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Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Drodzy uczniowie!
 
Po 10 miesiącach ciężkiej pracy zaczęliście wakacje.  Życzę Wam odpoczynku, odpoczynku  
i jeszcze raz odpoczynku. Życzę, żebyście zapomnieli  o szkole, wszystkich trudach i stresach 
związanych z nauką. Bawcie się dobrze przez całe 10 tygodni wakacji i wróćcie we wrześniu wy-
poczęci i bogatsi o kolejne, dobre życiowe doświadczenia i przeżycia. W wakacje liczy się tylko 
dobra zabawa!                                                                                                                                

Wójt Gminy Wiązowna
Janusz Budny

A my zapraszamy do udziału w akcji „Wakacje blisko domu”, o której pisaliśmy w poprzednim 
numerze. Są jeszcze wolne miejsca – turnus (5 dni) kosztuje jedynie 10 zł.                                 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Z wielkim smutkiem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci

ŚP. PIOTRA CEGŁOWSKIEGO

właściciela fabryki Kabli MADEX s.j.,
członka Forum Przedsiębiorczości  

Gminy Wiązowna,
sponsora „Półmaratonu Wiązowskiego”.

Wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim 
zmarłego składają

Wójt Gminy Wiązowna
Rada Gminy Wiązowna
Pracownicy Urzędu Gminy Wiązowna

Wójt Gminy Wiązowna
zaprasza

do konkursu na wieniec dożynkowy.

Tegoroczne dożynki odbędą się 
4 września w Rzakcie.

Początek o godz. 14.00.

Gwiazda wieczoru: zespół „Łobuzy”  
z hitem „Ona czuje we mnie piniądz”.

Szczegóły: www.gok-wiazowna.pl.

Zapraszamy 
na drugi warsztat diagnostyczny dot. 

opracowania „Programu Rewitalizacji”

Spotkanie odbędzie się 26 lipca  
o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Omówiony zostanie projekt uchwały 
ws. wyznaczenia obszarów zdegradowanych 

i do rewitalizacji oraz założenia 
dla Komitetu Rewitalizacji.

Wstęp wolny.

Więcej informacji: 
www.tuwiazowna.pl lub 22 512 5 865.
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SAMORZĄD

Prosta, ale długa droga
„Nie mogłam w życiu osobistym – rodzinnym, zawodowym i społecznym postępować inaczej, czując 
cały czas ciężar odpowiedzialności za noszone nazwisko” mówi Krystyna ROWECKA – TRZEBICKA 
bratanica i córka chrzestna gen. Stefana Grota - ROWECKIEGO. W rozmowie z Małgorzatą KĄKOL 
opowiada o tym, czym jest dla niej patriotyzm i pamięć o przodkach.

Tradycje niepodległościowe 
w Pani rodzinie były chlub-

ne i żywe. Prapradziadek - Paweł 
CHRZANOWSKI - walczył u boku 
Napoleona w Legii Nadwiślańskiej, 
pradziadek - Damian CHRZA-
NOWSKI - w powstaniu stycznio-
wym, ojciec – adwokat, doradca 
prawny Komendy Głównej ZWZ-
AK, działacz ZBoWiDu po wojnie, 
stryj – bohater narodowy. Brakuje 
Pani takich autorytetów we współ-
czesnym świecie?

Jestem jedyną córką młodszego brata 
gen. „Grota” – Stanisława ROWEC-
KIEGO, który był niezwykle blisko 
związany ze swoim wzorcem osobo-
wym – Stefanem. Pragnął go naślado-
wać w działaniach niepodległościo-
wych, społecznych i zawodowych. 
Niestety, jego marzenia o pozostaniu 
w Wojsku Polskim nie mogły zostać 
zrealizowane. Udział w wojnie polsko-
bolszewickiej, sierpień - październik 
1920 r., zakończył się dla 19-letniego 
studenta, ochotnika żołnierza 1 pułku 
legionów, tragicznie. Ciężko ranny w 
październiku 1920 r. nogi nie utra-

cił, ale pozostał inwalidą wojennym. 
Skończył Wydział Prawa Uniwersyte-
tu Warszawskiego i w 1938 r. zdał eg-
zamin adwokacki. W czasie okupacji 
w szeregach Armii Krajowej u boku 
swego dowódcy, gen. Stefana Grota - 
ROWECKIEGO pełnił funkcję dorad-
cy prawnego Komendy Głównej AK. 
Urodzona i wychowana w rodzinie o 
takich korzeniach i tradycjach niepod-
ległościowych nie mogłam w życiu 
osobistym – rodzinnym, zawodowym 
i społecznym postępować inaczej, czu-
jąc cały czas ciężar odpowiedzialności 
za noszone nazwisko, niż stosować się 
do zdania sformułowanego w XXI 
wieku przez prof. Władysława BAR-
TOSZEWSKIEGO „Warto być uczci-
wym, choć nie zawsze się to opłaca” i 
„Warto być przyzwoitym”. Pyta Pani, 
czy brakuje mi autorytetów we świe-
cie współczesnym. Odpowiedź – jak 
wyżej, ale niestety tych wzorców oso-
bowych jest coraz mniej. Wychowanie 
godnych następców, wiemy że zależy 
już od autoryzacji domowej, rodzinnej, 
od szkoły, uczelni i od nas wszystkich, 
którzy powinniśmy być przyzwoity-
mi ludźmi, nie żyjącymi w kłamstwie  
i zawiści.

Jakie ma Pani wspomnienia zwią-
zane ze stryjem? Był przede wszyst-
kim generałem, bohaterem czy jed-
nak bliższe są te wspomniane jako 
człowieka, którego można poznać  
z bliska?

Wspomnienia związane bezpośrednio 
z postacią stryja podzieliłabym na 2 
okresy: przed wojną i w okresie oku-
pacji. Przed wojną pogodny, piękny 
mężczyzna, tulący mnie w ramionach, 
bawiący się piłką rzucaną pod biurko 
(które stoi do dzisiaj u mnie w garde-
robie), spod którego Krysiunia z tru-
dem ją wydobywała, zabierający mnie 
do sklepu z zabawkami po prezenty, 
polewający się w Śmigus - Dyngus 

wiadrami wody wraz z moim ojcem 
wśród śmiechu i radości w Kielcach 
w 1938 r.
Te drugie wspomnienia to październik 
1939 r. i przybycie stryja w cywil-
nym ubraniu do naszego  mieszkania  
w Warszawie i radość rodziny, że po-
wrócił żywy spod Tomaszowa LU-
BELSKIEGO.
Pamiętam w pierwszą okupacyjną 
Wigilię wydobyty spod choinki pre-
zent w postaci ukochanej mojej lalki 
o imieniu Włodzio, która zaginęła 25 
września 1939 r. w czasie bombar-
dowania Warszawy i naszego domu  
(8 osób zabitych, wielu rannych  
w tym moja matka Helena ROWEC-
KA). Uwierzyłam, że Włodzio się odna-
lazł. A tak naprawdę na życzenie Stryja 
został odkupiony i położony pod choin-
ką. Bo Krysia tak rozpaczała. Ostatnie 
nasze spotkanie odbyło się 15.05.1943 
r., na 6 tygodni przed aresztowaniem 
„Grota” na Cmentarzu Powązkowskim, 
przy grobie jego matki Zofii ROWEC-
KIEJ. Oficjalnie powiedziano mi, że 
przyjechał z Londynu na spotkanie ze 
mną. Wiedziałam, że to nieprawda, 
ale dzieci w tych tragicznych czasach 
dojrzewały znacznie szybciej. Ostatnie 
uściski i pocałunki…
Zamajdan – Olszyny to miejsce ma-
giczne, to tam powstały podwaliny 
ZWZ-AK. Bywała Pani w Olszy-
nach?

Olszyny to miejsce wyjątkowe. By-
wałam tam wielokrotnie. Cichy dwo-
rek – a ile przeżył i widział. Królo-
wała tam jeszcze urocza, drobniutka, 
przez wszystkich kochana Kazimiera 
z DZIĘGIELEWSKICH CHRZA-
NOWSKA, matka Haliny KRÓLI-
KOWSKIEJ i babcia Hanny z KRÓ-
LIKOWSKICH HUGONOWEJ. Była 
matką chrzestną Stefana ROWEC-
KIEGO. Już po wojnie uczestniczyła 
w uroczystym ślubie Hanki KRÓLI-
KOWSKIEJ z Piotrem HUGONEM. 

Prof. Krystyna Rowecka - Trze-
bicka bratanica twórcy Polskiego 
Państwa Podziemnego

POWIĄZANIA       CZERWIEC/LIPIEC  2016
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Ile wspomnień… Jest taki wiersz au-
torstwa Marii JABŁOŃSKIEJ „Ol-
szyny 1940 – wakacje”, który mówi 
więcej niż można napisać o tym miej-
scu. Wiersz pochodzi ze zbiorów Ireny 
ROWECKIEJ – MIELCZARSKIEJ, 
córki gen. „Grota”.

Medycyna stała się dla Pani drogą 
życiową, która pozwoliła zachować 
wierność wyniesionym z domów 
ideałom w trudnych latach stali-
nowskich? Stała się Pani sposobem 
walki o wolność i niepodległość? 

Najtrudniej odpowiedzieć mi na zada-
ne pytania o moją drogę życiową, dla-
tego, że nie była ona ani łatwa, ani pro-
sta, ale bardzo długa. Nigdy nie byłam 
w żadnym związku młodzieżowym 
(ZMP, ZSP itd.) ani w żadnej partii po-
litycznej. Myślę, że to wiele tłumaczy. 
Wybierając zawód nie kierowałam się 
bezpieczeństwem, zawsze wiedząc, 
że w nauce (czy w szkole, czy na stu-
diach) muszę być najlepsza, bo to jest 
jedyna moja szansa na przeżycie. I to 
uzyskałam kończąc Wydział Lekarski 
Akademii Medycznej w Warszawie  
z odznaczeniem. Ale… miejsca na 
staż podyplomowy zabrakło dla mnie  
i musiałam przez 9 miesięcy dojeżdżać 
poza Warszawę do małego szpitala. 
Zawsze chciałam leczyć i opiekować 
się dziećmi i to robiłam przez 43 lata, 
aż do emerytury. Działalność w reak-
tywowanym samorządzie lekarskim 
wyniknęła z tego, że umieszczano 

mnie w 1989 r. na liście przygotowa-
nej przez „Solidarność” jako kandyda-
ta do władz Samorządu Lekarskiego  
i zapytano o zgodę. Co miałam zrobić 
– to był przecież wielki zaszczyt i wy-
raz zaufania społecznego. Wyraziłam 
zgodę i tak zostałam wybrana w I ka-
dencji pierwszym zastępcą Naczelne-
go Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej Lekarzy w Polsce. W 1997 
r. na IV Krajowym Zjeździe Lekarzy  
w III kadencji wybrano mnie na Na-
czelnego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej. Byłam pierwszą 
kobietą w Naczelnych Władzach 
Samorządu Lekarskiego w Polsce 
(przed wojną i po wojnie) z całkowi-
tą niezależnością, ale i jednoosobową 
ostateczną decyzyjnością i odpowie-
dzialnością za losy zawodowe po-
nad 130 000 lekarzy i stomatologów  
w Polsce. Na zakończenie dodam, że 
i moje życie osobiste było wspaniałe 
– mąż lekarz, radiolog kolega z grupy 
studenckiej, dzieci córka i syn – oby-
dwoje lekarze, udanych dwoje doro-
słych wnucząt. Były radości i smutki, 
sukcesy i porażki. Mogę przyznać, 
że zawsze w dobrych, a szczególnie  
w trudnych sytuacjach, mogłam my-
śleć i myślałam: „jak postąpiłby, jak 
zachowałby się, czy akceptowałby 
moje decyzje ten, który niewątpliwie 
był dla mego ojca i dla mnie autoryte-
tem – wzorcem osobowym”.
                                                     

Rozmawiała Małgorzata Kąkol 
m.kakol@wiazowna.pl

Na zdjęciu od lewej: Sławomir Wójtowicz – autor popiersia,  
Krystyna Rowecka-Trzebicka i Janusz Budny z harcerzami 

Stefan Rowecki na kolanach swojego 
ojca chrzestnego - Pawła Chrzanow-
skiego, obok stoi kuzynka Stefana 
- Halina Królikowska. 
Zdjęcie ze zbiorów 
K. Roweckiej-Trzebickiej

Olszyny 1940 – wakacje

Niech opowiem jak to było
W czasie strasznej wojny
W małym dworku gdzie się żyło
Tyle lat spokojnych…
 Gdy jesienią przyszedł wróg
 Gdy rozbrzmiewał armat huk,
 Stary dworek ludzi gościł,
 Jak za dawnych lat…
Stary Dworek ludzi kryje
I ich ludzką niedolę…
Więc ucieka tu kto żyje
Kogo serca bolą…
 W ogniu stanął cały świat
 Na ulicach krwawy ślad…
 W starym Dworku serca biją
 Jak za dawnych lat…
Dni mijają w poniewierce,
Idą smutne wieści-
W małym Dworku dobre serce
Polskę w sobie mieści.
 Wiele dni minęło już…
 Wiele przeszło strasznych burz…
 W Starym Dworku cisza mieszka
 Wśród jesiennych róż…
Tyle łez i smutek cały
Niejedną niewolę…
Tyle widział Dworek Mały
Bo gościł niedolę.
 Kiedy zmienił się już świat?
 Gdzie zostanie Polski ślad?
 Kiedy będzie w Dworku Małym
 Jak za dawnych lat?

 Maria Jabłońska, lato 1940 r.
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Zaczął się czas, w którym trze-
ba zaplanować nasze wspólne 
wydatki na 2017 rok. Powoli 

przystępujemy do tworzenia przyszło-
rocznego budżetu. Tak jak w zeszłym 
roku, tak i w tym chcę by mieszkańcy 
mieli na ten proces wpływ. By ich naj-
ważniejsze potrzeby znalazły odzwier-
ciedlenie w decyzjach Rady Gminy 
i urzędu. W zeszłym roku na etapie 
przygotowywania budżetu mieszkań-
cy zgłosili 180 inicjatyw. Realizacja 
wszystkich była niemożliwa, ale dzię-
ki współpracy mieszkańców, radnych 
i urzędników zrealizowaliśmy dużo. 
Te doświadczenia nie pozostawiają 
wątpliwości, że warto współpraco-
wać z mieszkańcami, że to obowiązek  
i radnych, i mój. 

Nasz budżet to około 50 mln zł. Więk-
szość tych pieniędzy wydamy na 
funkcjonowanie szkół, przedszkoli  
i na pomoc społeczną. Mamy też spo-
re zaległości infrastrukturalne, któ-
rych nadganianie wiele nas kosztuje. 
Mimo napiętego budżetu i ograniczo-
nych możliwości, chcę wprowadzić 
do budżetu inwestycje, na których 
Państwu najbardziej zależy. Tworząc 
dokument, który jest podstawą działa-
nia samorządu na cały rok chcę mieć 

Szanowni Państwo!
pewność, że znalazły się w nim takie 
zadania, które dla Państwa są najistot-
niejsze.

Przygotowaliśmy formularz, który po-
zwoli Państwu wziąć udział w opraco-
wywaniu budżetu na przyszły rok. Za-
chęcam Państwa do tego, by spotkali 
się Państwo ze swoimi sąsiadami, po-
rozmawiali, wspólnie zastanowili się, 
co w Państwa okolicy jest najpilniejsze 
do zrobienia. Proszę opisać to zadanie 
w formularzu i dostarczyć do urzędu. 
Nasi urzędnicy sprawdzą, ile to będzie 
kosztowało, ustalą, czy gmina ma pra-
wo zająć się takim zadaniem (przepi-
sy prawa obowiązują nas wszystkich), 
opracują potrzebne dokumenty. Swoje 
pomysły mogą też zgłaszać organi-
zacje pozarządowe, a nawet firmy. 
To będzie podstawa do opracowania 
budżetu, nad którym będę pracował 
wspólnie z Radą Gminy.

Przygotowany formularz mogą Pań-
stwo modyfikować. Nie chcemy two-
rzyć barier i utrudniać wypełnienia 
tego dokumentu. Jeśli nie będą Pań-
stwo potrafili np. określić kosztów 
zadania, proszę się nie przejmować 
– proszę zadzwonić, zapytać lub zdać 
się na naszych urzędników, którzy po 

otrzymaniu wniosku oszacują koszty 
jego realizacji. Wypełniony wniosek 
trzeba dostarczyć do 30 września br. 
do Biura Obsługi Mieszkańców w 
Urzędzie Gminy Wiązowna albo wy-
słać na adres urzad@wiazowna.pl lub 
za pośrednictwem systemu ePUAP. 
Wnioski na zadania, które realizują 
nasze jednostki organizacyjne, można 
przekazywać bezpośrednio do nich.

W zeszłym roku obawialiśmy się, że 
proponując taką współpracę narazimy 
się na niezadowolenie tych, których 
propozycje nie będą mogły być zreali-
zowane. W tym roku podchodzimy do 
tego znacznie odważniej. Doświad-
czenie uczy nas bowiem, że nie da się 
dogodzić wszystkim, ale warto wal-
czyć o to, by zrobić tyle ile, się da. Za-
leży mi na tym, byśmy wspólnie po-
dejmowali decyzje. To jedyna droga 
do zrównoważonego rozwoju naszej 
gminy. To dla mnie również narzędzie 
do sprawnego zarządzania majątkiem, 
do czego w wyborach upoważnili 
mnie mieszkańcy.
                                                       

Z poważaniem
Janusz Budny – Wójt Gminy 

Wiązowna

Tak wygląda mapa inwestycji w naszej gminie na 2016 rok
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Plany, plany, plany!

Uchwała nr 90.XXV.2016 doty-
cząca zmiany nr 8 studium obej-
muje:
1. korektę układu drogowego w gminie 
Wiązowna dotyczącą dróg istniejących 
i projektowanych oraz ich hierarchii,
2. z uwagi na sąsiedztwo Warszawy 
oraz realną perspektywę rozbudowy  
i budowy dróg tranzytowych o znacze-
niu krajowym i międzynarodowym, 
zmiana studium dotyczy obszarów 
o kluczowym znaczeniu dla wzrostu 
potencjału inwestycyjnego gminy, po-
łożonych wzdłuż projektowanych i ist-
niejących dróg krajowych, z przezna-
czeniem ich pod szeroko rozumiane 
usługi,
3. obszary o kluczowym znaczeniu 
dla społeczności gminy w tym nieru-
chomości gminne i nieruchomości, na 
których gmina zamierza inwestować  
w przyszłości,
4. aktualizację terenu zamkniętego  
w zarządzie Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, położonego w Emo-
wie.

Uprzedzając ewentualne pytania doty-
czące zmiany studium i przeznaczenia 
dodatkowych terenów pod zabudowę 
mieszkaniową informujemy, że w wy-
niku zmian przepisów z 2015 roku, w 
obecnie sporządzanych dokumentach 
planistycznych należy uwzględnić po-
trzeby i możliwości rozwoju gminy, 
prognozy demograficzne, możliwości 
finansowania przez gminę wykonania 
infrastruktury technicznej i społecz-
nej. Ponadto podstawowym wymo-
giem stała się konieczność wykonania 
bilansu terenów przeznaczonych pod 
zabudowę. Bilans terenu wykonany 
przez wykonawcę rozpoczętej zmiany 
studium wykaże, czy  wprowadzanie 
dodatkowych terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową jest moż-
liwe i uzasadnione.

Rada Gminy Wiązowna podjęła 3 uchwałyo przystąpieniu 
do sporządzania dokumentów planistycznych, w tym zmia-
nę obowiązującego studium oraz dwóch  planów zagospo-
darowania przestrzennego.

Uchwała nr 
91.XXV.2016 o przystą-
pieniu do sporządzania 
planu zagospodarowa-
nia przestrzennego pn. 
,,Duchnów aktywiza-
cja” obejmuje teren w sąsiedztwie 
Traktu Brzeskiego, projektowanej au-
tostrady A - 2 i obowiązującego planu 
,,Duchnów Centrum Handlowe”. W 
studium teren przeznaczony jest w ca-
łości pod usługi wielkopowierzchniowe  
i działalność produkcyjno – usługową. 
Sporządzony plan musi być zgodny ze 
studium.
Uchwała nr 92.XXV.2016 o przy-
stąpieniu do sporządzania planu 
zagospodarowania przestrzen-

nego pn. ,,Majdan Północny” 
obejmuje teren o jednorodnym prze-
znaczeniu w studium – pod zabudo-
wę mieszkaniowo – usługową. Celem 
sporządzenia planu jest wyodrębnie-
nie terenu pod usługi w pobliżu drogi 
ekspresowej S17 i zabudowy mieszka-
niowej na pozostałym terenie z wpro-
wadzeniem prawidłowego układu ko-
munikacyjnego.                              

Jolanta Lipska
j.lipska@wiazowna.pl
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76.XXV.2016 ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2015 rok;

77.XXV.2016 ws. udzielenia Wójtowi Gminy Wiązowna absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2015 rok;

78.XXV.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.;

79.XXV.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.;

80.XXV.2016 ws. zmian w Uchwale nr 168.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia  
22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmioto-
wej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, z późn. zm.;

81.XXV.2016 ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę Wiązowna w 2016 roku;

82.XXV.2016 ws. zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Wiązowna z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. 
Modernizacja SUW w Rzakcie;

83.XXV.2016 ws. zmiany Uchwały Nr 99.XVIII.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia  
24 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą 
Oświata Gminna i nadania jej statutu;

84.XXV.2016 ws. uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zaso-
bem Gminy Wiązowna na lata 2016-2021;

85.XXV.2016 ws. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;

86.XXV.2016 ws. wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie niezabudowanej nieru-
chomości działki numer ew. 583/1 z obrębu geodezyjnego Duchnów;

87.XXV.2016 ws. wykazu kąpielisk na terenie gminy Wiązowna;

88.XXV.2016 ws. utworzenia oddziału zamiejscowego Gminnego Przedszkola „Pod Stumilowym 
Lasem” w Pęclinie;

89.XXV.2016 ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna 
Kościelna – Gródek bis”;

90.XXV.2016 ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 8 Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna;

91.XXV.2016 ws. przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego pn. „Duchnów aktywizacja gospodarcza”;

92.XXV.2016 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego pn. „Majdan Północny”;

93.XXV.2016 ws. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu na moderni-
zację drogi powiatowej nr 2711W (Glinianka – Rzakta) – wykonanie nakładki 
asfaltowej.

Ostatniego dnia maja odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Wiązowna, 
na której podjęto 18 uchwał w sprawach:

Z prac rady…

Udzielenie absolutorium 
Radni jednogłośnie udzielili 

wójtowi Januszowi BUDNEMU ab-
solutorium z wykonania budżetu za 
2015 rok. Opinie Regionalnej Izby 
Obrachunkowej i Komisji Rewizyj-
nej Rady Gminy w tej sprawie były 
pozytywne. To oznacza, że wszystkie 
uprawnione instytucje i radni, których 

zadaniem jest kontrolowanie pracy 
wójta, uznali, że sposób, w jaki wy-
dawane były nasze wspólne pieniądze  
z budżetu gminy nie budzi żadnych za-
strzeżeń. Wydatki były zgodne z kie-
runkiem rozwoju gminy, a procedury 
z nimi związane przejrzyste. Dochody 
w 2015 r. wyniosły prawie 51 milio-
nów (więcej niż w 2014 r.), a wydatki 

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 - trwa 
realizacja zadania  

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 - zakończenie prac w terenie

Budowa sieci wodociągowej ul. Nizinna 
- podpisana umowa na wykonanie 
zadania  

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  

Budowa oświetlenia ul. Olchowej - faza 
projektowo - przygotowawcza  

Wykup sieci wodociągowej w ul. Buko-
wej - zadanie zrealizowane

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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Emów:
Budowa sieci wodociągowej - złożono 
wniosek o wydanie zaświadczenia  

Modernizacja ul. Sosnowej - zakończo-
no prace projektowe;  – przygotowana 
umowa ze ZWiK na utwardzenie odcinka 
drogi                                                                                                                            

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  
w ul. Runa Leśnego/Jagód - faza projek-
towo - przygotowawcza  

Zagospodarowanie terenu działki gmin-
nej - opracowywanie założeń zadania

Glinianka:
Budowa chodnika w ul. Wrzosowej - po-
moc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego 
podpisano umowę z Wykonawcą

Budowa oświetlenia ul. Wawrzynieckiej 
- zadanie zrealizowane

Modernizacja pracowni informatycz-
nej w Szkole Podstawowej - zadanie 
zrealizowane

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

Remont ul. Podzamcze- przygotowana 
umowa ze ZWiK                                                                                                                           

Zagospodarowanie placu zabaw przy 
ul. Sosnowej - faza przygotowawcza , 
rozeznanie cenowe wybranych urządzeń 
placu zabawa

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

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu 
wokół świetlicy wraz z doposażeniem 
- faza przygotowawcza, rozeznanie ceno-
we  wybranych urządzeń placu zabawa

Izabela:
Budowa sieci wodociągowej ul. Dębów - 
faza projektowo - przygotowawcza 

Budowa świetlicy wiejskiej faza przygo-
towawcza budowy

Modernizacja drogi nr 2701W (Majdan 
– Izabela – Michałówek – Duchnów) – 
pomoc rzeczowa i finansowa dla Powiatu 
Otwockiego - faza realizacji (podpisa-
ne umowy z dostawcami materiałów 
drogowych)  
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prawie 59 milionów. Na inwestycje, 
czyli drogi, oświetlenie czy kanaliza-
cję wydano prawie 16 milionów.

Więcej pieniędzy na gminne drogi 
i Orlika
Radni zdecydowali o zwiększeniu do-
tacji dla Zakładów Wodociągów i Ka-
nalizacji o 200.000,00 zł na utrzyma-
nie dróg gminnych oraz o 10.000,00 zł 
na utrzymanie boiska Orlik w Zakrę-
cie. W sprawie udostępnienia boiska, 
należy się kontaktować z animatorem 
boiska tel. 518 39 36 75.

Pożyczka z WFOŚ
Gmina zaciągnie w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska pre-
ferencyjną, częściowo umarzalną po-
życzkę. Będzie ona przeznaczona na 
modernizację stacji uzdatniania wody 
w Rzakcie. Dzięki tej inwestycji, która 
powinna się zakończyć w 2016 roku, 
rozwiązany zostanie problem okreso-
wego spadku ciśnienia wody w wielu 
miejscach oraz podniesie się jakość 
wody. Pożyczka jest nisko oprocento-
wana, a zakończenie prac w terminie 
spowoduje umorzenie 20% należno-
ści. Budowa SUW kosztować będzie 
w sumie 2.285.000,00 zł.

Centrum Usług Wspólnych
Jedna z uchwał pozwoli stworzyć 
Centrum Usług Wspólnych na bazie 
jednostki, jaką jest Oświata Gminna., 
która kompleksowo obsłuży instytucje 
gminne, co znacznie usprawni ich pra-
cę i zmniejszy koszty. Więcej o Cen-
trum Usług Wspólnych na str. 19.

Wieloletni Program Gospodarki 
Mieszkaniowej
Ustawa o ochronie praw lokatorów 

dnia 21 czerwca 2001 r. nałożyła na 
rady gmin obowiązek uchwalenia wie-
loletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy. Pro-
gram powinien być opracowany na co 
najmniej 5 kolejnych lat. W związku 
z wygaśnięciem ważności poprzed-
niego programu zaszła konieczność 
uchwalenia nowego. Za realizację 
założeń programu odpowiada Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji.

Wkrótce nowy sklep w Duchnowie
Rada wyraziła zgodę na wydzierża-
wienie w trybie bezprzetargowym nie-
ruchomości na okres 15 lat w Duch-
nowie dotychczasowym najemcom 
sklepu, znajdującego się w centrum 
miejscowości, którzy od ponad 20 lat 
wpisali się w rynek handlowy Duch-
nowa. W przyszłości planowana jest 
przebudowa budynku, w którym mie-
ścił się sklep, na Duchnowskie Cen-
trum Kultury. Złożyliśmy wniosek na 
dofinansowanie w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego w ramach 
działania 5.3. Dziedzictwo kulturowe.

Darowizny
Rada podjęła uchwałę w sprawie 
przyjęcia darowizny nieruchomości 
w Wiązownie Kościelnej. Uchwała ta 
jest pierwszą z uchwał odnoszących 
się do terenu  tzw. konowrocczyzny. 
Na sesji czerwcowej kolejny projekt 
w tej sprawie.

Wykaz kąpielisk
Rada podjęła uchwałę o wykazie ką-
pielisk na terenie gminy, na terenie 
naszej gminy, a jednocześnie w całym 
powiecie znajduje się jedno kąpielisko 
w Kącku, które zaprasza mieszkań-

Stan zaawansowania
inwestycji

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

Wykonanie ogrzewania świetlicy 
wiejskiej - faza projektowo - przygoto-
wawcza

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 - 
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 dostawcą materiałów

Lipowo:
Projektowanie budowy ul. Wypoczyn-
kowej - kontynuacja prac rozpoczętych 
w 2015 r.

Rozbudowa infrastruktury sportowej - 
faza projektowo - przygotowawcza  

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu 
dz. 147 - podpisano umowę z wykonaw-
cą na dostawę i montaż urządzeń placu 
zabaw  

Zakup i montaż przepływomierzy 
elektromagnetycznych na SUW Lipowo 
25 – faza przygotowawcza

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 - środki 
z F.S. na wniosek mieszkańców prze-
kazane na budowę oświetlenia w ul. 
Słonecznej w Majdanie 
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ców codziennie. Informacje na: www. 
kapielisko.com.pl.

Oddział przedszkola
Rada wyraziła zgodę na  utworzenia 
zamiejscowego oddziału przedszkola 
w Pęclinie. Ponieważ dzieci w wie-
ku przedszkolnym przybywa i część 
rodziców nie zdecydowała się posłać 
sześciolatków do pierwszej klasy,  
a nasze gminne przedszkola nie były 
w stanie przyjąć wszystkich chętnych 
dzieci powstanie oddział przedszkol-
ny w szkole w Malcanowie. Budynek 
jest nowy, w pełni przystosowany do 
potrzeb małych dzieci. W ten sposób  
w roku 2016/2017 rozwiązany zosta-
nie problem braku miejsc w przed-
szkolach dla dużej grupy dzieci,  
a nowy budynek szkoły będzie opty-
malnie wykorzystany.

Planowanie przestrzenne
Radni głosowali nad czterema uchwa-
łami związanymi z planowaniem 
przestrzennym. Dzięki tym decyzjom 
zostaną uwolnione duże obszary inwe-
stycyjne zlokalizowane w okolicach 
węzłów komunikacyjnych na drogach 
S17 i A2 (Majdan, Duchnów), których 
budowa ruszy w najbliższych latach. 
Stworzenie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
na tych terenach ułatwi inwestycje.  
W planie „Wiązowna Kościelna – 
Gródek bis” poprawione zostaną te 
fragmenty, których na wcześniejszym 
etapie tworzenia planu nie zaakcepto-
wał Wojewoda Mazowiecki.

Ważną uchwałą jest również przystą-
pienie do opracowania kompleksowej 
zmiany studium zagospodarowania 
gminy. Zmiana ta przewiduje rozwój 
obszarów pod inwestycje na terenach 
położonych w ciągach planowanych 
dróg krajowych.

Pomoc dla Powiatu Otwockiego
Przekazaliśmy dodatkowe 150 tys.  
z budżetu gminy na remont drogi po-
wiatowej 2711W z Glinianki do Rzak-
ty. Powiat dołożył do tego remontu 
300 tys. zł. Za te pieniądze wymienio-
na została nakładka asfaltowa.
W tym roku na remonty dróg po-
wiatowych w budżecie gminy zare-
zerwowanych zostało 1 963 000 zł. 
To rekordowa suma. Jeszcze nigdy  
w historii gmina nie współfinansowa-
ła remontów dróg powiatowych w ta-
kim stopniu. Od początku tej kadencji 
współpraca z powiatem układa się po-
myślnie, dzięki czemu możliwe są re-
monty dróg, które przez lata nie były 
modernizowane.

Pożegnanie dyrektora Biblioteki
Podczas sesji władze gminy pożegna-
ły wieloletnią dyrektorkę Biblioteki 
Hannę KOBZĘ i życzyły odpoczynku 
na zasłużonej emeryturze.

Z uchwałami Rady Gminy można za-
poznać się w BIP - www.bip.wiazow-
na.pl                                                

Paula Woźnica
p.woznica@wiazowna.pl

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna

Hanna KOBZA (druga od lewej) została pożegnana podczas majowej sesji 
przez Władze Gminy.
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sołeckiego Justyna Sadkowska: tel. 22 
512 58 61, e-mail: j.sadkowska@wia-
zowna.pl.                                        

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Nowy sprzęt dla ZWiK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie ma nowy sprzęt. Ko-
parka została zakupiona z dotacji przyznanej na podstawie uchwały 
Rady Gminy. Kosztowała 184 500 zł. 

Nowe oświetlenie LED
Będzie widniej i bezpieczniej! Nowe drogi doczekały się nowoczesne-
go oświetlenia LED - w Zakręcie ul. Górna i ul. Sosnowa, w Pęclinie 
ul. Letniskowa, w Stefanówce ul. Złota, w Gliniance ul. Wawrzyniec-
ka (od ul. Polnej), w Wiązownie ul. Polna, Projektowana i Spokojna.

Zakup kruszywa na remont dróg 
gminnych znajdujących się w sołectwie - 
przygotowana umowa ze ZWiK

Modernizacja drogi nr 2701W (Majdan 
– Izabela – Michałówek – Duchnów) – 
pomoc rzeczowa i finansowa dla Powiatu 
Otwockiego - faza realizacji (podpisa-
ne umowy z dostawcami materiałów 
drogowych)  

Projekt świetlicy wiejskiej - trwają prace 
projektowe

Malcanów:
Budowa ciągu pieszo- rowerowego 
wzdłuż ul. Mazowieckiej - podpisano 
umowę z wykonawcą

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 II i III 
eapu rozpoczętych w 2015 r.

Zagospodarowanie terenu działki 211 
- faza przygotowawcza, rozeznanie ceno-
we wybranych urządzeń placu zabaw   

Michałówek:
Budowa oświetlenia drogi w miejsco-
wości Michałówek - faza projektowo 
- przygotowawcza

Osiedle Parkowe:
Modernizacja przedszkola - opracowy-
wanie założeń zadania

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

Pęclin: 
Budowa oświetlenia ul. Letniskowej  - 
zadanie zrealizowane

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

Zagospodarowanie działki gminnej 
- trwają prace projektowe świetlicy 
wiejskieje

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna

Sprzęt usprawni pracę ZWIK za-
równo w zakresie utrzymania dróg, 

czyszczenia rowów, jak i innych prac 
tego typu. Jest niezbędny przy budowie  
i usuwaniu awarii wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Ta inwestycja szyb-
ko się zwróci, bo ZWiK nie będzie 
teraz musiał wynajmować sprzętu  
i ogłaszać przetargów na tego typu 
prace. W końcu!

Janusz Chaber 
dyrektor@zwik-wiazowna.pl

W sumie zainstalowano 87 
lamp. Wartość tych sze-

ściu inwestycji to blisko 300.000 
zł. Część tych inwestycji powstała 
dzięki środkom z funduszu sołec-
kiego poszczególnych miejscowo-
ści. Zachęcamy Państwa do udziału  
w zebraniach sołeckich dotyczą-
cych podziału środków z fun-
duszu sołeckiego i przeznacza-
nia ich właśnie na oświetlenie, 
na nasze bezpieczeństwo. Ulotka  
o funduszu sołeckim oraz terminy ze-
brań sołeckich na str 20-21.

Szczegółowych informacji udzieli 
Państwu Koordynator ds. funduszu 
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Poręby:
Remonty dróg gminnych w sołectwie - 
przygotowana umowa ze ZWiK

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 - przygoto-
wana 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 – Czarnówka) - podpisa-
no umowę o przyznaniu dotacji - 30 tys.

Budowa sieci wodociągowej ul. Popław-
ska - podpisana umowa z wykonawcą  

Budowa sieci wodociągowej ul. Mazo-
wiecka podpisana umowa z wykonawcą  

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 
- podpisana umowa z wykonawcą, 
przekazano plac budowy

Modernizacja ul. Mazowieckiej - pomoc 
finansowa dla Powiatu Otwockiego na 
wykonanie nakładki asfaltowej - podpi-
sano umowę z powiatem  

Budowa sieci wodociągowej w ul. Gra-
nicznej cz. północna - opracowywanie 
założeń zadania

Stefanówka:
Budowa oświetlenia ul. Złotej - zadanie 
zrealizowane

Projekt oświetlenia ul. Żurawiej - faza 
projektowo - przygotowawcza  

Remont ul. Klonowej - przygotowana 
umowa ze ZWiK                                                                                                                           

Remont ul. Kruczej - przygotowana 
umowa ze ZWiK

Wiązowna Gminna: 
Budowa oświetlenia ul. Polnej - zadanie 
zrealizowane  

Likwidacja SUW i studni - zadanie 
zrealizowane  

SpOłecZeńStwO
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Modernizacja roku – zagłosuj!

Gmina Wiązowna została  
finalistką konkursu 
Do konkursu „Modernizacja Roku 2015”, ogłoszonego przez Stowarzysze-

nie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego, zgłoszone zostały 
następujące modernizacje: „Rewitalizacja Skweru im. Generała Grota-Rowec-
kiego ul. Lubelska 59, Modernizacja Dziennego Domu Senior – Wigor w Woli 
Karczewskiej” i „Galeria plenerowa przy Urzędzie Gminy”. 2 czerwca komi-
sja konkursowa wizytowała zgłoszone obiekty. Zapraszamy do odwiedzenia 
naszych obiektów oraz do głosowania. Można to zrobić poprzez naszą stronę 
www.tuwiazowna.pl/modernizacja-roku/ do 10 sierpnia. Popierajmy takie ini-
cjatywy i promujmy je na zewnątrz!                                                                

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Skwer im. gen. Grota-Roweckiego

Galeria plenerowa przy Urzędzie Gminy

Dzienny Dom Senior-WIGOR

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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Zakończono układanie płytek ce-
ramicznych. Kończone są prace 

przy wykładzinach podłogowych i po-
sadzkach. 

Zamontowano nawiewno-wywiewny 
system wentylacji mechanicznej. Ka-

nały wentylacyjne zabudowano sys-
temowymi sufitami podwieszanymi 
oraz płytami gipsowo-kartonowymi. 
Wykonane zostały roboty malarskie. 
Zamontowano windę umożliwiającą 
osobom niepełnosprawnym ruchowo 
komunikację pomiędzy wszystkimi 
kondygnacjami budynku. Zakończo-
no prace z zakresu tzw. „białego mon-
tażu” urządzeń instalacji sanitarnej  
i osprzętu elektrycznego. Sprowa-
dzane i montowane jest wyposażenie 
technologiczne kuchni oraz zaplecza 
żywieniowego szkoły. Wykonywane 
są elementy zabudowy meblowej. 

Wyposażenie pomieszczeń zostało 
zamówione i będzie dostarczane po 
zakończeniu wszystkich robót budow-
lanych.

Szkoła w Malcanowie będzie najnowocześniejszym budynkiem 
szkolnym w gminie. Prace wykończeniowe w dobudowanym skrzy-
dle dydaktycznym dobiegają końca. 

Szkoła od 1 września 2016 roku bę-
dzie dysponować czternastoma peł-
nowymiarowymi salami lekcyjnymi z 
zapleczami na pomoce dydaktyczne, 
klimatyzowaną świetlicą i biblioteką, 
kuchnią oraz obszerną stołówką. 

Oczywiście, nie jest to jeszcze  za-
kończenie tej inwestycji. Równolegle 
prowadzona jest budowa III etapu, tj. 
pełnowymiarowej hali sportowej. Za-
kończone zostało wznoszenie ścian. 
Zamontowane zostały dźwigary wraz 
z elementami konstrukcyjnymi więź-
by dachowej. Wykonywane jest po-
krycie dachu hali sportowej. 

Na terenie przyszkolnym trwają prace 
związane z budową boiska szkolnego 
o nawierzchni z trawy syntetycznej, 
placu zabaw oraz dróg wewnętrz-
nych. Prace realizowane są zgodnie  
z harmonogramem robót. Zakończe-
nie całej inwestycji zaplanowane jest 
na kwiecień 2017 roku.
                                                       

Dariusz Szczęsny
d.szczesny@wiazowna.pl

Prace wykończeniowe w nowym skrzydle dobiegają końca

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 - faza projektowo - 
przygotowawcza  

Wykup sieci wodociągowej w Wiązow-
nie Gminnej - faza przygotowawcza  

Budowa targowiska w celu promocji 
produktów lokalnych - projekt - podpi-
sano umowę z wykonawcą programu 
funkcjonalno-użytkowego

Oświetlenie i monitoring na działce nr 
214 w Wiązownie - faza projektowo - 
przygotowawcza 

Wiązowna Kościelna:
Budowa chodnika przy ul. Pęclińskiej 
(od ul. Kościelnej do ul. Sarniej) - podpi-
sano umowę z wykonawcą  

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 - 
zadanie zrealizowane w całości części I, 
pozostały odcinek ul. Spokojnej i Projek-
towanej – ogłoszono przetarg na budowę 
14 nowych opraw oświetleniowych

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

Rozbudowa infrastruktury sportowej - 
podpisano umowę z wykonawcą

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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Otwarcia placu zabaw w gorą-
ce południe 28 maja dokonali: 

zastępca wójta Tomasz KOSTYRA, 
radna Aleksandra RUTKOWSKA  
i sołtys Jacek KARDAS. W uroczy-
stości wzięli udział także radny An-
drzej CHOLEWA, członkowie Rady 
Sołeckiej Zakrętu oraz licznie przyby-
li mieszkańcy. Na dzieci czekało wiele 
atrakcji, prócz pięknie przystrojonego 

Odświeżanie pasów 
na jezdniach na terenie gminy
Tak jak zapowiadaliśmy, w ubiegłym roku został zakupiony nowy 
sprzęt do ZWiK, służący do malowania oznakowania na jezdni.
Obecnie zostały odświeżone pasy na przejściach dla pieszych. 
Trwają prace odtwarzające ścierające się linie poziome. ZWiK 
zapewnia, że prace te zostaną ukończone do końca lipca.          

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Plac zabaw w Zakręcie

Modernizacja ul. Sportowej – dojazd do 
boiska „ADVIT” - przygotowana umowa 
ze ZWiK                                                                                                                           

Budowa sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej w ul. Nadrzecznej - faza projekto-
wo - przygotowawcza

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Nadrzecznej - faza projektowo - przygo-
towawcza

Wola Ducka:
Budowa oświetlenia ulicznego ul.  
M. Dąbrowskiej/Trakt Lubelski - faza 
projektowo - przygotowawcza  

Modernizacja ul. Słonecznej – pomoc 
rzeczowa i finansowa dla Powiatu 
Otwockiego - faza realizacji (podpisa-
ne umowy z dostawcami materiałów 
drogowych)

Remont ul. Spacerowej - przygotowana 
umowa ze ZWiK                                                                                                                           

Remont ul. Wiosennej - przygotowana 
umowa ze ZWiK                                                                                                                           

Budowa sieci wodociągowej - trwa 
realizacja zadania   

Zagospodarowanie terenu świetlicy 
wiejskiej - faza projektowo - przygoto-
wawcza

Wola Karczewska:
Modernizacja ul. Leszczyny – pomoc 
rzeczowa i finansowa dla Powiatu 
Otwockiego - faza realizacji (podpisa-
ne umowy z dostawcami 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 - podpisana umowa 
z wykonawcą  

Budowa oświetlenia ul. Górnej - zadanie 
zrealizowane

Budowa oświetlenia ul. Sosnowej  - 
zadanie zrealizowane

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

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna

placu zabaw, także malowanie buziek, 
kinderbal z nagrodami oraz pyszny 
poczęstunek wraz ze słodkościami. 
Plac zabaw powstał dzięki inicjatywie 
mieszkańców, którzy przeznaczyli na 
ten cel 29 tys. zł z funduszu sołeckie-
go. Pozostałe koszta (tj. 30 tys. zł) zo-
stały pokryte z budżetu gminy.      

Aleksandra Rutkowska 
a.rutkowska@wiazowna.pl

Dzieci z Zakrętu na Dzień Dziecka w tym roku otrzymały wyjątko-
wy prezent w postaci placu zabaw.
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małą liczbę kontroli prędkości w go-
dzinach porannego i popołudniowego 
szczytu na głównych arteriach gminy.
Wójt zaznaczył, jak ważne dla miesz-
kańców gminy  jest poważne trakto-
wanie ich  głosów  przez policjantów  
i świadomość, że ich każdy telefon 
czy wizyta na posterunku jest ważna 
i cenna.
Formuła debaty przewidywała możli-
wość składania uwag, które policjanci 

szczegółowo zapisywali i obiecali, że 
odpowiedzą na każdą.                      

Michał Białek
m.bialek@wiazowna.pl

Spotkanie, które odbyło się 29 
czerwca w Urzędzie Gminy, popro-

wadzili Komendant Powiatowy Policji 
w Otwocku podinsp. Hubert BIAŁO-
GRODZKI, Komendant Komisariatu 
w Józefowie kom. Zbigniew SZOPA  
i Wójt Gminy Wiązowna Janusz 
BUDNY. Policjanci opowiedzieli 
mieszkańcom o założeniach rządo-
wego programu ograniczania prze-
stępczości „Razem Bezpieczniej”. 

Mieszkańcy zwracali za to uwagę 
policji między innymi na proble-
my związane z bezpieczeństwem   
w pobliżu szkół, na niedostateczne 
oznakowanie niektórych dróg oraz za 

SpOłecZeńStwO
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Debata o bezpieczeństwie
Policjanci, samorządowcy i mieszkańcy rozmawiali o bezpieczeń-
stwie. Taka formuła debaty sprawdziła się bardzo dobrze. Wymiana 
opinii i spostrzeżeń między instytucjami a mieszkańcami gminy daje 
bardzo dobre efekty.

Stan zaawansowania
inwestycji

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

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu 
działki nr ew. 138/4 – Ośrodek Integracji 
„Zakącik” - zadanie zrealizowane 

Zagospodarowanie terenu wokół przed-
szkola - faza przygotowawcza 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 - podpisano umowę z dostawcą wiat

Projektowanie budowy ciągu pieszo – 
rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 
721 w ramach ZIT - zakończono projek-
towanie rozpoczęte 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 
negocjacji z partnerami prywatnymi 
rozpoczęte w 2015 r.

Zakup koparki na potrzeby Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji - zadanie 
zrealizowane 

Zakup samochodu dostawczego na po-
trzeby Zakładu Wodociągów i Kanaliza-
cji - rozpoznanie rynku samochodowego  

Zakup LPT i wybudowanie odgałęzień 
sieci kanalizacyjnej - faza projektowo - 
przygotowawcza 

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
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Sam dokument, jak również 
działania zawarte w Programie 

Rewitalizacji pozwolą podnieść 
szansę Gmin i zainteresowanych 
mieszkańców na uzyskanie dofi-
nansowań ze środków europejskich 
na lata 2014 – 2020.

Czym jest rewitalizacja i Pro-
gram Rewitalizacji ?
Zgodnie z przepisami nowej ustawy 
rewitalizacja jest procesem umożli-
wiającym wyprowadzenie ze stanu 
kryzysowego obszarów zdegrado-
wanych poprzez podejmowanie 
działań na rzecz społeczności lo-
kalnej, przestrzeni publicznej oraz 
lokalnej gospodarki. Narzędziem 
umożliwiającym podjęcie takich 
działań jest Gminny Program Re-
witalizacji, który wyznaczać będzie 
kierunki działań rewitalizacyjnych. 
Głównym celem Programu będzie 
aktywna rewitalizacja społeczna, 
przestrzenno – funkcjonalna oraz 
środowiskowa. Działania rewita-
lizacyjne dotyczyć będą poprawy 
estetyki i uporządkowania prze-
strzeni publicznych np. rozbudo-
wy i modernizacji stanu technicz-
nego budynków, w szczególności 
posiadających walory historyczne 
i architektoniczne, rozwoju i mo-
dernizacji infrastruktury rekreacyj-
no- sportowej na obszarach zdegra-
dowanych, czy zagospodarowania 
terenów zdegradowanych w sposób 
umożliwiający tworzenie funkcjo-
nalnych przestrzeni. Działania będą 
również dotyczyć aktywizacji i pro-
mocji zaangażowania społecznego 

Rewitalizacja w nowej odsłonie
Czy uda nam się zmienić gminę na lepsze?

Gminy z terenu Województwa Mazowieckiego mając w perspektywie możliwość pozyskania do-
finansowań na działania rewitalizacyjne, podjęły prace nad stworzeniem Gminnych Programów 
Rewitalizacji.

osób zamieszkujących obszary zde-
gradowane, poprawienia struktury 
społecznej obszarów przewidzia-
nych do rewitalizacji oraz likwida-
cji koncentracji negatywnych zja-
wisk społecznych, w tym poprawę 
bezpieczeństwa publicznego.

Jak wyglądają prace?
Proces stworzenia Gminnego Pro-
gramu Rewitalizacji jest procesem 
złożonym i czasochłonnym, przy 
czynnym udziale społeczeństwa. 
Jednym z etapów opracowania pro-
gramu jest wyznaczenie obszarów 
zdegradowanych i kryzysowych na 
terenie Gminy Wiązowna. Istotne 
na tym etapie jest racjonalne wska-
zanie obszarów wymagających in-
terwencji. Podstawą przygotowania 
rzetelnego dokumentu jest przepro-
wadzenie ankietyzacji i warsztatów 
wśród mieszkańców, przedsiębior-
ców, organizacji pozarządowych, 
które umożliwią wypracowanie 
koncepcji oraz wskazanie głównych 
kierunków działań. W celu koordy-
nacji prac nad opracowaniem Pro-
gramu Rewitalizacji Wójt powo-
łał zespół ds. rewitalizacji, który 
będzie nadzorował i organizował 
proces opracowywania Programu, 
koordynował spotkania i warsztaty 
prowadzone w ramach konsultacji 
społecznych oraz brał udział w for-
mułowaniu założeń.

Jakie efekty?
Poprawa przestrzeni publicznej  
w ramach rewitalizacji wpłynie na 
podniesienie atrakcyjności terenów 

gminy. Mając na uwadze zróżni-
cowanie warunków życia w róż-
nych jej częściach konieczne jest 
stworzenie programu – narzędzia 
umożliwiającego podjęcie działań 
w celu zniwelowania różnic i uzy-
skania trwałej poprawy zarówno w 
sferze gospodarczej, społecznej, jak  
i w jakości przestrzeni publicznej. 
Jednym z kluczowych elementów 
jest wykorzystanie wewnętrznego 
potencjału obszaru, który ze wzglę-
du na swoje położenie, wartość 
historyczną oraz dobre warunki  
komunikacyjne posiada potencjał 
rozwojowy.

Pozyskaliśmy dofinansowanie  
z Funduszy Europejskich na „Opra-
cowanie Programu Rewitalizacji 
Gminy Wiązowna na lata 2016 
– 2026” w ramach konkursu orga-
nizowanego przez Województwo 
Mazowieckie i Ministerstwo Roz-
woju. Wartość projektu wynosi:  
42 104,00 zł, dofinansowanie w wy-
sokości 90%: 37 893,60 zł, a wkład 
własny: 4 210,40 zł.

O stanie realizacji projektu bę-
dziemy informować Państwa na 
bieżąco. Szczegółowych infor-
macji udziela  Ewelina Kowal-
ska – Inspektorem w Wydzia-
le Inwestycji tel. 22 512 58 64,  
email: e.kowalska@wiazowna.pl. 
                                                        

Ewelina Kowalska
e.kowalska@wiazowna.pl
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Dotychczas Oświata Gminna prowadziła obsługę administracyjną, organizacyjną i finansową z zakresu 
rachunkowości i sprawozdawczości dla wszystkich naszych placówek oświatowych, teraz będzie obsłu-
giwać również Dzienny Dom „Senior- WIGOR” oraz Bibliotekę i Gminny Ośrodek Kultury. 

Delegacja chciała także przyjrzeć 
się współpracy naszego samorzą-

du z organizacjami pozarządowymi. 
Nasi goście spotkali się z wójtem oraz 
z pracownikami Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Rozmawiano  
o programie 500+, o wsparciu dla 
NGO-sów oraz o Karcie Dużej Ro-
dziny. 

Ważnym tematem rozmowy była 
także współpraca gminy z firmami, 
które będą na naszym terenie budo-
wały centra handlowe.

Wizyta odbyła się w ramach pro-
jektu „UE-Chiny Reforma Syste-
mu Zabezpieczenia Społecznego”,  
w który zaangażowany jest MRPiPS.           
                                                   

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Wizyta delegacji 
z Chin w Gminie 
Wiązowna
Urzędnicy z Ministerstwa Spraw 
Cywilnych Chińskiej Republi-
ki Ludowej oraz prowincji Pe-
kin, Julin i Qinghai przyjechali 
do Wiązowny by poznać zasady 
funkcjonowania pomocy spo-
łecznej.

Centrum Usług Wspólnych
Centrum Usług Wspólnych zaczyna działać od 01.07.2016 r.

Dzięki temu finanse wszystkich 
szkół, przedszkoli, ośrodka kultu-
ry, biblioteki i domu Senior-Wigor  
będą rozliczane w jednym miejscu  
przez wyspecjalizowanych pracow-
ników. Tworzymy jednostkę, która 
kompleksowo obsłuży nasze instytu-
cje, co znacznie usprawni ich pracę.  

A sama obsługa stanie się efektyw-
niejsza i tańsza.

Zmiana ta była możliwa dzięki nowe-
lizacji ustawy o samorządzie gminnym 
w czerwcu 2015 roku. Wójt Janusz 
BUDNY wystąpił do rady z propozy-
cją rozszerzenia obecnej działalności 

Oświaty Gminnej o obsługę kolejnych 
jednostek organizacyjnych i stworze-
nia tzw. Centrum Usług Wspólnych. 
W dniu 31.05.2016 r. Rada Gminy 
zaakceptowała wniosek podejmując 
stosowną uchwałę.                         

Alicja Matuszewska
a.matuszewska@wiazowna.pl
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Z uśmiechem na twarzy, pośród gamy kolorów, kształ-
tów i zapachów otaczających nas kwiatów tworzyli 

wspólnie wiosenne bukiety, które nastepnie  zdobiły domy 
naszych seniorów przez wiele dni. Niewątpliwie była to 

W ramach  wspólnych działań wolontarystycznych  se-
niorzy z Dziennego Domu „Senior- WIGOR” wraz  

z wolontariuszami z Centrum Wolontariatu działającymi 
w ramach GOPS postanowili wpierać zwierzęta przeby-
wające w schronisku w Celestynowie. 

Na terenie całej Gminy zorganizowano akcję zbiórki kar-
my, koców, zabawek itp. Do akcji dołączyli uczniowie 
szkół z terenu naszej gminy. Była to nie pierwsza i mam 
nadzieję, że nie ostatnia wspólna akcja wolontariuszy  
i seniorów. Zapraszam do wspierania schroniska!        

Krystyna Motyka
krystyna.motyka@vp.pl

Czesław
Konowrocki

Dostojny Jubilat

z okazji 90 – tych urodziny

życzymy Szanownemu Jubilatowi
dużo zdrowia i zadowolenia,

wszelkiej życiowej pomyślności oraz dalszej,
równie owocnej jak dotychczas,

działalności na rzecz kultywowania
tradycji i wartości patriotycznych.

Janusz Budny
Wójt Gminy Wiązowna
z pracownikami urzędu

Pan Czesław Konowrocki ps. „Korzeń”, „Karpa” działalność w Armii
Krajowej rozpoczął w 4 Kompanii AK IV Rejonu w VII Obwodzie AK 
„Obroża” – pod dowództwem Mariana Mazowieckiego ps. „Ludomir”.

Brał udział w wielu akcjach przeciwko hitlerowskiemu okupantowi,
między innymi w ubezpieczeniu zrzutu cichociemnych na zrzutowisku 

„Pierzyna” w malcanowskim lesie. Po odzyskaniu niepodległości
podjął inicjatywę szerzenia etosu Armii Krajowej.

W związku z piękną otaczającą nas przyrodą oraz nieograniczoną liczbą wiosennych kwiatów – seniorzy 
w ramach terapii zajęciowej uczestniczyli w tworzeniu kompozycji kwiatowych.

przymiarka do nocy świętojańskiej, kiedy to wszyscy 
wspólnie wyplatali wianki.                                          

Krystyna Motyka 
krystyna.motyka@vp.pl

Niezależnie od wieku 
– wpieramy zwierzęta!
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Złoty Wiąz to wyróżnienie dla tych, 
którzy w sposób szczególny przy-

czyniają się do rozwoju naszej gminy. 
Prowadząc swoje biznesy działają na 
rzecz mieszkańców. W wyjątkowy 
sposób promują swoją działalnością 
gminę lub wyjątkowo dbają o swoich 
pracowników, a tym samym miesz-
kańców okolicy.

Do nagrody mogli się zgłosić sami 
przedsiębiorcy, nominowali ich też 
mieszkańcy gminy i działające u nas 
organizacje i instytucje. Do tegorocz-
nej edycji zgłoszono 27 podmiotów. 

Nagrodę Wójta Gminy Wiązowna 
„Złoty Wiąz” otrzymali:

PPH EL-STYK S.C. Ryszard i Robert 
Dąbrowscy w kategorii „Mała firma 
roku 2015”,

Fabryka Kabli MADEX Spółka Jawna 
w kategorii „Pracodawca roku”,

PPHU GRAN-PLAST Irena Kruszew-
ska jako „Nestor Biznesu”,

PPH CHANTAL Roman Godek w ka-
tegorii „Innowacyjna Firma roku”,

Najlepsi z najlepszych
Po raz drugi mieliśmy niezwykły zaszczyt uhonorować statuetkami „Złoty Wiąz” najlepszych przedsię-
biorców pracujących na terenie naszej gminy. 17 czerwca br. w restauracji Hotelu Mela Verde w Zakrę-
cie w ramach V Forum Gospodarczego Gminy Wiązowna, odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród. 

PPHU PREFAGBUD S.C. Grzegorz  
i Sławomir Wiśniewscy zostali „Filan-
tropem roku 2015”.

Po raz pierwszy konkurs „Złoty Wiąz” 
był okazją do nagrodzenia w kategorii 
„Lider Ekonomii Społecznej” osób fi-
zycznych i prawnych, szczególnie wy-
różniających się w swojej działalności 
społecznej. Statuetkę w tej kategorii 
otrzymało Stowarzyszenie Rodzin  
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie JESTEŚMY. Nagrodę 
specjalną roku 2015 Wójt przyznał 
Spółce z o.o. ATS DISPLAY.

Współpraca pomiędzy przedsiębiorca-
mi a samorządem jest dla mnie bardzo 
ważna. Są Państwo wyjątkową grupą, 
której dokonania, trud i wysiłek wkła-
dany w lokalny rozwój bardzo doce-
niam. To Państwo ożywiają lokalną 
gospodarkę, tworząc miejsca pracy. 
Bardzo chętnie nawiązuję współpra-
cę właśnie z Państwem, posiłkując się  
w wielu kwestiach Państwa wiedzą i do-
świadczeniem. Chciałbym także, żeby 
jak najszerzej rozwijała się współpra-
ca pomiędzy przedsiębiorcami, dzięki 
czemu pieniądze będą pozostawać  
w obrocie lokalnym, na czym – oczywi-
ście – skorzystają nasi mieszkańcy. Sa-

Laureaci nagrody „Złoty Wiąz”

Prezes Warszawskiej Izby 
Przedsiębiorców – Waldemar Piórek

Prezes Auchan Polska – Marek Szeib

Cykliczne spotkania
 z przedsiębiorcami to pomysł wójta
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morząd gminny jest po to, by pomagać. Szczególnie tym, którzy tej 
pomocy potrzebują. Ale także tym, którzy wspierają naszą gminę w 
rozwoju. Czyli Wam, drodzy Państwo – mówił do przedsiębiorców  
w czasie gali wójt – Janusz BUDNY.

Patronat nad wydarzeniem sprawowali: Mazowiecka Izba Rze-
miosła i Przedsiębiorczości, Warszawska Izba Przedsiębiorców, 
Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości oraz wydawnictwo WSPÓLNOTA. Wieczór umilił 
duet muzyczny Agnieszka i Piotr MICHALCZYK grając na gita-
rze i skrzypcach. Galę prowadziła prezenterka telewizyjna – Ewa 
GAJEWSKA – PACIOREK.

Cykliczne spotkania z przedsiębiorcami w ramach Forum Gospo-
darczego Gminy Wiązowna przynoszą po prawie dwóch latach 
wymierny efekt. Kolejna edycja konkursu już za rok!            

Anna Gałkowska
a.galkowska@wiazowna.pl

Prowadząc swoje biznesy lokalni przedsiębiorcy działają na rzecz 
mieszkańców

Statuetkę w kategorii Lider Ekonomii Społecznej 
otrzymało Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie JESTEŚMY  
działające w Radiówku

Nagrodę w kategorii Innowacyjna Firma roku 
otrzymała firma PPH CHANTAL Roman Godek

Nagrodę w kategorii Pracodawca roku otrzymała 
Fabryka Kabli MADEX

Nagrodę specjalną roku 2015 wójt gminy przyznał 
Spółce z o.o. ATS DISPLAY

Nagrodę w kategorii Mała Firma roku 2015 
otrzymała firma PPH EL-STYK S.C. 
Ryszard i Robert Dąbrowscy

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w restauracji Hotelu 
Mela Verde w Zakręcie

Po raz drugi mieliśmy zaszczyt wręczyć statuetki 
„Złoty Wiąz” najlepszych przedsiębiorców z naszej 
gminy
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Celem Konferencji jest: integracja 
międzysektorowa,  wspólne wy-

pracowanie diagnozy społeczno – go-
spodarczej przy udziale przedsiębior-
ców, samorządu, III sektora,  kadry 

Lokalne Ożywienie Gospodarcze
Starosta Otwocki we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy organizują cykl sześciu konferencji  
w zakresie: Budowania Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i akty-
wizacji rynku pracy w powiecie otwockim z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego, przedsię-
biorców, III sektora i aktywnych mieszkańców powiatu otwockiego, które odbywają się od czerwca do 
października 2016 roku.

edukacyjnej, młodzieży i aktywnych 
mieszkańców, a także wypracowanie 
partnerskich projektów służących oży-
wieniu społeczno - gospodarczemu 
powiatu, firm, gmin, instytucji, wybór 

najlepszych projektów i rozwiązań 
oraz wdrożenie ich przy pomocy środ-
ków własnych i środków pozabudże-
towych z UE: PROW, POWER, RPO 
i innych -  przez firmy, gminy, powiat, 
instytucje i organizacje pozarządowe 
w partnerstwie.

Na konferencje zaproszono m.in. 
przedstawicieli samorządów gmin-
nych i powiatowego, kręgi biznesu: 
bankowców, przedsiębiorców, cech 
rzemiosł, instytucje edukacji i rynku 
pracy  agencje rozwoju regionalnego  
i lokalnego, przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych, instytucji infra-
struktury: wodno- kanalizacyjnej,  ko-
munalnej, drogowej, zdrowia, kultury 
i sportu, turystyki oraz ZUS i  Izby 
Skarbowej. Pierwsze spotkanie odby-
ło się 25 maja.

Największą korzyścią tych konferencji 
prowadzonych w formie warsztatowej 
będą: bezpośrednie spotkania liderów 
lokalnych środowisk, oraz wspólna 
praca nad projektami lokalnego oży-
wienia gospodarczego dla rozwoju 
gmin, powiatu i wszystkich mieszkań-
ców, integracja i budowa relacji. 

Osoby zainteresowane mogą się kon-
taktować z Zespołem Strategicznym 
w PUP w Otwocku: Katarzyna Śliz, 
tel. 227882820, e-mail: ofertypracy@
pup.powiat-otwocki.pl lub Katarzyna 
Sokół tel. 503851390, e-mail: sekre-
tariat@powiat-otwocki.pl., a także  
z Wydziałem Spraw Społecznych 
Urzędu Gminy Wiązowna Anną Gał-
kowską tel. 22 512-58-05, e-mail: 
a.galkowska@wiazowna.pl
                                                       

Anna Gałkowska
a.galkowska@wiazowna.pl
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Maniek pilnie potrzebuje pomocy! 
W połowie maja kot trafił do na-

szego schroniska znaleziony na ulicy. 
Powoli wraca do siebie i wykorzystuje 
każdą okazję by przytulić się do ludz-
kiej ręki. Jego organizm jest bardzo 
wyniszczony, a do tego okazało się, że 
ma problemy z nerkami. Maniek bardzo 
potrzebuje specjalistycznej karmy dla 
kotów RENAL, niestety, nie może jeść 
nic innego. Pomóż Mańkowi wrócić do 
zdrowia - kup karmę Renal lub wpłać na 
jej zakup! (nr.rej.21/16)
Wpłaty na konto z dopiskiem: MANIEK 
PKO BP XV O/W-wa 43 1020 1156 
0000 7102 0061 5146 Schronisko dla 
Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie 
ul. Prosta 3, 05-430 Celestynów

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

Leo znaleziony na ulicy, trafił do 
schroniska ok. 2 miesiące temu. 

Ma około 2 lata i swój najlepszy mło-
dzieńczy czas spędza w schronisko-
wej klatce. 
Jest bardzo kontaktowy, niecierpliwie 
wypatruje każdej możliwości  ‘po-
gadania’ z człowiekiem. Ma w sobie 
ogromne pokłady pozytywnej energii. 
Cudownie potrafi się bawić mimo bar-
dzo ograniczonej przestrzeni swojej 
klatki. Nr 10/16         

Matylda ma ok.6 lat. Jest uroczą, 
wysterylizowaną koteczką.

Zdecydowanie ma dystans do otacza-
jącego świata, ceni sobie spokój i wy-
godne, ciepłe posłanko. To 5kg mię-
ciutkiej koteczki do głaskania. 
Nr 8/16                                            

Nie zmieniają się stawki opłat oraz sposób segregacji śmieci. Zmienia 
się za to częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych. Od 

lipca będą one odbierane co miesiąc przez cały rok, a nie jak dotychczas 
tylko w sezonie letnim. Harmonogram dostarczany jest przy wywozie 
śmieci, zapraszamy także do Wydziału Ochrony Środowiska po wersje 
papierowe. 

Na miejscu mogą Państwo zapisać swój nr telefonu do powiadomień 
SMS, dzięki którym otrzymają Państwo informacje o ważnych wydarze-
niach oraz działaniach podejmowanych przez gminę.

                                                                                                                                        
Joanna Iwańska

j.iwanska@wiazowna.pl

Od 1 lipca obowiązuje nowy harmonogram odbioru śmieci z 
terenu naszej gminy. Śmieci będzie odbierała firma Lekaro, 
która wygrała ostatni przetarg. Umowę na kwotę 4.671.198,72 
zł brutto podpisano na 36 miesięcy.

Nowy harmonogram wywozu śmieci
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Zadbajmy o to, by pies miał obrożę z tzw. adresówką 
albo napiszmy na obroży numer telefonu. To bardzo po-

maga w odnalezieniu właścicieli. Warto też wszczepić psu 
specjalny chip lub wytatuować zwierzę. To najprostsze me-
tody, które sprawią, że nasz pies ma szansę wrócić do domu. 
 
Na stronie internetowej www.tuwiazowna.pl urucho-
miliśmy specjalną zakładkę poświęconą zagubionym 
zwierzętom. Na adres tukontakt@wiazowna.pl można 
przesyłać informacje o poszukiwanych lub znalezionych 
zwierzętach. Warto zrobić zdjęcie (nawet telefonem ko-
mórkowym), opisać zwierzę i jego wygląd, cechy cha-
rakterystyczne i sposób zachowania. To naprawdę dzia-

Bądź odpowiedzialny, zadbaj o swojego psa!
Na terenie naszej gminy coraz częściej spotykamy psy bez właścicieli. Bardzo rzadko się zdarza, że są 
to rzeczywiście porzucone zwierzęta. Większość z nich po prostu uciekła właścicielom. Pamiętajmy, że 
poza naszą posesją psy powinny być wyprowadzane na smyczy.

ła! Większość zwierząt zgłoszonych na stronę szybko 
wraca do właścicieli lub znajduje nowy dom. Informacje  
o błąkających się zwierzętach można zgłaszać do Wydziału 
Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy tel. 22 512 58 23, 
kom. 605 874 227.
 
Pamiętajmy o szczepieniach! Młodego psa szczepimy we-
dług schematów: wczesnego (6,9,12 tydzień) lub późnego 
(9,14 lub 12, 16 tydzień) oraz odrobaczamy w 2,4,8,12 ty-
godniu życia, a następnie co miesiąc do 6 miesiąca życia. 
Psa dorosłego szczepimy raz w roku.                             

Joanna Kociszewska
j.kociszewska@wiazowna.pl

Twój pies jest Twoim wiernym przyjacielem. 
Jest jedyną istotą, która bardziej kocha Ciebie niż siebie.
Przestrzegaj przepisów prawa. Nie traktuj go jak więźnia. Zapewnij swojemu psu właściwą opiekę:

- nie zostawiaj go w nagrzanym samochodzie,
- pamiętaj o napełnianiu miski z wodą,
- pies nie może być uwiązany dłużej niż 12 godzin,
- łańcuch musi mieć co najmniej 3 metry długości.
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Z tej okazji klub zorganizował turniej tenisa stołowego 
przeznaczony dla wszystkich, bez względu na płeć 

czy umiejętności. Frekwencja była niesamowita, a poziom 
sportowy niezwykle wysoki. W czasie imprezy Tomasz 
GRZYBOWSKI, który do tej pory kierował klubem ofi-
cjalnie przekazał stery Kamilowi SITKOWI – wychowan-
kowi klubu. „Wiedza i doświadczenie, które ma, pozwolą 

W zawodach wzięło udział 66 
zawodników, którzy przyje-

chali do Wiązowny z Marek, Miń-
ska Mazowieckiego, Niedziałki, 
Słupna k/Radzymina, Otwocka, 
Warszawy oraz z dalszych rejonów 
(Wrocław, Lipno, Poczesna). 

Wśród zawodników pojawili się 
doświadczeni mistrzowie, nie za-
brakło też zawodników początku-
jących lub wręcz debiutujących na 
turnieju warcabowym.               
                                                    

Michał Białek
m.bialek@wiazowna.pl

Nowy trener GKTS Wiązowna

Warcaby w Wiązownie

POWIĄZANIA       CZERWIEC/LIPIEC  2016 www.tuwiazowna.pl

W ramach Grand Prix Mazowsza 4 czerwca rozegrany został turniej gry w warcaby. 

4 czerwca w ZSG Wiązowna odbyły się huczne obchody 10-lecia istnienia GKTS Wiązowna.

mu kontynuować moją misję – mówił GRZYBOWSKI. 

Szczegółowe informacje dotyczące klasyfikacji końcowej 
turnieju można sprawdzić na stronie www.tuwiazowna.pl 
w zakładce NGO/Sport.                                                  

Michał Białek
m.bialek@wiazowna.pl
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Defilowało około 3000 dziewcząt i chłopców naj-
lepszych w swoich konkurencjach z całego kraju. 

Wśród nich defilowała, ubrana w promocyjne koszulki 
gminne, 48-osobowa grupa medalistów z „Czwartków” 
w Gliniance. Defiladę prowadziła orkiestra dęta.

Eliminacje w poszczególnych konkurencjach wyłoni-
ły uczestników wąskich finałów. Na bieżni, skoczniach  
i rzutni trwała zacięta sportowa walka. W jedynym tego 
dnia finale w roczniku 2005 wśród dziewcząt 6 miejsce 
zajęła nasza reprezentantka Sandra PADUCH rezultatem 
120cm. Dramat przeżył jej kolega z klasy Kuba ZIE-
LIŃSKI, który skoczył 130cm bez „zrzutki” – dawało to  
3 miejsce w Polsce. Okazało się, że taki sam wynik 
osiągnął jeszcze jeden chłopiec. Sędziowie – zamiast 
przyznania dwóch medali- zarządzili dogrywkę, którą 
minimalnie przegrał nasz zawodnik. Został 4 skoczkiem  
w Polsce. Wielkie brawa, chociaż medalu szkoda.

Nasi reprezentanci walczyli dzielnie bijąc rekordy ży-
ciowe. Do niedzielnych wąskich finałów awansowało 13 
zawodników z naszej grupy zajmując w nich miejsca od 
10-20. Biorąc pod uwagę, że w każdej konkurencji star-
towało około 70 najlepszych w kraju, naszym dzieciom 
należą się wielkie gratulacje za osiągnięte wyniki.
                                                                                      

Zenon Kwiatkowski

WIELKIE ŚWIĘTO 
SPORTU 
DZIECIĘCEGO 
W sobotę 18 czerwca 2016r. o godzinie 10.00 
podczas Parady bieżnią stadionu AZS przy ul. 
Lumumby w Łodzi przemaszerował barwny 
korowód reprezentacji 75 miast organizatorów 
regionalnych zawodów w ramach XXII Edycji 
Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych.

POWIĄZANIA        CZERWIEC/LIPIEC  2016
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Jako pierwsze prezentowały się dzieci z programem 
artystycznym „Jadą wozy kolorowe taborami…” 

Każdy przedszkolak starał się jak najpiękniej przedsta-
wić swoją rolę. Dzieci poprzebierane były za postacie 
Cyganów, górali, Warszawiaków, Kujawiaków, Ma-
zurów, marynarzy. Wraz z Cyganami i mieszkańcami 
„Stumilowego Lasu” odwiedzaliśmy kolejne regiony 
Polski poznając stroje ludowe, kulturę, różne walo-
ry tych miejsc. Najstarsze przedszkolaki i absolwenci 
przedszkola zaprezentowali się w galowych ubiorach 
tańcząc pożegnalnego poloneza. Absolwenci pożegnali 
przedszkole wierszykami i piosenką „Przedszkola czas 
już minął nam…”. Były to chwile pełne wzruszeń za-
mykające ważny etap w życiu tych dzieci.

Kolejnym punktem programu pikniku było uroczyste 
podziękowanie za wieloletnią współpracę dla księdza 
prałata Tadeusza ŁAKOMCA – proboszcza parafii św. 
Wojciecha w Wiązownie i Wiesławie NOWAK inten-
dentce. 

Po wzruszających chwilach nadszedł czas na występ  
z cyklu „rodzice dzieciom”. W tym roku rodzice z przed-
szkolnego kółka teatralnego przygotowali bajkę „Brzyd-
kie kaczątko Ważnym momentem podczas imprezy 
było przekazanie przez dyrektor „Daru Serca”(zebrane-
go przez przedszkole 1000 zł ze sprzedaży surowców 
wtórnych) na ręce mamy małego Teodora – brata dziew-
czynki z naszego przedszkola, na opłacenie rehabilita-
cji. Oprócz atrakcji scenicznych zapewniono wszystkim 
różne atrakcje na przygotowanych stoiskach. 

Warto podkreślić, iż dzięki hojności rodziców część 
atrakcji dla dzieci była darmowa, zaś środki zebra-
ne podczas pikniku zostaną przeznaczone na potrzeby 
przedszkola.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy ofiarowali 
nam swój czas, pomysły, środki materialne, aby uświet-
nić wspólne przedsięwzięcie.
                                                                                    

info. z tukontakt@wiazowna.pl: 
Agnieszka Nowicka

Lektorzy poszukiwani!
Przy ulicy Kościelnej w Wiązownie powstała nowa 

szkoła języków obcych. Obecnie trwają zapisy na rok 
szkolny 2016/17. Szkoła szuka lektorów języka  
angielskiego i niemieckiego. Właścicielka chce  

zatrudnić lektorów mieszkających na terenie gminy 
Wiązowna. Mile widziane jest doświadczenie  

nauczycieli, ale jak mówi założycielka szkoły, liczyć się 
będzie przede wszystkim pasja i chęć pracy. Polecamy!

Szkoła Języków Obcych Katarzyna Majszczyk
ul. Kościelna 21
tel. 511-96-56-48

e-mail: kmajszczyk@gmail.com

„Jadą wozy kolorowe” pod takim hasłem rozpo-
czął się XI piknik. Na piknik przybyli zacni go-
ście: Wójt Janusz BUDNY, proboszcz parafii św. 
Wojciecha w Wiązownie ksiądz prałat Tadeusz 
ŁAKOMIEC, przewodnicząca Komisji Oświa-
ty Rady Gminy Wiązowna Mariola KUBLIK, 
nasi przyjaciele, podopieczni z Domu Opieki 
„Iwona” oraz przedstawiciele Stowarzyszenia 
„Bądźmy Razem”.
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Pierwszym punktem progra-
mu było przedstawienie „Ba-

jeczno-mleczne przygody księż-
niczki Klementyny”. Dzieci  
z klasy III B zdobyły I miejsce  ogól-
nopolskim konkursie „Mam Kota na 
Punkcie Mleka”. Teatralny klimat nie 
opuścił nas jednak, gdyż zaraz wystą-
piły dzieci z oddziałów przedszkol-
nych, które zaśpiewały piosenki dla 
swoich rodziców. Następnie uczniowie 
ze świetlicy zaprezentowali przedsta-
wienie kukiełkowe pt.”Kopciuszek”, 
do którego samodzielnie wykonali 
lalki. Talenty aktorskie uczniów kla-
sy IVb mogliśmy natomiast oglądać  
w przedstawieniu „Królewna Przyroda 
i krasnoludki”. W tym roku nie tylko 
uczniowie przygotowali się do wystę-
pów. Na scenie  w roli wykonawców 
pojawili się również nauczyciele.

Na pikniku, mieliśmy okazję posłu-
chać występu pań z Koła Gospodyń 

Pogoda i humory dopisały. Na 
scenie dzieci z poszczególnych 

grup wiekowych prezentowały swoje 
umiejętności Można też było obej-
rzeć przedstawienie pt. „Rzepka”  
w wykonaniu nauczycieli pracujących 
w przedszkolu. Naszym pociechom 
najbardziej przypadł do gustu zamek 
do skakania, duże zjeżdżalnie, malo-
wanie twarzy.

W przedszkolnej  gastronomi dostęp-
ne były kiełbaski z grilla, chleb ze 
smalcem i ogórkiem oraz przepyszne 
ciasta upieczone przez naszych rodzi-
ców. Nie zabrakło również lodów.

VI Piknik Rodzinny w Gliniance
Tradycją już stały się Pikniki Rodzinne organizowane przez obie szkoły z Glinianki. W tym roku,  
w sobotę 4 czerwca gospodarzem imprezy była Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa. O godzi-
nie 14:00 dyrekcje obu szkół: Teresa BĄK i Marzena WRÓBEL uroczyście powitały gości przybyłych  
na VI Piknik Rodzinny. 

W i e j s k i c h , 
spotkać się 
ze strażakami  
z OSP Gli-
nianka, którzy 
u d o s t ę p n i l i 
dzieciom swój 
wóz strażacki 
do zwiedza-
nia. Dużym 
zainteresowa-
niem cieszy-
ły się loteria 
p r o w a d z o n a 
przez uczniów 
i nauczycieli Gimnazjum, stoisko 
z kwiatami, stoisko ekologiczne, 
kącik plastyczny czy karaoke. Do-
datkową atrakcją była kawiaren-
ka oraz grill przygotowane przez 
rodziców naszej szkoły. Były 
też lody, wata cukrowa, popcorn  
i smakowe mleko z firmy Milknet. Ta 
moc atrakcji sprawiła, że była to już 

kolejna bardzo udana impreza w go-
ścinnej Gliniance. 

Dziękujemy wszystkim za ten wyjąt-
kowy dzień!                                   

Elżbieta Uzarska,  
Sylwia Gębara,  

Agnieszka Kaczyńska 
spglinianka@wp.pl

Piknik rodzinny w Zakręcie
Od trzech lat na początku czerwca organizujemy piknik rodzinny przedszkola w Zakręcie. Z tej oka-
zji spotkaliśmy się w przepięknej scenerii, na terenie Klubu Sportowego Zakręt. W tym magicznym 
miejscu czas spędziliśmy aktywnie, zdrowo, tanecznie i sportowo.

Takie spotkania nie-
wątpliwie wzmacnia-
ją więzi emocjonalne 
dziecka z rodziną, 
integrują rodziców 
z przedszkolem oraz 
stwarzają okazję do 
aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Peł-
nią też bardzo ważną 
rolę w integracji śro-
dowiska lokalnego.

Dziękujemy za bezinteresowną wła-
ścicielom Klubu Sportowego Zakręt 
państwu Jolancie i Sławomirowi 

RAWSKIM za udostępnienie prze-
pięknego miejsca, rodzicom, firmom  
i wszystkim osobom, które przyczyni-
ły się do uświetnienia tej imprezy.  

Agnieszka Sidor
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Gminna Biblioteka Publiczna poleca...
Halina Ko-
ro lec -Buja -
kowska „Mój 
c h ł o p i e c , 
motor i ja” 
Z Druskiennik 
do Szangha-
ju 1934-1936 
 
Na początku 
jest szalony 
pomysł, by udać się w podróż poślubną... 
motorem i ruszyć po przygodę życia, tak 
daleko, jak to możliwe, czyli, jak wskazują 
mapy, do Szanghaju. Stanisław Bujakowski 
dosiada maszyny B.S.A. o mocy 10 koni 
mechanicznych, Halina mości się w docze-
pionym do motocykla koszyku i tak zaczy-
na się niesamowita historia. Jest sierpień 
1934 roku… Wydawnictwo W.A.B. Książ-
ka dostępna w centrali w Wiązownie.

 

Paulina Simons 
„Samotna gwiaz-
da”
 
Autorka zaczęła 
pisać tę powieść 
w polskim pocią-
gu! Zakochać się 
było najłatwiej... 
 
Kilka tygodni 
przed wyjazdem do college’u Chloe  
z chłopakiem i dwójką przyjaciół wyru-
sza na wielką europejską wyprawę. Ich 
celem jest Barcelona, która obiecuje ro-
mans i tajemnicę. Jednak wcześniej mu-
szą przejechać przez kilka miast Europy 
Wschodniej, by uregulować stary rodzin-
ny dług.     
Książka dostępna w filii w Duchnowie.

Anna Sakowicz 
„Szepty dzieciń-
stwa” to pełna 
emocji historia 
zwykłej rodziny. 
Pod jednym da-
chem mieszkają: 
on, ona, dwójka 
dzieci i jej ojciec. 

 
Wszystko mogłoby układać się pięknie, 
gdyby nie to, że senior rodu topi smut-
ki w alkoholu i żyje wspomnieniami  
o zmarłej żonie, a nad główną bohater-
ką krąży widmo wspomnień związa-
nych z okrutną matką.
Więcej: www.szaragodzina.pl/
Książka dostępna w  filii w Duchnowie.
                        
                                                         

kULtURAkULtURA

Kolejne tytuły Zasłużony dla Gminy Wiązow-
na zostały wręczone - tym razem Zofii DĄB-
BROWSKIEJ, sekretarzowi szkoły w Wią-
zownie oraz Wacławie NOWAK, pracownicy 
przedszkola w Pęclinie.

W ten sposób panie zostały docenione za po-
nad 40-letnią pracę zawodową i społeczną na 

rzecz środowiska lokalnego.

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Wiązowna” został usta-
nowiony w 2015 r. przez wójta. To najwyższe uznanie 
zasług w różnych dziedzinach życia społecznego.

Do czerwca br. wyróżniono w zakresie edukacji, kul-
tury, pomocy społecznej czy sportu zostały ponad 100 
osób – mieszkańców naszej gminy. Wciąż doceniani 
są także ci, którzy z gminą związani są mimo zamiesz-
kania w  innych rejonach powiatu – to Honorowi Oby-
watele Gminy. 

Wnioski o nadanie obydwu tytułów do pobrania w ser-
wisie www.tuwiazowna.pl. 
                                                                                   

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Wacława Nowak z Ewą Kołodziejczyk – dyrektorką przedszkola

Zofia Dąbrowska - Zasłużona dla Gminy Wiązowna

Zasłużone dla gminy Wiązowna
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W naszych placówkach 
mieliśmy przyjemność 

gościć Justynę BEDNAREK 
autorkę książki „Niesamowite 
przygody dziesięciu skarpe-
tek”, która 4 czerwca prowa-
dziła z dziećmi dyskusję na 
temat książek, rozmawiała  
o procesie jej powstawania 
oraz o osobach, które ją two-
rzą. Przeczytała kilka oddziel-
nych opowiadań ze swojej 
książki, które napisane są 
pięknym językiem, każda z hi-
storii to zabawna, mądra opo-
wieść z pozytywnym przesła-
niem. Chętni zakupili książki 
z imienną dedykacją i autogra-
fem.

Dodatkowo w fili w Duch-
nowie uczestnicy spotkania 
wzięli udział w skarpetko-
wych zajęciach plastycznych. 
Kolejną atrakcją były warsz-
taty „Baśniowa szkoła rysun-
ku”, które poprowadził Ma-
teusz ŚWISTAK - bajarz  
i opowiadacz, badacz mitów, 
baśni i legend, twórca strony 
basnienawarsztacie.pl. Swoje 
opowieści przepełnione dy-
namiką ilustrował pięknymi 
rysunkami. W zabawny spo-
sób wcielał się w rolę swoich 
bohaterów – biegał, skakał, 
głosem i gestami wyrażał swo-
je emocje, co bardzo podobało 
się dzieciom.

Na zakończenia odbyła się 
projekcja filmu A. MALESZ-
KI pt. „Magiczne drzewo”. 
Tuż przed godziną 23.00  
w magicznych nastrojach ro-
zeszliśmy się do domów. 
                                           

Marzena Kopka, 
Teresa Naperty

II Ogólnopolska Noc bibliotek
Biblioteka Publiczna w Wiązownie wraz z filią w Duchnowie włączyła się w projekt „Noc Bibliotek”. Jest 
to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja pod hasłem „Wolno czytać” promująca czytelnictwo i biblioteki 
jako najbardziej dostępne instytucje kultury.

Justyna Bednarek w otoczeniu małych słuchaczy

Prezentacja prac wykonanych podczas warsztatów

Warsztaty „Baśniowa szkoła rysunku”

POWIĄZANIA        CZERWIEC/LIPIEC  2016
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Ci, którzy je widzieli, są pod 
ogromnym wrażeniem gry 

aktorskiej, reżyserii, scenografii 
i kostiumów. 

„Czego nie widać” to historia 
objazdowego teatru i spektaklu, 
w którym na skutek nieocze-
kiwanych okoliczności, fikcja 
miesza się z rzeczywistością. 
Spektakl był już kilkukrotnie 
wystawiany w Domu Kultury  
w Woli Karczewskiej. We wrze-
śniu będzie go można zobaczyć 
w Powiatowym Młodzieżowym 
Domu Kultury w Otwocku. Po-
lecamy!                                

Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

„Czego nie widać” -  to trzeba zobaczyć!
Spektakl „Czego nie widać” w wykonaniu aktorów Wiązowskiego Teatru Muzycznego cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem. I nie ma co się dziwić, przedstawienie ma świetne recenzje. 

To była część koncertu uczest-
ników sekcji instrumentalnych 

Wiązowski rekord, 
czyli sześciostrunowy „Pan Jan”
„Panie Janie” – piosenka posłużyła do bicia Gitarowego Rekordu. W pierwszej próbie bicia rekordu  
w Wiązownie  wzięły udział 34 osoby.

Gminnego Ośrodka Kultury, który 
podsumowywał kolejny semestr nauki 

gry na instrumentach. Wśród utworów 
prezentowanych były: „Oda do rado-

ści”, „Dla Elizy”, „Motyw  
z Różowej Pantery”,  
z filmu „James Bond” czy 
„Gwiezdne Wojny”. Sek-
cje gitary przeplatane były 
koncertem na pianinie, or-
ganach, a nawet na sakso-
fonie. Na wszystkich wy-
mienionych instrumentach 
można nauczyć się grać w 
 GOK’u – zapraszamy!

Informacji udziela  Paulina 
Sokół, tel. 22 780 41 79,  
e-mail: gok@gok-wiazowna.pl
                                    

Paulina Sokół
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W Radiówku, dla licznie przybyłych 
gości, występowały osoby z niepeł-

nosprawnością, kadra Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, wspaniałe, utalentowane dzieci  
z przedszkoli Misia Uszatka i Stumilowego 
Lasu. Wyjątkowym punktem programu był 
wspólny występ uczniów ze szkoły w Wiązownie  
z  uczestnikami naszych warsztatów w musica-
lowej wersji Calineczki. Grała i śpiewała dla nas 
Grupa Muzyczna ACTIV, która zapewniła także 
nagłośnienie całej imprezy. Błyskotliwą konfe-
ransjerką popisywał  się Roman SADOWSKI  
z wiązowskiego GOK.
 
Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły 
udział w loterii fantowej oraz aukcji i przyczy-
niły się do zebrania rekordowej kwoty 10.000 
zł. Pieniądze w całości przeznaczymy na dofi-
nansowanie zakupu mikrobusu dostosowanego 
do przewozu osób na wózku inwalidzkim. 

Cieszymy się, że z roku na rok odwiedza nas 
coraz więcej osób  z niepełnosprawnością, bo to 
przecież im dedykowane są nasze pikniki.  
                                                                        

Waldemar Burtkiewicz
biuro@wtzjestesmy.pl

IX Piknik Integracyjny – „Wspólne Więzi 2016” 
Kolejny 9. Piknik Integracyjny „Wspólne Więzi 2016” przeszedł do historii. Historii narodzin i rozwoju 
integracji gości Pikniku z osobami z niepełnosprawnością. 
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Jako pierwsze zaprezentowały się 
podopieczne Anny CHWALCZUK 

– tancerki Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, uczniowie ze szkoły w Wiązownie. 
Każda gminna szkoła miała swoje 
„pięć minut”. Program artystyczny 
był bogaty i zróżnicowany: pokazy ta-
neczne, wokalne, muzyczne, a nawet 
teatralne. Po występie Chóru Mienia 
River jeszcze długo wiele osób nuciło 
„manamanammm”. Rockowo-blueso-
wy występ zaprezentowali: Roman 
SADOWSKI wraz z podopieczną 
Dominiką WIECZORKOWSKĄ.

Uczestnicy pikniku roztańczeni i roz-
bawieni za sprawą występu Kabaretu 
Kałamasz – czyli Ranczo-Ławecz-
ka, razem z serialowym Pietrkiem, 
huśtali się w rytm muzyki. Wiązow-
ska publiczność brała czynny udział  
w występie. Muzyczne gwiazdy wie-
czoru również nie zawiodły. Zespół 
„Horyzont”, niezwykle charyzmatycz-
ny, zyskał całą rzeszę wiązowskich 
fanek. Utwór „Zakręć mnie” zespołu 
„Sami”, śpiewali prawie wszyscy! 
Gwiazda wieczoru ściągnęła na plac 
najliczniejszą grupę odbiorców. Śmia-
ło można rzecz, że plac wypełniony 
był w całości! CLEO, bo o niej mowa, 
zapowiedziana przez wójta Janusza 
BUDNEGO dała genialny koncert. 
Wieczór został zwieńczony niezwy-
kłym pokazem fajerwerków. Motyw 

kULtURA

WiązLove!
Piknik Rodzinny „WiązLove” za nami, na placu za budynkiem Straży Pożarnej  
w Wiązownie bawiły się tłumy. Wspólna zabawa rozpoczęła się o godzinie 13:00.

muzyczny z filmu „Piraci z Kara-
ibów” idealnie komponował się z sza-
lejącą paletą barw rozbłyskających na 
niebie.

Piknik WiązLove to nie tylko scena  
i to, co na niej się działo. W tym dniu 
scenografię tworzył cały plac i  wszyst-
kie zagwarantowane atrakcje. Stoiska 
promocyjno-informacyjne przyciąga-
ły uwagę uczestników. Atrakcje dla 
dzieci przeważały, ale dorośli znaleźli 
również coś dla siebie. Strefa relaksu, 
zabawy i ogrom atrakcji przygoto-
wanych przez pracowników Urzędu 
Gminy, szkoły, przedszkola, instytucje 
i stowarzyszenia działające na terenie 
gminy przyciągały wszystkich uczest-
ników pikniku. Szachy plenerowe  
i stoiska szachowe gromadziły licz-
ne grono graczy, zaś harcerze zadbali 
zarówno o bezpieczeństwo na par-
kingach, jak również o dobrą zabawę  
z najmłodszymi.

Wydarzeniem towarzyszącym pikni-
kowi jest I Wiązowski Jarmark Arty-
stów, Rękodzielników i Zdrowej Żyw-
ności. Mieszkańcy Gminy Wiązowna 
swoją postawą i obecnością pokazali, 
że kochają swoją gminę i dobrą zaba-
wę przy dobrej muzyce! WiązLove! 
Dziękujemy wszystkim obecnym za 
wspólną zabawę.
                                                       
Opracowano na podstawie tekstu 

Pauliny Sokół
Redakcja

tukontak@wiazowna.pl
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Na stoisku promocyjnym gminy na 
odwiedzających czekała: wysta-

wa, strefa dla dzieci z kolorowankami 
XXL, kołem fortuny oraz przyborami 
do malowania i tworzenia. W strefie 
dla dorosłych można było skosztować 
domowych serów, szampana z czarne-
go bzu i innych produktów. Wszystko 
pod hasłem EKO.
                                                          

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Powiatowy Festiwal Kultury
BPFK odbył się po raz trzynasty. Gwiazdą wydarzenia był rockowy zespół „Happysad”, a jego „ Zanim 
pójdę” śpiewał tłum zgromadzony w otwockim parku.    

kULtURA
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Będzie się działo...

15
sierpnia

1-26
sierpnia

WAKACJE BLISKO DOMU 
Z GMINNYM OŚRODKIEM 
KULTURY
Zajęcia w GOK oraz świetlicach na 
terenie całej gminy. Odpłatność: 10 

zł / turnus (5 dni). Zgłoszenia: tel. 22 780 41 79

soboty 
lipca oraz
czwartki 
i soboty 
sierpnia

DNI OTWARTE W IZBIE 
REGIONALNEJ  
W GLINIANCE

W programie m.in.: lekcje muzycz-
ne, zwiedzanie - blisko 1000 ekspo-

natów, warsztaty. Wstęp wolny

14-15
sierpnia

godz. 17.30
POWIATOWY PIKNIK 
I JARMARK LUDOWY 
W KĄTACH
pod patronatem medialnym 

„Powiązań” 

OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO 
W WIĄZOWNIE
W programie: przemarsz sprzed Kościoła św. Wojciecha 
na cmentarz, złożenie kwiatów, Apel Poległych. Uroczy-
sta Msza Święta, koncert Orkiestry Dętej z Trąbek.

Szczegóły: www.gok-wiazowna.pl

14
września

godz. 14.00
DOŻYNKI GMINNE W RZAKCIE
W programie m.in.: korowód dożynkowy i uroczystości 
obrzędowe, koncerty gwiazd i zabawa taneczna.
Szczegóły: www.gok-wiazowna.pl
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