
POWIĄZANIA       KWIECIEŃ  2016

nr 5 (123)   kwiecień 2016

Powiązania



POWIĄZANIA       KWIECIEŃ  2016 www.tuwiazowna.pl

Zdobyliśmy prestiżową nagrodę przyznawaną 
najlepszym samorządom w Polsce! 

Z ogromną satysfakcją informu-
jemy, że Gmina Wiązowna zo-

stała wyróżniona tytułem Mazowiec-
ka Gmina Roku 2016 i statuetką Orła 
Polskiego Samorządu. Ta prestiżowa 
nagroda jest od dziecięciu lat przyzna-
wana przez Ogólnopolską Organiza-
cję Przedsiębiorców i Pracodawców 
– PRACODAWCY.PL. Kapituła na-

grody promuje samorządy i buduje ich 
pozytywny wizerunek, a także umac-
nia pozycję gmin podnoszących stan-
dard życia mieszkańców. Szczegól-
nie doceniane są samorządy otwarte  
i przychylne współpracy z inwesto-
rami i przedsiębiorcami. Celem ple-
biscytu jest budowanie i umacnianie 
pozycji samorządów pod kątem ich 

konkurencyjności oraz tworzenia ko-
rzystnych warunków rozwoju dla spo-
łeczności lokalnej.
To wyróżnienie jest dla nas dowodem 
na to, że kierunek zmian, który przy-
jęliśmy na początku tej kadencji jest 
dobrą drogą do tego, by podnosić po-
ziom życia naszych mieszkańców.  

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl
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„Powiązania” od kilku miesięcy zwiększają swój 
nakład. Zauważamy, że drukowane przez nas 
egzemplarze szybko znikają ze sklepów, szkół  
i przedszkoli. To nas bardzo cieszy! Jednocześnie 
zauważyli to reklamodawcy, którzy coraz częściej 
zgłaszają się  do nas z prośbą o zamieszczenie re-
klam.

Jest nam bardzo miło, że nasi przedsiębiorcy dostrze-
gli, że „Powiązania” cieszą się zaufaniem i popular-

nością wśród mieszkańców. Zależy nam jednak na tym, 
żeby samorządowy miesięcznik służył przede wszystkim 
mieszkańcom. Staramy się publikować jak najwięcej zdjęć  
i relacji z lokalnych wydarzeń. Chcemy przede wszystkim 
informować o rzeczach najważniejszych dla społeczeństwa. 
Co miesiąc, ograniczeni liczbą stron,  z trudem odrzucamy 
sporą część nadesłanych do nas tekstów. Od kilku miesię-
cy „Powiązania” mają już dodatkowe strony, ale mimo to 
podjęliśmy decyzję, że nie będziemy publikowali na nich 
reklam. Niezależnie od naszej decyzji dotyczącej reklam,  
z ogromną przyjemnością będziemy publikowali ogłosze-
nia o miejscach pracy, szkoleniach i kursach, w których 
mogliby wziąć udział mieszkańcy naszej gminy.

Dyskusja o tym czy samorządy powinny zarabiać na wy-
dawaniu lokalnej pracy w Polsce toczy się od lat. My sto-
imy na stanowisku, że publikowanie informacji jest obo-
wiązkiem samorządu. Tak jak budowa dróg i kanalizacji.  
Na tym też samorząd nie zarabia. Wierzymy, że nasza de-
cyzja będzie służyć  czytelnikom.                                  

Redakcja „Powiązań”

Bez reklam

Edukacja 24
- Sport 27
- Boisko Orlik
Kultura 29
- Międzynarodowy Dzień Książki
- Warszawska Syrenka

Z okazji Dnia Strażaka,
w imieniu władz samorządowych
i mieszkańców gminy Wiązowna

dziękujemy wszystkim strażakom
za bezinteresowną, ofiarną służbę

i działalność ratowniczą.
Dziękujemy za wychowanie młodzieży

w duchu pomocy drugiemu człowiekowi
oraz za zaangażowanie i współpracę

przyczyniającą się do rozwoju  
Naszej Gminy.

Życzymy wszystkim Druhnom i Druhom
sukcesów zawodowych,  

satysfakcji z pełnionej służby
oraz pomyślności w życiu osobistym.

 
Renata Falińska 
Przewodnicząca 

Rady Gminy Wiązowna

Janusz Budny 
Wójt Gminy Wiązowna
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Doktor Ewa. A właściwie dwie.
Dwie lekarki. Dwie Ewy. Obie od lat pracujące w naszej gminie. Obie znające setki naszych mieszkań-
ców. Obie znają ich problemy, obie obserwują, jak zmieniają się nasze przyzwyczajenia, nawyki i stan 
naszego zdrowia. O pracy lekarzy rodzinnych rozmawiamy z Ewą DREWNIAK i Ewą ŚMIGASIE-
WICZ.

Kto to jest lekarz rodzinny?

Ewa DREWNIAK: Do lekarza rodzinnego przychodzi-
my, gdy jesteśmy zaniepokojeni o zdrowie swoje i swo-
ich bliskich, gdy zauważamy u siebie pierwsze objawy 
choroby, gdy cierpimy. Zadaniem lekarza rodzinnego 
jest rozpoznać chorobę i ją leczyć albo, w przypadku 
gdy potrzebne jest specjalistyczne leczenie, pokierować 
do specjalisty lub szpitala. 

Ewa ŚMIGASIEWICZ: Oprócz tego lekarz rodzinny 
staje się dobrym znajomym. Jest kimś, kto zna nie tylko 
problemy zdrowotne pacjenta, ale też jego rodzinę czy 
problemy w pracy. Taki lekarz może służyć wsparciem 
nie tylko w kwestiach zdrowia. 

Mówi się, że szczególnie starsi ludzie często chodzą do 
lekarza, tylko po to, żeby porozmawiać. Podobno więk-
szość lekarzy tego nie lubi.

Ewa DREWNIAK: Nie zauważyłam, żeby starsi lu-
dzie nadużywali wizyt lekarskich. Leczenie pacjenta 
nie polega tylko na przepisywaniu leków. Rozmowa 
ze starszą osobą, i to na różne, pozornie niezwiązane 
ze zdrowiem tematy, jest jednym z elementów terapii. 
Bywa często, że starszy człowiek czuje się samotny  
i szuka pomocy w miejscu dla niego dostępnym, to jest 
u lekarza rodzinnego. Wówczas pojawia się w przy-
chodni częściej. Wszelkie inicjatywy wspomagające ak-
tywność starszych ludzi, takie na przykład, jak wspólne 
wyjazdy i spotkania, zmniejszają ich poczucie osamot-
nienia i odciążają lekarzy rodzinnych. Rola gminnych 
stowarzyszeń czy też domów seniora jest tutaj bardzo 
znacząca.

Ewa ŚMIGASIEWICZ: Jeśli spotkanie ze swoim dok-
torem i rozmowa z nim poprawia ich samopoczucie, to 
cel wizyty jest osiągnięty. Lekarz nie może „nie lubić” 
rozmawiać z ludźmi. Aby wykonywać ten zawód, trze-
ba ludzi lubić, lubić spotykać się z nimi i rozmawiać,  
a wiek rozmówcy jest bez znaczenia. 

Skoro o wieku mowa, to na drugim biegunie są nowo-
rodki i niemowlęta. To także pacjenci lekarzy rodzin-
nych.

Ewa ŚMIGASIEWICZ: I to bardzo ważni pacjenci! 

Dlatego ci mali pacjenci są pod szczególną opieką. Ta-
kie dzieci przechodzą okresowe bilanse. To okresowa 
ocena zdrowia i stanu ogólnego dziecka, którą się robi, 
by monitorować rozwój dziecka. I jeśli jest to koniecz-
ne, szybko reagować na pojawiające się nieprawidło-
wości.

Ewa DREWNIAK: Pierwsze miesiące życia dziecka 
są niezmiernie ważne dla jego rozwoju i rzutują na całe 
jego życie. Noworodek wkrótce po przybyciu ze szpi-
tala jest odwiedzany przez położną. Między trzecim  
a czwartym tygodniem życia badany jest przez leka-
rza-pediatrę w przychodni. Potem odbywają się kolej-
ne wizyty, podczas których sprawdzamy wagę, wzrost  
i postępy w rozwoju fizycznym i umysłowym. Równo-
cześnie rodzice otrzymują informację dotyczące właści-
wego żywienia i szczepień. 

Dużo się ostatnio mówi o modzie na nieszczepienie 
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dzieci. Niektórzy rodzice są przekonani, że szczepienia 
są niebezpieczne i przynoszą więcej szkody dziecku niż 
korzyści. Jakie jest Pań zdanie w tej sprawie?

Ewa DREWNIAK: Szczepienia są ogromnym osią-
gnięciem w historii medycyny. Pozwoliły one na ogra-
niczenie, a w niektórych przypadkach wyeliminowanie 
wielu bardzo groźnych chorób. Oczywiście, jak więk-

szość działań medycznych mogą nieść za sobą ryzyko 
powikłań. Jednak jest ono obecnie niewielkie i niepo-
równywalnie mniejsze od zagrożeń dla życia dziecka, 
jakie niosą ze sobą choroby zakaźne. Musimy pamiętać, 
że ciągle zagrażają nam choroby: odra, polio, krztusiec 
czy też bardzo niebezpieczna sepsa meningokokowa. 
Skutki zdrowotne tych chorób są bardzo poważne, czę-
sto wpływają na całe późniejsze życie człowieka. My-
ślę, że wielu rodziców lekceważy te choroby, bo ani oni, 
ani nawet ich rodzice, a więc dziadkowie dzieci, nie 
mieli z tymi chorobami do czynienia. Nie mieli właśnie 
dlatego, że zaczęliśmy się masowo szczepić!

Ewa ŚMIGASIEWICZ: Obecnie stosowane szcze-
pionki są zwykle bezpieczne. Jednakże niektóre z nich 
mogą wywołać niepożądane reakcje. Lekarze i pielę-
gniarki realizujący szczepienia ochronne znają objawy 
uboczne, jakie mogą wystąpić po szczepieniu i udzielają 

rodzicom stosownych informacji. Negatywne opinie na 
temat szczepionek prezentowane są często na stronach 
internetowych lub w programach telewizyjnych. Pośród 
tego medialnego chaosu rodzice mogą tracić zaufanie 
do szczepień, widząc w nich jedynie zagrożenia, a nie 
korzyści. Należy podkreślić, że objawy negatywne po-
jawiają się bardzo rzadko a korzyści, jakie daje dziecku 
szczepienie, są istotne. 

W 1999 roku WHO powołała Światowy Komitet Do-
radczy ds. Bezpieczeństwa Szczepień. W jego działa-
niach brane są pod uwagę wszystkie aspekty bezpiecz-
nego stosowania szczepień, a wnioski są systematycznie 
publikowane. Nieszczepienie dziecka jest dla niego 
znacznie większym zagrożeniem niż sama szczepion-
ka. I rodzice, którzy unikają szczepień powinni o tym 
pamiętać.

Pracują Panie w naszej gminie od lat. Czy w tym czasie 
zmieniła się wiedza mieszkańców o profilaktyce zdro-
wotnej? Czy jesteśmy świadomi w tej kwestii?

Ewa DREWNIAK: W naszej gminie pracuję już po-
nad dwadzieścia lat. Obecnie opiekuję się między in-
nymi dziećmi rodziców, którzy byli dwadzieścia lat 
temu moimi małymi pacjentami. Mogę stwierdzić, że 
w tym okresie nastąpił ogromny postęp w świadomości 
zdrowotnej mieszkańców. Obecnie prawie każdy star-
szy człowiek przyjmuje przepisane mu leki stałe. Moi 
pacjenci mają znacznie większą wiedzę o chorobach 
krążenia, nadciśnieniu i innych schorzeniach wieku po-
deszłego.

Ewa ŚMIGASIEWICZ: Osoby młode, często rodziny  
z małymi dziećmi to grupa pacjentów wykształconych, 
korzystających z Internetu, interesujących się zagadnie-
niami zdrowego stylu życia. Uczestniczą w zajęciach 
sportowych (fitness, biegi), organizują aktywny wypo-
czynek dla swoich rodzin, dbają o zdrowy styl żywienia. 

Druga grupa to osoby starsze, dla których często głów-
nym źródłem informacji jest wizyta w ośrodku zdrowia, 
rozmowa z lekarzem lub pielęgniarką. Między innymi 
dlatego w domu Senior-WIGOR w Woli Karczewskiej 
odbywają się zajęcia, które poszerzają wiedze seniorów 
o zdrowiu. Obecnie pacjent jest bardziej świadomy swo-
ich potrzeb zdrowotnych, oczekuje nie tylko troskliwej 
opieki medycznej, ale także działań w zakresie szeroko 
rozumianej profilaktyki zdrowotnej. Służy temu budo-
wa siłowni na świeżym powietrzu, boisk sportowych 
dla młodzieży, organizacja zajęć ruchowych dla róż-
nych grup wiekowych. I to wszystko w naszej gminie 
na szczęście się dzieje.                                                

Rozmawiał jan PoPławski 
j.PoPlawski@wiazowna.Pl
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Bolesławów:
Modernizacja ul. Bażantów – opracowy-
wanie założeń zadania

Boryszew:
Projektowanie budowy drogi nr 2703W 
pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockie-
go - faza projektowo-przygotowawcza

Projektowanie budowy drogi gminnej nr 
270820W w Boryszewie - kontynuacja 
prac rozpoczętych w 2015 r.

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu 
wokół świetlicy – podpisana umowa 
na dostawę i montaż urządzeń siłowni 
plenerowej   

Czarnówka:
Budowa chodnika przy ul. marsz.  
. Piłsudskiego – pomoc finansowa dla 
Powiatu Otwockiego - podpisano umowę 
z Powiatem Otwockim

Budowa sieci wodociągowej - faza 
projektowo-przygotowawcza 

Duchnów:
Budowa kanalizacji sanitarnej - faza 
projektowo-przygotowawcza

Budowa sieci wodociągowej ul. Wer-
beny i ul. Puchacza - procedura wyboru 
wykonawcy

Budowa sieci wodociągowej ul. Dłuska - 
procedura wyboru wykonawcy

Budowa sieci wodociągowej dz. nr ew. 
929/6 - procedura wyboru wykonawcy

Budowa sieci wodociągowej ul. Nizinna 
- faza projektowo-przygotowawcza

Modernizacja budynku świetlicy i bi-
blioteki w Duchnowie - faza projektowo-
przygotowawcza

Projektowanie oświetlenia ul. Pęclińskiej 
- faza projektowo-przygotowawcza

Projekt oświetlenia ul. Kwitnącej Jabłoni 
- faza projektowo-przygotowawcza

Remont ul. Kwitnącej Jabłoni – opraco-
wywanie założeń zadania

Dziechciniec:
Budowa oświetlenia ul. Dworska - faza 
projektowo-przygotowawcza

Projekt oświetlenia ul. Miodowej 25 faza 
projektowo-przygotowawcza
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Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna

W ramach projektu 
ma powstać liczący 

prawie 72 kilometry szlak 
rowerowy biegnący z Kar-
czewa do Sulejówka przez 
Otwock, Józefów, Wiązow-
nę i Halinów. Łączna war-
tość inwestycji  szacowana 
jest na ponad 70 milionów 
złotych. Wniosek o dofinan-
sowanie złożony zostanie 
w ramach RPO Wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata 
2014 – 2020, gdzie dofinansowanie 
może sięgać wysokości 80% wartości 
inwestycji. Jeśli projekt uzyska dota-
cję, to inwestycja zostanie zrealizowa-
na do końca czerwca 2018 roku.
Liderem projektu jest Józefów.  

72-kilometrowa ścieżka
rowerowa (10,3 km w Wiązownie)
Sześć gmin: Halinów, Józefów, Karczew, Otwock, Sulejówek oraz 
Wiązowna  podpisały 07.04.2016 r. porozumienia partnerskie. Sa-
morządy wspólnie będą składać projekt „Wybierzmy rower– Part-
nerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”.

W Wiązownie w ramach projektu pla-
nowana jest budowa na terenie gmi-
ny ponad 10 km ścieżki rowerowej. 
Szacowany koszt inwestycji to ponad  
8 mln złotych.                                                                                     

olga nowak 
o.nowak@wiazowna.pl 

Partnerzy porozumienia w sprawie ścieżki.

Z PrAC rADy GmINy
Wyjazdowa sesja Rady Gminy Wiązowna odbyła się 22 marca  
w Zakręcie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Rada 
zdecydowała, że sesje będą odbywały się również w innych częściach 
Gminy, nie tylko w Wiązownie. I tak w tym roku na wyjeździe sesje 
odbędą się jeszcze w Pęclinie (06.2016) oraz w Gliniance (09.2016). 

Na sesji podjęto 10 uchwał. Do 
najważniejszych należy decy-

zja o budowie chodnika przy szkole 
w Malcanowie i zgoda na zawarcie 
porozumienia partnerskiego z ościen-
nymi gminami na budowę prawie 72-
kilometrowego szlaku rowerowego.

Ponownie diety
Wysokość diet dla radnych pozostała 
na dotychczasowej wysokości. Zmia-
na nastąpiła adekwatnie do uchwały 
o dietach sołtysów tj. wykreślony zo-
stał zapis o potrąceniach 10% diety za 
każdą nieobecność. 

Pomoc finansowa dla powiatu
Gmina Wiązowna przekaże Powia-

towi Otwockiemu dodatkowe 160 
tys. zł na kontynuację budowy dro-
gi 2701W Majdan – Izabela oraz 80 
tys. zł, na modernizację drogi 2713W 
Wola Ducka - Wola Karczewska.  
W tym roku, tak jak w ubiegłym, 
Gmina Wiązowna będzie wspierać 
finansowo Powiat Otwocki po to, by 
wyremontować jak najwięcej dróg 
powiatowych na naszym terenie. 
W sumie z naszego budżetu powiat 
otrzyma 1 673 000,00 zł.

Pomoc rzeczowa dla powiatu
Radni podjęli decyzję o budowie 
chodnika w okolicy szkoły w Mal-
canowie. Zgodnie z zapowiedziami  
z ubiegłego roku chodnik o długości  
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Budowa oświetlenia ul. Olchowej 25 
faza projektowo-przygotowawcza

Wykup sieci wodociągowej w ul. Buko-
wej 25 faza projektowo-przygotowawcza

Emów:
Budowa sieci wodociągowej  - faza 
projektowo-przygotowawcza

Modernizacja ul. Sosnowej - zakończe-
nie prac projektowych

Modernizacja ul. Świderskiej i Krętej – 
opracowywanie założeń zadania

Projekt oświetlenia ul. Wiązowskiej - 
faza projektowo-przygotowawcza

Projektowanie kanalizacji sanitarnej  
w ul. Sosnowej i Gołębia - wykonano 
projekt sieci

Projektowanie kanalizacji sanitarnej dz. 
nr 181 – opracowywanie założeń zadania

Projektowanie kanalizacji sanitarnej w 
ul. Runa Leśnego/ Jagód - faza projekto-
wo-przygotowawcza

Zagospodarowanie terenu działki gmin-
nej – opracowywanie założeń zadania

Glinianka:
Budowa chodnika w ul. Wrzosowej – 
pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwoc-
kiego - podpisano umowę z Powiatem 
Otwockim

Budowa oświetlenia ul. Wawrzynieckiej 
- kontynuacja prac rozpoczętych  
w 2015 r., podpisano umowę na budowę 
oświetlenia

Modernizacja pracowni informatycznej 
w Szkole Podstawowej - faza projektowo 
- przygotowawcza

Projekt przebudowy ul. Kościelnej - kon-
tynuacja prac rozpoczętych w 2015 r.

Remont ul. Podzamcze – opracowywanie 
założeń zadania

Zagospodarowanie placu zabaw przy  
ul. Sosnowej – opracowywanie założeń 
zadania

Góraszka:
Naprawy i remonty dróg na terenie so-
łectwa – opracowywanie założeń zadania

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu 
wokół świetlicy wraz z doposażeniem – 
opracowywanie założeń zadania
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ok. 5 km będzie poprowadzony od 
szkoły w stronę Malcanowa i od szkoły 
w stronę Dziechcińca. Ta inwestycja, 
którą gmina wzięła na siebie, mimo, 
że droga, wzdłuż której poprowadzo-
ny będzie chodnik jest drogą powiato-
wą, znacznie poprawi bezpieczeństwo 
uczniów szkoły w Malcanowie. Prace 
związane z budową pierwszego etapu 
(ok. 500 m) zostaną przeprowadzone 
latem, a gmina postara się zakończyć 
ten etap budowy przed rozpoczęciem 
roku szkolnego. Koszt inwestycji  
w tym roku to 210 tys. zł.

Regulaminu Pomocy Zdrowotnej 
dla nauczycieli 
Rada, jak co roku określiła wysokość 
środków finansowych przeznaczo-
nych na pomoc zdrowotną dla nauczy-
cieli zatrudnionych na terenie Gminy 
Wiązowna. Jest to pula środków, które 
gmina musi obowiązkowo przezna-
czyć dla czynnych zawodowo na-
uczycieli, jak i tych przebywających 
na rencie lub emeryturze. W uchwa-
le ustalono także rodzaje świadczeń  
i warunki ich przyznawania.

Porozumienie partnerskie 
Rada wyraziła zgodę na zawar-

cie Porozumienia Partnerskiego 
celem ubiegania się o dofinanso-
wanie na realizację projektu pn. 
„Wybierzmy rower – Partnerstwo 
dla rozwoju komunikacji nisko-
emisyjnej WOF” pomiędzy Mia-
stem Józefowem, a Gminą Hali-
nów, Gminą Karczew, Miastem 
Otwockiem, Miastem Sulejówkiem  
i Gminą Wiązowna. 
Uroczyste podpisanie porozumienia 
nastąpiło w dniu 7 kwietnia 2016 
roku w Urzędzie Miasta Józefów. 

Darowizna drogi
Gmina przyjęła darowiznę drogi łą-
czącej publiczną drogę gminną ul. Ko-
ścielną z wewnętrzną drogą gminną 
ul. Dobrą w Zakręcie. Nieruchomość 
o szerokości 6 metrów została wy-
dzielona pod drogę i tak właśnie jest 
użytkowana. 

Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi 
Rada przyjęła roczny program opieki 
nad zwierzętami i zapobieganie ich 
bezdomności, w którym zostały za-
warte cele programu, m.in.

zapewnienie opieki nad zwierzę-1. 
tami z terenu Gminy Wiązowna;

54.XXII.2016 ws. zmian w uchwale Nr 157.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22.XII.2015 r. - 
uchwała budżetowa Gminy Wiązowna na 2016 rok z późn. zm.;

55.XXII.2016 ws. zmian w uchwale Nr 156.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22.XII.2015 r. 
w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2016- 2029 z późn. zm.;

56.XXII.2016 ws. zmian w Uchwale Nr 168.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015 
roku w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie;

57.XXII.2016 ws. diet radnych Rady Gminy Wiązowna;
58.XXII.2016 ws. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego na 

modernizację drogi powiatowej nr 2701W w miejscowościach Majdan i Izabela oraz na 
modernizację drogi powiatowej nr 2713W we wsi Wola Ducka/Wola Karczewska;

59.XXII.2016 ws. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego w postaci budowy ciągu 
pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W;

60.XXII.2016 ws. ustalenia Regulaminu Pomocy Zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wiązowna;

61.XXII.2016 ws. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego celem ubiegania się o 
dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wybierzmy rower– Partnerstwo dla rozwoju 
komunikacji niskoemisyjnej WOF” pomiędzy Miastem Józefowem, a Gminą Halinów, 
Gminą Karczew, Miastem Otwockiem, Miastem Sulejówkiem i Gminą Wiązowna;

62.XXII.2016 ws. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;
63.XXII.2016 ws. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiązowna w 2016 roku.
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Izabela:
Budowa sieci wodociągowej ul. Dębów - 
faza projektowo-przygotowawcza

Budowa świetlicy wiejskiej– faza przy-
gotowawcza budowy

Modernizacja drogi nr 2701W (Majdan 
– Izabela – Michałówek – Duchnów) – 
pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockie-
go - faza projektowo-przygotowawcza

Kąck:
Projekt oświetlenia ul. Majowej/ Sosno-
wej - faza projektowo-przygotowawcza

Wykonanie ogrzewania świetlicy wiej-
skiej – opracowywanie założeń zadania

Kopki:
Budowa ul. Jeździeckiej - kontynuacja 
prac rozpoczętych w 2015 r.

Projektowanie budowy drogi gminnej 
Lipowo – Kopki – Dziechciniec  
(ul. Trakt Napoleoński) – projekt - zada-
nie zakończone

Projekt oświetlenia ul. Nad Świdrem  
i ul. Radosnej - faza projektowo-przygo-
towawcza

Zagospodarowanie działki gminnej – 
trwają prace projektowe

Kruszówiec:
Budowa oświetlenia drogi gminnej 
270842 W (Glinianka – Kruszówiec) - 
faza projektowo-przygotowawcza

Modernizacja drogi powiatowej  
nr 2712W – pomoc rzeczowa dla Powia-
tu Otwockiego - podpisano umowę  
z Powiatem Otwockim

Lipowo:
Projektowanie budowa ul. Wypoczyn-
kowej – projekt  - kontynuacja prac 
rozpoczętych w 2015 r.

Rozbudowa infrastruktury sportowej - 
faza projektowo-przygotowawcza

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu 
dz. 147 - faza projektowo-przygoto-
wawcza

majdan:
Budowa kanalizacji sanitarnej - centralna 
część miejscowości - prace projektowe 
w toku

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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zmniejszenie populacji bezdom-2. 
nych zwierząt;

Przypomnijmy, że zgłoszenie bezdom-
nych zwierząt i wypadków z udziałem 
dzikich zwierząt można kierować pod 
nr 605 874 227 (Joanna KOCISZEW-
SKA – Wydział Ochrony Środowiska,  
e-mail: j.kociszewska@wiazowna.pl)

Zasłużeni dla Gminy Wiązowna
Ponadto na sesji wręczono kolejne 
tytuły Zasłużony dla Gminy Wiązow-
na – tym razem Ludomirowi BęT-
KOWSKIEMU w podziękowaniu 

za wiele lat pracy na rzecz niesienia 
pomocy zwierzętom, edukację w 
tym zakresie i niezachwianą empa-
tię poznawczą wobec osób i zwierząt 
oraz Czesławowi ZIEMIŃSKIE-
MU w podziękowaniu za działania 
na rzecz pomocy dzieciom i ich ro-
dzinom oraz ochrony dzieci przed 
wykluczeniem, złym traktowaniem  
i dyskryminacją poprzez prowadzenie 
świetlic środowiskowych na terenie 
gminy Wiązowna.                            

Paula woźnica 
p.woznica@wiazowna.pl

Wójt i Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna z laureatami tytułu „Zasłużony Dla 
Gminy Wiązowna”.

Mieszkańcy Zakrętu licznie przybyli na sesję.
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Budowa kanalizacji sanitarnej - 
wschodnia część miejscowości - prace 
projektowe w toku

Projekt oświetlenia ul. Przyleśnej - faza 
projektowo-przygotowawcza

Projekt oświetlenia ul. Słonecznej - faza 
projektowo-przygotowawcza

Projekt oświetlenia ul. Wesołej - faza 
projektowo-przygotowawcza

Zakup kruszywa na remont dróg 
gminnych znajdujących się w sołectwie - 
opracowywanie założeń zadania

malcanów:
Projektowanie budowy ciągu pieszo 
– rowerowego (Żanęcin – Glinianka) - 
kontynuacja prac rozpoczętych w 2015 r.

Projektowanie budowy ul. Podleśnej - 
kontynuacja prac rozpoczętych w 2015 r.

Projektowanie budowy ul. Żwirowej - 
zakończenie prac projektowych

Projekt oświetlenia ul. Akacjowej - opra-
cowywanie założeń zadania

Projekt oświetlenia ul. Granicznej - faza 
projektowo-przygotowawcza

Projekt oświetlenia ul. Kotliny - opraco-
wywanie założeń zadania

Projekt oświetlenia ul. Letniej - faza 
projektowo-przygotowawcza

Projekt oświetlenia ul. Szyszkowej - 
opracowywanie założeń zadania

Projekt oświetlenia ul. Żwirowej - faza 
projektowo-przygotowawcza

Szkoła Podstawowa - modernizacja  
i rozbudowa - kontynuacja prac rozpo-
czętych w 2015 r.

Zagospodarowanie terenu działki 211 - 
opracowywanie założeń zadania  

Osiedle Parkowe:
Modernizacja przedszkola - opracowy-
wanie założeń zadania

Wykonanie nakładki na drodze 
wewnętrznej na terenie osiedla - faza 
projektowo-przygotowawcza

Pęclin: 
Budowa oświetlenia ul. Letniskowej - 
trwa realizacja zadania

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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Takie inwestycje to tzw. zadanie 
własne gminy. Zwykle są one fi-

nansowane z budżetu. Ale budżet nie 
pozwala na przeprowadzenie wszyst-
kich inwestycji od razu. Od kilku lat 
przepisy pozwalają na podpisanie 
umowy między mieszkańcami  a gmi-
ną i współfinansowanie takich inwe-

Buduj z gminą!
Ty i Twoi sąsiedzi macie pomysł na budowę infrastruktury w Waszej 
okolicy? Chcecie, by pojawiły się tam latarnie, plac zabaw, a może 
chcecie uporządkować teren wokół Waszej świetlicy? Zapraszamy 
do współpracy!

stycji. Mieszkańcy oprócz tego, że 
przedstawiają swoją propozycję inwe-

stycji, określają także, jaki mogą 
wnieść wkład własny. To może 
być gotówka albo praca przy 
wykonaniu projektu. W ten spo-
sób gmina może jednocześnie 
przeprowadzać więcej zadań. 
Mieszkańcy coraz chętniej przy-
stępują do takiej współpracy. 
Niektóre projekty finansują na-
wet w połowie. Partycypowanie 
pozwala na wcześniejszą realiza-

cję przedsięwzięcia i często także na 
pozyskanie funduszy zewnętrznych. 
Zapraszamy Państwa do współudziału 
w takich projektach. Wystarczy zorga-
nizować się wraz z sąsiadami i zgłosić 
swój projekt do urzędu.                   

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

Inicjatywy lokalne 2014-2016 Urząd Gminy
Lp. Nazwa zadania Wartość zada-

nia [zł]
Udział miesz-
kańców [zł]

Udział Gminy 
[zł]

2014 r.

- - - - -

2015 r.

1 Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Willo-
wej w Majdanie- projekt i budowa

20 769,78 3 500 17 269,78

2 Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zakręt 
ul. Dobra – projekt i budowa

11 032,06 3 000 8 032,06

3 Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zakręt 
ul. Jana Pawła II i Piękna – projekt i budowa

39 691,12 12 000,00 27 691,12

4 Oświetlenie ul. Turkusowej w Majdanie - projekt 
i budowa

38 930,46 6 756,00 32 174,46

5 Oświetlenie ul. Górnej w Zakręcie - projekt 7 995,00 4 000,00 3 995,00

6 Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zakręt 
ul. Cisowa i Lawendowa – projekt i budowa

31 311,56 6 000,00 25 311,56

2016 r.

7 Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Mi-
chałówek – zadanie w trakcie realizacji – jest 
podpisana umowa inicjatywy lokalnej w 2016r. 
z mieszkańcami Michałówka

27 000,00 12 000,00 15 000,00

Razem 2014-2016 176  729,98 47 256,00 129 473,98

Dzięki wsparciu finansowym od mieszkańców, 
możemy budować drogi w szybszym tempie.

Więcej informacji:
oświetlenie uliczne:
Jan Wierzbicki 
j.wierzbicki@wiazowna.pl 
tel. 22 512 58 61

drogi, wodociągi, kanalizacja: 
Jerzy Okliński 
specjalista-drogi@zwik-wiazowna.pl 
tel. 22 789 01 33 wew. 204
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Modernizacja ul. Radosnej – pomoc 
rzeczowa dla Powiatu Otwockiego - faza 
projektowo-przygotowawcza

Wyposażenie i zagospodarowanie placu 
zabaw - trwają pracę projektowe

Poręby:
Remonty dróg gminnych w sołectwie - 
opracowywanie założeń zadania

radiówek: 
Likwidacja oczyszczalni ścieków  
i przełączenie sieci kanalizacyjnej do 
zamontowanej pompowni - opracowy-
wanie założeń zadania

Park Gminny im. Georga Bidwella - faza 
projektowo-przygotowawcza

rudka:
Remont ul. Jodłowej - etap II - opraco-
wywanie założeń zadania

rzakta: 
Budowa oświetlenia ul. Granicznej - faza 
projektowo-przygotowawcza

Budowa oświetlenia ul. Popławskiej - 
faza projektowo-przygotowawcza

Modernizacja drogi do gruntów rolnych 
- ul. Graniczna (Rzakta - Czarnów-
ka) - dokonano odbioru dokumentacji 
projektowej

Budowa sieci wodociągowej ul. Popław-
ska - faza projektowo-przygotowawcza

Budowa sieci wodociągowej ul. 
Mazowiecka - faza projektowo-przygo-
towawcza

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody - 
procedura wyboru wykonawcy

Stefanówka:
Budowa oświetlenia ul. Złotej - trwa 
realizacja zadania

Projekt oświetlenia ul. Żurawiej - faza 
projektowo-przygotowawcza

Remont ul. Klonowej - opracowywanie 
założeń zadania

Remont ul. Kruczej - opracowywanie 
założeń zadania

Wiązowna Gminna: 
Budowa oświetlenia ul. Polnej - trwa 
realizacja zadania 
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2014 r.

Lp. Nazwa zadania D ł u g o ś ć 
[mb] :

Wkład miesz-
kańców :

Wkład Gminy: Razem UWAGI:

1 Budowa sieci wodociągowej  w ul. Malwy 277 mb 22.500,00 zł 35.000,00 zł 
*27.960,00 zł- 
2013r. *5.000,00 
zł 2014r.

57 460,00 zł kontynuacja zada-
nia z 2013 r.

2 Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Majdanie 782 mb - 8.650,00zł 8 650,00 zł projekt

3 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiązowna 
Kościelna ul. Sadowa

325mb 20 000,00 zł 23 960,00 zł 43 960,00 zł

4 Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap I i II w 
tym: ul. Klonowa (cz. I dz. nr 298/1; cz II. dz. nr 205/13 
i 205/19)

285 mb 37.600,00 zł 64.190,00 zł- 2014 
r. *2.000,00 zł- 
2013 r.

101 790,00 zł

5 Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna 
w wodę w tym: sieć wodociągowa na dz. nr ew. 388, 749, 
243/8 w obrębie Wiązowna Kościelna, na dz. nr ew. 783/1, 
980, 803, 804, 1020, 996, 1035, 1063, 812/6 w obrębie 
Duchnów, na dz. nr ew. 560 obręb Kąck

3855,3 mb 82 157,00 zł 282 678,48 zł 364 835,48 zł kontynuacja zada-
nia z 2013 r.

6 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiązowna 
Gminna, dz. Nr 50/88

50 mb 9 700,00 zł - 9 700,00 zł Inicjatywa lokalna 
w całości Party-
cypowana  przez 
mieszkańców

7 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinianka, dz. 
Nr 665/10

78 mb 25 670,00 zł - 25 670,00 zł Inicjatywa Lokal-
na w całości Par-
tycypowana przez 
mieszkańców

2015 r.

1 Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Majdanie 782 mb 24.000,00 zł 92.620,00 zł 116 620,00 zł kontynuacja zada-
nia z 2014 r

2 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnówka ul. 
Lawendowa

300 mb 23.100,00 zł 15.660,00 zł 38 760,00 zł

3 Wykonie sieci wodociągowej w Izabeli 1298,5 mb 63.800,00 zł 29.450,00 zł 93 250,00 zł

4 Budowa sieci wodociągowej w Izabeli dz. nr 345 283 mb 12.560,00 zł 12.560,00 zł 25.120,00 zł

5 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Góraszka 388 mb 31 500,00 zł 9 660,00 zł 41 160,00 zł

6 Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie ul. Dłuska 1480 mb 7 800,00 zł - 7 800,00 zł projekt

7 Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie ul Werbeny i 
Puchacza

690 mb 24 000,00 zł 43 900,00 zł 67 900,00 zł rozpoczęcie za-
dania

8 Budowa sieci wodociągowej ul. Polna 247 mb 17 533,00 zł 4 967,00 zł 22 500,00 zł

9 Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Polna 322,8 mb 35 067,00 zł 58 333,00 zł 93 400,00 zł

10 Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie dz. nr 929/6 360 mb 1 000,00 zł - 1 000,00 zł rozpoczęcie za-
dania 

11 Budowa  kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej w Wiązownie 192 mb 6 000,00 zł 37 500,00 zł 43 500,00 zł

12 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  w Wiązownie 
od ul. Sadowej dz. nr 205/17, 204/4

80 mb -wodo-
ciąg 60 mb- 
kanalizacja

2 000,00 zł 28 600,00 zł 30 600,00 zł

13 Budowa sieci wodociągowej w Woli Duckiej 330 mb 3 700,00 zł - 3 700,00 zł rozpoczęcie za-
dania 

2016 r.

1 Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie ul Werbeny i 
Puchacza

149,1 mb 9 000,00 zł 16 000,00 zł 25 000,00 zł zakończenie zada-
nia z 2015 r

2 Budowa sieci wodociagowej w Woli Duckiej 330 mb 19 544,00 zł 25 356,00 zł 44 900,00 zł zakończenie zada-
nia z 2015 r

3 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Duchnów ul 
Dłuska

1480mb 37 800,00 zł 12 200,00 zł 50 000,00 zł realizacja zadania 
z 2015 r.

4 Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie dz. nr 929/6 360 mb 11 000,00 zł 34 000,00 zł 35 000,00 zł zakończenie zada-
nia z 2015 r

5 budowa sieci wodociągowej w ul. Duchnowskiej 
w Wiązownie

80 mb 4 000,00 zł 14 000,00 zł 18 000,00 zł

6 Budowa sieci wodociągowej w Rzakcie ul. 
Popławska 

150 mb 7 500,00 zł 19 000,00 zł 26 500,00 zł

7 Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w Emowie 
ul. Runa Leśnego, ul. Jagód

280 mb 4 900,00 zł - 4 900,00 zł

8 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  w 
Wiązownie ul. Sadowa

50mb- wodo-
ciąg 40 mb- 
kanalizacja

12 300,00 zł 12 300,00 zł 24 600,00 zł

9 Budowa sieci wodociągowej w Czarnówce i Rzakcie 630 mb 34 500,00 zł 34 500,00 zł 69 000,00 zł

10 Budowa sieci wodociagowej w  ul. Nizinnej w 
Duchnowie

10 mb 1 500,00 zł 4 500,00 zł 6 000,00 zł

11 Budowa sieci wodociagowej  w ul. Mazowieckiej 
w Rzakcie

40 mb 6 000,00 zł 5 000,00 zł 11 000,00 zł

12 Budowa sieci wodociągowej w Izabeli ul. Dębów 270 mb 17 600,00 zł 17 400,00 zł 35 000,00 zł

13 Budowa sieci wodociągowej w Wiązownie Kościel-
nej dz. nr 298/7, 299/4, 298/12

60 mb 6 000,00 zł 8 500,00 zł 14 500,00 zł

14 Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągo-
wej w Zakręcie ul. Świerkowa i ul. Wąska

400 mb 10 010,00 zł 46 900,00 zł 57 000,00 zł

Inicjatywy Lokalne 2014-2016 ZWIK



POWIĄZANIA       KWIECIEŃ  2016

Likwidacja SUW i studni - trwa procedu-
ra wyboru wykonawcy  

Projektowanie budowy ul. Polnej i Brzo-
zowej - kontynuacja prac rozpoczętych 
w 2015 r.

Projektowanie przebudowy ul. Ogrodo-
wej - zakończono prace projektowe

Przebudowa przepustu pod ul. Leśną - 
opracowywanie założeń zadania

Remont ul. Klonowej - opracowywanie 
założeń zadania

Zagospodarowanie Parku Centrum 
Wiązowna III etap - faza projektowo-
przygotowawcza

Zagospodarowanie ogólnodostępnej 
przestrzeni publicznej w Centrum 
Wiązowny – etap V - opracowywanie 
założeń zadania

Wiązowna Kościelna:
Budowa chodnika przy ul. Pęclińskiej 
(od ul. Kościelnej do ul. Sarniej) - faza 
projektowo-przygotowawcza

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Kwiatowej/ Niezapominajki - opracowy-
wanie założeń zadania

Budowa wodociągu i kanalizacji sani-
tarnej w ul. Sadowej - trwa realizacja 
zadania

Budowa oświetlenia ul. Spokojnej - trwa 
realizacja zadania

Budowa sieci wodociągowej w ul. Duch-
nowskiej - trwa realizacja zadania

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kwia-
towej - opracowywanie założeń zadania

Budowa sieci wodociągowej dz. nr 
298/7;299/4;298/12 - trwa realizacja 
zadania

Budowa kanalizacji Żanęcin – Radió-
wek, etap II - faza projektowo-przygo-
towawcza

Naprawy i remonty dróg na terenie so-
łectwa - opracowywanie założeń zadania

Rozbudowa infrastruktury sportowej - 
faza projektowo-przygotowawcza

Wykup działki nr 538 (ul. Kwiatowa, 
Rezedowa, Stokrotki) - opracowywanie 
założeń zadania

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna

SAMORZĄD
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2014 r.

Lp. Nazwa zadania D ł u g o ś ć 
[mb] :

Wkład miesz-
kańców :

Wkład Gminy: Razem UWAGI:

1 Budowa sieci wodociągowej  w ul. Malwy 277 mb 22.500,00 zł 35.000,00 zł 
*27.960,00 zł- 
2013r. *5.000,00 
zł 2014r.

57 460,00 zł kontynuacja zada-
nia z 2013 r.

2 Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Majdanie 782 mb - 8.650,00zł 8 650,00 zł projekt

3 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiązowna 
Kościelna ul. Sadowa

325mb 20 000,00 zł 23 960,00 zł 43 960,00 zł

4 Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap I i II w 
tym: ul. Klonowa (cz. I dz. nr 298/1; cz II. dz. nr 205/13 
i 205/19)

285 mb 37.600,00 zł 64.190,00 zł- 2014 
r. *2.000,00 zł- 
2013 r.

101 790,00 zł

5 Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna 
w wodę w tym: sieć wodociągowa na dz. nr ew. 388, 749, 
243/8 w obrębie Wiązowna Kościelna, na dz. nr ew. 783/1, 
980, 803, 804, 1020, 996, 1035, 1063, 812/6 w obrębie 
Duchnów, na dz. nr ew. 560 obręb Kąck

3855,3 mb 82 157,00 zł 282 678,48 zł 364 835,48 zł kontynuacja zada-
nia z 2013 r.

6 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiązowna 
Gminna, dz. Nr 50/88

50 mb 9 700,00 zł - 9 700,00 zł Inicjatywa lokalna 
w całości Party-
cypowana  przez 
mieszkańców

7 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinianka, dz. 
Nr 665/10

78 mb 25 670,00 zł - 25 670,00 zł Inicjatywa Lokal-
na w całości Par-
tycypowana przez 
mieszkańców

2015 r.

1 Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Majdanie 782 mb 24.000,00 zł 92.620,00 zł 116 620,00 zł kontynuacja zada-
nia z 2014 r

2 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnówka ul. 
Lawendowa

300 mb 23.100,00 zł 15.660,00 zł 38 760,00 zł

3 Wykonie sieci wodociągowej w Izabeli 1298,5 mb 63.800,00 zł 29.450,00 zł 93 250,00 zł

4 Budowa sieci wodociągowej w Izabeli dz. nr 345 283 mb 12.560,00 zł 12.560,00 zł 25.120,00 zł

5 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Góraszka 388 mb 31 500,00 zł 9 660,00 zł 41 160,00 zł

6 Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie ul. Dłuska 1480 mb 7 800,00 zł - 7 800,00 zł projekt

7 Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie ul Werbeny i 
Puchacza

690 mb 24 000,00 zł 43 900,00 zł 67 900,00 zł rozpoczęcie za-
dania

8 Budowa sieci wodociągowej ul. Polna 247 mb 17 533,00 zł 4 967,00 zł 22 500,00 zł

9 Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Polna 322,8 mb 35 067,00 zł 58 333,00 zł 93 400,00 zł

10 Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie dz. nr 929/6 360 mb 1 000,00 zł - 1 000,00 zł rozpoczęcie za-
dania 

11 Budowa  kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej w Wiązownie 192 mb 6 000,00 zł 37 500,00 zł 43 500,00 zł

12 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  w Wiązownie 
od ul. Sadowej dz. nr 205/17, 204/4

80 mb -wodo-
ciąg 60 mb- 
kanalizacja

2 000,00 zł 28 600,00 zł 30 600,00 zł

13 Budowa sieci wodociągowej w Woli Duckiej 330 mb 3 700,00 zł - 3 700,00 zł rozpoczęcie za-
dania 

2016 r.

1 Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie ul Werbeny i 
Puchacza

149,1 mb 9 000,00 zł 16 000,00 zł 25 000,00 zł zakończenie zada-
nia z 2015 r

2 Budowa sieci wodociagowej w Woli Duckiej 330 mb 19 544,00 zł 25 356,00 zł 44 900,00 zł zakończenie zada-
nia z 2015 r

3 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Duchnów ul 
Dłuska

1480mb 37 800,00 zł 12 200,00 zł 50 000,00 zł realizacja zadania 
z 2015 r.

4 Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie dz. nr 929/6 360 mb 11 000,00 zł 34 000,00 zł 35 000,00 zł zakończenie zada-
nia z 2015 r

5 budowa sieci wodociągowej w ul. Duchnowskiej 
w Wiązownie

80 mb 4 000,00 zł 14 000,00 zł 18 000,00 zł

6 Budowa sieci wodociągowej w Rzakcie ul. 
Popławska 

150 mb 7 500,00 zł 19 000,00 zł 26 500,00 zł

7 Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w Emowie 
ul. Runa Leśnego, ul. Jagód

280 mb 4 900,00 zł - 4 900,00 zł

8 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  w 
Wiązownie ul. Sadowa

50mb- wodo-
ciąg 40 mb- 
kanalizacja

12 300,00 zł 12 300,00 zł 24 600,00 zł

9 Budowa sieci wodociągowej w Czarnówce i Rzakcie 630 mb 34 500,00 zł 34 500,00 zł 69 000,00 zł

10 Budowa sieci wodociagowej w  ul. Nizinnej w 
Duchnowie

10 mb 1 500,00 zł 4 500,00 zł 6 000,00 zł

11 Budowa sieci wodociagowej  w ul. Mazowieckiej 
w Rzakcie

40 mb 6 000,00 zł 5 000,00 zł 11 000,00 zł

12 Budowa sieci wodociągowej w Izabeli ul. Dębów 270 mb 17 600,00 zł 17 400,00 zł 35 000,00 zł

13 Budowa sieci wodociągowej w Wiązownie Kościel-
nej dz. nr 298/7, 299/4, 298/12

60 mb 6 000,00 zł 8 500,00 zł 14 500,00 zł

14 Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągo-
wej w Zakręcie ul. Świerkowa i ul. Wąska

400 mb 10 010,00 zł 46 900,00 zł 57 000,00 zł

Zmienić gminę na lepsze

Czym jest rewitalizacja i jej pro-
gram ?
Zgodnie z przepisami nowej ustawy, 
rewitalizacja jest procesem umożli-
wiającym wyprowadzenie ze stanu 
kryzysowego obszarów zdegradowa-
nych  poprzez  podejmowanie działań 
na rzecz społeczności lokalnej, prze-
strzeni publicznej oraz lokalnej gospo-
darki. Narzędziem umożliwiającym 
podjęcie takich działań jest Gminny 
Program Rewitalizacji. 

Program rewitalizacji wyznaczać bę-
dzie kierunki działań rewitalizacyj-
nych, a głównym celem programu bę-
dzie aktywna rewitalizacja społeczna, 
przestrzenno – funkcjonalna oraz śro-
dowiskowa. Jednym zdaniem: zmieni-
my gminę na lepsze.

Jak wyglądają prace?
Proces stworzenia Gminnego Pro-
gramu Rewitalizacji jest procesem 
złożonym, wymagającym dużego 
nakładu pracy przy jednoczesnym 
czynnym udziale społeczeństwa. 
Jednym z etapów opracowania pro-
gramu jest wyznaczenie obszarów 
zdegradowanych i kryzysowych na 

Gminy z terenu Województwa Mazowieckiego mając w perspekty-
wie możliwość pozyskania dofinansowań na działania rewitalizacyj-
ne, podjęły prace nad stworzeniem Gminnych Programów Rewita-
lizacji. Sam dokument, jak również działania zawarte w programie 
rewitalizacji pozwolą podnieść szanse gmin i ich mieszkańców na 
uzyskanie dofinansowań ze środków europejskich na lata 2014 – 
2020.

terenie Gminy Wiązowna.
Podstawą przygotowania rzetelnego 
dokumentu jest przeprowadzenie an-
kietyzacji i warsztatów wśród miesz-
kańców, przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowych, które umożliwią wy-
pracowanie koncepcji oraz wskazanie 
głównych kierunków działań. W celu 
koordynacji prac nad opracowaniem 
programu, wójt powołał Zespół ds. re-
witalizacji. Zespół będzie nadzorował 
i organizował proces opracowywania 

programu, koor-
dynował spotkania  
i warsztaty prowa-
dzone w ramach 
konsultacji spo-
łecznych oraz brał 
udział w formuło-
waniu założeń.

Jakie efekty?
Poprawa prze-
strzeni publicznej 
w ramach rewita-
lizacji wpłynie na 
podniesienie atrak-
cyjności terenów 
Gminy Wiązowna. 

Jednym z kluczowych elementów jest 
wykorzystanie wewnętrznego poten-
cjału obszaru, który ze względu na 
swoje położenie, wartość historyczną 
oraz dobre warunki komunikacyjne 
posiada potencjał rozwojowy.
O stanie realizacji projektu będzie-
my informować Państwa na bieżąco. 
W przypadku pytań dot. opracowania 
programu rewitalizacji należy kontak-
tować się z Eweliną KOWALSKĄ – 
Inspektorem w Wydziale Inwestycji 
Urzędu Gminy Wiązowna, tel. 22 512 
58 64.                                              

ewelina kowalska 
e.kowalska@wiazowna.Pl
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Wola Ducka:
Budowa oświetlenia ulicznego  
ul. M. Dąbrowskiej/ Trakt Lubelski - 
faza projektowo-przygotowawcza

Modernizacja ul. Słonecznej – pomoc 
rzeczowa dla Powiatu Otwockiego - 
opracowywanie założeń zadania

Remont ul. Spacerowej - opracowywanie 
założeń zadania

Remont ul. Wiosennej - opracowywanie 
założeń zadania

Budowa sieci wodociągowej - trwa 
procedura wyboru wykonawcy

Zagospodarowanie terenu świetlicy wiej-
skiej  - faza projektowo-przygotowawcza

Wola Karczewska:
Modernizacja ul. Leszczyny – pomoc 
rzeczowa dla Powiatu Otwockiego - faza 
projektowo-przygotowawcza

Zagospodarowanie terenu działki nr 285 
- faza projektowo-przygotowawcza

Zakręt:
Projektowanie przebudowy ul. Asfal-
towej – pomoc rzeczowa dla Powiatu 
Otwockiego - faza projektowo-przygo-
towawcza

Budowa sieci wodociągowej ul. Wąska 
i Świerkowa - faza projektowo-przygo-
towawcza

Budowa sieci wodociągowej – centralna 
część miejscowości - trwa procedura 
wyboru wykonawcy

Budowa oświetlenia ul. Górnej - trwa 
realizacja zadania

Budowa oświetlenia ul. Sosnowej  - trwa 
realizacja zadania

Projektowanie budowy ul. Kościelnej - 
kontynuacja prac rozpoczętych w 2015 r.

Projekt przebudowy ul. Długiej wraz z 
odcinkami dojazdów - faza projektowo-
przygotowawcza

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu 
działki nr ew. 138/4 – Ośrodek Integracji 
„Zakącik” - faza projektowo-przygoto-
wawcza

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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Wiosenna naprawa dróg

Chcemy urzeczywistnić 
dane zgłaszane w dekla-

racjach podatkowych. Część 
mieszkańców rozbudowuje 
swoje nieruchomości i nie 
pamięta, że nowo posta-
wiony na własnym terenie 
budynek należy zgłosić do 
urzędu. Część skarży się, że 
płaci za dużo – to też zwe-
ryfikujemy. Jeżeli nie wie-
dzą Państwo, czy naliczany 
Państwu podatek jest wła-
ściwy, jeśli mają Państwo 
wątpliwości w tej sprawie -  
nasi urzędnicy chętnie odpowiedzą na 
wszystkie pytania:Wydział Podatków, 
tel. 22 512 58 09 lub 22 512 58 42.
Urzędnicy kontrolujący nieruchomo-
ści będą mieli przy sobie identyfikato-
ry wydane przez urząd gminy. Zależy 
nam na tym by prawidłowo naliczać 
podatki lokalne. To dzięki nim Gmina 

Część ul. Wrzosowej 
w Gliniance; Rzakta 

ul. Pólko; Malcanów ul. 
Leśna;  Żanęcin ul. Gości-
niec; Duchnów ul. Nizinna; 
Kopki ul. Trakt Napoleoń-
ski; Kopki ul. Radosna i ul. 
Nad Świdrem; Zakręt ul. 
Nowa; Emów ul. Sosnowa; 
Wola Ducka ul. Zdrojowa, 
ul. Wiosenna ul. Sportowa; 
Boryszew droga gminna nr 
27082W.
Część dróg już została wyrównana, 
na niektórych odcinkach oczyszczono 
pobocza i wywieziono z nich nadmiar 
ziemi nadając tym samym jezdni od-
powiedni profil. O kolejnych napra-
wach będziemy na bieżąco informo-
wali na stronie www.tuwiazowna.pl 

oraz w „Powiązaniach”.
Jeśli drogi gminne w Państwa okolicy 
wymagają interwencji prosimy o kon-
takt pod numerem: 22 789 01 33 wew. 
204                                                

Bogusław maRkowski 
kieRownik-dRogi@zwik-wiazowna.pl

Zaczynamy kontrole podatkowe
W maju rozpoczynamy kontrole nieruchomości na terenie naszej gminy. Urzędnicy 
będą sprawdzali metraże budynków mieszkalnych i gruntów. W ten sposób spraw-
dzimy, czy prawidłowo naliczane są podatki lokalne. 

Wiązowna może np. remontować dro-
gi czy budować kanalizację i oświetle-
nie. 24% dochodów Gminy Wiązowna 
pochodzi właśnie z podatków lokal-
nych. To jest nasz wspólny interes!                                               
                                                          

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

W kwietniu Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który od początku 
roku odpowiada za utrzymanie dróg gminnych zlecił prace na nastę-
pujących drogach.
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Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
Zagospodarowanie terenu wokół przed-
szkola - opracowywanie założeń zadania

Żanęcin:
Budowa kanalizacji Żanęcin – Radió-
wek, etap II - faza projektowo-przygo-
towawcza

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu 
działki wokół świetlicy wiejskiej - faza 
projektowo-przygotowawcza

Zadania ogólnogminne:
Budowa wiat przystankowych na terenie 
gminy - faza projektowo-przygotowaw-
cza

Projektowanie budowy ciągu pieszo 
– rowerowego wzdłuż drogi wojewódz-
kiej 721 w ramach ZIT - kontynuacja 
prac rozpoczętych w 2015 r. Podpisano 
porozumienie, na mocy którego zostanie 
złożony wniosek o dofinansowanie 
inwestycji na terenie 6 gmin (Karczew, 
Otwock, Józefów, Wiązowna, Halinów  
i Sulejówek) w ramach RPO WM. 

Systemowa modernizacja obiektów 
gminnych wykorzystaniu odnawialnych 
źródeł energii w formule partnerstwa 
publiczno–prywatnego - kontynuacja 
prac rozpoczętych w 2015 r.

LEGENDA:
Opracowywanie założeń 

Faza projektowa / przygotowawcza 

Kontynuacja /lub/ procedyra wyłonienia 
wykonawcy

Realizacja zadania  /lub/ Pozwolenia na 
budowę

Zadanie zakończone

olga nowak 
o.nowak@wiazowna.pl

Aktualnie zajmuje się do-
mem oraz córeczką Wiktorią  

(8 lat) i małym synkiem Bartoszem 
(1 rok). Jej pasją jest gotowanie. 
Serdecznie witamy panią Agniesz-

Nowe statuty sołeckie 
i osiedlowe
Od 19 kwietnia 2016 r. na 

terenie naszej gminy obo-
wiązują nowe statuty sołectw 
i osiedli. Poprzednie, z 2000 
r., nie przystawały do rzeczy-
wistości i wymagały doprecy-
zowania i uregulowania spraw 
do tej pory nieunormowanych. 
Nowe statuty były konsulto-
wane z mieszkańcami. Zostały 
uchwalone przez Radę Gminy  
i po opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym stały się obowiązu-
jącym u nas prawem miejsco-
wym. Statuty są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna  
oraz u sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.                                   

Redakcja 
tukontak@wiazowna.pl

Kto się melduje, ten gminę 
buduje

Nasza 11 600 mieszkanka z wójtem.

Jest nas coraz więcej.  7 kwietnia 2016 r. pani Agnieszka KRÓLIK 
została zameldowała  jako 11 600 mieszkanka naszej gminy. Pani 
Agnieszka  ma 30 lat i mieszka ze swoją rodziną w Pęclinie, skąd 
pochodzi jej małżonek. 

kę wśród nas i zachęcamy tych 
niezameldowanych do dołączenia 
do naszej wspólnoty.
Jeżeli mieszkasz w naszej gminie, 
a nie chcesz lub nie możesz się za-
meldować, to pamiętaj, aby przy 
rozliczaniu PIT za 2015 rok wpi-
sać miejsce zamieszkania: Gmina 
Wiązowna. Dzięki temu będzie-
my mieli pieniądze na inwestycje  
i rozwój. We wszystkich formalno-
ściach pomogą nasi urzędnicy.
Przypominamy, że trwa konkurs 
na 12 000 mieszkańca gminy, każ-
dy co setny mieszkaniec zostaje 
wyróżniony pakietem powitalnym,  
a na zwycięzcę czeka nagroda 
główna – weekend w SPA.        

AgnieszkA kijowskA 
A.kijowskA@wiAzownA.pl
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regulacja mienia gromadzkiego
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Przystąpiliśmy do regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiących mienie gromadzkie położo-
nych w miejscowościach Góraszka i Rzakta. Zgodnie z decyzją Starosty Otwockiego, podajemy do pu-
blicznej wiadomości treść tej decyzji.
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Oprócz codziennych warsztatów 
terapii zajęciowej, dodatkowo 

trzy razy w tygodniu odbywają się 
spotkania z fizjoterapeutą. Zajęcia są 
kreatywne, uwzględniają indywidual-
ne potrzeby i preferencje danej osoby. 
Każdy ma dostosowany plan uspraw-
niania. Przed rozpoczęciem rehabi-
litacji wśród uczestników jest prze-
prowadzany wywiad dotyczący stanu 
zdrowia i za każdym razem mierzone 
ciśnienie krwi. W dokumentacji me-
dycznej zaś znajdują się indywidual-
ne karty postępu. Dzięki temu można 
na bieżąco monitorować stan zdrowia 
naszych podopiecznych. Dla osób ze 
schorzeniami narządu ruchu, np. po 
endoprotezoplastyce stawów czy po 
przebytych udarach, przewidziane są 
ćwiczenia wzmacniające siłę mięśnio-
wą, zwiększające zakres ruchomości 
stawów, ćwiczenia równowagi i stabi-
lizacji. W ramach kompleksowej reha-
bilitacji sprawdzany jest także sposób 
chodu pacjentów, kontrolowana po-
stawa ciała i inne obecne dysfunkcje. 
Placówka dysponuje dużą liczbą przy-
borów rehabilitacyjnych typu matera-
ce, drabinki, berety sensoryczne, piłki 
o różnych wielkościach, laski gim-
nastyczne. Sprawia to, że zajęcia są 
ciekawe i niestandardowe i za każdym 
razem można liczyć na pomysłowość 
naszego terapeuty. 

Lepsze życie dla seniorów!
Od listopada Seniorzy mieszkający na terenie gminy Wiązowna odkrywają zalety swojego wieku w pla-
cówce „Senior-WIGOR”. Jest to miejsce, gdzie spotkają ciekawe osoby w podobnym wieku, spędzają 
czas w przyjemny i zorganizowany sposób.

Są tworzone m.in. tory przeszkód  
o różnych stopniach trudności, ćwi-
czenia ogólnousprawniające, po któ-
rych może nastąpić złagodzenie bólu 
np. w obrębie kręgosłupa. Wśród 
uczestników jest również osoba nie-
widoma, która także może liczyć na 
indywidualnie dobrane zajęcia: są 
przygotowane specjalne piłki dźwię-
kowe poprawiające koordynację. Ta-
kie zajęcia sprawiają wiele radości  
i satysfakcji. Mamy także miejsce do 
ćwiczenia sprawności manualnej ręki, 
gdzie wykorzystane są wałki i małe pi-
łeczki. Dzięki wiedzy i doświadczeniu 
naszego fizjoterapeuty można także 
liczyć na korzystanie z Kinesio Tapin-

gu, czyli oklejania okolic bólowych 
specjalnymi taśmami. Złagodzenia 
dolegliwości lub nawet ustąpienie za-
uważa się od razu po naklejeniu taśm. 
Ogromną zaletą jest obecna w trakcie 
ćwiczeń muzyka (można dokonywać 
wyboru repertuaru), co zwiększa kom-
fort pacjentów.

Dzięki nadchodzącej wiośnie otwiera 
się możliwość prowadzenia zajęć na 
świeżym powietrzu; przewidziane są 
spacery, ćwiczenia grupowe, gimna-
styka. Wszystkie zajęcia mają na celu 
ulepszyć naszym uczestnikom jakość 
życia codziennego przez poprawienie 
sprawności fizycznej. Najstarsi uczest-
nicy mają ponad 90 lat! Ich energia 
jest godna podziwu, a samopoczucie  
z dnia na dzień coraz lepsze, co świad-
czy o profesjonalizmie świadczonych 
usług rehabilitacyjnych.

Wszystkie osoby zainteresowane 
uczestnictwem w zajęciach oferowa-
nych przez Dzienny Dom „Senior-WI-
GOR” zapraszamy do naszego Domu. 
Informacja o wolnych miejscach  
w DD „Senior-WIGOR” udzielana 
jest telefonicznie pod nr 505 599 703 
lub osobiście w siedzibie Dziennego 
Domu „Senior-WIGOR” w godz. 8.00 
– 16.00.                                     

jolanta Bogucka 
senioR.wigoR@wP.Pl

Tak też ćwiczymy.

Ćwiczenia z uśmiechem.Nie tak trudno.
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List otwarty Wójta Gminy Wiązowna do przedsiębiorców i biznesmenów z terenu gminy.

Szanowni Państwo,
kilka miesięcy temu Gmina Wiązowna przyłączyła się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej 
Rodziny. Chcemy wspierać rodziny wielodzietne mieszkające w naszej okolicy. Dlatego zaofero-
waliśmy im dopłaty do wody, zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury, posiłków w szkołach. To dla nas 
ważne, by rodziny, w których wychowuje się więcej niż troje dzieci miały nasze szczególne wsparcie. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, że w ten sposób inwestujemy w kolejne pokolenia mieszkańców Gminy 
Wiązowna. W nasz rozwój i przyszłą pozycję. Po kilku miesiącach wiemy, że program działa i cie-
szy się coraz większym powodzeniem. Nadszedł czas by zaprosić do tego programu także Państwa. 
 
Rodziny wielodzietne to dobrzy, stali klienci. To konsumenci, którzy na co dzień korzystają z Pań-
stwa usług. Przyłączając się do naszego programu, proponując tym rodzinom zniżki, ulgi i bonusy 
zyskają Państwo ich lojalność i przywiązanie. Staną się Państwo nie tylko przedsiębiorcami ale  
i lokalnymi filantropami, którzy patrzą w przyszłość i rozumieją wyzwania demografii. Zadbaliśmy 
o to by przystępując do programu było dla Państwa proste. By nie angażowało Państwa czasu i nie 
wymagało zbyt wiele formalności.

Przedsiębiorcy to wyjątkowa grupa ludzi. Obdarzonych intuicją i wiedzą, która na co dzień pozwa-
la prowadzić biznes. Wierzę w tę intuicję i już dziś cieszę się na możliwość współpracy z Państwem. 
Jestem pewien, że wspólnie możemy zadbać o przyszłość naszej gminy!

                                          janusz Budny

wójt gminy wiązowna

Należy wypełnić deklarację stanowiącą (w załączeniu), w którym należy określić zakres i wysokość sto-
sowanych ulg i dostarczyć ją do urzędu. Jeśli będzie taka potrzeba nasz kurier może odebrać deklarację 
od Państwa. Podmioty i instytucje, które przystąpią do Programu otrzymają materiały promocyjne  
a informacja o nich będzie publikowana na stronie internetowej Gminy Wiązowna oraz w Informatorze 
Gminnym.

Dokumentem identyfikującym osobę uprawnioną do korzystania z Programu  
jest Karta Dużej Rodziny. Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej 

z Gminy Wiązowna identyfikuje się po 7 pierwszych cyfrach: 1417082

Szczegółowe informacje zawarte są w uchwale NR 4.XIX.2016 RADY GMI-
NY WIĄZOWNA z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na te-
renie Gminy Wiązowna „Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych  
(KARTA DUŻEJ RODZINY)”.                                                                           

małgoRzata łysik 
goPs@wa.home.Pl

Co zrobić, aby włączyć się do programu?

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania czekamy 
pod numerem telefonu: 22 780 46 59 
nasz adres mailowy: gops@wa.home.pl
Radiówek 25, 05-462 Wiązowna
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Załącznik do uchwały Nr 4.XIX.2016 
Rady Gminy Wiązowna
Z dnia 26 stycznia 2016 r.

Deklaracja przystąpienia do gminnego 
programu dla rodzin wielodzietnych 

„KArTA DUŻEJ rODZINy”

…................................................................................................

…................................................................................................
(nazwa i adres przedsiębiorcy/instytucji), (NIP), (nr telefonu)

Deklaruję przystąpienie do gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych
 „KARTA DUŻEJ RODZINY” i gwarantuję następujące uprawnienia:

Nazwa uprawnienia Jednostka miary % zniżki

…................................................................
(pieczęć, data i podpis osoby uprawnionej)
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Przypominamy, iż udostępniliśmy dla Państwa strony naszej gazety. Zapraszamy do jej współtworze-
nia. Czekamy na Państwa zdjęcia, prace, dokonania czy teksty pod adresem powiazania@wiazowna.
pl. W tym numerze zamieszczamy, z okazji wiosennej aury, pracę wykonaną wspólnie z mamą przez 
Kasię Białek z grupy Prosiaczków, z przedszkola „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie.                   

Gazeta dla wszystkich

SpOłecZeńStwO
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Kasia z mamą i małą siostrzyczką.

Udział w tym projekcie był moż-
liwy dzięki propozycji Micha-

ła MIGALA – właściciela zakładu 
szkutniczego w Kopkach. Uczniowie 
realizujący projekt przez prawie dwa 
miesiące jeździli do Stoczni Jachtowej 
Migal Marine i tam mozolnie praco-
wali nad odnowieniem drewnianych 
elementów kajaka.

Uroczyste odsłonięcie eksponatu mia-
ło miejsce 11 kwietnia w Muzeum 
Sportu i Turystyki. W uroczystości 
wzięli udział m.in. abp Celestino Mi-
gliore, nuncjusz apostolski w Polsce, 
bp Marian FLORCZYK, delegat Kon-
ferencji Episkopatu Polski ds. duszpa-
sterstwa sportowców oraz ks. Edward 
PLEŃ, kapelan polskich sportowców.

Uczniowie z Glinianki odrestaurowali kajak papieża
Uczniowie gimnazjum w Gliniance zrealizowali ciekawy projekt edukacyjny – pracowali przy odrestau-
rowaniu jednego z eksponatów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Kajak „Tłusty bąk” po dwu-
miesięcznej renowacji wrócił na wystawę muzealną. Niezwykłość eksponatu polega na tym, że kajakiem 
tym pływał Karol WOJTYŁA, późniejszy papież Jan Paweł II, patron gimnazjum w Gliniance.

Informacje na temat tego wydarzenia 
i uczestnictwa uczniów w projekcie 
przekazały stacje telewizyjne Polsat  
i TVN, a także ogólnopolskie radiowe. 
W Radiu Plus wyemitowany został re-
portaż z przebiegu prac, przeprowa-
dzone zostały wywiady z uczniami 
biorącymi udział w projekcie. Szcze-
gółowy artykuł na ten temat znalazł 
się również w ogólnopolskim czasopi-
śmie „Kajak”.

W projekcie udział wzięli ucznio-
wie: Joanna MIGAL, Wilhelm 
JARSZAK, Michał KACZYŃ-
SKI, Maciej PINDARA, Weronika 
DRÓŻDŻ, Kacper DRUŻBALSKI, 
Grzegorz WESOŁOWSKI i Jakub 
LECHNIK.

Opiekunem projektu był 
Daniel KACZYŃSKI 
– nauczyciel w gimna-
zjum w Gliniance. Prace 
nadzorował Michał MI-
GAL, właściciel Stoczni 
Jachtowej Migal Marine 
i inicjator przedsięwzię-
cia.                                 

daniel kaczyński 
k_dalen@o2.pl
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tym w „szybkiej ścieżce” NCBR for-
malności zostały zredukowane do mi-
nimum, a procedura składania wnio-
sków jest intuicyjna. W dodatku cały 
wniosek można wypełnić i złożyć dro-
gą elektroniczną. Duże firmy mogą się 
starać o dofinansowanie projektów od 
1 czerwca do 11 lipca br.

Więcej informacji na stronie Naro-
dowego Centrum Badań i Rozwoju: 
ncbr.gov.pl     

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl
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DlA Firm

E-kontrole 
podatkowe
Od 1 lipca urzędy skarbowe 
będą prowadziły e-kontrole po-
datkowe. Dotychczas kontrole 
odbywały się w sposób trady-
cyjny. Kontrolerzy przeglą-
dali księgi pozycja po pozycji. 
Wkrótce, na potrzeby kontroli 
podatkowych przedsiębiorcy 
zobowiązani będą do przeka-
zywania danych w łatwej do 
odczytania formie jednolitego 
pliku kontrolnego (JPK).

Wdrożenie JPK umożliwi urzę-
dom skarbowym precyzyjną 

analizę wszystkich kosztów i dowo-
dów wezwanego do kontroli przed-
siębiorstwa oraz – co niezwykle 
istotne – pozwoli na wykorzystanie 
tych danych do zaawansowanych 
kontroli krzyżowych.

Wszystko wskazuje też na to, że 
kontroli podlegać będą nie tylko 
faktury, jako takie, ale nawet po-
szczególne ich pozycje. Wszystkie 
informacje dotyczące działalności 
gospodarczej będą analizowane 
przez urzędy skarbowe w sposób 
elektroniczny.

Jak to wpłynie na biznes? Przed-
siębiorcy będą musieli unowocze-
śnić swoje systemy informatyczne. 
Jeżeli posiadane w firmie systemy 
nie wspierają funkcjonalności JPK 
– będą musiały zostać zastąpione 
nowymi. Więcej informacji o JPK 
i elektronicznych kontrolach podat-
kowych na sage.com.pl/e-kontrole.
                                                      

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

Wśród jej członków są podmioty 
z różnych branż, które dokła-

dają wszelkich starań, aby zbudować 
silną reprezentację sektora polskich 
przedsiębiorstw. W swoich działa-
niach m.in. wskazujemy i promujemy 
polskie marki oraz budujemy pozy-
tywny wizerunek polskich przedsię-
biorców. Dzięki członkostwu w naszej 
organizacji zyskasz:

kontakty biznesowe dzięki orga-• 
nizowanym spotkaniom,
wsparcie merytoryczne oraz • 
prawno-administracyjne,

W ramach „szybkiej ścieżki” 
środki mogą zyskać mikro-, 

małe i średnie przedsiębiorstwa, któ-
re chcą prowadzić prace badawczo-
rozwojowe. Dofinansowanie może 
sięgać nawet 80 proc. Tematyka prac 
musi wpisywać się w jedną z tzw. 
„Krajowych inteligentnych specjali-
zacji”. Budżet drugiej edycji konkursu 
wynosi 750 mln zł. „Szybka ścieżka” 
jest finansowana z unijnego programu 
Inteligentny Rozwój.

Nowy nabór wniosków dla sektora 
MŚP potrwa do 29 lipca 2016 r. Poza 

Środki na B+r
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na nową edycję konkursu dla 
MŚP - tzw. „szybką ścieżkę” przeznaczy 50 mln zł. Decyzja o dofi-
nansowanie wydawana jest średnio w ciągu 60 dni od złożenia wnio-
sku. Nabór wniosków do konkursu ruszył 4 kwietnia.

rozwiń swój biznes
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przed-
siębiorcy.pl to młoda, ale prężnie działająca organizacja.

pomoc w pozyskiwaniu środków • 
unijnych,
promocję zagraniczną.• 

Dołącz do nas i bądź wśród tych, któ-
rzy mają odwagę myśleć i działać in-
nowacyjnie.
ŁĄCZYMY   
INSPIRUJEMY
WSPIERAMY SUKCES
Więcej informacji znajdziesz na www.
przedsiebiorcy.pl     

kataRzyna wRzosek 
k.wRzosek@euRoPa2000.Pl

Informacji dla firm udziela
Anna Gałkowska
tel. 22 512 58 05
email: 
a.galkowska@wiazowna.pl 
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Czekają na dom
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie zaprasza do adopcji swoich podopiecznych.  
Schronisko czeka na 1% Twojego podatku KrS: 0000154454
Kontakt tel. 22 789 70 61 lub za pośrednictwem poczty e-mail adopcje@celestynow.toz.pl

Kredka jest średnią sunią. Ma ok.7 lat. Dlaczego ten 
cudowny psiak kolejny rok życia spędza w schroni-

sku? Umaszczona jak wilczyca o aksamitnym w dotyku 
futerku, spokojna, zrównoważona, nie narzuca swojej 
obecności, a ludzi wprost uwielbia. Na pewno będzie 
wiernym i oddanym przyjacielem na całe życie. Zasta-
nów się - może właśnie Twoim?
nr 146/15

Kajtek trafił do schroniska po śmierci swojej pani. 
Zaszył się w budzie i długo tęsknił. Jednak cie-

pło życzliwej dłoni obudziło w nim życie na nowo. 
Pewnego dnia na widok smyczy wyskoczył z budy  
i dosłownie „wyrwał” na spacer. Uwielbia biegać, ba-
wić się i skakać. Jest silny i energiczny. Uwielbia lu-
dzi, lubi być głaskany. Kajtek będzie doskonałym 
towarzyszem dla osób aktywnych, które nie pozwo-
lą mu się nudzić. Ma ok. 7 lat, jest wykastrowany. 
nr 531/15                                                                      

agnieszka BaRszczewska-woszczyk 
sekRetaRiat@celestynow.toz.Pl

Mimo wielu akcji uświadamia-
jących, rolnicy nadal sądzą, 

że ogień to „najtańszy herbicyd” do 
zwalczania chwastów. Niewielu zda-
je sobie sprawę z tego, że wypalając 
ziemię przyczyniają się do niszczenia 

Nie dla wypalania traw!
Wypalanie traw jest u nas złą tradycją, z którą od lat zmagają się strażacy, policjanci i służby ochro-
ny środowiska. Naukowcy wielokrotnie dementowali mit, że podczas wypalania gleba się użyźnia. Jest 
wręcz odwrotnie!

środowisk lęgowych czy miejsc byto-
wania bażantów, kuropatw czy zajęcy. 
Pożary wyjaławiają ziemię poprzez 
niszczenie warstwy próchnicznej. Po-
wrót do stanu przed wypalaniem zaj-
muje glebie nawet do pięciu lat!

Nie możemy też zapomnieć 
o negatywnych skutkach dla 
człowieka. Wypalanie to jed-
na z istotnych przyczyn za-
truwania i tak już nadmiernie 
zanieczyszczonej atmosfery 
– tysiące pożarów w skali 
kraju to dziesiątki ton tlenku 
węgla oraz innych niebez-
piecznych związków che-
micznych „wyrzuconych” 

do niej.  Pożary łatwo się rozprze-
strzeniają. Wystarczy mocniejszy po-
dmuch wiatru, żeby ogniem zajął się 
cały las. To z kolei prowadzi do po-
żarów domów i stanowi bezpośred-
nie zagrożenie życia ludzi. Kolejnym 
negatywnym efektem wypalania traw 
jest to, że kiedy strażacy zajęci są 
ich gaszeniem, nie są w stanie odpo-
wiednio szybko zareagować na inne 
wezwania, np. do ratowania poszko-
dowanych w wypadku samochodo-
wym.  A przecież często o życiu czło-
wieka decydują minuty. Warto o tym 
wszystkim pamiętać, zanim zdecydu-
jemy się podpalić trawę!                

jan PoPławski 
j.PoPlawski@wiazowna.Pl
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Jeszcze nigdy nie udało nam się zebrać tak dużo odpa-
dów. W tym roku udało się to pewnie dlatego, że do akcji 

włączyło się bardzo wielu mieszkańców. 
Byli to:
– mieszkańcy wraz z sołtysami 27 sołectw (Boryszewa, 

Czarnówki, Duchnowa, Dziechcińca, Glinianki I i II, Gó-
raszki, Izabeli, Kącka, Kopek, Lipowa, Majdanu, Mal-
canowa, Pęclina, Porąb, Rzakty, Stefanówki, Wiązowny 
Kościelnej i Gminnej, Woli Duckiej, Woli Karczewskiej, 
Zakrętu, Żanęcina, Osiedla Emów, Osiedla Parkowego, 
Osiedla Radiówek, Osiedla Rudka),

– dzieci i nauczyciele 9 placówek oświatowych (Gmin-

nego Przedszkola „Pod stumilowym lasem” w Pęclinie, 
Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązow-
nie, Gminnego Przedszkola w Zakręcie, Przedszkola 
Niepublicznego i Żłobka „Małe Stópki”, Szkoły Pod-
stawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance,  Szkoły 
Podstawowej w Malcanowie, Gimnazjum z oddziałami 
dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance, Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego w Zakręcie, Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Wiązownie),

– kluby sportowe (KS Glinianka, Luks Rzakta),

Akcja sprzątania świata
17 ton śmieci – tyle zebraliśmy 15 i 16 kwietnia w czasie akcji  „Czyste sołectwo – moja wizytówka”, 
zorganizowanej w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi. Wspólnie posprzątaliśmy naszą gminę. 
W akcji wzięło udział prawie 2 tys. mieszkańców. To absolutny rekord!

– pracownicy jednostek samorządowych (Urząd Gminy, 
Gminny Ośrodek Kultury, Zakład Wodociągów i Kana-
lizacji),

– trzy zorganizowane grupy indywidualne (z miejscowości 
Pęclin, Dziechciniec i Wiązowna).

W tym roku na szczególne podziękowanie zasłużył soł-
tys Zakrętu Jacek Kardas, który wraz z grupą  liczącą 84 
mieszkańców zebrał 292 worki odpadów! Efekt akcji wi-
dać w całej gminie gołym okiem!
Wszystkim bardzo dziękujemy!                                      

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl
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takim działaniom dzieci rozwijają 
swoje zdolności aktorskie, doskonalą 
mowę, przełamują tremę przed wystę-
pem, a przede wszystkim temat czy-
stości będzie im bardzo bliski.       

Bożena zientaRa, alicja nejman 
PRzedszkole_uszatka@wP.Pl
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Zajęcia mają charakter praktycz-
no – teoretyczny; w swobodnej, 

wesołej atmosferze realizowane są 
zagadnienia dotyczące racjonalnego 
żywienia, odpowiedniej diety, plano-
wania i przyrządzania różnych potraw.  
W czasie zajęć uczniowie „podróżują” 
w różne strony świata. Dzieci dowia-
dują się, z jakich krajów pochodzą 
wykorzystywane przyprawy, np. cy-
namon, wanilia, sezam, anyż. 

Przedszkolaki wcieliły się w role 
Pani Wiosny, Mai i Gucia, bruda-

ska Grzesia i jego mamy. Nie zabrakło 
też na scenie wirusów i bakterii oraz 
dzieci, które niezbyt chętnie lubią się 

Pierwszy kwietnia w przedszkolu
To nie prima aprilis, ale najprawdziwsza prawda, że o zdrowie trzeba dbać i trzeba tego uczyć dzie-
ci od najmłodszych lat. Nasze czterolatki z Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie,  
na 1 kwietnia przygotowały przedstawienie pt. „Pszczółka Maja uczy nas, jak o higienę trzeba dbać”.

myć. Hasła głoszone przez brudasów, 
takie jak: „częste mycie skraca życie”, 
„mycie nóg to nasz wróg”, albo „my-
dło i woda to dla nas szkoda”, wzbu-
dziły w małej widowni salwy śmie-
chu. Ale Maja i Gucio uświadomiły 
wszystkim dzieciom, jakie zagrożenie 
niesie brak higieny. Pokazały przybo-
ry, które pomagają w utrzymaniu czy-
stości, i zachęciły do częstego mycia 
rąk i całego ciała. Mali aktorzy oraz 
cała widownia przedszkolna jednogło-
śnie stwierdzili, że nie chcą być bru-
dasami i wszyscy złożyli przysięgę: 
„Od dzisiaj przyrzekamy, że o higienę 
zadbamy, bo wie o tym każdy zuch,  
w zdrowym ciele zdrowy duch”.

Tematyka czystości i zdrowego stylu 
życia jest częścią innowacji pedago-
gicznej, opracowanej przez nauczy-
cielki naszego przedszkola i realizo-
wanej od 01 grudnia 2015 r. Dzięki 

mini master Chef w szkole w Zakręcie
W świetlicy szkolnej kontynuujemy rozpoczęte w ubiegłym roku szkolnym zajęcia kulinarne. Głównym 
założeniem jest rozwijanie u uczniów zainteresowania zdrowym odżywianiem i samodzielne wykonywa-
nie proponowanych potraw.  

Wykonywanie prostych potraw wg 
przepisów kulinarnych wymaga pew-
nych umiejętności: odmierzania okre-
ślonej ilości, rozpoznawania składni-
ków, układania serwetek, umiejętnego 
korzystania z przepisów. Trzeba też 
umieć obsługiwać podstawowy sprzęt 
kuchenny i urządzenia AGD.

Dzięki takim zajęciom uczniowie się 
integrują i uczą współdziałania. 
Zajęcia są bardzo lubiane przez 
uczniów, także ze względu na 
wspólną degustację przygo-
towywanych potraw. Ten typ 
zajęć łączy w sobie przyjemne 
z pożytecznym. Uczestnictwo 
w zajęciach przynosi nowe do-
świadczenia, umacnia wiarę 

we własne siły i możliwości dziecka, 
uczy samodzielności, rzetelności i do-
kładności.                                        

elżBieta olczyk-szum 
sekRetaRiat@szkola-zakRet.Pl
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Głównym jego celem jest wzmoc-
nienie pozytywnego wizerunku 

mleka oraz produktów mlecznych 
pochodzących z Polski. W ramach 
programu odbywają się konkursy,  
w których uczniowie mogą wziąć 
udział indywidualnie lub zespołowo.

Pierwszy konkurs polegał na nagraniu 
krótkiego filmiku promującego picie 
mleka. Nagrania podjęła się klasa III A 
z wychowawcą. Nasz film został jed-
nym z laureatów. Nagrodą jest wizyta 
Mlecznych Bohaterów w naszej szko-
le. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie. 
Cieszymy się, że w trakcie 42- sekundo-
wego nagrania udało nam się przekonać 
jury, dlaczego warto do nas przyjechać.

W ten sposób dzieci zyskują gry eduka-
cyjne, którymi bardzo chętnie się ba-

wią i dzięki którym zdobywają nowe umiejęt-
ności. Bezcenna staje się również świadomość, 
iż dbając o środowisko możemy sami odczu-
wać wymierne korzyści teraz, a skutki naszej 
działalności są nie do przecenienia w przyszło-
ści. Z podobnej perspektywy patrzą również 
rodzice, którzy chętnie włączają się w akcję. 
Niepotrzebny sprzęt o większych gabarytach 
zbierany jest cyklicznie na parkingu szkolnym. 
12 kwietnia 2016r. znów zbieraliśmy elektro-
śmieci. I znów było ich dużo!                    

anna lipka 
zsgwiazowna@gmail.com

Zamień elektroodpady na pomoce edukacyjne
W roku 2015 Szkoła Podstawowa w Wiązownie przystąpiła do akcji „Zbieraj z klasą”, organizowanej 
przy współpracy z firmą Remondis Elektrorecycling Sp. z o.o. Dzięki tej działalności kilogramy zebra-
nych baterii i elektroodpadów zamieniane są na punkty płatności w Empiku. 

SP w Gliniance laureatem 
ogólnopolskiego konkursu!
Nasza szkoła przystąpiła do Ogól-
nopolskiego Programu „Mamy 
kota na punkcie mleka”. Jest to 
program finansowany z Funduszu 
Promocji Mleka i przeznaczony 
dla dzieci uczących się w ramach 
edukacji wczesnoszkolnej.

Na stronie www.kochammleko.pl 
poza informacjami o programie znaj-
dują się też ciekawostki dla uczniów  
i rodziców. Na uczniów czeka zakładka 
„Mleczny świat gier i zabaw”. Rodzice 
z kolei mogą sięgnąć do poradników, 
takich jak ser biały w diecie i w kuch-
ni, dlaczego wapń jest potrzebny, jak 

Na lekcji uczniowie klasy IIa rozmawiają o sposobach ochrony 
środowiska

przekonać dziecko do picia mleka. Na 
podanej wyżej stronie można znaleźć 
też ciekawe i proste przepisy z wyko-
rzystaniem mleka i jego przetworów.

Organizator ogłosił już kolejny kon-
kurs – tym razem indywidualny 
pn. „Kocie rymy mlekiem płynące 
- Mleczna energia mnie wypełnia”. 
Zapraszamy uczniów do udziału i do 
nieustannego odkrywania walorów 
mleka przez zabawę.                      

kataRzyna dziewulska 
sPglinianka@wP.Pl
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Jednym z obszarów podstawy programowej przedszkoli 
jest wychowanie rodzinne, obywatelskie, patriotyczne. 

Rodzina przekazuje dziecku wartości moralne i kulturalne. 
Przedszkole powinno kontynuować ten przekaz, rozszerza-
jąc o nowe wartości, wiadomości.  „Dobre” przedszkole 
powinno pomóc dziecku odpowiedzieć na pytania; kim je-
stem?, skąd jestem?, jakie są tradycje w moim kraju?.
Przedszkole „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie dużą 
część edukacji poświęca poznaniu przez dzieci różnych 
tradycji. Oprócz planowanych zajęć dydaktycznych na 
powyższy temat, podopieczni przedszkola uczestniczą  
w dodatkowych zadaniach. Poznają w różnych ciekawych 
formach: tradycje bożonarodzeniowe, wielkanocne, tłuste-
go czwartku, andrzejkowe, powitania wiosny, uczestniczą  
w obchodach gminnych dożynek itp.

W ostatnim, wiosenno-świątecznym czasie przedszkolaki 

zetknęły się wielokrotnie z „lekcją tradycji”. Na początku 
marca ogłoszono rodzinne plastyczne konkursy „Najpięk-
niejsza ozdoba świąteczna”, „Najpiękniejsza kartka świą-
teczna” i „Najpiękniejsza panna marzanna”. Dzieci z rodzi-
cami, poznając coraz lepiej świąteczno-wiosenne tradycje, 
starały się stworzyć jak najpiękniejsze prace. Konkursy te 
oprócz poszerzania wiedzy dzieci na powyższy temat, mia-
ły na celu „zacieśnianie” więzi rodzinnych.
Oprócz konkursów dzieci czerpały wiedzę o tradycjach 
przygotowując występ artystyczny na „Pierwszy dzień 
wiosny”. Dzieci mogły zgodnie z podstawą programową 
wcielić się w rolę widza i aktora. Z polskimi zwyczajami 
dzieci zetknęły się również wykonując własnoręcznie pal-
my wielkanocne.

Należy pamiętać, iż realizacja pewnych zadań, jakie za-
planowała placówka podopiecznym, nie byłaby możliwa  

w pełni, gdyby nie współpraca rodziców z przed-
szkolem. Ich zaangażowanie, poświęcony czas, 
chęć do działania na rzecz przedszkola mnoży 
korzyści, jakie mogą czerpać dzieci we wszyst-
kich sferach. Wszyscy starajmy się pamiętać, 
że najlepsze stymulowanie rozwoju dziecka 
jest możliwe tylko przy współpracy rodzica  
i nauczyciela.                                                

agnieszka nowicka 
gppeclin@xl.wp.pl
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KULTyWOWANIE TrADyCJI  
W PrZEDSZKOLU
Poznanie tradycji jest sprawą bardzo istotną. Uświadamia dziecku, że jego naturalne środowisko: rodzi-
na, społeczność lokalna, ojczyzna są wielką wartością daje poczucie bezpieczeństwa i naturalnej przyna-
leżności. To ważne dla wychowanków przedszkolnych w Pęclinie.
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Drużyna dziewcząt w składzie: Julia SMOLAK, Magda SO-
BOTA i Wiktoria BAJER oraz chłopcy Bartek KUBLIK, 

Sebastian KOSTRZYŃSKI, Dawid BARAN i Kamil DMOW-
SKI, to nowi drużynowi mistrzowie powiatu szkół podstawo-
wych w tenisie stołowym w roku 2016. Mam nadzieję, że „złote 
dzieciaki z 2016 r.” pójdą w ślady swoich poprzedników i będą 
zdobywały medale nie tylko w powiecie, ale też na zawodach 
międzypowiatowych czy wojewódzkich. A może dostaną po-
wołania do Kadry Mazowsza jak „złote dzieciaki z 2007 r.?”: 
Michał TOMASZEWSKI, Damian KRAWCZYK, Tomek 
PURWIN czy Mateusz STAWIKOWSKI.

Na uwagę zasługuje fakt, że w finale dziewcząt spotkały się 
dwie szkoły z naszej gminy, Wiązowna pokonała Zakręt, gdzie 
nauczycielem od tego roku jest Kamil SITEK – wychowanek  
i trener GKTS Wiązowna.

Jak się okazuje, dobra i sumienna praca może przynieść efekty 
w postaci medalu na Mistrzostwach Powiatu już po roku pracy 
z dziećmi.                                                                                 

tomasz gRzyBowski 
tomek4g@wp.pl

Z budżetu gminy zostało prze-
znaczone w tym roku na ten cel  

17 500 zł. Pozwala to na organizację 
trzech godzin lekcyjnych w tygodniu,  
w każdej ze szkół. Szczegóły budżetu 
dla zainteresowanych pod adresem: 
tonmi_xl@wp.pl. Zajęcia w szkołach 
będą się odbywać wg ustalonego pla-
nu:
Inst. Stefan GROCHOWSKI:

poniedziałek w szkole podstawowej • 
w Zakręcie (grupa mieszana) od 
15:00 do 16:10,
środa w szkole podstawowej w Mal-• 
canowie (grupa mieszana) od 13:15 
do 14:25,
czwartek w szkole podstawowej  • 
w Zakręcie (grupa mieszana) od 
15:00 do 16:10,

Złote dzieciaki z Wiązowny
„Złote dzieciaki z Wiązowny” – tak już było w 2007 r., kiedy nasze drużyny zdobyły podwójne złoto na 
Mistrzostwach Powiatu w tenisie stołowym w kategoriach: szkoła podstawowa dziewcząt i chłopców. 
Czekaliśmy aż dziewięć lat, aby kolejne pokolenie młodych i zdolnych sportowców stanęło na najwyż-
szym stopniu podium w Mistrzostwach Powiatu Otwockiego.

piątek w szkole podstawo-• 
wej w Malcanowie (gru-
pa mieszana) od 14:15 do 
15:25, w szkole podstawo-
wej w Gliniance (zaawan-
sowani) od 16:00 do 17:00, 
(początkujący) od 17:05 do 
18:25,

Instr. Janusz IWASZKIE-
WICZ 
w szkole podstawowej w Wiązownie 
(grupa mieszana)

poniedziałek: 13.50-14.35• 
środa: 12.55-13.40• 
piątek: 12.55-13.40• 

Uczniowski Klub Sportowy „Wiąz” 

Nowa edycja zajęć szachowych
Rusza nowa edycja bezpłatnych zajęć szachowych dla uczniów szkół podstawowych w Wiązownie.  
Od 04 kwietnia 2016 roku instruktorzy szachów rozpoczęli swoje pozalekcyjne zajęcia.

zaprasza wszystkich chętnych uczniów 
do udziału w zajęciach szachowych. 
Oferujemy fachową opiekę i instruk-
taż szachowy oraz niezapomniane 
emocje na turniejach.                     

stefan gRochowski 
tonmi_xl@wp.pl



POWIĄZANIA       KWIECIEŃ  2016 www.tuwiazowna.pl28

KuLtuRA

www.tuwiazowna.plPOWIĄZANIA        KWIECIEŃ  2016

Gminna Biblioteka Publiczna poleca...
C z a r n e c -
ka Renata  
„Madonny z 
Bari: matka i 
córka - księż-
na Mediola-
nu i królowa 
Bona”  Izabe-
la Aragońska, 
pozbawiona 
księstwa Me-
diolanu przez 
Ludwika Sforzę, wciąż ma nadzieję 
na odzyskanie należnej jej pozycji. 
Naiwnie wierzy w pomoc nowego 
króla Francji. Ale szybko pozbywa 
się złudzeń i, rozdarta między tęskno-
tą za utraconym synem a troską o los 
córek, ucieka z okupowanego przez 
Francuzów miasta. W drodze do Ne-
apolu zatrzymuje się w Watykanie. 
Poznaje swoją bratową Lukrecję Bor-
gię i staje twarzą w twarz z potężnym 
papieżem Aleksandrem VI. Lecz 
beztroska atmosfera watykańskich 
pałaców stanowi jedynie fasadę, za 
którą kryje się wiele tragedii. Dopiero  
w Bari, gdzie Izabela chroni się ze 
swą córką Boną Marią, ożywają na-
dzieje na wyniesienie mediolańskiej 
księżniczki na tron, zwieńczone ślu-
bem z królem Polski.

R h a i e m  
Meriam – 
„Wyrwana z 
syryjskiego 
piekła”  Me-
riam i jej mąż 
urodzili się 
i wychowali 
we Francji. 
Byli szczę-
śliwi dopóki 
on nie został 
zwerbowany przez syryjskich dżiha-
dystów. Meriam patrzyła z przeraże-
niem, jak zmienia się w fanatycznego 
wroga „niewiernych”. Kazał jej zakry-
wać twarz, zabronił pracować, słuchać 
muzyki, wychodzić z domu. Rozstała 
się z nim w 2012 roku. Klika miesię-
cy później porwał ich roczną córeczkę 
Assię i wywiózł do Syrii. „Ona do cie-
bie nie wróci. Musisz zapomnieć” - po-
wiedział Meriam przez telefon. W tle 
słyszała płacz swojego dziecka. Wie-
działa, w jakim niebezpieczeństwie 
jest Assia. Poruszyła niebo i ziemię. 
Dotarła nawet do prezydenta. Wresz-
cie wbrew ostrzeżeniom francuskich 
władz, ryzykując życie, wyruszyła do 
Turcji, do rozdartego wojną rejonu 
przy syryjskiej granicy, by ratować 
córkę... Meriam Rhaiem odzyskała 
Assię. W rok po uprowadzeniu… 

Gerritsen Tess 
– „Skalpel”  
Przed rokiem 
Jane Rizzoli 
doprowadziła 
do aresztowania 
psychopatycz-
nego morder-
cy - Chirurga 
- który za cel 
obierał samot-
ne kobiety. Te-
raz zostaje wezwana do niewielkiej miej-
scowości pod Bostonem, aby przyjrzeć 
się sprawie, która łudząco przypomina 
zabójstwa Chirurga. Jej domniemany 
sprawca jest jednak pilnie strzeżony. Czy 
aby na pewno? Może kraty więzienia nie 
są tak mocne, by oprzeć się skalpelowi 
psychopaty? Okazuje się, że w ciągu 
roku Chirurg stał się postacią kultową. 
Jedni prowadzą badania nad jego psychi-
ką, inni darzą go niezdrowym podziwem. 
Czy wśród tych drugich znalazł się ktoś, 
kto został jego uczniem?                 

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: 
ul. Napoleońska 454, 
05-408 Glinianka
tel. 22 789 97 90

Filia w Duchnowie: 
ul. Wspólna 157, 
05-462 Duchnów
tel. 22 780 44 44

Orlik w Zakręcie nie czekaj - skorzystaj!

Jeśli chcesz skorzystać z boiska w Zakręcie (ul. Szkolna 11 przy ZSG Za-
kręt) wystarczy, że  skontaktujesz się z animatorem, który organizuje tam 

zajęcia (tel. 518 393 675). Zadzwoń i zarezerwuj sobie termin. Boisko do-
stępne jest przez cały tydzień.

Zatrudnienie animatora było możliwe m.in. dzięki dofinansowaniu, które 
uzyskaliśmy  z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej. W programie „Lokalny 
Animator Sportu” nasz wniosek został wysoko oceniony dzięki czemu na 
cały rok dostaliśmy dofinansowanie, które pozwala pokryć 50% kosztów za-
trudnienia animatora. Zapraszamy na boisko!                                            

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

SpORt
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Z tej okazji 4 i 5 kwietnia w Bi-
bliotece Publicznej w Wią-

zownie oraz w Filiach w Gliniance 

i Duchnowie gościliśmy Łukasza 
WIERZBICKIEGO - redaktora, auto-
ra podróżniczych książek dla dzieci,  
z zamiłowania podróżnika, który  
z pasją i talentem aktorskim niezwy-
kle fascynująco poprowadził spotka-
nia na podstawie swoich książek. Na 
spotkanie do biblioteki w Wiązownie 
przyszli uczniowie trzech klasy V  
z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego, 

200 osób w bibliotece!
Każdego roku, drugiego dnia kwietnia, obchodzony 
jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, który 
ustanowiono, by promować literaturę i grafikę dzie-
cięcą oraz inspirować najmłodszych czytelników do 
sięgania po książki. Święto ustalono na dzień urodzin 
duńskiego pisarza Hansa Christiana ANDERSENA, 
którego baśnie są znane dzieciom na całym świecie.

do Glinianki zostały zaproszone dwie 
klasy trzecie ze Szkoły Podstawowej, 
natomiast do Duchnowa przyjechały 
dzieci z Zespołu Szkolno-Gimnazjal-
nego z Zakrętu oraz ze Szkoły Podsta-
wowej z Malcanowa, a także miejsco-
wi czytelnicy.

W spotkaniach w sumie wzięło udział 
ponad 200 osób. Na spotkaniach do-
wiedzieliśmy się, jak autor rozpoczął 
swoją przygodę z pisaniem książek. 
Otóż pierwszą książkę napisał w wie-
ku 6 lat, czym udowodnił, że marze-
nia się spełniają. Zainspirowany opo-
wieściami swojego dziadka odszukał 
i opracował przedwojenne reportaże 
Kazimierza NOWAKA z wyprawy do 
Afryki, które zostały opublikowane  
w książce pt. „Rowerem i pieszo przez 
Czarny Ląd”. Na podstawie zebranych 
reportaży powstała książka dla dzieci 
pt. „Afryka Kazika”.

Autor przedstawił prezentacją mul-
timedialną, dzięki której uczestnicy 
spotkania poznali niezwykłego podróż-
nika, który w latach trzydziestych prze-
mierzył Afrykę na rowerze. Opisał jego 
niebezpieczne przygody, spotkania  
z egzotyczną przyrodą i mieszkańcami.

Następnie opowiadał dzieciom  
o niedźwiedziu Wojtku, który towa-
rzyszył żołnierzom z Armii Andersa 
od kwietnia 1942 r. do listopada 1947 
r. Zaprezentował archiwalne zdjęcia 
oraz krótki film przedstawiający za-
bawę misia z żołnierzami. Opowieść  
o misiu Wojtku została opisana  
w książce pt. „Dziadek Niedźwiadek. 
Historia prawdziwa”.

Serdecznie dziękujemy Łukaszowi 
WIERZBICKIEMU za wspaniale 
spędzony czas oraz ogromną dawkę 
humoru i pozytywnej energii. Z nie-
cierpliwością czekamy na kolejne 
spotkania. Większość książek naszego 
gościa jest dostępna w naszych pla-
cówkach, więc zachęcamy do lektury.
                                                        

maRzena kopka 
BPduchnow@wP.Pl

Nasz gość - Łukasz WIERZBICKI



POWIĄZANIA       KWIECIEŃ  2016 www.tuwiazowna.pl

KuLtuRA

30

KuLtuRA

www.tuwiazowna.plPOWIĄZANIA        KWIECIEŃ  2016

Dynamiczne i zabawne przedsta-
wienie pt. „Szelmostwa Lisa 

Witalisa”, w którym aktorzy zaczaro-

Lis Witalis w Woli Karczewskiej
wali scenę, rozbawiło zarówno dzieci, 
jak i ich opiekunów. Śmiało możemy 
powiedzieć, że spektakl przeznaczo-

ny był dla widzów od 5 do 105 lat.  
W spektaklu wystąpili aktorzy Teatru 
im. Stefana JARACZA z Otwocka,  
a scenografię przygotowała Domini-
ka TOMASZEWSKA. Wszystko pod 
czujnym okiem reżysera Krzysztofa 
CZEKAJEWSKIEGO.

Dzieci miały przygotowaną specjalną 
lożę poduszkową, gdzie w miłych wa-
runkach wspólnie podziwiały aktorów. 
Na zakończenie, Lis Witalis chętnie 
pozował do zdjęć z dziećmi.           

Paulina sokół 
gok@gok-wiazowna.pl

39. Warszawska Syrenka
Eliza KOBZA zajęła II miejsce w elimanacjach powiatowych do 
Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka. W eliminacjach 
powiatowych wzięli też udział zdobywcy pierwszych miejsc elimina-
cji gminnych. 
Te odbyły się 14 marca br. Jury w składzie: Wojciech MACHNICKI 
– Przewodniczący, Andrzej KAMIŃSKI, Hanna KOBZA, wysłucha-
ło 35 uczestników w trzech kategoriach wiekowych:

Kategoria szkoły podstawowe klasy I – III
1.Helena BOGUCKA – SP Glinianka; przygotowanie Maria WÓJTOWICZ
2.Dominika TAŃSKA – ZSG Zakręt; przygotowanie Krystyna WRONIE-
WICZ
3.Maja KALINOWSKA - ZSG Wiązowna; przygotowanie Anna OSTRYSZ
4.Wyróżnienie: Kalina BOGUCKA – SP Glinianka; przygotowanie Anna BA-
LIŃSKA

Kategoria szkoły podstawowe klasy IV – VI
1.Jakub KOŚLA – ZSG Wiązowna; przygotowanie Bogumiła MAJEWSKA
2.Lena ŻURAWSKA - GOK; przygotowanie Anna CHWALCZUK
3.Kamil TAŃSKI - ZSG Zakręt; przygotowanie Justyna CHŁOPIK
4.Wyróżnienie: Agata ZGUTKA; przygotowała Ewa ARAŹNA

Kategoria gimnazja
1.Eliza KOBZA - Gimnazjum Glinianka; przygotowanie Irena KOCHANIAK
2.Natalia CIĄĆKA - GOK; przygotowanie Anna CHWALCZUK
3.Sandra OKTABIŃSKA – Gimnazjum Glinianka; przygotowanie Daniel KA-
CZYŃSKI
4.Wyróżnienie: Piotr TWARDOWSKI – ZSG Zakręt; przygotowanie Katarzyna 
DOMINIEWSKA

Gratulujemy!                                                                                                  
Paulina sokół 

gok@gok-wiazowna.pl
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Będzie się działo...
wybrane piosenki  i teksty z reper-
tuaru takich teatrzyków rewiowych 
przedwojennej Warszawy, jak: Qui 
Pro Quo, Cyrulik Warszawski, 
Banda, Perskie Oko, Morskie Oko 
i innych.
Darmowe wejściówki do odbioru 
w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wiązownie od ponie-
działku do piątku w godzinach 8:00 
– 18:00, możliwość rezerwacji tele-
fonicznej i odbiór w dniu występu.

16
maja

Ekologiczne konkursy dla młod-
szych i starszych, gry, zajęcia 

plastyczne, warsztaty rodzinne. Bawi-
liśmy się od rana do późnych godzin 
popołudniowych. O atmosferę dba-
li animatorzy. Były pokazy ptaków 
drapieżnych, dmuchany plac zabaw, 
karuzele i trampoliny, a wieczorem 
koncert gwiazd: zespołów Akcent, Po-
wer Play i Video. Nie zapomniano też  
o najmłodszych uczestnikach wyda-
rzenia. Specjalnie dla nich wstąpił na 
scenie zespół DeeDee i Tonio – ko-
lorowy duet, który tworzy i śpiewa 
dla dzieci. Oczywiście, nie mogło 

godz. 14:00
Skwer im. gen. Stefa-
na Grota-Roweckiego 
przed Urzędem Gmi-
ny Wiązowna.

Uroczystość odsłonięcia popiersia 
Stefana Roweckiego „Grota”

godz. 10:00
Stadion lekkoatletycz-
ny przy szkole podsta-
wowej w Gliniance, 
Napoleońska 1.

I Gminna Spartakiada dla Dzieci  
z klas 0-III

godz. 10:00 
ZSG w Zakręcie.
II Gminne Mistrzo-
stwa Sportowe, dys-
cypliny: koszykówka 

i piłka nożna.

godz. 14:00
Zrzutowisko „Pie-
rzyna” - Malcanów 
skrzyżowanie ul. Ko-
tliny z ul. Podleśną

Uroczystość poświęcona żołnie-
rzom AK, uczestnikom zrzutu 
pod kryptonimem „Pierzyna”.

Noc Muzeów
14 maja zapraszamy 
do Izby Regionalnej 
w Gliniance na Noc 
Muzeów. Zwiedzanie 

przy blasku świec będzie naprawdę 
ciekawe. Do tego ciekawe historie 
mieszkańców okolicy, warsztaty 
ludowe, spotkanie z członkami Sto-
warzyszenia Wawrzynioki z Gli-
nianki. Wspólne śpiewy. To tylko 
wybrane atrakcje nocnego spotka-
nia w Izbie Regionalnej. Szczegó-
łowe informacje na stronie interne-
towej www.gok-wiazowna.pl

31
maja

31
maja

godz. 10:00 
szkoła podstawowa  
w Gliniance
II Gminne Mistrzo-
stwa Sportowe, dys-

cypliny: trójbój i czwórbój lek-
koatletyczny oraz siatkówka.

godz. 16:00, Sala 
konferencyjna Urzędu 
Gminy Wiązowna
XXIV Sesja Rady 
Gminy

godz. 19:00, Sala Wi-
dowiskowa Gminne-
go Ośrodka Kultury 
w Wiązownie Dzień 
Działacza Kultury

Sala Widowiskowa Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wiązownie. 
Zapraszamy na wyjątkowe spotka-
nie z Wojciechem MACHNICKIM. 
Program artystyczny „Z repertuaru 
Wojciecha MACHNICKIEGO - 
Piosenki i teksty z kabaretów XX
-lecia międzywojennego” zawiera 

EKO PIKNIK w Zakręcie
To był wyjątkowy piknik! Setki mieszkańców, konkursy, zabawy  
i koncerty gwiazd. Na EKO PIKNIKU bawiliśmy się już po raz dru-
gi. I po raz drugi imprezę organizował Wydział Ochrony Środowi-
ska Urzędu Gminy Wiązowna

zabraknąć waty cukrowej, popcornu 
oraz lodów. Tak jak w zeszłym roku 
prowadzona była zbiórka elektrośmie-
ci, które można było wymienić na sa-
dzonki sosny.

EKO PIKNIK to oprócz zabawy także 
edukacja. W konkurs na najciekawsze 
EKO stoisko dla placówek oświato-
wych zwyciężyła szkoła podstawowa w 
Gliniance! II EKO PIKNIK już za nami. 
Ale nie mamy najmniejszej wątpliwo-
ści, że za rok znów spotkamy się na tej 
imprezie!                                                  

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

10
maja

14
maja

14/15
maja

9
maja

11
maja



POWIĄZANIA       KWIECIEŃ  2016 www.tuwiazowna.pl

II Eko Piknik 

Rodzinny 

w Zakręcie.


