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Na terenie naszej gminy działał silny ruch opo-
ru przeciwko hitlerowskim Niemcom, zrzeszony  

w strukturach Armii Krajowej. To tutaj, w dworku 
Zamajdan – Olszyny w październiku 1939 roku gen. 
Michał KARASZEWICZ-TOKARZEWSKI „Torwid”  
i gen. Stefan ROWECKI „Grot” tworzyli podstawy Pol-
skiego Państwa Podziemnego i jego armii.
Wśród gości honorowych zaproszonych na uroczystość 
odsłonięcie popiersia przybyli: Krystyna ROWEC-
KA-TRZEBICKA – bratanica gen. Stefana Grota-Ro-
weckiego, Małgorzata BALASIŃSKA – właścicielka 
budynku w Zamajdanie – Olszynach, w którym po-
wstawały struktury Armii Krajowej, a także płk Piotr 
POTEJKO – Dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia 
ABW w Emowie (w 2003 r. zadecydowano o nadaniu 
imienia gen. GROTA – ROWECKIEGO Centralnemu 
Ośrodkowi Szkolenia ABW w Emowie).
Poczty sztandarowe wystawiły liczne instytucje. Wśród 
nich: Światowy Związek Armii Krajowej Rejon Mewa-
Kamień, Związek Harcerstwa Polskiego Hufca Otwock, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Gliniance, Ochotnicze 
Straż Pożarna w Malcanowie, Ochotnicze Straż Po-
żarna w Wiązownie, Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. 
Cypriana Kamila NORWIDA w Zakręcie, Gimnazjum 
z oddziałami dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gli-
niance, Szkoła Podstawowa im. Wincentego WITOSA  
w Gliniance, Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Wiązow-
nie, który tworzą szkoły, mające za patronów Bohater-
skich Lotników Polskich i Polskie Państwo Podziemne.
Uroczystość swoją obecnością uświetnili: ks. prałat 
Tadeusz ŁAKOMIEC, członkowie Stowarzyszenia Se-
niorów „Bądźmy Razem”, Sławomir WÓJTOWICZ 
– artysta rzeźbiarz, twórca popiersia generała Stefana 
Grota –ROWECKIEGO, przedstawiciele samorządu 
powiatu otwockiego i gmin powiatu otwockiego, sołtysi 
i przewodniczący zarządów osiedli, licznie zgromadzeni 

Odsłonięcie popiersia 
generała Stefana Grota – Roweckiego
Rok temu otwierając skwer im. generała Stefana GROTA – ROWECKIEGO przy Urzędzie Gminy  
w Wiązownie oraz odsłaniając kamień poświęcony generałowi i żołnierzom Armii Krajowej i Wojska 
Polskiego podjęliśmy zobowiązanie, że na kamieniu stanie popiersie generała. 9 maja 2016 r. uroczyście 
je odsłoniliśmy.

mieszkańcy, przed-
stawiciele naszego 
samorządu m.in. 
wice-przewodni-
cząca Rady Gminy 
- Irena NOWAK  
i Wójt Gminy Wią-
zowna – Janusz 
BUDNY, a tak-
że radni i sołtysi, 
przedstawic ie le 
placówek oświato-
wych i jednostek 
organizacyjnych 
gminy.
To był ważny dzień 
i piękna lekcja pa-
triotyzmu, w której 
wzięło udział kilka 
pokoleń mieszkańców Gminy Wiązowna. Upamiętnia-
nie ważnych dla naszego społeczeństwa postaci histo-
rycznych jest ogromnie istotne dla obecnych i kolejnych 
pokoleń. Jesteśmy odpowiedzialni za przechowywanie 
i przekazywanie pamięci o bohaterskich czynach na-
szych przodków – mówił w czasie uroczystości wójt Ja-
nusz BUDNY. Zapraszamy do obejrzenia pomnika na 
skwerze przed urzędem. To miejsce zyskało nowy wy-
miar. Z zaniedbanego placu stało się ważnym punktem 
na mapie naszej gminy.                                                

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.plMłodzież szkolna uczestniczyła w uroczystości.

Pan Czesław Konowrocki, 
kombatant z Wiązowny.

Popiersie generała autorstwa Sławomira Wójtowicza.
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Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Wiązowna,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wnio-
skom Mieszkańców, Gmina Wiązowna zamierza 
pomóc Państwu w zdobyciu dofinansowania na 
budowę indywidualnych instalacji wykorzystu-
jących odnawialne źródła energii do produkcji 
energii elektrycznej i cieplnej.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego z działanie 4.1 Odnawialne 
źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produk-
cji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” planu-
jemy ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu 
związanego z budową instalacji prosumenckich.

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie 
do 80% kosztów kwalifikowalnych. Pozostały koszt 20% 
realizacji przedsięwzięcia stanowić będzie wkład własny 
Mieszkańca. W ramach składanego wniosku Gmina Wią-
zowna będzie ubiegała się o dofinansowanie na budowę:
instalacji fotowoltaicznych kolektorów słonecznych 

Wszystkie osoby zainteresowane ubieganiem się o dofi-
nansowanie i przystąpieniem do programu prosimy o wy-
pełnienie deklaracji (dostępnej w Urzędzie i stronie www.
tuwiazowna.pl )

Wypełnione i podpisane deklaracje prosimy o złożenie 
w Urzędzie Gminy w Wiązownie, w Biurze Obsługi 
Mieszkańców, do dnia 17.06.2016r.

Zachęcam do udZiału w projekcie!
janusz Budny 

wójt Gminy wiąZowna 
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Kiedy po raz pierwszy trafiłam 
do Olszyn? Były to lata osiem-

dziesiąte, Hanna HUGON z domu 
KRÓLIKOWSKA przyjechała po raz 
kolejny z transportem pomocy dla 
internowanych i więźniów, a także 
dla  podziemia solidarnościowego. 
Odpowiadałam wtedy za kontakty ze 
związkowcami francuskimi i Hania 
była łącznikiem między nami. Bar-
dzo chciała pokazać mi swe Olszyny 
i którejś zimy pojechałyśmy tam. Był 
mroźny poranek i drogę wiodącą do 
domku pokrywał śnieg. Widok był jak 
w bajce, srebrne drzewa, srebrne krze-
wy... Tak się zaczęło. Gdy uległam 
Hani i kupiłam dom olszyński, był on 
w stanie gorszym niż zły. Cieknący 
dach, wybite szyby, brak wody, ślady 
licznych włamań i rabunków. Powoli 
własnymi środkami reperowałam to 
stare domostwo. I udało mi się spełnić 
życzenie ostatniej właścicielki Hani 
HUGON, aby zachować charakter 
domu: skromny, ale solidny, a przede 
wszystkim życzliwy ludziom.

Olszyny to miejsce szczególne. 
Nie tylko dla mnie. Piękne zimą, la-
tem, wiosną i jesienią. Piękne dzięki 
ludziom, którzy tam żyli i tworzy-
li historię, i w dawnych czasach,  
i współczesnych. Przodkowie rodzin 
CHRZANOWSKICH i KRÓLIKOW-
SKICH - właścicieli majątku Olszyny, 
którzy walczyli w armii Napoleona,  
w powstaniach listopadowym i stycz-
niowym, w Legionach i w wojnie 
1920 roku. Byli wśród nich wojskowi, 
dyplomaci, literaci, krytycy sztuki,  
i dziennikarze. Gdy Polska odzyskała 
niepodległość, pracowali na rzecz jej 
umocnienia: Leon CHRZANOWSKI, 
żołnierz, dyplomata, poeta, dzienni-
karz, przedstawiciel PAT-a w Rzymie  

Historia pewnego domu
Małgorzata BALASIŃSKA - właścicielka oficyny w Olszynach (Majdan-Zagórze), tłumacz przysięgły 
języka francuskiego. W latach 70. współpracowała z paryską „Kulturą”. Nagrywała przebieg wszyst-
kich procesów politycznych w czasie stanu wojennego; nagrania spisywała i wysyłała do Radia Wolna 
Europa. Od 1984 r. przez półtora roku była sekretarzem w redakcji „Kultury Niezależnej”. Jest wła-
ścicielką domu w Olszynach, gdzie Stefan GROT-ROWECKI rozpoczął tworzenie Polskiego Państwa 
Podziemnego. W tym miesiącu na skwerze przed Urzędem Gminy w Wiązownie odsłoniliśmy popiersie 
generała. Historia, którą opowiada nam Małgorzata BALASIŃSKA pokazuje, jak ważna była to postać 
w dziejach naszej gminy.

i w Genewie, redaktor naczelny 
„Świata”, inicjator budowy kolei pod-
miejskiej łączącej Warszawę z Otwoc-
kiem, inżynier Stefan KRÓLIKOW-
SKI, absolwent SGGW, dyrektor 
departamentu Ministerstwa Rolnictwa 
i Reformy Rolnej, który czuwał nad 
interesami polskiego rolnictwa na fo-
rum międzynarodowym,  Kazimiera 
CHRZANOWSKA, kobieta silna, cie-
pła, otwarta i wymagająca, no i wresz-
cie Halina KRÓLIKOWSKA, która 
była przewodnikiem, przyjacielem, 
wzorem dla wielu młodych ludzi. Pod-
czas działań wojennych w pierwszej 
połowie XX wieku konwojowała po-
ciąg z pomocą dla obrońców Lwowa, 
zorganizowała wzorcową bibliotekę 
publiczną im. Lelewela w Warszawie 
dla ubogiej ludności miasta. W mająt-
ku rodzinnym w Olszynach prowadzi-
ła nowoczesne gospodarstwo, działała 
na rzecz społeczności gminy i powiatu, 
podnoszenia świadomości i kultury na 
wsi. Z jej inicjatywy powstała w War-
szawie bursa dla dziewcząt wiejskich 
studiujących w Warszawie. Dom jej 
był domem światłym, otwartym, gdzie 

spotykali się literaci i artyści, pisarze, 
poeci i politycy, a także młodzież. To 
ciekawe życie w odrodzonej Polsce 
przerwała i nieodwracalnie zburzyła II 
wojna światowa. Niemiecka okupacja 
to nowy, dramatyczny rozdział historii 
kraju. Rodzina KRÓLIKOWSKICH, 
podobnie jak wszyscy obywatele, mu-
siała znosić ciężar niedostatku, bie-
dy i prześladowań. Olszyny stały się 
schronieniem dla setek uchodźców, 
azylem dla ukrywających się Żydów. 
Tu gościła Maria RODZIEWICZÓW-
NA po wygnaniu z majątku w Hruszo-
wej (obecnie na Białorusi).

W oficynie dworu generał Michał 
KARASZEWICZ - TOKARZEWSKI  
i pułkownik Stefan ROWECKI 
„Grot”, bliski kuzyn matki Hani, póź-
niejszy Komendant Główny Armii 
Krajowej, tworzyli jesienią 1939 roku 
podstawy Podziemnego Państwa Pol-
skiego. Przez cały okres wojny odby-
wały się tam narady i spotkania czoło-
wych dowódców Polski Podziemnej. 
4 marca 1942 roku, imieniny Kazi-
miery CHRZANOWSKIEJ, matki 
chrzestnej Generała „Grota”, stały się 
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przykrywką dla spotkania Zofii KOS-
SAK-SZATKOWSKIEJ z „Grotem”, 
w celu opracowania zasad działania 
Rady Pomocy Żydom „Żegoty”.

Gdy Niemcy aresztowali „Grota”  
i wywieźli do Sachsenhausen, to Ha-
lina KRÓLIKOWSKA była jedyną 
osobą, z którą mógł korespondować. 
Jej córka Hania towarzyszyła Matce 
podczas odbierania i przekazywania 
listów i paczek dla Generała „Grota” 
w siedzibie Gestapo na Szucha. Opo-
wiadała mi, że kiedy Niemcy wydali 
zarządzenie, że Polakom nie wolno 
posiadać nart i mają je oddać okupan-
tom, to Jej młodzi przyjaciele przy-
jechali do Olszyn i w lesie rozpalili 
ognisko, w którym spalili swe narty.

Bliscy i przyjaciele rodziny ginę-
li w walce, w obozach. Gdy w 1944 
roku wybuchło powstanie, Kazimiera 
CHRZANOWSKA nie zniosła tułacz-
ki i zmarła. Po kapitulacji powstania, 
Niemcy rozkazują ludności opuścić 
miasto, a ocalałe z bombardowań za-
budowania podpalają. Tak spłonął 
warszawski dom rodziny KRÓLI-
KOWSKICH. W styczniu 1945 roku 
zrujnowana Warszawa zaczynała po-
nownie się zaludniać. Halina KRÓ-
LIKOWSKA z odnalezioną rodziną 
wróciła do Olszyn. Wraz z córką 
Hanną musiały walczyć z głodem, 
zimnem i biedą. W Powstaniu poległo 
wielu przyjaciół Hani, a wśród nich 
Jej narzeczony Piotr SZUCH. Mimo 
tych strasznie trudnych, biednych po-
wojennych czasów, dom w Olszynach 
nadal przyjmował potrzebujących, 
wracających z łagrów sowieckich. 
Hanna za namową Matki podjęła stu-
dia na SGGW, a nie na wymarzonej 
medycynie. Majątek w Olszynach 
podupadał, prowadzenie gospodar-
stwa nie było łatwe dla dwóch kobiet, 
mimo pomocy licznych znajomych  
i sąsiadów.

W 1947 roku Hanna wyszła za 
mąż za Pierre’a HUGON, znajomego 
sprzed wojny, z którym po licznych 
losowych perypetiach osiedliła się 
we Francji. Płynęły lata, Pani Halina 
KRÓLIKOWSKA, zmuszona była 
sprzedać część Olszyn i zamieszkać  
w oficynie, gdzie nadal skupiała wo-
kół siebie licznych intelektualistów. 
Gdy zmarła, Jej pogrzeb stał się wiel-

ką manifestacją obywateli Gminy 
Wiązowna i okolic. Dzieki staraniom 
Pani Joanny DOLEGI-KOMOROW-
SKIEJ „Peowiaczki’’, oraz archi-
tektom - kiedyś członkom „Szarych 
Szeregów’’ i panu Łazarczukowi, 
który podarował kamień na tablicę 
upamiętniającą tworzenie podstaw 
Polskiego Państwa Podziemnego, 18 
czerwca 1994 roku nastąpiło odsło-
nięcie tablicy na ścianie mego domu, 
poświęconej przez proboszcza parafii 
Wiązowna i w obecności p. Krystyny 
ROWECKIEJ-TRZEBICKIEJ i wielu 
żyjących jeszcze uczestników walki  
z niemieckim okupantem.

Od ponad dwudziestu lat staram 
się, aby Ci, którzy chcą poznawać ten 
fragment historii, mogli poczuć at-
mosferę tego miejsca, które nie jest je-
dynym miejscem mało znanym w na-
szym kraju. Szczęśliwie się złożyło, że 
przez wiele lat mego życia rodzinnego 
we Francji, miałam możliwość nie 
tylko pracować najpierw na Sorbonie,  
a następnie w Wielkiej Encyklopedii 
francuskiej, ale także współpracować 
z Paryską Kulturą w Maison Laffit-
te i jej niezwykłymi twórcami: Re-
daktorem Jerzym GIEDROYCIEM, 
Józefem CZAPSKIM, Gustawem 
HERLINGIEM-GRUDZIŃSKIM, 
Zygmuntem i Zofią HERTZAMI. To 
dzięki nim mogłam przetrwać intelek-
tualną i polityczną tkankę naszej rze-
czywistości.

Jak wspomniałam, 4 marca 1942 
roku, podczas spotkania Zofii KOS-
SAK-SZATKOWSKIEJ z generałem 
„Grotem”, powstał statut działania 
Rady Pomocy Żydom „Żegoty”. Hali-
na KRÓLIKOWSKA nie jest zalicza-
na do grona „Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata” a z pewnością to 
wyróżnienie jej się należy. Tu w Ol-
szynach wielu potrzebujących znajdo-
wało schronienie, wśród nich Żydzi 
z getta otwockiego i falenickiego. 
Kara śmierci, jaka groziła Polakom 
za ukrywanie i pomoc Żydom, nie 
odstraszała ani jej, ani jej rodziny. W 
1950 roku napisał do niej pan Morris 
FRYDMAN z Nowego Jorku, którego 
ukrywała w Olszynach: „Na pewno 
się Pani zdziwi, widząc kto do niej pi-
sze. Otóż to ja Mordczak, syn Mordki 
z Wiązowny’’... Dalej p. FRYDMAN 

pyta o rodzinę p. KRÓLIKOWSKIEJ. 
I kontynuuje: A co słychać u Pań-
stwa Pawlaków? Mimo że na mój 
los nie narzekam, jednak tęskno mi 
bardzo za tamtemi stronami i ludźmi, 
wśród których się urodziłem i spędzi-
łem dzieciństwo. Stale o nich myślę  
i zapomnieć nie mogę. Chciałbym 
mieć skrzydła, by moc pofrunąć i na 
jedną choć chwilę zobaczyć te strony, 
z któremi łączy mnie tyle wspomnień, 
nie zawsze być może dobrych (bo życie 
moje nie należało do najlżejszych już 
od dzieciństwa począwszy), ale które 
mi pozostaną najdroższe na zawsze. 
Bardzo proszę o łaskawe szybkie od-
pisanie mi o wszystkim i o wszystkich. 
Z poważaniem, Morris FRYDMAN’ 
Niestety, były to lata ciężkiego stalini-
zmu i kontakt się urwał, mimo starań 
po latach.

Miałam też szczęście gościć w 
Olszynach niezwykłych ludzi: dr 
Alinę MARGOLIS-EDELMAN, 
żonę Marka EDELMANA, jedne-
go z dowódców powstania w gettcie 
warszawskim 22 lipca 1995 r., która 
napisała w księdze pamiątkowej Ol-
szyn: Wpisując się do tej księgi czuję 
się stremowana i zaszczycona. Pragnę 
powiedzieć, że jestem szczęśliwa,  że 
udało mi się poznać ten cudny zakątek 
i jego tak ważną historię. I także to, że 
trafiłam na miejsce, które było schro-
nieniem dla potrzebujących, wielkich 
i małych, ludzi w niebezpieczeństwie 
niezależnie od stanu i rasy. Czy są 
teraz gdzieś takie miejsca w naszym 
strasznym świecie?

Do najszczęśliwszych okresów 
moich Olszyn zaliczyć mogę co-
roczne wielomiesięczne pobyty tutaj 
mego ciężko chorego brata, który w 
tym wspaniałym miejscu gościł przy-
jaciół z całego świata, a także liczne 
pobyty w olszynowym ‘’uroczysku’’ 
wspaniałego przyjaciela i towarzy-
sza Zdzisława RACHTANA „Hal-
nego”, do którego także zjeżdżali  
i harcerze i politycy, i przyjaciele par-
tyzanci jego ‘’leśni bracia’’. I chyba 
dobrze, że ten zakątek jest położony 
tak na uboczu. Oby na zawsze pozo-
stał tylko miejscem spotkań z histo-
rią.                                             

małGorZata Balasińska

dworek Zamajdan-olsZyny
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Bolesławów:
Modernizacja ul. Bażantów – przygoto-
wana umowa ze ZWiK

Boryszew:
Projektowanie budowy drogi nr 2703W 
pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockie-
go – trwają prace projektowe

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

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu 
wokół świetlicy  – zadanie zrealizowane 
i odebrane 6.05.2016 r. 

Czarnówka:
Budowa chodnika przy ul. marsz.  
J. Piłsudskiego – pomoc finansowa dla 
Powiatu Otwockiego. Przekazano pomoc 
finansową

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 - 
trwa realizacja zadania  

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 - przygo-
towana umowa ze ZWiK

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

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

w Gminie Wiązowna Na dwóch kolejnych sesjach (26.04 i 09.05) radni podjęli 12 uchwał 
i 1 stanowisko. Najważniejsza decyzja to budowa chodnika przy 
szkole w Malcanowie oraz upoważnienie Wójta do zawarcia umowy  
z sąsiednimi gminami ws. opracowania transportu zbiorowego.

Z prac rady…

Stanowisko 
1.XXIII.2016

ws. zmiany przynależności miejscowości Duchnów z obwodu Szkoły Podstawowej 
im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie do obwodu Szkoły Podstawowej 
w Brzezinach

64.XXIII.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.;

65.XXIII.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.;

66.XXIII.2016 ws. nadania nazwy ulicy, będącej drogą wewnętrzną położoną w obrębie geodezyj-
nym Izabela

67.XXIII.2016 ws. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości

68.XXIII.2016 ws. zmiany uchwały Nr 56.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015 
roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowią-
cej własność Wspólnoty Gruntowej wsi Duchnów, reprezentowanej przez Spółkę 
dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Duchnowie

69.XXIII.2016 ws. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości

70.XXIII.2016 ws. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości

71.XXIII.2016 ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wiązowna porozumienia doty-
czącego założenia i prowadzenia przez Województwo Mazowieckie przedszkola 
specjalnego w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu

72.XXIII.2016 ws. ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wiązowna”

73.XXIII.2016 ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Wiązowna, Gminą 
Celestynów, Gminą Kołbiel, Gminą Osieck oraz Gminą Sobienie-Jeziory dotyczącej 
opracowania „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbioro-
wego dla gmin: Wiązowna, Celestynów, Kołbiel, Osieck i Sobienie-Jeziory” wraz 
z koncepcją organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na 
terenie w/w gmin

74.XXIII.2016 ws. zmiany uchwały nr 9.XIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 
2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na: 
1) modernizację drogi powiatowej nr 2708W we wsi Pęclin; 
2) modernizację drogi powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, 
Duchnów; 
3) modernizację drogi powiatowej nr 2712W we wsi Kruszówiec; 
4) budowę chodnika przy drodze powiatowej ul. Wrzosowa w Gliniance; 
5) modernizację drogi powiatowej nr 2713W we wsi Wola Ducka/Wola 
Karczewska

75.XXIV.2016 ws. zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
o likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wiązowna oraz wyznaczenia nowej 
aglomeracji Wiązowna.

Stanowisko

Rada przyjmując stanowisko upo-
ważniła Wójta do podjęcia dzia-

łań zmierzających do zmiany obwo-
dów szkolnych dla dzieci z Duchnowa. 
Dzieci od wielu lat uczęszczają do 
szkoły w Brzezinach, a zmiana obwo-
dów w 2015 roku spowodowała duże 
utrudnienia w przyjmowaniu dzieci do 

ww. szkoły. Szczegółowe informacje 
zamieściliśmy na stronie 25.

Zmiany w budżecie
Zgodnie z zapowiedziami z ubiegłego 
roku chodnik o długości ok. 5 km bę-
dzie poprowadzony od szkoły w stro-
nę Malcanowa i od szkoły w stronę 
Dziechcińca. Tę inwestycję gmina w 
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Budowa oświetlenia ul. Olchowej - faza 
projektowo - przygotowawcza  

Wykup sieci wodociągowej w ul. 
Bukowej - podpisano umowę odpłatnego 
przejęcia

Emów:
Budowa sieci wodociągowej - faza 
projektowo - przygotowawcza  

Modernizacja ul. Sosnowej  – przygo-
towana umowa ze ZWiK utwardzenie 
odcinka ul. Sosnowej 

Modernizacja ul. Świderskiej i Krętej – 
przygotowana umowa ze ZWiK

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 - przygotowana 
umowa ze ZWiK

Zagospodarowanie placu zabaw przy 
ul. Sosnowej – opracowywanie założeń 
zadania

Góraszka:
Naprawy i remonty dróg na terenie so-
łectwa - przygotowana umowa ze ZWiK
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Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna

dużej części wzięła na siebie, mimo, 
że droga, wzdłuż której poprowadzo-
ny będzie chodnik, jest drogą powiato-
wą. Ma to jednak ogromne znaczenie 
dla bezpieczeństwa uczniów szkoły 
w Malcanowie, dlatego nie mogliśmy 
dłużej czekać. Prace związane z bu-
dową pierwszego etapu (ok. 500 m) 
zostaną przeprowadzone latem, tak 
by zakończyć je przed rozpoczęciem 
roku szkolnego. Koszt inwestycji w 
tym roku to 210 tys. zł.

Nowa ulica w Izabeli
Na wniosek mieszkańców Rada nada-
ła drodze wewnętrznej nazwę ul. Ju-
trzenki w Izabeli. Celem nadania na-
zwy jest uporządkowanie numeracji 
porządkowej dla istniejącej i przyszłej 
zabudowy. Po publikacji uchwały w 
Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Mazowieckiego pracownicy Wy-
działu Ochrony Środowiska wyślą do 
mieszkańców tej ulicy zawiadomienia 
o zmianie adresu. Więcej informacji 
udziela Paulina Żurawska, e-mail: 
p.zurawska@wiazowna.pl, tel. 22 512 
58 22.

Darowizny
Rada podjęła 4 uchwały w sprawie 
nieodpłatnego przyjęcia darowizn nie-
ruchomości w Duchnowie, Wiązownie 
Kościelnej, Malcanowie i Czarnówce. 
Nieruchomości przeznaczone zostaną 
pod drogi i cele publiczne. Więcej o 
zasadach przejmowania nieruchomo-
ści na str. 18.

Specjalistyczne przedszkole
Rada pozytywnie zaopiniowała wystą-
pienie Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego w sprawie utworzenia przed-
szkola specjalnego w ramach Zespołu 
Szkół Specjalnych w Mazowieckim 
Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. 

Do przedszkola będą uczęszczać mali 
pacjenci przebywający na leczeniu 
w placówce.

Pomoc dla Powiatu
Gmina Wiązowna przekaże Powiato-
wi Otwockiemu dodatkowe 160 tys. zł 
na kontynuację budowy drogi 2701W 
(Majdan – Izabela), z czego powsta-
nie dodatkowych ok. 650 mb. oraz 80 
tys. zł na modernizację drogi 2713W 
(Wola Ducka – Wola Karczewska) – 
ok. 950 mb.
W tym roku, tak jak w ubiegłym, 
Gmina Wiązowna będzie wspierać 
finansowo Powiat Otwocki po to, by 
wyremontować jak najwięcej dróg po-
wiatowych na naszym terenie. W su-
mie z naszego budżetu powiat otrzy-
ma 1 673 000,00 zł.

Nowy kierownik 
komisariatu w Wiązownie
Podczas XXIV Sesji Rady Gminy 
Wiązowna pożegnaliśmy i powitali-
śmy nowego Kierownika Posterunku 
Policji w Wiązownie. Aspirant Ra-
dosław TOMASZEWSKI od 1 maja 
2016 roku objął funkcję kierownika 
Komisariatu Policji w Konstancinie-
Jeziornie. Aspirant Sztabowy Dariusz 
SZOPA objął od kwietnia 2016 roku 
stanowisko Kierownika Posterunku 
Policji w Wiązownie. Powodzenia!

Aglomeracja
Rada podjęła uchwałę o zaopiniowa-
niu projektu uchwały Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego dotyczącej 
aglomeracji Wiązowna w zakresie 
skanalizowania gminy, dzięki czemu 
zmianie ulegnie obszar aglomeracji 
tak, aby dostosować jej parametry do 
standardów UE.                           

paula woźnica 
p.woznica@wiazowna.pl

Zmiana na stanowisku kierownika Wiązowskiego posterunku policji.
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Zagospodarowanie i utrzymanie terenu 
wokół świetlicy wraz z doposażeniem – 
opracowywanie założeń zadania

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 realizacji (podpisane umowy z 
dostawcami materiałów drogowych)

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 - zadanie 
zakończone.

Projekt oświetlenia ul. Nad Świdrem  
i ul. Radosnej - faza projektowo - przy-
gotowawcza  

Zagospodarowanie działki gminnej -0 
trwają prace projektowe

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

Modernizacja drogi powiatowej nr 
2712W – pomoc rzeczowa dla Powiatu 
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

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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1,6 mln zł na remonty dróg powiatowych

Gmina Wiązowna przekaże Powiatowi Otwockiemu dodatkowe 160 
tys. zł na kontynuację budowy drogi 2701W (Majdan – Izabela), z 
czego powstanie dodatkowych ok. 650 mb drogi, oraz 80 tys. zł na 
modernizację drogi 2713W (Wola Ducka – Wola Karczewska) – ok. 
950 mb drogi.

W tym roku, tak jak w ubiegłym, Gmina Wiązowna będzie wspierać finanso-
wo Powiat Otwocki po to, by wyremontować jak najwięcej dróg powiato-

wych na naszym terenie. W sumie z naszego budżetu powiat otrzyma 1 673 000,00 
zł. To rekordowa kwota w historii współpracy obydwu samorządów.
Szczegółowy wykaz inwestycji powiatowych, które dofinansuje Gmina Wią-
zowna na stronie obok.                                                                                    

tomasZ mielnicki 
t.mielnicki@wiaZowna.pl

W zeszłym roku rozpoczęto budowę placu zabaw w Zakręcie. Miesz-
kańcy przeznaczyli na to 29 tys. zł z funduszu sołeckiego. Reszta,  
tj. 30 tys. zł, pochodziła z budżetu gminy.

To pozwoliło przyłączyć wodę, oświetlić plac, wybudować chodnik. Zamon-
towano 6 urządzeń, posiano trawę i posadzono rośliny. W maju tego roku 

za 42 tys. (20 tys. zł z funduszu sołeckiego i ok. 22 tys. z budżetu gminy) wybu-
dowaliśmy nowoczesną, bezpieczną dla dzieci nawierzchnię pod urządzeniami. 
Otwarcie placu odbyło się 27 maja.                                                                 

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

Siłownia plenerowa w Boryszewie już działa!

Siłownia w Boryszewie to pięć urządzeń, na których jednocześnie 
może ćwiczyć 10 osób. Zamontowano: poręcze podwójne, przyrząd 
do wyciskania na siedząco, wyciąg górny i tzw. narciarza. Wszystkie 
urządzenia są wysokiej jakości i mają niezbędne atesty. Siłownia po-
wstała z funduszu sołeckiego. Jej koszt to 16 190 zł.

Siłownię dla mieszkańców otwarto  
7 maja br. Przyszło wielu gości, przede 

wszystkim mieszkańcy Boryszewa i są-
siednich wsi. Przybyli również wójt Janusz 
BUDNY, radny Leszek SOBOTA oraz soł-
tysi: Duchnowa – Hanna KOWALCZYK, 
Góraszki – Anna RAK oraz Stefanówki – 
Henryk SĘDEK.
Po kilku dniach już widać, że siłownia była 
dobrą inwestycją. Codziennie ktoś tam ćwiczy. Zapraszamy wszystkich chętnych 
do korzystania z tej formy rekreacji!                                                              

anna Halladin 
a.Halladin@wiazowna.pl

Plac zabaw w Zakręcie.  
Kolejny sezon, kolejne nowości
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Majdan:
Budowa kanalizacji sanitarnej – 
centralna część miejscowości - prace 
projektowe w toku

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 
– przygotowana umowa ze ZWiK

Malcanów:
Projektowanie budowy ciągu pieszo- 
rowerowego (Dziechciniec – Glinian-
ka) - zakończenie prac projektowych, 
przygotowanie do rozpoczęcia budowy 
pierwszego odcinka

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

Projektowanie budowy ul. Żwirowej - 
zakończenie prac projektowych

Projekt oświetlenia ul. Granicznej - faza 
projektowo - przygotowawcza 

Projekt oświetlenia ul. Letniej - faza 
projektowo - przygotowawcza

Projekt oświetlenia ul. Żwirowej - faza 
projektowo - przygotowawcza

Szkoła Podstawowa - modernizacja i 
rozbudowa - kontynuacja prac rozpoczę-
tych 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  

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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Nazwa zadania Koszt Stan zaawansowania inwestycji

1 Pomoc rzeczowa dla 
Powiatu Otwockiego 
na modernizację 
drogi powiatowej nr 
2702W w Zakręcie

do 5 000,00 Powiat miński przystąpił do projektowania ciągu pieszo-rowe-
rowego w ul. Asfaltowej w Sulejówku. W celu kontynuacji ww. 
ciągu na terenie Gminy Wiązowna podjęto uchwałę o udzieleniu 
pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego w postaci wykona-
nego projektu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Asfaltowej od 
granicy Gminy Wiązowna do drogi krajowej nr 2. Przewidywany 
termin wykonania projektu      i uzyskania zaświadczenia o nie 
wniesieniu sprzeciwu 30.09.2016r.

2 Pomoc rzeczowa dla 
Powiatu Otwockiego 
na budowę drogi po-
wiatowej nr 2703W 
w Boryszewie

do 40 000,00 W bieżącym roku zakończy się projektowanie drogi gminnej nr 
270820W w Boryszewie, która następnie przechodzi w drogę 
powiatową nr 2703W łączącą Boryszew i Góraszkę. Z uwagi na 
znaczenie komunikacyjne (połączenie drogi krajowej nr 17 z 
drogi wojewódzkiej nr 721) podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy 
rzeczowej w postaci wykonanej dokumentacji projektowej 
przebudowy drogi powiatowej (długość ok. 1 km). Podpisano 
już umowę z projektantem, całość dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu 
zostanie dostarczona do dnia 09.09.2016r.  

3 Modernizacja 
drogi powiatowej 
nr 2708W we wsi 
Pęclin - pomoc 
rzeczowa

do 100 000,00 W ubiegłym roku rozpoczęto modernizację ul. Radosnej w Pęc-
linie, udało się położyć nową nakładkę asfaltową na długości ok. 
300 mb. W bieżącym roku za kwotę 100 tys. zł zostanie ponownie 
zakupiona i przekazana masa asfaltowa na wykonanie nowej 
nakładki na kolejnych 300 mb ul. Radosnej w Pęclinie.

4 Pomoc rzeczowa dla 
Powiatu Otwockiego 
na modernizację 
drogi powiatowej Nr 
2701W Majdan, Iza-
bela, Michałówek, 
Duchnów w postaci 
zakupu materiałów

do 448 000,00 Zadanie stanowi kontynuację ubiegłorocznego. W roku 2016 
zostaną zakupione materiały drogowe oraz masa asfaltowa na 
wykonanie odcinka o długości ok. 650 mb drogi powiatowej w 
dwóch odcinkach. Aktualnie nastąpiło otwarcie ofert przetargo-
wych na dostawę materiałów oraz masy asfaltowej, trwa weryfi-
kacja kompletności złożonych ofert, po której nastąpi wyłonienie 
dostawców.

5 Pomoc rzeczowa dla 
Powiatu Otwockiego 
na modernizację 
drogi powiatowej 
nr 2712W we wsi 
Kruszówiec

do 10 000,00 Kontynuacja zadania z zeszłego roku. Za kwotę 10 tys. zł zostanie 
zakupione kruszywo łamane, a następnie ZDP zmodernizuje 
odcinek najbardziej zniszczony o długości ok. 200 mb drogi 
powiatowej.

6 Budowa ciągu 
pieszo – rowerowego 
wzdłuż drogi powia-
towej nr 2709W - 
pomoc rzeczowa

do 300 000,00 W 2016r. kwotę 90 tys. zł przeznaczono na wykonanie dokumen-
tacji projektowej ( łączny koszt projektu blisko 100 tys. zł w obec-
nym roku) i przekazano w formie pomocy rzeczowej Powiatowi 
Otwockiemu. Ponadto zostanie rozpoczęta budowa ciągu pieszo-
rowerowego od S.P. w Malcanowie do ul. Żwirowej oraz od S.P. w 
Malcanowie w kierunku Dziechcińca (łącznie ok. 500 mb).

7 Budowa chodnika 
przy drodze powia-
towej ul. Wrzosowa 
w Gliniance – 
pomoc rzeczowa dla 
Powiatu

do 100 000,00 W bieżącym roku zostanie zakończona budowa chodnika  
w ul. Wrzosowej w Gliniance. W ramach pomocy rzeczowej 
zostanie wykonany końcowy odcinek chodnika o długości ok. 
172 mb, a następnie przekazany Powiatowi. Termin realizacji do 
31.08.2016r.

8 Pomoc rzeczowa dla 
Powiatu Otwockiego 
na modernizację 
drogi powiatowej 
nr 2713W we wsi 
Wola Ducka/Wola 
Karczewska

do 540 000,00 W roku 2016 zostaną zakupione materiały drogowe oraz masa 
asfaltowa na wykonanie odcinka o długości 950 mb drogi powia-
towej – ul. Leszczyny w Woli Karczewskiej i ul. Słonecznej w 
Woli Duckiej. Materiały drogowe oraz masa asfaltowa zostaną 
wbudowane przez ZDP w Otwocku. Będzie to zakończenie budo-
wy jezdni      z Woli Duckiej do Woli Karczewskiej.

9 Modernizacja 
drogi powiatowej 
nr 2709W we wsi 
Glinianka (budowa 
chodnika)- pomoc 
finansowa

do 30 000,00  Pomoc finansowa została już przekazana na konto Powiatu. 
Wsparcie finansowe pozwoli ZDP w Otwocku na kontynuowanie 
budowy kolejnego odcinka chodnika w kierunku Czarnówki.

10 Pomoc finanso-
wa dla Powiatu 
Otwockiego na 
modernizację 
drogi powiatowej nr 
2701W Majdan, Iza-
bela, Michałówek, 
Duchnów

do 160 000,00 Pomoc finansowa pozwoli ZDP w Otwocku wbudować przeka-
zane w ramach pomocy rzeczowej materiały drogowe oraz masę 
asfaltową w przedmiotową drogę.

11 Pomoc finanso-
wa dla Powiatu 
Otwockiego na 
modernizację 
drogi powiatowej 
nr 2713W we wsi 
Wola Ducka/Wola 
Karczewska.

do 80 000,00 Pomoc finansowa pozwoli ZDP w Otwocku wbudować przeka-
zane w ramach pomocy rzeczowej materiały drogowe oraz masę 
asfaltową w przedmiotową drogę.



POWIĄZANIA       MAJ  2016 www.tuwiazowna.pl

Pęclin: 
Budowa oświetlenia ul. Letniskowej - 
trwa realizacja zadania 

Modernizacja ul. Radosnej – pomoc 
rzeczowa dla Powiatu Otwockiego - pod-
pisano umowę z Powiatem

Wyposażenie i zagospodarowanie placu 
zabaw - trwają prace 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 – przygo-
towana umowa ze ZWiK

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. Mazo-
wiecka - faza projektowo - przygoto-
wawcza  

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 – przygotowana 
umowa ze ZWiK

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna

SAMORZĄD

10

Już w drugim półroczu 2016 r. LGD 
„Natura i Kultura” planuje ogłosić 

nabór na rozwój działalności gospo-
darczej (możliwość pozyskania środ-
ków do 300 000,00 zł; Przedsięwzięcie 
2.1.3) oraz nabór na utworzenie dzia-
łalności gospodarczej (wsparcie do 
100 000,00 zł; Przedsięwzięcie 2.1.2). 
Pula środków na przedsiębiorczość 
wynosi 4 275 000,00zł.

Przedsięwzięcie 2.1.3: Rozwój dzia-
łalności gospodarczej, w tym bazują-
cej na OZE kluczem do sukcesu. Jest 

to przedsięwzięcie, w którym bene-
ficjentami operacji polegających na 
rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 
będą mikro i małe przedsiębiorstwa  
z obszaru działania Lokalnej Strategii 
Rozwoju. Celem przedsięwzięcia jest 
wsparcie rozwoju firmy. Przedsięwzię-
cie 2.1.2: Mój biznes - Utworzenie 
działalności gospodarczej szansą na 
lepsze jutro. Beneficjentami operacji 
polegających na utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa będą osoby fizycz-
ne. Zachęcamy do zainteresowania się 
możliwościami współpracy z LGD. 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia-

Lokalna strategia rozwoju
Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął do realizacji w ramach 
PROW 2014- 2020 Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Natura i Kultura” na lata 2016-2023. Na jej realizację LGD 
„Natura i Kultura” otrzyma środki w wysokości 10 668 500,00 zł.

łania „Natura i Kultura” powstało  
w 2006 roku z inicjatywy samorządów, 
organizacji pozarządowych oraz lokal-
nej społeczności obszaru partnerstwa. 
Jest dobrowolnym, samorządnym, 
trwałym zrzeszeniem osób fizycznych 
i prawnych o celu niezarobkowym. 
Celem stowarzyszenia jest rozwój spo-
łeczności lokalnej, poprawa jakości jej 
życia i pobudzenie aktywności w sfe-
rze społecznej, środowiskowej oraz 
gospodarczej. Zasady działania sto-
warzyszenia opierają się na zasadach 
partnerstwa i współpracy pomiędzy 

lokalnymi instytucjami publicznymi, 
organizacjami pozarządowymi i part-
nerami prywatnymi oraz aktywizacji 
i udziale mieszkańców w rozwoju 
lokalnym i procesach decyzyjnych.  
Z działalnością stowarzyszenia, doku-
mentami, Lokalną Strategią Rozwoju 
na lata 2016-2023 można zapoznać się 
poprzez stronę internetową www.natu-
raikultura.pl lub w siedzibie stowarzy-
szenia w Karczewie, ul. Kościelna 57.
                                                        
                                         

justyna sadkowska 
j.sadkowska@wiazowna.pl

Plac Centrum w Wiązownie został dofinansowany z LGD Natura i Kultura.
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Remont ul. Kruczej – przygotowana 
umowa ze ZWiK

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

Likwidacja SUW i studni - trwa realiza-
cja zadania  

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 – przygotowana 
umowa ze ZWiK

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) - ogło-
szono rozstrzygnięcie przetargu

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. 
Kwiatowej - faza projektowo - przygo-
towawcza

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 – przygotowana umowa ze ZWiK

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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Takim zadaniami od początku roku zajmuje się Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji, do którego przyłączono Wydział Techniczny. Poniżej lista zadań, 

które na zlecenie mieszkańców wykona ZWiK. Łączna kwota, która mieszkań-
cy przeznaczyli na te inwestycje to prawie 300 tys. zł.                              

janusz cHaBeR 
dyrektor@Zwik-wiaZowna.pl

Środki sołeckie
Jesienią zeszłego roku mieszkańcy wielu sołectw zdecydowali, że część 
środków sołeckich zostanie przeznaczone na prace inwestycyjne.
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Tab. 1 Zadania zlecone ZWiK w ramach funduszu sołeckiego.
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Wyniki ankiety reklamowej

Rozbudowa infrastruktury sportowej - 
podpisano umowę z wykonawcą

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

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 – przygotowana 
umowa ze ZWiK

Remont ul. Wiosennej – przygotowana 
umowa ze ZWiK

Budowa sieci wodociągowej trwa reali-
zacja zadania

Zagospodarowanie terenu świetlicy 
wiejskiej - faza projektowo - przygoto-
wawcza

Wola Karczewska:
Modernizacja ul. Leszczyny – pomoc 
rzeczowa dla Powiatu Otwockiego - faza 
realizacji (podpisane umowy z dostawca-
mi materiałów drogowych)

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

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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Cieszy, że mieszkańcom zależy na 
jakości krajobrazu, w którym żyją 

na co dzień, ponieważ niemal wszyscy 
ankietowani (96%) stwierdzili, że ład 
przestrzenny na terenie naszej gminy 
jest dla nich ważny. Reklamy jako ele-
ment krajobrazu jest zauważalny przez 
prawie 81% ankietowanych, a prawie 
trzy czwarte z nich (73%) określiło licz-
bę reklam w przestrzeni gminy jako zbyt 
dużą, przy czym 20% z tych osób zjawi-
sko to nie przeszkadza. Ankietowani byli 
zgodni co do tego, że skupiska reklam to 
tereny wzdłuż głównych dróg (Szosa Lu-
belska, Trakt Brzeski) i skrzyżowań tych 
dróg z drogą wojewódzką w Wiązownie 
oraz w miejscach koncentracji zabu-
dowy i usług – czyli w centrum gminy  
w Wiązownie (okolice pawilonu GS, 
ul. Kościelna), w Gliniance, Zakręcie,  
a także bardziej konkretnie, na elemen-
tach infrastruktury technicznej, szcze-
gólnie na słupach energetycznych.

Tylko 10% ankietowanych oceniło, że re-
klamy rozmieszczone są we właściwych 
miejscach, a prawie 70% było przeciw-
nego zdania. Nasi mieszkańcy uznali, że 
przepisy prawa powinny regulować nie 
tylko lokalizację reklam (88% za), ale 
również ich wymiary (77%) oraz formę 
(72%). Jedynie kolorystyka reklam nie 
powinna być przedmiotem szczególnych 
ustaleń, choć i w tym przypadku głosy 
były podzielone (42% za, 46% przeciw, 
a 12% nie miało zdania). Wśród miejsc, 
które powinny być wolne od reklam, 
mieszkańcy wskazali te o szczególnym 
znaczeniu, czyli otoczenie szkół, przed-
szkoli, kościołów czy urzędu gminy, 
a także słupy energetyczne i drzewa. 
Świadczy to o trosce mieszkańców  
o jakość przestrzeni publicznej w gmi-
nie. Pokazało to również pytanie o wpro-
wadzenie jednakowej formy architekto-
nicznej dla obiektów małej architektury 
w ogólnodostępnych miejscach publicz-
nych na terenie gminy. 73% ankietowa-
nych popiera takie rozwiązanie, a tylko 
niespełna 15% jest przeciwnych.

W ankiecie dotyczącej reklam wzięło udział 220 osób, z czego nieco 
ponad połowę (56%) stanowiły kobiety, a zdecydowana większość 
(prawie 70%) reprezentuje przedział wiekowy 30-60 lat.

Ankieta nie dała odpowiedzi, czy spo-
łeczną akceptację znalazłby zakaz 
umieszczania reklam na budynkach  
i ogrodzeniach. Podobnie jest z zaka-
zem konstruowania ogrodzeń posesji 
z przęseł wykonanych z prefabryko-
wanych elementów betonowych (41% 
przeciwnych zakazowi przy 37% za). 
W przypadku zakazu stosowania ogro-
dzeń pełnych z blachy, za zakazem było 
60% ankietowanych, a 23% przeciw-
nych. Mieszkańcy nie odczuwają spe-
cjalnej potrzeby, aby przepisy gminne 
regulowały wysokość ogrodzeń (ponad 
40% głosów), a jeśli już miałyby być 
ustanowione, akceptowalna maksymal-
na wysokość powinna kształtować się 
w przedziale 165 – 220 cm.

Blisko dwie trzecie ankietowanych 
opowiedziało się za możliwością wpro-
wadzenia opłat lokalnych za sytuowa-
nie reklam, które stanowiłyby dochód 
własny gminy (przy 22% przeciwnych 
i 13% niezdecydowanych). Jednocze-
śnie pytani wskazali, że najlepszym 
sposobem wykorzystania pozyskanych 
z tego tytułu funduszy byłoby prze-
znaczenie ich przede wszystkim na 
budowę dróg i oświetlenia ulicznego, 
kanalizacji oraz podniesienie jakości 
przestrzeni publicznych. Podsumowu-
jąc można śmiało stwierdzić, że nasi 
mieszkańcy czują odpowiedzialność za 
jakość krajobrazu, w którym żyją, jak 
również dostrzegają szansę na zmiany, 
które umożliwia tzw. „ustawa krajobra-
zowa”.

Państwa zaangażowane odpowiedzi 
dają nam jasne wytyczne co do tego, 
jak powinna wyglądać nasza „uchwała 
reklamowa”. Prace nad przygotowa-
niem tego dokumentu trwają. Będzie-
my o nich na bieżąco informowali, tak 
by przyjęta uchwała wprowadzała pra-
wo, z którego wszyscy będziemy zado-
woleni.                                             

sławomir BurBicki

s.BuRBicki@wiazowna.pl
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Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
Zagospodarowanie i utrzymanie terenu 
działki nr ew. 138/4 – Ośrodek Integracji 
„Zakącik” -  trwa realizacja zadania

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 - przygoto-
wawcza  

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.

Zakup koparki na potrzeby Zakładu Wo-
dociągów i Kanalizacji - trwa procedura 
wyłonienia wykonawcy 

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

II edycja konkursu 
ZŁOTE WIĄZY
Po raz drugi najlepszym przedsiębiorcom z naszej gminy zostaną 
wręczone statuetki Złoty Wiąz. 17 czerwca br. w restauracji Hotelu 
Mela Verde w Zakręcie odbędzie się gala w ramach VI Forum Go-
spodarczego Gminy Wiązowna, podczas której zostaną wyróżnieni 
lokalni liderzy przedsiębiorczości.

Forum to nie tylko spotkania słu-
żące przedstawieniu problemów 

i rozmów na tematy gospodarcze, ale 
również okazja by pochwalić dokona-
nia i docenić wkład lokalnych przed-
siębiorców  włożony w rozwój gminy. 
Dlatego wójt ustanowił nagrodę „Zło-
ty Wiąz”, która jest dowodem uznania 

dla najlepszych przedsiębiorców z na-
szej okolicy.

W ubiegłym roku nagrody były przy-
znane w kategoriach: Mała firma 
roku, Pracodawca roku, Debiut roku, 
Innowacyjna Firma roku, Bizneswo-
man roku, Filantrop roku. W II edycji 
konkursu Złoty Wiąz nagrody będą 
przyznane w nieco zmienionych kate-
goriach: Mała Firma roku, Pracodaw-
ca roku, Nestor biznesu; Innowacyjna 
Firma roku, Filantrop roku oraz Lider 

ekonomii społecznej. W tej edycji 
wyróżnimy przedsiębiorców, którzy 
mogą być przykładem dla innych, 
którzy prowadząc działalność bizne-
sową, chętnie udzielają wsparcia or-
ganizacjom pozarządowym, osobom 
pokrzywdzonym przez los, czy spor-
towym talentom.

Po raz pierwszy konkurs Złoty Wiąz 
będzie okazją do wyróżnienia w kate-
gorii Lider ekonomii społecznej osób 
fizycznych i prawnych, szczególnie 
wyróżniających się w swojej działal-
ności społecznej, przyczyniających się 
do rozwoju i promocji gminy a także 
takich, które prowadzą działania non 
- profit na rzecz mieszkańców gminy. 
To będzie prawdziwe święto naszych 
przedsiębiorców!                        

anna Gałkowska 
a.galkowska@wiazowna.pl

Statuetka „Złoty Wiąz”. Zaproszenia na galę rozdania nagród do odbioru w pokoju 
005 Urzędu Gminy.
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Świętowanie rozpoczęło się o godz. 
11.00 Mszą św. pod przewodnic-

twem Biskupa Seniora Kazimierza 
ROMANIUKA, który erygował para-
fię w dniu 3 maja 1996 roku. Biskup 
poświęcił krzyż na nowo wybudowa-
nym ołtarzu oraz tablicę pamiątkową. 
Liturgię uświetnił zespół muzyczny, 
w którym zaśpiewały dwie przed-
stawicielki Chóru „Mienia Ri-
ver”: Renata FALIŃSKA oraz 
Agnieszka BĄK. Po Mszy św. 
wystąpili uczniowie Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego w Za-
kręcie z przedstawieniem po-
święconym Janowi Pawłowi II. 
Przedstawienie wyreżyserowała 
katechetka Pani Marzena PŁO-
SKA. Ze scenariuszem zapoznał 

20.lecie erygowania parafii w Zakręcie 
ze Świętym Janem Pawłem II
20.lecie erygowania Parafii p.w. św. Pawła Apostoła w Zakręcie przypadło na 3 maja 2016 roku. Patro-
nem uroczystości był Święty Jan Paweł II – patron rodzin, a mottem przewodnim jego słowa: RODZINA 
BOGIEM SILNA STAJE SIĘ SIŁĄ CZŁOWIEKA I CAŁEGO NARODU. Nad wydarzeniem czuwał 
wieloletni proboszcz parafii ks. kan. Tadeusz FIRYSIUK, a współorganizatorem był Instytut Papieża 
Jana Pawła II w Warszawie.

się kardynał Stanisław DZI-
WISZ, który wyraził uzna-
nie dla twórczyni dzieła. 
Upominki reżyserce wręczył 
zastępca wójta Tomasz KO-
STYRA. Po przedstawieniu 
został rozstrzygnięty quiz 
papieski, przygotowany  
i przeprowadzony przez Da-

riusza OLSZEWSKIEGO. 
Przy wyjściu z kościoła na 
parafian czekały „papieskie 
kremówki”, a na zewnątrz 
- wiele atrakcji, a wśród 
nich: rodzinna gra tereno-
wa, rodzinny quiz papieski 
w formie krzyżówki, kon-
kurs plastyczny dla dzieci 

Podziękowanie
Ks. proboszcz Tadeusz Firysiuk i radna Aleksandra Rutkowska, w imieniu Ko-
mitetu Organizacyjnego, dziękują za pomoc w organizacji 20.lecia erygowania 
parafii w Zakręcie Instytutowi Papieża Jana Pawła II, Urzędowi Gminy Wiązow-
na, Zespołowi Szkolno-Gimnazjalnemu w Zakręcie, Gminnemu Przedszkolu w 
Zakręcie, Wolontariuszom z Zakrętu i Sulejówka, ministrantom, Stacji Caritas 

Zakręt, firmom LINK i REBEL.PL, Kwiaciarni „Lila róż”, Hurtowni dewocjonaliów 
„Magnificat” oraz wszystkim zaangażowanym z rodzin: Sasimowskich, Kuśmier-
czuków, Sobotów, Jankowskich, Sulichów, Jaroszów, Olszewskich, Michalaków, 

Rutkowskich, Kardasów, Jaglińskich, Sawickich, Szymańczyków, Gabrysiów, 
Rawskich, Sikorskich, Rawickich, Dutkiewiczów, Warotów, Wygnańskich, Ry-

baków, Kosmalów, Gałązków, Kozłowskich, Osóbków, Szustakowskich, Cacko, 
Pawlaków, Dąbrowskich, Ossowskich, Koszewskich i Dylów.

oraz zgaduj-zgadula z nagrodami. 
Dużym zainteresowaniem naj-
młodszych cieszył się dmuchaniec 
„Słoneczko”. Został także roze-
grany turniej gier planszowych. 
Wszystkich pragnących się posilić 
ministranci częstowali ciastami,  
a kawiarenka pokrzepiła napojami. 

Impreza zakończyła się w godzi-
nie miłosierdzia, kiedy to zwycięzcy 
zostali obsypani cennymi nagrodami. 
Nagrody fundowały rodziny rodzi-
nom. Wiele rodzin zaangażowało się 
w organizację uroczystości. Główny-
mi nagrodami były: wyjazd do Obór 
w dniu 14 maja br. dla całej rodziny, 
obraz z wizerunkiem Jana Pawła II, 
książki Instytutu Jana Pawła II, puzzle 
z mapą pielgrzymek Jana Pawła II. Po 
zakończeniu uroczystości gminnych  
w Gliniance (czyt. str…) , przyjechał 
do Zakrętu wójt Janusz BUDNY, który 
wręczył ks. proboszczowi podarunek 
upamiętniający uroczystość w postaci 
okolicznościowej mapy Gminy Wią-
zowna z naniesionym kościołem p.w. 
św. Pawła Apostoła w Zakręcie.    

Radna aleksandRa Rutkowska 
a.Rutkowska@wiazowna.pl
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Wszyscy członkowie „Krokusa”  
z niecierpliwością oczekiwali na ten 

dzień: 20.04. 2016 r. Nadszedł! O godzinie 
5 rano w składzie 41 osób wyruszyliśmy 
z modlitwą na ustach do Zakopanego. Po 
drodze wstąpiliśmy do Sanktuarium Boże-
go Miłosierdzia w Łagiewnikach. Chwila 
odpoczynku, a potem wspólne, powitalne 
spotkanie i ustalenie programu szkole-
nia. Wieczorkiem spacer 
do kościoła. Codziennie 
zwiedzaliśmy okolice,  
a potem spotykaliśmy się 
w grupach roztrząsając 
swoje problemy i szykując 
najlepszych rozwiązań. 
Byliśmy na Kasprowym 
Wierchu, Krupówkach, 
Doliną Strążyńską do-
tarliśmy pod Siklawę.  
W Szaflarach w wodach 
termalnych pluskaliśmy 
się jak dzieci. Było wspa-
niale, beztrosko i rado-
śnie. Niesamowicie byliśmy oczarowani 
urodą i potęgą gór, ale także dziełami, 
które stworzył człowiek – domy w stylu 
Zakopiańskim, Kościółek w Jaszczurówce  
i Krzeprowice. Każde spotkanie w gru-
pach przyniosło ogromne korzyści – zmia-
nę myślenia o problemie i istocie choroby 
alkoholowej. Te chwile bardzo nas zjed-
noczyły i dały dużo pozytywnych uczuć. 
Na ostatnim spotkaniu czuliśmy się jak  
w rodzinie. Każdy zabrał coś dla siebie 
dobrego. Był to bardzo owocny wyjazd –  

Profilaktycznie w trasie
2 osoby zobowiązały się do podjęcia le-
czenia. Trzymamy za nich kciuki i wie-
rzymy że wytrwają w swej walce. Dzięku-
jemy panu wójtowi za zrozumiałą pomoc 
finansową. Panie wójcie, to były bardzo 
dobrze wydane pieniądze. Zapraszamy 
wszystkich z problemem alkoholowym.  
U nas jest super.                                    

uczestniczka wyjazdu

W naszej gminie tak jak w wielu in-
nych gminach naszego powiatu 

zjawisko nadużywania alkoholu istnieje  
i skutki z tym związane odczuwają ludzie  
z najbliższego kręgu osoby uzależnionej  
od alkoholu. W niektórych rodzinach pro-
blem ten jest wstydliwy i lekceważony.  
Wydaje mi się, że dla takich osób mniej  
świadomych aby mogły poznać bliżej pro-
blem i skutki związane z nadużywaniem 

alkoholu to wyjazdy terapeutyczne, które 
są organizowane od kilku lat w naszej gmi-
nie przez stowarzyszenie Krokus i Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej. W tych 
wyjazdach uczestniczą osoby uzależnione  
i współuzależnione, które pod opieką fa-
chowego personelu mogą dowiedzieć 
się czym jest uzależnienie od alkoholu  
i współuzależnienie osoby żyjącej obok 
alkoholika. Fachowcy uświadamiają nam, 
że alkoholizm jest chorobą nieuleczalną 
i śmiertelną oraz problemem społecz-
nym. W naszym środowisku jako osoba 

uzależniona uczestni-
czyłem już kilka razy  
w takim wyjeździe. 
Mogę powiedzieć, że  
z mojego punktu widze-
nia są to wyjazdy po-
trzebne i skuteczne. Taki 
wyjazd terapeutyczny 
pozwala nam jako lu-
dziom uzależnionym od 
alkoholu zrelaksować 
się i pracować nad sobą. 
Ja dzięki tym wyjazdom 
zwiedzając zakątki na-
szego kraju stwierdzam 

że warto być trzeźwym.                       
uczestnik wyjazdu a. a.

Ośrodek Zdrowia w Wiązownie
ul. Lubelska 36.

Punkt Informacyjno-Konsultacyj-
ny czynny we wtorki  

w godzinach 16.00-18.00.
Telefon kontaktowy: 22 789 01 15

Zapraszamy na bezpłatne zaję-
cia sportowo-rekreacyjne dla se-
niorów mieszkających w naszej 
gminie. Zajęcia trwają 60 minut. 
Żeby nie musieli Państwo dojeż-
dżać zbyt daleko, będą prowa-
dzone w kilku miejscach – osiem 
razy w tygodniu.

Miesiące: czerwiec, wrzesień, paź-
dziernik, listopad i grudzień

1.Duchnów: poniedziałek 17.00-18.00
2.Duchnów: poniedziałek godz.18.00- 

19.00 (zajęcia dla grupy zaawansowanej)
3.Wiązowna GOK: poniedziałek 15.45-

16.45
4.Wiązowna szkoła: poniedziałek godz. 19.15-

20.15 (zajęcia dla grupy zaawansowanej)

Bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne
5.Dziechciniec: poniedziałek godz. 20.30-

21.30 (zajęcia dla grupy zaawansowa-
nej)

6.Zakręt: sobota godz. 08.00-09.00
7.Żanęcin: piątek godz.18.00-19.00
8.Wola Karczewska: godz. 16.00 -17.00

Miesiące: lipiec i sierpień
1.Wola Karczewska (Dom Kultury): po-

niedziałek godz. 17.00-18.00
2.Dziechciniec (świetlica): poniedziałek 

godz. 18.30-19.30
3.Duchnów (świetlica): poniedziałek godz. 

20.00-21.00 (zajęcia dla grupy zaawan-
sowanej)

4.Żanęcin (świetlica): czwartek godz. 
17.00-18.00

5.Wiązowna (k. Kościoła): czwartek godz. 
18.15-19.15

6.Wola Karczewska (k. Domu Kultury): 

piątek godz. 17.00-18.00
7.Wiązowna (Plac Centrum): piątek godz. 

18.30-19.30
8.Boryszew (siłownia plener): piątek godz. 

20.00-21.00

Zajęcia są finansowane przez Gminę Wią-
zowna. Organizuje je „Stowarzyszenie Bądź-
my Razem”, które wygrało konkurs ofert na 
realizację zadania publicznego „Działalność 
na rzecz osób w wieku emerytalnym.” Dota-
cja na cały program stowarzyszenia to 40.360 
zł. Z czego 15 744,00 zostanie przeznaczone 
właśnie na zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Dla mieszkańców gminy w wieku 60+ za-
jęcia są bezpłatne. Pozostałe osoby koszt 
zajęć powinny uzgadniać z trenerem. Po-
lecamy!                                                

michał Białek 
m.Bialek@wiaZowna.pl
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Aktu dekoracji medalami w imieniu Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej doko-
nał Wójt Gminy Janusz BUDNY, który 
również złożył wszystkim Jubilatom ży-
czenia. Do życzeń dołączyli się Przewod-
nicząca Rady Gminy Renata FALIŃSKA 
oraz ks. prałat Tadeusz ŁAKOMIEC – 
proboszcz Parafii św. Wojciecha w Wią-
zownie, który wręczył Jubilatom albumy 
o Janie Pawle II. Jubilaci otrzymali oko-
licznościowe dyplomy oraz kwiaty. Uro-
czystość uświetnił występ Chóru Mienia 
River z Gminnego Ośrodka Kultury. Od-
śpiewano tradycyjne 100 lat i wzniesiono 
toast za wszystkich Jubilatów.
Medalami zostały uhonorowane 23 pary 
małżeńskie, a wśród nich Państwo Ce-
cylia i Kazimierz KOSAKOWIE, którzy 
obchodzą w tym roku Diamentowe Gody 
czyli jubileusz 60-lecia małżeństwa. 
Wśród par, które świętowały Złote Gody 
znaleźli się:
 
Teresa i Henryk AJDACCY, 
Marianna i Czesław BIAŁECCY, 
Wiesława i Ryszard BOGUCCY, 
Krystyna i Zenon CACKOWIE, 
Irena i Klemens DĄBROWSCY, 
Danuta i Henryk HOŁDAKOWIE, 
Zofia i Tadeusz KLOCHOWIE, 
Alina i Marian KROGULOWIE, 
Mieczysława i Zbigniew JÓŹWICCY, 
Elżbieta i Franciszek LELENIOWIE, 
Krystyna i Józef MAZURKOWIE, 
Krystyna i Bronisław MIELCARZO-
WIE, 
Kazimiera i Marian PRZEDLACCY, 
Krystyna i Bernard ROSTKOWSCY, 
Helena i Kazimierz SZCZĘŚNI, 
Stefania i Bogdan TUSZYŃSCY, 
Janina i Mieczysław WIELĄDKOWIE, 
Marianna i Tadeusz WILCZKOWIE, 
Hanna i Marian WOJCIECHOWSCY, 
Leokadia i Edward ZAGÓRSCY, 
Zuhra i Wiesław ZAPISKOWIE, 
Sabina i Stefan ZGUTKOWIE.

50 lat razem – Złote Gody  
małżeństw mieszkających w naszej gminie
Pół wieku temu powiedzieli sobie sakramentalne „tak” małżonkowie, którzy spo-
tkali się 28 kwietnia br. w Hotelu Wiktoria na uroczystości wręczenia medali za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Jubilaci mają za sobą co najmniej 50 lat 
wspólnej drogi. To wiele wspólnych trosk, 
marzeń, tęsknot, małych i większych rado-
ści. Wszystkim należą się podziękowania 
i wyrazy uznania za dochowanie wierno-
ści przysięgi małżeńskiej, za trud zmaga-
nia się z prozą życia codziennego oraz za 
piękną postawę i wzór dla młodego poko-
lenia, że można, że warto i należy tak żyć. 
Serdecznie gratulujemy medali i życzymy 
świętowania kolejnych rocznic w zdrowiu 
i szczęściu!
Wszystkich małżonków, którzy Jubileusz 
Złotych Godów mają już za sobą, a nie 
zostali uhonorowani medalem za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie, prosimy  
o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego,  
który przyjmuje zgłoszenia o przyznanie 
medali dla par małżeńskich zameldowa-
nych w gminie Wiązowna. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 22 512 58 06. Gorąco zachęca-
my!                                                        

agnieszka kijowska 
a.kijowska@wiazowna.pl
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Nie jesteśmy w stanie przejąć 
wszystkich dróg bo, wiąże się 

to także z obowiązkami, takimi jak 
utrzymanie ich nawierzchni, za-
pewnienie przejezdności, odśnieża-
nie itd. Dlatego Rada Gminy zga-
dza się na przejmowanie tylko tych 
dróg, które mają strategiczne zna-
czenie dla komunikacji i spełniają 
następujące kryteria:

1) działki ewidencyjne wydzielone 
z nieruchomości pod poszerzenie 
gminnych dróg publicznych w ro-
zumieniu ustawy z dnia 21 marca 
1985 roku  o drogach publicznych 
i nie przejęte na własność Gminy 
Wiązowna,

2) działki ewidencyjne wydzielone pod 
drogi wewnętrzne tworzące w dniu 
złożenia wniosku układy lub ciągi 
komunikacyjne (skrzyżowania z 
dwóch stron z drogami tej samej 
kategorii lub wyższej) o szerokości 
min. 6 m, przy czym o ile pod dro-
gę wydzielone zostały dwie działki 

Oddaj nam drogę
Wielu mieszkańców zgłasza się do urzędu z wnioskiem o to, by Gmina Wiązowna przejęła ich prywat-
na drogę. Dzieje się tak dlatego, że po modernizacji ewidencji gruntów przeprowadzonej prze Starostę 
Otwockiego, wiele dróg przestało mieć status nieużytków rolnych, a co za tym idzie wzrosły podatki za 
te nieruchomości. Gmina Wiązowna opracowała program przejmowania dróg. 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej z 14 

kwietnia 2016 r. w sprawie uprosz-
czonego wzoru oferty i uproszczone-
go wzoru sprawozdania z realizacji 
zadania publicznego określa uprosz-
czony wzór oferty realizacji zadania 
publicznego, o którym mowa w art. 
19a ust. 1 ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie, 
a także uproszczony wzór sprawozda-

lub więcej to kryterium szerokości 
min. 6 m spełnione musi być przez 
wszystkie działki łącznie,

3) działki ewidencyjne spełniające po-
wyższe kryteria, wydzielone i prze-
znaczone w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 
i ich projektach pod drogi,

4) działki ewidencyjne wydzielone 
z przeznaczeniem na tzw. „trójką-
ty widoczności” przylegające do 
gminnych dróg publicznych oraz 
wewnętrznych stanowiących wła-
sność lub posiadanie Gminy Wią-
zowna.

Rozpoznaniu podlegają wnioski doty-

czące nieruchomości o uregulowanym 
stanie prawnym, bez obciążeń w dzia-
le IV Ksiąg wieczystych, wyrażające 
wolę nieodpłatnego przeniesienia wła-
sności przez łącznie wszystkich wła-
ścicieli gruntu.
 
Wnioski o przejęcie dróg opiniowane 
są przez zespół urzędników, a następ-
nie, w przypadku pozytywnej opinii 
dotyczącej przejęcia drogi, przygoto-
wywany jest projekt uchwały Rady 
Gminy Wiązowna w sprawie wyraże-
nia zgody na przyjęcie darowizny nie-
ruchomości. Dopiero podjęcie takiej 
uchwały przez Radę Gminy Wiązowna 
skutkuje możliwością zawarcia umo-
wy darowizny. W przypadku nega-
tywnej opinii zespołu, wnioskodawca 
o braku możliwości przejęcia gruntu 
informowany jest na piśmie. Informa-
cji w tej sprawie udziela Iwona MAR-
CZYK email: i.marczyk@wiazowna.pl  
tel.: 22 512 58 20                           

iwona marcZyk 
i.marcZyk@wiaZowna.pl

Nowe formularze do  
wniosków o tzw. małe granty
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie wprowadza nowe formularze do wniosków o małe granty. Nowe 
wzory obowiązują od 10 maja, w związku z tym wnioski składane od 
tego dnia powinny być przygotowane już na nowych wzorach.

nia z realizacji zadania publicznego,  
o którym mowa w art. 19a ust. 1 usta-
wy o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie.

Artykuł 19a ust. 1 ustawy o pożytku 
dotyczy zlecania realizacji zadania 
publicznego z pominięciem konkursu, 
czyli tzw. „małych grantów”. Samo-
rząd może je przyznawać pod okre-
ślonymi warunkami, a najważniej-

sze z nich to lokalny lub regionalny 
charakter zadania, wysokość dotacji 
ograniczona do 10 tys. złotych oraz 
czas realizacji nie dłuższy niż 90 dni. 
To organizacja decyduje, czy wybiera 
formę powierzenia (dotacja pokrywa 
wszystkie koszty zadania), czy wspar-
cia (organizacja oprócz dotacji korzy-
sta też z innych środków, żeby sfinan-
sować zadanie). Nowe formularze są 
znacząco uproszczone. Część mery-
toryczna składa się tylko z dwóch pól 
– opisu zadania i rezultatów. Zdecy-
dowanie prostszą konstrukcję ma też 
kosztorys (budżet zadania). Zrezygno-
wano z pozostałych pól, w tym z har-
monogramu. Do zadań realizowanych  
w tym trybie stosujemy ten sam ramo-
wy wzór umowy, który obowiązuje 
przy otwartych konkursach ofert.    

michał Białek 
m.Bialek@wiaZowna.pl
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Mienia, Świder oraz Kanał Wa-
werski przebiegają po gruntach 

Skarbu Państwa, a za ich utrzymanie 
odpowiedzialny jest Wojewódzki Za-
rząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Warszawie (Mienia, Kanał Wawer-
ski) lub  Regionalny Zarząd Gospo-
darki Wodnej w Warszawie (Świder). 
Za utrzymanie pozostałych urządzeń – 
rowów i drenowania – odpowiedzialni 
są poszczególni właściciele gruntów.
Wykonywanie specjalistycznych robót 
na rowach i urządzeniach drenarskich 
przez poszczególnych prywatnych 
właścicieli pól i posesji jest zazwyczaj 
kosztowne i skomplikowane. Nawet 
jeśli kilku właścicieli dba np. o rów na 
swoich posesjach, to zazwyczaj znaj-
dują się niedrożne odcinki, na innych 
działkach, które piętrzą wodę. Właści-
ciele działek, przez które przechodzą 
takie urządzenia mogą zakładać spół-
ki wodne, co znacznie ułatwia prace 
konserwacyjne.

Spółka wodna to organizacja kilku co 
najmniej właścicieli gruntów, którzy 
ze swoich składek oraz z pozyskiwa-
nych dotacji kompleksowo zlecają 
roboty utrzymaniowe, bądź napraw-
cze na urządzeniach wodnych. Zale-
ty tego rozwiązania są następujące: 
kompleksowa, fachowa, skuteczna 
organizacja frontu robót, możliwość 
zlecenia robót firmie specjalistycz-
nej, dużo niższy koszt jednostkowy, 
niż w przypadku osobnych drobnych 
zleceń na poszczególnych działkach, 
pozyskiwanie wysokich dotacji – np. 
z Urzędu Gminy Wiązowna do 90 % 
(!) wartości robót.

Na terenie Gminy Wiązowna powsta-
ło już 7 spółek wodnych, a największe 
sukcesy widoczne są w działalności 

Spółki wodne – jak założyć? 
Dlaczego warto dołączyć?
Rzeki Mienia i Świder, Kanał Wawerski, rowy melioracyjne, dreno-
wanie i inne rowy odwadniające, które przebiegają prze teren naszej 
gminy, wymagają bezustannej konserwacji i oczyszczania. Od ich 
stanu zależy bowiem nasze bezpieczeństwo. Zaniedbane grożą pod-
topieniami i powodziami.

spółki Góraszka, Majdan i Zakręt. 
Spółki te sprawnie pozyskują dotacje  
i maksymalnie je wykorzystują. Dzia-
łają przy tym z rzetelnymi wykonawca-
mi, co skutkuje właściwym odpływem 
wód i niskimi kosztami wykonania. 
Na wielu rowach zniknął w końcu 
trzydziestoletni gąszcz, a pojawiło 
się zadbane koryto i płynąca woda. 

Z uwagi na przeważający udział środ-
ków zewnętrznych w kosztach ro-
bót, udział danego właściciela gruntu 
w spółce wodnej jest wielokrotnie 
tańszy niż zlecanie robót samemu. 
Składka wnoszona na konto spółki 
to zaledwie około 80-100 zł rocznie. 
Oczywiście, w spółce wodnej mogą  
i powinni brać udział również właści-
ciele działek, na których nie ma urzą-
dzeń wodnych, ale są one w pobliżu  
i odwadniają daną nieruchomość. 
Ważne jest zatem, aby zamiast narze-
kać na zarośnięte rowy, przystąpić do 
spółki i brać udział w planowaniu ro-
bót. Jeśli gdzieś na terenie gminy Wią-
zowna występują podtopienia, warto 

zwrócić się do lokalnej spółki wodnej,  
a tam gdzie nie ma - warto założyć 
ją samemu. Wystarczy tylko co naj-
mniej trzech pozytywnie nastawio-
nych właścicieli gruntów. Zajmijmy 
się udrażnianiem rowów i drenowa-
niem teraz, kiedy stany wód są niskie,  
a roboty możliwe do realizacji. Zachę-
camy do zakładania spółek wodnych 
lub przyłączania się do istniejących. 
 

Spółka Wodna Góraszka, Górasz-• 
ka, ul. Adama Mickiewicza 64,  
tel. 601 286 351
Spółka Wodna Majdan, Majdan,  • 
ul. Piękna 12 A, tel. 607 080 449
Spółka Wodna Wiązowna Północ-• 
na, Wiązowna, ul. Bażantowa 15,  
tel. 504 484 743
Spółka Wodna Izabela – Michałó-• 
wek, Izabela 22 G, tel. 602 335 264
Spółka Wodna Zakręt, Zakręt,  • 
Trakt Brzeski 111, 605 100 290
Spółka Wodna Wiązowna Kościel-• 
na, Wiązowna, ul. Stokrotki 3, 
605 832 338
Spółka Wodna „Młynówka” Wią-• 
zowna, Wiązowna, ul. Nadrzeczna 8

Wszelkie szczegółowe informacje  
i pomoc w założeniu spółki wod-
nej dostępne są również w Wydziale 
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
Wiązowna, tel. 22 51 25 821.       

prZemysław kaźmiercZak 
p.kaZmiercZak@wiaZowna.pl
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Matylda ma ok.6 lat. Jest uro-
czą, wysterylizowaną kotką. 

Ma dystans do otaczającego świa-
ta, ceni sobie spokój i wygodne, 
ciepłe posłanie. To 5kg mięciutkiej 
kotki do kochania i głaskania. Ma-
tylda czeka w klatce na prawdziwy 
dom!
nr.8/16

Zajęcia będą bezpłatne. Gwaran-
tujemy opiekę wychowawców  

i wiele atrakcji, w tym wycieczki  
i wyjazdy na basen. Rodzice poniosą 
tylko koszt zakupu materiałów pla-
stycznych (10 zł za turnus 5-dniowy). 
W lipcu, gdy zajęcia będą się odby-
wały w szkołach, dzieci będą mogły 
codziennie zjeść obiad (koszt: 12,50 
zł / turnus). W sierpniu półkolonie 
przeniosą się do GOK-u w Wiązow-
nie, do Domu Kultury „Nad Świdrem”  
w Woli Karczewskiej i do świetlic na 
terenie całej gminy. 

Zanim przygotowaliśmy program za-
jęć przeprowadziliśmy ankietę. To 
Państwa opinie pozwoliły nam dosto-

Zdobyliśmy dofinansowanie na 
odbiór i transport azbestu z nie-
ruchomości na terenie Gminy 
Wiązowna. 16 768,00 zł na ten 
cel przyznał nam Zarząd Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie.

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

Pepa jest średnią, ok. 2-letnią sucz-
ką. Dała się poznać jako uległy, 

spokojny i łagodny psiak. Ma w sobie 
dużo wdzięku, uwielbia pieszczoty  
i jeszcze nieśmiało, ale lgnie do czło-
wieka. Rokuje na oddaną przylepkę.
nr.54/16

Black to ok. 2-letni pies o orygi-
nalnej subtelnej urodzie. Czarne 

umaszczenie i błysk jego białych zę-
bów w uśmiechu robi wrażenie. Ma  
w sobie nieograniczone pokłady miło-
ści i pozytywnej młodzieńczej energii. 
Jest jeszcze nieco nieśmiały, ale kocha 
być blisko człowieka.                     
nr.42/16

„Wakacje blisko domu”. 
Zaczynamy zapisy!
„Wakacje blisko domu” to pierwsza letnia akcja gminy Wiązowna. 
Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu rodziców z naszej okolicy za-
pewnienie opieki nad dziećmi w czasie wakacji to nie lada wyzwanie. 
Dlatego proponujemy Państwu 10 tygodni zorganizowanych półko-
lonii w szkołach na terenie naszej gminy, w Gminnym Ośrodku Kul-
tury i świetlicach wiejskich.

sować akcję „Wakacje blisko domu” 
do potrzeba Państwa i Państwa dzie-
ci. Jesteśmy przekonani, że to będzie 
dobrze spędzony, bezpieczny i atrak-
cyjny czas. Wakacje spędzone blisko 
domu nie muszą być nudne, a 10 tygo-
dni przerwy w nauce dla rodziców nie 
musi oznaczać kłopotów w opiece nad 
dziećmi. By zapisać dziecko na „Wa-
kacje blisko domu” wystarczy wypeł-
nić kartę kwalifikacyjną i dostarczyć 
do szkół lub GOKu. Szczegółowe 
informacje dotyczące programu zajęć 
wkrótce!

Akcja finansowana jest z budżetu 
Gminy Wiązowna. Polecamy!        

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

Pieniądze na 
utylizację azbestu

Wniosek dotyczył dofinansowania 
na odbiór i utylizację azbestu – ok. 
62,986 ton z 38 nieruchomości, któ-
rych właściciele poinformowali o chę-
ci wzięcia udziału w programie. Koszt 
utylizacji i transportu azbestu wynosi 
19 727,22 zł. Fundusz przyznał nam 
85% dofinansowania.                      

joanna iwańska 
j.iwanska@wiazowna.pl
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Malcanowska Pierzyna
To spotkanie w Malcanowie, które upamiętniało wydarzenia sprzed 72 lat było naprawdę wyjątkowe. 
Byli na nim samorządowcy, strażacy, przedstawiciele oświaty, harcerze i kilka pokoleń mieszkańców 
Malcanowa i okolic, a także kawalerowie 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego.

W polskiej tradycji nie brakuje 
wzorców życia poświęconego 

dobru wspólnemu i wolności ojczyzny. 
Odwaga. Pokora. Wierność. Brater-
stwo. To cechy, które charakteryzują 
walczących o niepodległą Polskę, a 
było ich wielu. To cechy, którymi od-
znaczali się bohaterowie akcji o kryp-
tonimie „Pierzyna” Marian, Bole-
sław, Józef, Aleksander… i inni. NASI 
bohaterowie. Mieszkańcy Malcano-
wa i Pęclina, Dziechcińca i Kącka. 
Dziadkowie, ojcowie, synowie i bra-
cia. Tacy jak my. Z marzeniami i pla-
nami na przyszłość. Na których spadła 
wojna i którzy nie czekali, aż ktoś coś 
zrobi za nich – wzięli los w swoje ręce 
i walczyli, jak umieli. Odważnie. Po-
kornie. Wiernie. Jak bracia. – mówi 
wójt Janusz BUDNY po zakończeniu 
uroczystości. 

Ta uroczystość nie miała być smutna  
i pompatyczna. I taką nie była. Znala-

zło się bowiem miejsce i czas na ogni-
sko, na wspólne śpiewanie, wspomi-
nanie i na wojskową grochówkę. Było 
rodzinnie i wzruszająco. Wydarzenia 
sprzed 72 lat stały się elementem na-
szej lokalnej kultury, tradycji, wspól-
nej wiązowskiej pamięci.             

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

Hanna SEKULSKA  
prezentuje akt przekazania miejsca.

Nie zabrakło chwili modlitwy i refleksji. 
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Uczniowie przygotowali montaż 
słowno–muzyczny, w którym 

przybliżyli wydarzenia sprzed 225 

lat. Na szczególną uwagę zasługuje 
połączony chór obydwu szkół, który 
przepięknie i wzruszająco wykonał 
trzeciomajowe pieśni. Wydarzeniem 
kulturalnym był koncert organowy 
Sebastiana ADAMCZYKA. Koncert 
przeplatany medytacjami zachwycił go-
ści, którzy zasłuchani docenili zarówno 
piękno słowa, jak i muzyki. Ostatnim 
punktem programu było spotkanie przy 
kawie w przedszkolu „Karolek”, gdzie 
w miłej i serdecznej atmosferze zapro-
szeni goście mogli porozmawiać, lepiej 
się poznać i pobyć ze sobą.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona 
w 1791 r. na Sejmie Czteroletnim. Jej 
twórcami byli światli patrioci: Stani-
sław MAŁACHOWSKI, Ignacy i Sta-
nisław POTOCCY, Hugo KOŁŁĄTAJ, 
Józef WYBICKI, Stanisław STASZIC 
i przekonany do zmian król Stanisław 
August PONIATOWSKI. Ustawa 
Rządowa z 3 Maja wprowadzała nie-
zbędne w kraju reformy. Zabezpiecza-
ła możliwość rozwoju gospodarczego 
i politycznego, była drugą na świecie 

Sezon żeglarski rozpoczęty!
Żeglarze z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Paw-
ła II w Gliniance rozpoczęli sezon żeglarski. Rejs odbył się w dniach 
21- 24 kwietnia szlakiem północnych jezior mazurskich.

Jezioro Mamry powitało nas surową pogodą – wiatr 5-7 w skali Beau-
forta, do tego deszcz i zimno. Mimo bardzo trudnych warunków „prze-

biliśmy się” z Węgorzewa do Sztynortu (składanie i stawianie masztu przed 
mostem na Kirsajtach mimo surowej pogody przebiegło sprawnie). Prze-
nocowaliśmy w Sztynorcie, gdzie młoda załoga zebrała komplementy od 
pracowników kapitanatu za wytrwałość w trudnych warunkach. Kolejne 
dni rejsu przebiegały pod znakiem umiarkowanych wiatrów i przenikliwe-
go zimna. Pływaliśmy jachtem Twister 780, nie posiadającym oczywiście 
ogrzewania. Zwiedziliśmy bunkry w Mamerkach, przenocowaliśmy na Ko-
ciej Wyspie (ognisko, kiełbaski, ziemniaczki) i w niedzielę wróciliśmy do 
Portu ZHP w Węgorzewie.

Był to chyba najtrudniejszy z dotychczasowych rejsów mazurskich, jakie odby-
liśmy pod egidą Szkolnej Sekcji Żeglarskiej. Nieocenione okazało się doświad-
czenie zwłaszcza dwóch uczestników – Janka MAKULCA i Jakuba MICHALI-
KA, zdobyte na wcześniejszych rejsach morskich (ostatni dookoła Bornholmu 
w październiku minionego roku) i pływaniu sekcyjną żaglówką po wodach Za-
lewu Zegrzyńskiego. W rejsie udział wzięli także: Wilhelm JARSZAK i Kacper 
DRUŻBALSKI. Sternik i opiekun – Daniel KACZYŃSKI.                            

daniel kacZyński 
k_dalen@o2.pl

Gminne uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 
Maja odbyły się w tym roku w Gliniance. Organizatorzy – Gminny 
Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa im. Wincentego WITOSA w 
Gliniance i Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła 
II w Gliniance – przygotowali bogaty program uświetniający tę uro-
czystość. 

(po Stanach Zjednoczonych) i pierw-
szą w Europie ustawą regulującą or-
ganizację władz państwowych, prawa  i obowiązki obywateli. Była też ostat-

nią próbą utrzymania niepodległości 
w osiemnastowiecznej Polsce.

To ważne święto niesie uniwersalne 
przesłanie dla Polaków. Jest wzorem 
politycznego porozumienia pomiędzy 
ugrupowaniami reprezentującymi róż-
ne poglądy i potrzeby. Pokazuje, że 
Polacy potrafią dojść do porozumienia 
mimo podziałów i waśni, co również 
może być przykładem dla dzisiejszych 
polityków.

marZena wróBel 
GimGlinianka@wp.pl
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nadzieję na powtórzenie sukcesów  
w kolejnych latach.                       

kataRzyna lacka 
ZsGdyrektor@Gmail.com
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Mieszkańcy wolą, żeby ich dzie-
ci chodziły do tej szkoły, a nie 

oddalonej o kilka kilometrów szkoły 
w Wiązownie. To zrozumiałe także 
dlatego, że wielu rodziców z Duch-
nowa skończyło brzezińską podsta-
wówkę. Ponadto dzięki zmianom  
w kursowaniu autobusu linii 730, które 
obowiązują od kilku miesięcy, dojazd 
do tej szkoły, po latach, wreszcie jest 
dobrze zorganizowany. Zmiany, o któ-
re proszą rodzice, wymagają porozu-
mienia z Gminą Halinów i formalnej 
zmiany obwodów szkolnych w naszej 
gminie. Rada Gminy Wiązowna pozy-
tywnie zaopiniowała prośbę rodziców 
i uznając ją za zrozumiałą i naturalną, 
upoważniła wójta naszej gminy do 
przygotowania odpowiedniej uchwały 
i rozpoczęcia negocjacji z Gminą Ha-
linów. O efektach tych negocjacji bę-

Julia DERYBOWSKA zajęła I miej-
sce w Powiatowym Konkursie Ję-

zyka Angielskiego. Natomiast nasi 
uzdolnieni językowo i artystycznie 
uczniowie mieli okazję do zaprezen-
towania swoich umiejętności w Kon-
kursie Recytatorskim Poezji i Prozy 
Anglojęzycznej „Językiem SHAKE-
SPEARE’A”, w którym to Sonia 
MAKOUDI zajęła II miejsce, oraz 
Konkursie Językowo – Muzycznym 
„Piosenka nie zna granic”, w któ-
rym Natalia KARWOWSKA zajęła 
III miejsce. Jesteśmy bardzo dumni  
z osiągnięć naszych uczniów i mamy 

Dzieci z Duchnowa w Brzezinach?
Mieszkańcy Duchnowa zwrócili się prośbą do Rady Gminy o zmianę obwodów szkolnych i włączenie 
ich miejscowości do obwodu szkolnego, który obejmuje szkoła w Brzezinach. Tamtejsza podstawówka, 
choć formalnie leży w granicach administracyjnych Gminy Halinów, jest położona zaledwie kilka minut 
drogi od Duchnowa. 

dziemy informowali na bieżąco. Jest 
rzeczą oczywistą, że nawet jeśli doj-
dzie do zmiany obwodów szkolnych, 
to dzieci tych rodziców, którzy zmia-

ny nie chcą, nadal będą miały miejsca 
w szkole w Wiązownie.                  

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

Językowe 
sukcesy gimnazjalistów

Kochamy nasze dzieci najbar-
dziej na świecie. To rzecz pew-
na! Ale u wielu rodzin nadcho-
dzi taki moment, gdy mama po 
i tak już przedłużonym urlopie. 
Dobre przedszkole to takie, któ-
re uczy, bawi i co najważniejsze 
troszczy się o Twoją pociechę!
Do takich miejsc można zali-
czyć „Małe Stópki” – niepu-
bliczne przedszkole i jedyny 
żłobek w Wiązownie. 

Opracowane na podstawie ar-
tykułu Pani Pauliny, mamy 
Szymona z grupy Kangurków

Więcej informacji o przedszkolu 
i żłobku można uzyskać w jego 
siedzibie w Wiązownie, przy ul. 
Bażantowej 9 lub na www.male-
stopki.edu.pl                          

Tegoroczne edycje powiatowych konkursów językowych okazały się 
bardzo udane dla gimnazjalistów Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego  
w Wiązownie. Czas i praca włożona w naukę języka angielskiego  
i przygotowanie do konkursów zaowocowały doskonałymi rezultatami.
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W spotkaniu z legendarną „Ciot-
ką Klotką” uczestniczyły 

dzieci z Przedszkola „Pod Stumilo-
wym Lasem” w Pęclinie. Pani Ewa od 
pierwszej chwili zachwyciła wszyst-
kich nie tylko swoim kolorowym stro-
jem i butami nie do pary, ale również 
humorem i muzykalnością. W niezwy-
kle barwny sposób opowiedziała dzie-
ciom o swojej twórczości. Poruszyła 
wiele bardzo ważnych tematów doty-
czących codzienności, zdrowia, a tak-
że czytania książek. Przedszkolaki wy-
kazały się świetną znajomością poezji 
dziecięcej oraz piosenek „Fasolek”, co 
bardzo ucieszyło naszego gościa.

To było wspaniałe spotkanie. Dla 
dzieci świetna zabawa, a dla nas – 

Bibliotekę w Duchnowie odwiedziła Ewa CHOTOMSKA. Znana z programów telewizyjnych: „Tik – 
Tak”, „Jedyneczka” czy „Budzik”. Autorka tekstów piosenek „Mydło lubi zabawę”, „Myj zęby”, „Moja 
fantazja” i wielu innych. Autorka książek „Pamiętnik Felka Parerasa”, „Hopsasa Felka Parerasa”, „Za-
jąc Poziomka”. Niezmiennie od 33 lat prowadzi znany zespół „Fasolki”. Prywatnie córka sławnej pisar-
ki Wandy CHOTOMSKIEJ.

Ciotka Klotka w bibliotece

sentymentalna  podróż w czasy bez-
troskiego dzieciństwa. Pamiętajmy, że 
wspólnie wychowujemy czytelników, 
więc apelujemy do rodziców: odwie-

dzajcie nasze biblioteki w Wiązownie, 
Gliniance i Duchnowie.                  

marZena kopka 
marZenakopka@Gmail.com

Gminna Biblioteka Publiczna poleca...
E u g e n i u s z 
Bodo „Już taki 
jestem zimny 
drań”
Drugie, uak-
tualnione wy-
danie książki, 
z licznymi 
dodatkowymi 
zdjęciami i no-
wym materia-
łem, m.in. o serialu TVP Bodo. „Gra pan 
jak Bodo! Dlaczego? Bo do du…”. To tylko 
żartobliwy kalambur Adolfa Dymszy, praw-
da bowiem była zupełnie inna. Eugeniusz 
Bodo grał „jak z nut”, chociaż ich nie znał. 
Dwa etapy jego życia upłynęły mu śpiewa-
jąco. Otaczała go wtedy miłość rodzinnego 
domu, sława zdobyta w warszawskich ka-
baretach, wreszcie uwielbienie kinowej wi-
downi za ekranową wszechstronność. I kto 
wie, jak potoczyłyby się jego artystyczne 
losy, gdyby nie wojna. Tragiczna, niespra-
wiedliwa i okrutna. O tym właśnie opowia-
da ta książka.

Corasanti Mi-
chelle- Drzewo 
migdałowe
Siła miłości, 
cena nienawiści 
i droga do od-
kupienia. Młody 
Palestyńczyk – 
Ahmad – żyje 
ze świadomo-
ścią, że nie jest  
w stanie wygrać z logiką okrutnej wojny. 
Dorasta w środowisku przesiąkniętym 
strachem przed utratą domu, pracy albo 
życia. Najgorsza jest jednak obawa o bli-
skich. Nie wiadomo, co przyniesie jutro. 
W dwunaste urodziny Ahmad staje twa-
rzą w twarz z najgorszymi widmami. 
Siostra traci życie, ojciec z jego winy tra-
fia do więzienia, izraelskie wojsko kon-
fiskuje dom, a ukochany brat pała żądzą 
zemsty, która może go doprowadzić tylko 
do zguby. Ahmad musi się zaopiekować 
skrzywdzoną rodziną i odnaleźć lepszą 
przyszłość dla siebie.

Kazimierz No-
wak- „Rowerem 
i pieszo przez 
czarny ląd”. 
Zebrał, opraco-
wał i wstępem 
opatrzył Łukasz 
Wierzbicki, “od-
krywca” postaci 
Kazimierza No-
waka.
Napisana pięknym, barwnym językiem, 
opowieść  o pionierskiej, pięcioletniej 
afrykańskiej wędrówce Kazimierza No-
waka, przez ponad 60 lat zupełnie za-
pomnianego polskiego przedwojennego 
podróżnika, który głównie rowerem i pie-
szo oraz na wielbłądzie, konno i czółnem 
dwukrotnie pokonał samotnie kontynent 
afrykański (od Trypolisu po Kapsztad  
i z powrotem – do Algieru)!                                    
                                                         

Hanna koBza 
BiBlioteka@wp.pl
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Drugim punktem programu była nocna 
wizyta w drewnianym kościele w Gli-
niance. Ksiądz proboszcz Krzysztof 
KRZESIŃSKI przekazał odwiedzają-
cym wiele informacji o świątyni, wspo-
mniał historię niezwykłego obrazu Mat-
ki Boskiej Glinieckiej. Niespodzianką 
było uroczyste odsłonięcie obrazu. Po 
powrocie do Izby Regionalnej na noc-
nych adeptów kultury czekała kolejna 

Z tegorocznego pleneru część rzeźb zostanie przekazana gminie, która 
dofinansowała wydarzenie. Planujemy je wykorzystać jako tzw. wita-
cze przy wjazdach do naszej gminy. Poprzednie prace można oglądać 
u gospodarzy wydarzenia, na terenie gimnazjum w Gliniance.

Noc muzeów w Gliniance
W Gminie Wiązowna Noc Muzeów od kilku lat zyskuje na popular-
ności. W związku z tym rozszerzono jej program. Dużym powodze-
niem cieszyło się nocne zwiedzanie Izby Regionalnej w Gliniance. 
Towarzyszyli nam członkowie Stowarzyszenia Wawrzynioki i zacie-
kawieni pomysłem mieszkańcy okolicy.

niespodzianka. Pomysłodawcy tego-
rocznej Wiązowskiej Nocy Muzeów, 
ciemności przeciwstawili światło – stąd 
teatr cieni. Młodzi uczestnicy Nocy 
Muzeów wysłuchali wykładu o teatrze 
cieni, następnie samodzielnie przygoto-
wali marionetki. Gwoździem programu 
była autorska legenda o Gliniance w for-
mie spektaklu tego teatru. Wymyślona 
historia mówiąca o autentycznym panu 

DOBRZYNIECKIM i wawrzyńczew-
skim lesie, zainteresowała niejednego 
sympatyka Glinianki i okolic. Wieńcząc 
spotkanie, dzieci odegrały swoje scenki 
przy użyciu samodzielnie przygotowa-
nych marionetek, rodzice zaś mogli się 
zrelaksować, kosztując napar z kwiatu 
bzu w ludowej kawiarence… Miły wie-
czór, miła Noc Muzeów…                

paulina sokół 
Gok@Gok-wiaZowna.pl

IV Plener rzeźbiarski za nami! 
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Euro 2016 z gliny?
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na nowe zajęcia: rzeźbiarsko 
– modelarskie. Podczas zajęć będą powstawały makiety zamków, 
pałaców, znanych budowli architektonicznych – może stadiony 
piłkarskie Euro2016. 

Prowadzący – Dariusz DENAR-
SKI – poprzez naukę lepienia  

z plasteliny, rzeźbienia z gliny, pla-
nuje z uczestnikami stworzyć: fi-
gurki znanych bohaterów, piłkarzy, 
postaci z filmów. Wspólna zabawa 
przy większych rzeźbach, formach 
przestrzennych oraz podczas two-
rzenia scenografii do przedstawień, 
to sposób na kreatywne spędzanie 
czasu wolnego. Stosowanie róż-
norodnych materiałów, często po-
chodzących z recyklingu: gazety, 

tektury, opakowania plastikowe  
w połączeniu z odpowiednimi kle-
jami, gipsami oraz różnymi mate-
riałami konstrukcyjnymi pozwoli 
poznać wiele technik rzeźbiarsko 
– modelatorskich.

Zajęcia kierowane są przede wszyst-
kim do chłopców 9-12 lat, jednakże 
ramy wiekowe nie są ściśle za-
mknięte, zapraszamy wszystkie za-
interesowane osoby. Zajęcia w każdą 
środę w godzinach 16:00 – 18:00. 

Gmina  
Wiązowna – 
śladami  
ZWZ-AK
W galerii plenerowej przy Urzę-
dzie Gminy mamy nową wysta-
wę. Tym razem poświęconą miej-
scom pamięci z okresu II wojny 
światowej znajdującym się na 
terenie Gminy Wiązowna.

Na nowej wystawie pokazujemy 
m.in. oficynę w Zamajdanie-Ol-

szynach, czyli miejsce, w którym po-
wstały podwaliny Polskiego Państwa 
Podziemnego, Zrzutowisko „Pierzy-
na” w Malcanowie, gdzie odebrano 
zrzut lotniczy ludzi, broni i materia-
łów wojskowych, a także kapliczkę  
w Pęclinie, przy której rozwiązano 
zgrupowanie AK z terenu naszej gmi-
ny. Te i inne miejsca czekają na Pań-
stwa. Zapraszamy!                         

małGorZata kąkol

m.kakol@wiaZowna.pl

Sala plastyczna, Gminny Ośrodek 
Kultury w Wiązownie.                  

paulina sokół Gok@Gok-w-
iazowna.pl
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IX Powiatowy 
Konkurs Pio-
senki Polskiej 
Konkurs w tym roku organizo-
wany był w ramach projektu: 
Powiat Otwocki Stolica Kultu-
ry Mazowsza 2016. 20 kwietnia 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
spotkało się wielu młodych arty-
stów.

W jury zasiedli trzej znani mu-
zycy: Andrzej “e-moll” KO-

WALCZYK – muzyk, autor tekstów, 
kompozytor, aranżer, Jerzy SKRZYP-
CZYK – perkusista, kompozytor, 
wokalista - od 1965 roku związany 
z zespołem Czerwone Gitary, Jerzy 
DERFEL –  kompozytor, pianista, 
tworzy na potrzeby teatru, filmu, te-
lewizji. Jury wielokrotnie podkreślało 
wysoki poziom muzyczny konkursu. 
Przesłuchano ponad stu wykonawców. 
Przyznano nagrody w pięciu katego-
riach, podajemy wyniki dla naszych 
reprezentantów:

Akcja była organizowana przez 
Muzeum Henryka SIENKIEWI-

CZA w Woli Okrzejskiej oraz Biuro 
Rekordów Guinnessa. W Wiązownie, 

Kategoria Przedszkola – soliści:
Ex quo drugie miejsce zajęły:
Lena BIEŃKOWSKA – Przedszkole 
w Pęclinie
Izabela MOLAK – Przedszkole  
w Wiązownie

Przedszkola duety:
I miejsce: Szymon ZUCHNIEWICZ 
i Damir ROMANOV – ZSG w Wią-
zownie
II miejsce: Franciszek WCIŚLIŃSKI 
i Julian STRZAŁKOWSKI – Przed-
szkole w Pęclinie

III miejsce: Aleksandra MADEJSKA  
i Magda SMOLAK – ZSG w Wiązow-
nie

Szkoła Podstawowa Klasy I – III:
Wyróżnienie: Piotr ŻURAWSKI – 
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie

Zapraszamy już na kolejną, jubile-
uszową – dziesiątą -  edycję konkursu, 
która odbędzie się w przyszłym roku.

paulina sokół 
Gok@Gok-wiaZowna.pl

Wspólne czytanie Sienkiewicza
Biblioteka w Wiązownie wzięła udział w akcji ustanowienia rekor-
du Guinnessa w kategorii „Jak najwięcej osób czytających wspólnie 
Sienkiewicza”.

oprócz biblioteki i jej filii w Duchno-
wie i Gliniance, włączyły się w nią 
szkoły. Serdecznie dziękujemy gim-
nazjum w Gliniance, ZSG w Wiązow-

nie oraz gimnazjum w Brzezinach za 
włączenie się do akcji i wspólne czy-
tanie. Dziękujemy również za okaza-
ną pomoc naszym „świadkom nieza-
leżnym”, którzy liczyli uczestników 
i czuwali, by wszystko przebiegło 
zgodnie z regulaminem.                 

marZena kopka 
marZenakopka@Gmail.com



POWIĄZANIA       MAJ  2016 www.tuwiazowna.pl

KultuRA

30

KultuRA

POWIĄZANIA        MAJ  2016

Będzie się działo...

5
czerwca

26 
czerwca

godz. 12:00 – 19:00
Integracyjny Dzień Rodziny 
Gry, zabawy, animacje dla dzieci, wy-
stępy muzyczno – taneczne, zabawa 
taneczna, warsztaty plastyczne „Pre-

zent dla mamy i taty”. Plener malarski dla dzieci i do-
rosłych z udziałem artystów regionalnych i artystów  
z Tajlandii.
Dom Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej

godz. 9:00 – 17:00
10k Wiązowna Trail
Piknik charytatywny połączony z bie-
giem przełajowym na 10 kilometrów.
Majdan, ul. Równa 20

godz.18:30
Koncert uczestników sekcji wokalnej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Wią-
zownie „Bo jak nie my to kto?”
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązow-

nie, sala widowiskowa

godz. 10:00
Sportowe Mistrzostwa Gminy Wią-
zowna dla uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów. 
Wstęp Wolny! Zespół Szkolno-Gim-

nazjalny w Zakręcie

godz. 19:00
Premiera sztuki „Czego nie widać”
Zaproszenia dostępne w siedzi-
bie Gminnego Ośrodka Kultury w 
Wiązownie (Poniedziałek – Piątek 

8:00 – 20:00). Możliwość telefonicznej rezerwacji  
i odbiór w dniu wydarzenia.
Kolejne pokazy: 13, 19, 20 czerwca o godz. 19:00 
(darmowe wejściówki dostępne w siedzibie GOK). 
Spektakl Wiązowskiego Teatru Muzycznego.
Dom Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej

godz. 13:00
9 Piknik integracyjny „Wspólne 
Więzi”
W programie m.in. występy artystycz-
ne podopiecznych stowarzyszenia „Je-

steśmy”, licytacja koszulki z podpisem Roberta Le-
wandowskiego oraz zabawy i gry integracyjne.
Dom Społeczny, Radiówek 25

godz. 18:00
Koncert uczestników sekcji instrumental-
nych Gminnego Ośrodka Kultury w Wią-
zownie Gminny Ośrodek Kultury w Wiązow-
nie, sala widowiskowa

V Forum Gospodarcze Gminy Wiązowna
Kolejna odsłona cyklicznego spotkania z przed-
siębiorcami z terenu gminy, tym razem połączo-
na z wręczeniem nagród „Złoty Wiąz”.
Hotel Mela Verde, ul. Cisowa 1, Zakręt

godz. 13:00 – 22:00
Piknik Rodzinny WiązLove
W programie m.in. występy i pokazy uczestników 
sekcji GOK, prezentacje szkół, występ chóru Mie-
nia River, mini pokaz ZUMBA show. Dodatkowo 

Kabaret Ranczo – Wilkowyje w programie satyrycznym. Zagra-
ją dla nas: HORYZONT, SAMI i gwiazda wieczoru CLEO.
Plac za budynkiem Straży Pożarnej, ul. Kościelna 41, Wiązow-
na Wydarzeniem towarzyszącym piknikowi jest I Wiązowski 
Jarmark Artystów, Rękodzielników i Zdrowej Żywności. 
Jarmark w godzinach 12:00 – 19:00 na ulicy Kościelnej.

godz. 20.00
Pokaz sztuki teatralnej „Miłość z dostawą do 
domu”  Klub Sportowy Zakręt

godz. 19:00
Wernisaż prac Pracowni Rysunku i Malar-
stwa GOK w Wiązownie
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, sala 
widowiskowa.

godz. 16:00
Sesja Rady Gminy Wiązowna  Przedszkole 
„Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie

5
czerwca

7 
czerwca

11
czerwca

13
czerwca

17
czerwca

18
czerwca

27
czerwca

28 
czerwca

11
czerwca

12
czerwca
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SpORt

W zawodach wystartowało ponad 100 najlepszych 
sportowców ze szkół podstawowych i gimna-

zjalnych. Pomimo zmiennej aury zawody odbyły się bez 
problemu, a rywalizacja stała na wysokim poziomie. Dla 
najlepszych zawodników i szkół gmina Wiązowna ufundo-
wała puchary i medale. Wśród startujących zawodników 
byli i tacy, którzy startowali w dwóch konkurencjach i zaj-
mowali czołowe miejsca.

Wyniki:

TENIS STOŁOWY

SP dziewczęta: 
1. Natalia BARCICKA – Zakręt 
2. Wiktoria BAJER – Wiązowna 
3. Julia SMOLAK – Wiązowna 
4. Weronika LASKUS – Glinianka
SP chłopcy: 
1. Sebastian KOSTRZYŃSKI – Wiązowna 
2. Dawid BARAN – Wiązowna 
3. Maciek WITAN – Wiązowna 
4. Bartek KUBLIK – Wiązowna 
Najlepsza szkoła: szkoła podstawowa w Wiązownie
Gimnazjum dziewczęta: 
1. Wiktoria DŁUGOSZ – Wiązowna 
2. Olga SAWIŃSKA – Wiązowna 
3. Aleksandra GOŁĄB – Wiązowna 
4. Aleksandra RUDNICKA – Glinianka
Gimnazjum chłopcy: 
1. Adam PLĄSEK – Wiązowna 
2. Piotr GORZKOWSKI – Wiązowna 
3. Jakub DOROSZ – Glinianka 
4. Adrian SKROCKI- Wiązowna 
Najlepsza szkoła: gimnazjum w Wiązownie

PIŁKA NOŻNA

gimnazjum chłopcy: 
1. miejsce – gimnazjum w Gliniance 
2. miejsce – gimnazjum w Wiązownie 
3. miejsce – gimnazjum w Zakręcie

II Sportowe Mistrzostwa Gminy Wiązowna
Uczniowie naszych szkół rywalizowali w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Wiązow-
nie w konkurencjach: tenis stołowy, piłka nożna i lekkoatletyka – przełaje.

LEKKOATLETYKA – PRZEŁAJE

Szkoła podstawowa 
Klasy IV, dziewczęta: 
1. Roksana ŁYCZKOWSKA – Glinianka 
2. Olga WRZOCHAL – Zakręt 
3. Patrycja ŻURAWSKA – Wiązowna 
Klasy IV, chłopcy: 
1. Dawid KĄKOL – Glinianka 
2. Jakub KRAWCZYŃSKI- Glinianka 
3. Aleksander BABIUCH – Zakręt
Klasy V-VI, dziewczęta 
1. Natalia SZOSTAK – Glinianka 
2. Alicja WILK – Wiązowna 
3. Maria MUSZYŃSKA – Glinianka 
Klasy V-VI, chłopcy 
1. Adrian DYMKOWSKI - Wiązowna 
2. Jakub KOŚLA – Wiązowna 
3. Michał ROMANOWSKI – Zakręt 
Najlepsza szkoła: 
szkoła podstawowa w Wiązownie

Gimnazjum 
Klasy I-II, dziewczęta 
1. Olga SAWIŃSKA – Wiązowna 
2. Oliwia CACKO – Glinianka 
3. Zuzia KOPIK – Glinianka 
Klasy I-II, chłopcy 
1. Mateusz SANTOREK – Glinianka 
2. Maciej NOWAK – Glinianka 
3. Dawid PAŚNICZEK - Glinianka 
Klasy III, dziewczęta 
1. Oliwia SENDA - Glinianka 
2. Weronika PRZYSOWA – Glinianka 
3 .Aleksandra ZAWADA – Glinianka
Klasy III, chłopcy 
1. Łukasz ŁODZIOREK – Glinianka 
2. Jakub SĘK – Glinianka 
3. Mateusz SERAFIN – Glinianka 
Najlepsza szkoła: gimnazjum w Gliniance 
 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom zawodów!           

tomasZ GrZyBowski 
tomek4G@wp.pl
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To była fantastyczna zdrowa rywalizacja fair play i doskonała zabawa. Zawod-
nicy brali udział w następujących konkurencjach: sztafecie, pchnięciu piłką 
lekarską, skoku w dal, slalomie oraz indywidualnym biegu przez płotki. Zawo-
dy pn. „Gminna Spartakiada Sportowa” odbyły się 10 maja w Gliniance. 

Pierwsze miejsce zajęli zawodnicy z Zakrętu. Drugie miejsce przypadło gospodarzom. 
Trzecie miejsce - drużynie z Wiązowny, a tuż za podium znaleźli się sportowcy z Malcano-
wa. Dodatkową atrakcją zawodów był słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Ro-
dziców oraz pyszne lody sponsorowane przez Firmę Grycan. Dziękujemy!                    

teresa Bąk 
spglinianka@wp.pl

Gminna Spartakiada Sportowa


