa Naperty
czytelnikw@wp.pl

BIBLIOteka PuBLICzNa 
GMINy wIązOwNa

ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna
tel./fax 22 789 01 46
e-mail: bibliotekaw@wp.pl 
www.bp-wiazowna.pl

Filia w Gliniance: tel. 22 789 97 90 
ul. Napoleońska 46, 05-408 Glinianka
Filia w Duchnowie: tel. 22 780 44 44 
ul. Wspólna 157, 05-462 Duchnów

Andrzej Pilecki: 
„Pilecki: śladami mojego taty”

witold jak nikt rozumiał słowo ojczyzna. walczył 
z bolszewikami w 1920 roku. Bronił Polski we wrześ-
niu 1939. Był jednym z  pierwszych organizatorów 
konspiracji. na ochotnika poszedł do auschwitz, by 
zaświadczyć o ludobójstwie. Po ucieczce służył w ak 
i walczył w Powstaniu warszawskim. Gdy upadło, tra-
fił do Sił zbrojnych na zachodzie. ale wrócił do kraju. 
By nie dopuścić do wyniszczenia narodu. Tu dopadli go 
agenci UB. Polska Ludowa odpłaciła mu hańbiącym 
procesem, torturami i strzałem w tył głowy. andrze-
jowi odebrano tatę. wzrastał z piętnem syna zdrajcy. 
Przez 67 lat nie mógł nawet pomodlić się nad grobem 
ojca. w PRL-u nie było dla niego miejsca. Trudno było 
o pracę, a o przeszłości nie wolno było mówić. Syn rot-
mistrza Pileckiego ma dziś 83 lata. nie musi już i nie 
chce milczeć. Rusza śladami ojca. Trafia do miejsc, któ-
re pamiętają witolda. i daje świadectwo...

Zbigniew Zborowski: 
„Pąki lodowych róż”

Latem 1939 roku natalia, córka dziedzi-
ców z  majątku na wołyniu, liczy zaledwie 17 
lat. wybuch wojny zastaje ją we Lwowie. wy-
darzenia, jakie stają się jej udziałem, szybko 
odzierają ją z  dziewczęcych marzeń. natalia 
zostaje zmuszona do podjęcia trudnych decy-
zji, a dokonane przez nią wybory odcisną pięt-
no na losach jej potomków... kilkadziesiąt lat 
później Bartek, wnuk natalii, musi stawić czo-
ła traumatycznym wspomnieniom. dla siebie 
i dla swojej żony anny. drążenie starej rodzin-
nej tajemnicy, w którą wplątana była nie tylko 
natalia, ale też PRL-owscy oraz sowieccy no-
table, budzi wojenne demony. Bo wojna prze-
cież się nie skończyła...

Międzynarodowy 

dzień 
kobiet 
wiejskich
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Koncert był wyrazem naszej pamięci dla najdoskonalszych muzycznych twórców, którzy zostawili nam imponujący dorobek.

zaduszki 
Muzyczne 
w GOk

7 listopada w Gminnym ośrodku kultury w wiązownie odbył się tradycyjny koncert 
zaduszkowy zorganizowany przez chór Mienia River.

Tematyka związana była ze wspo-
mnieniami nieżyjących już muzy-

ków, którzy zostawili ślad w  historii 
muzyki popularnej. Nie zabrakło świato-
wych przebojów, takich jak „earth Song” 
michaela JACKSoNA czy „What a  won-
derful world” Louisa ARmSTRoNGA. 

Jednak w  większości można było 
usłyszeć rodzimych artystów: Tadeusza 

NALePĘ, Annę JANTAR, marka GRe-
CHUTĘ... Staraliśmy się, aby nasze za-
duszki nie miały „żałobnego” charak-
teru, lecz były radosnym hołdem im 
złożonym. Pięknie dziękujemy za pełną 
salę, za chwilkę zamyślenia i zasłucha-
nia z mienia River. Do zobaczenia! ◘

Malwina Borkowicz
gok@gok-wiazowna.pl

zarząd Gminnej spółdzielni 
„samopomoc Chłopska” 

w wiązownie
podaje do publicznej wiadomości 

informację o przetargach ustnych – licytacji na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni, 
które odbędą się w siedzibie Spółdzielni pok. nr 6:

01.12.2015 r. godz. 16.30
Wola Ducka, gmina Wiązowna, 

ul. Słoneczna 1, działka nr ewid. 385 
o pow. 1700m2, zabudowana, 

pow. użytkowa ca 60m2 (sklep spożywczy)

01.12.2015 r. godz. 17.00
Warszawa, Wesoła, Stara Miłosna Trakt Brzeski 
33, działka nr ewid. 3 o pow. 1,0330 ha, zabudowana 

o pow. użytkowej 286 m2, staw o pow. ok. 2866 m2

08.12.2015 r. godz.17.00
Wiązowna teren w centrum miejscowości 

najatrakcyjniejsze miejsce, 
między ul. Lubelską 22 a ul. kościelną 7 

o pow. 4518m2, działki nr ewid. 216/2/4/8/9/24/26/28, 
666,667, część działek zabudowana.

zarząd Gminnej spółdzielni 
„samopomoc Chłopska” 

w wiązownie
oferuje atrakcyjne nieruchomości do wynajęcia lub sprzedaży:

powierzchnie sklepowe, usługowe, magazynowe oraz place do wynajmu 
w miejscowościach wiązowna, Glinianka, wola karczewska.

Przyjmujemy oferty i zapraszamy do negocjacji 
w siedzibie Spółdzielni Wiązowna, ul. Lubelska 57, 

tel. 22 789 01 22, 24.

nieruchomości pod działalność gospodarczą do sprzedaży 
w warszawie, wiązownie, Gliniance i w woli duckiej.

Informacji o planowanych przetargach udzielamy w siedzibie Spółdzielni. 
Ogłoszenia o przetargach publikujemy: 

www.gswiazowna.pl, www.otoDom.pl i w siedzibie Spółdzielni.

O GłOSZENIE O GłOSZENIE
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godz. 9.30 – Gminny Prze-
gląd Jasełek w  Wiejskim Domu 
Kultury „Nad Świdrem” w  Woli 
Karczewskiej

godz. 19.00  –  Relaksacja 
w  dź więk ach mis  i   gongów 
– GOK Wiązowna.
Gminny Ośrodek Kultury w  Wią-
zownie zaprasza wszystkich do 
zatrzymania się na chwilę i  wy-
ciszenia przed Świętami Bożego 
Narodzenia. Koncert relaksacyjny 
z  wykorzystaniem mis i  gongów, 
w  wykonaniu dr n. med. Małgo-
rzaty KRONENBERGER, wprowadzi 
nas w stan głębokiego relaksu. Od-
czujemy stabilizację emocji, spokój 
i równowagę. Koncert odbędzie się 
w  pozycji leżącej na karimatach 
(obowiązuje luźny strój).  Koncert 
jako prezent Gminnego Ośrodka 
Kultury dla mieszkańców jest bez-
płatny, ale ze  względu na ograni-
czoną liczbę miejsc obowiązują za-
pisy tel. 22 780 41 79.

godz. 19.00 – Samorządowe 
Spotkanie Opłatkowe w Sali Ban-
kietowej RAJ w Dziechcińcu

godz. 15.00 – godz. 15.00 – 
EKOmikołajki w Woli Karczewskiej.
W programie m.in.: finał konkursu 
„EKOozdoba choinkowa”, przedsta-
wienie „Mikołaj uczy dzieci segre-
gować śmieci”. Dla najmłodszych 
słodki poczęstunek i upominki.

godz. 18.00 – spektakl „Przy-
gody Piotrusia Pana” – Dom Kultury 
„Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej. 
Kultowa bajka muzyczna „Przygody 
Piotrusia Pana” w  wykonaniu Wią-
zowskiego Teatru Amatorskiego. 
Piotruś Pan zabiera do swojej krainy 
Bajlandii, troje dzieci: Wandę, Janka 
i  Michała. Zapraszamy do wspólne-
go przeżywania przygód w Bajlandii 
– spotkania ze strasznym Kapita-
nem Hakiem i  Piratami, dobrą Lilią 
Tygrysią i  wdzięcznym szczepem In-
dian Pikaninów, a  także śmiesznym 
Krokodylem – postrachem Piratów. 
Spektakl trwa ok. 60 min.

godz. 14.00 – Ubieranie choin-
ki na Placu Centrum w Wiązownie.

godz. 17.00 – Mikołajki w GOK 
Wiązowna. Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Wiązownie zaprasza dzieci na 
spotkanie świąteczne z Mikołajem. 
W programie: konkursy z nagroda-
mi, gry i zabawy.

godz. 18.00 – „PRL-u  wspo-
mnień czar” – Dom Kultury „Nad 
Świdrem” w Woli Karczewskiej.
Stowarzyszenie Miłośników Skubian-
ki (SMS), Gminny Ośrodek Kultury 
w  Wiązownie, Sołtys Woli Karczew-
skiej oraz mieszkańcy zapraszają na 
spektakl „PRL-u wspomnień czar”.
Wstęp za okazaniem Legitymacji 
PRL. Legitymacje – wejściówki do 
odebrania w  sklepie „Pod Kaszta-
nem” w Woli Karczewskiej, Biblio-
tece Publicznej w  Wiązownie ul. 
Kościelna 41, Bibliotece Publicznej 
w  Gliniance ul. Napoleońska 46. 
Mile widziane stroje z epoki.

listopad 
grudzień 

2015

godz. 13.00 – Dzień Wolontariu-
sza w Urzędzie Gminy w Wiązownie.
Obchody Międzynarodowego Dnia 
Wolontariusza

28
listopada

2
grudnia

Będzie się 
działo … 

6
grudnia

godz. 17.00 – Spotkanie autor-
skie w Bibliotece Publicznej w Duch-
nowie. Spotkanie z Mieczysławą ŁY-
SIK autorką książki „Wspomnienia 
z sybiru 1940-1946”. Wstęp wolny

godz. 14.00 – Otwarcie Dzien-
nego Domu „Senior – WIGROR” 
w Woli Karczewskiej.

godz. 17.00 – III Forum Go-
spodarcze Gminy Wiązowna w Sa-
li Bankietowej RAJ w Dziechcińcu.
Tematy spotkania:
1. Nowa perspektywa UE 2014 – 

2020 dla przedsiębiorców.
2. Promocja gospodarcza War-

szawskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego (WOF Expo)

3. Podsumowanie roku współpracy.
4. Podatki lokalne.
5. Biznes odpowiedzialny spo-

łecznie.
6. Nowoczesne metody zarzą-

dzania w samorządzie.

7
grudnia

8
grudnia

10
grudnia

13
grudnia

16
grudnia

21
grudnia

22
grudnia
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sPOtkaNIa ŚwIąteCzNe dla MIeszkaŃCÓw

Gminny Ośrodek kultury w wiązownie 
zaprasza mieszkańców do świetlic GOk na:

1. RODZINNE WARSZTATY 
ARTYSTYCZNE (2h) 
– przygotowanie ozdób, 
stroików świątecznych, 
dekorowanie pierników 
– zapisy u opiekunów 
świetlic i w Gok

2. SPOTKANIE OPŁATKOWE 
DLA MIESZKAŃCÓW 
– wspólne kolędowanie 
i poczęstunek zgodnie 
z poniższym harmonogramem:

28 listopada (sobota)
•	 dzieCHCinieC 

– 10.00 warsztaty 
– 12.30 spotkanie opłatkowe

•	 GLinianka 
– 12.30 warsztaty 
– 15.00 spotkanie opłatkowe

•	 woLa dUCka 
– 15.00 warsztaty 
– 17.30 spotkanie opłatkowe

5 grudnia (sobota)
•	 woLa kaRCzewSka 

– 10.00 warsztaty 
– 12.30 spotkanie opłatkowe

•	 MaJdan 
– 10.30 warsztaty 
– 13.00 spotkanie opłatkowe

•	 RadiÓwek 
– 12.30 warsztaty 
– 15.00 spotkanie opłatkowe

•	 ŻanęCin 
– 13.00 warsztaty 
– 15.30 spotkanie opłatkowe

•	 STeFanÓwka 
– 15.00 warsztaty 
– 17.30 spotkanie opłatkowe

•	 RzakTa 
– 15.45 warsztaty 
– 18.15 spotkanie opłatkowe

12 grudnia (sobota)
•	 kĄCk 

– 10.00 warsztaty 
– 12.30 spotkanie opłatkowe

•	 dUCHnÓw 
– 12.30 warsztaty 
– 15.00 spotkanie opłatkowe

•	 BoRYSzew 
– 15.00 warsztaty 
– 17.30 spotkanie opłatkowe

•	 GÓRaSzka 
– 15.30 warsztaty 
– 18.00 spotkanie opłatkowe

14 grudnia (poniedziałek)
•	 Gok wiązowna 

– 17.00 warsztaty 
– 19.30 spotkanie opłatkowe


