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Przygotowania trwały od samego rana, rolnicy zwozili tegoroczne 
płody rolne, które zostały wyeksponowane na wystawie przygoto-

wanej przez artystkę Annę NIEDŹWIECKĄ – JĘDRZEJEWSKĄ. Bele 
ze słomy zamieniły się w indora, koguta, konia czy świnkę. Gospody-
nie dekorowały wozy konne, bryczki, maszyny rolnicze. Drogowskazy 
specjalnie przygotowane na tę okazję kierowały podróżnych właśnie 
do Rzakty. Kilka minut popołudniu zaczęli zjawiać się pierwsi goście. 
Wójt Janusz BUDNY, starostowie dożynek: Kazimiera SZCZĘSNA 
i Stanisław SMOLAK (Sołtys Rzakty), ksiądz proboszcz Krzysztof 
KRZESIŃSKI – wszyscy przybyli na plac wjeżdżając bryczkami 
konnymi w asyście pań z Koła Gospodyń Wiejskich. Piękne śpiewy 
ludowe – wprowadziły odpowiedni klimat.

Uroczysta Msza Święta rozpoczęła Święto Plonów. Mieszkańcy 
Gminy Wiązowna złożyli w darach na ołtarzu bochny chleba z te-
gorocznych zbiorów oraz przepiękne wieńce dożynkowe i kosze 
z darami – wykonane z kłosów zbóż, owoców, warzyw i polnych 
kwiatów. Ceremoniom dożynkowym przewodniczyli starostowie 
dożynkowi, którzy wręczyli bochen chleba, upieczony z mąki 
pochodzącej z tegorocznych zbiorów, gospodarzowi dożynek – 
wójtowi. Sołtysi, wójt oraz starostowie podzielili się chlebem 
ze wszystkimi mieszkańcami i gośćmi przybyłymi na święto.

Swoje umiejętności wokalno – taneczne zaprezentowali 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Muzyka, śpiewy, pokazy tańca towarzyszyły przez długi 
czas, a niezwykłą atrakcją był przygotowany przez rolników 
z Rzakty korowód dożynkowy. W kolumnie pieszej udział wzięli: siewca, 
kosiarz, rolnik z pługiem, młucka, osoba wyrabiająca ciasto i wiele innych. Korowód ma-
szyn rolniczych – niezwykle barwne, ukwiecone ciągniki zachwycały zgromadzonych. 
Organizatorzy zapewnili ogrom atrakcji: stoiska promocyjno – informacyjne, konkuren-
cje, gry i zabawy dla dzieci. Przygotowano warsztat tkacki – dzieci tkały na bardku, wy-
konywały ludowe wycinanki, biżuterię z kwiatów polnych, obrazki z ziaren oraz figurki  
z siana. W niezwykle barwnym stoisku urzędu, była nawet krowa, która wesoło pomruku-
jąc zapraszała dzieci do nauki dojenia mleka.
Po części obrzędowej, w którą wplatały się śpiewy Koła Gospodyń Wiejskich z Glinianki 
oraz aranżacje muzyczne pań z Rzakty, nastąpiła część koncertowa. Wystąpiły zespoły: 
Świdermajer Orkiestra, Stauros, Łobuzy i Nemesis. Zabawa trwała do późnych godzin 
wieczornych. Wszystko dzięki staraniom gościnnych mieszkańców Rzakty. Dziękujemy! 
Zapraszamy za rok do Duchnowa!                                                                           

Mirella Żurawska

gok@gok-wiazowna.pl

Dożynki w Rzakcie
Tegoroczne dożynki gminne odbyły się w Rzakcie. Rzakta to 
bardzo stara wieś, która dawniej nosiła nazwę Rzachta i wcho-
dziła w skład dóbr dobrzynieckich herbu Ciołek. Jej nazwa wy-
wodzi się od staropolskiego słowa oznaczającego żniwa – już 
etymologia słowa wskazuje, że to idealne miejsce na tzw. Świę-
to Plonów.
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Podpis nieczytelny, 
ale rzetelny
Niejednokrotnie trafia się, że od urzędu wpływają 
anonimy. Z doświadczenia wiemy, że nie może być 
to nic miłego. Tym razem było inaczej, dlatego dzie-
limy się z Państwem jakże miłym listem, a anonimo-
wemu nadawcy serdecznie dziękujemy za uznanie.

Dożynki w Rzakcie, 21 sierpnia 2016 r.
Niewiadomo jak to się stało
Co się zrobiło, 
przeszło 80 latek dożynek w Rzakcie nie było.
Teraz tak żeście pięknie wykonali
Wszystkich ludzi zachwycali.
Dziękuje całemu Urzędowi
A najbardziej Panu Wójtowi.
Wszystkim, którzy w tych dożynkach udział brali
Tak pięknie kierowali 
i taką piękną kulturą porządek dotrzymywali.
Ta piękna Pani, która szpileczką kłosy przypinała
Wiele ludzi rozweselała.
Bo tą pszeniczkę sama Matka Boża zasiała
Kiedy z Jezusem i Józefem Świętym do Egiptu uciekała.
Wszystkim, którzy w tych dożynkach udział brali
Wiele trudu i pracy sobie zadali.
Tak pięknie dożynkami pokierowali
I orkiestrze, która grała, przygrywała
I dożynki wzbogacała.
Składam podziękowanie życzenia za te wszystkie trudy
Dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego 
Dla każdego.
Ze wszystkich czterech stron świata tego.
Podpis nieczytelny ale rzetelny.                                     
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Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej 
składam Państwu najserdeczniejsze życzenia 

wszelkiej pomyślności. 
Dziękuję za trud i poświęcenie, wykazywane każdego 

dnia w odpowiedzialnej i niełatwej, 
ale jakże pięknej pracy pedagogicznej. Życzę, aby praca, 
którą wykonujecie, była otaczana szacunkiem, uznaniem 

i życzliwością Waszych wychowanków i ich rodzin. 
Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty 
życzę zdrowia, zadowolenia i satysfakcji zawodowej, 

pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni 
w całym roku szkolnym.

Janusz Budny

wóJt gMiny wiązowna
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Z tradycją ku przyszłości

Co zmieni się w szkole w najbliż-
szych miesiącach. Jakie ma Pani 

plany?

Szkoła w Gliniance jest szkołą z wielo-
letnimi tradycjami. Jako dyrektor będę 
starała się kultywować te wszystkie 
tradycje, które były, są w naszej szkole 
i wzbogacać je o nowe. Mottem prze-
wodnim mojej pracy w szkole będzie 
myśl Tadeusza Kotarbińskiego „Prze-
szłość zachowana w pamięci staje się 
częścią teraźniejszości”. Usytuowanie 
szkoły na wsi, tradycje i wartości ja-
kimi kierował się patron szkoły Win-
centy Witos, to wszystko skłania mnie 
do tego, by w swoich działaniach jako 
dyrektor śmiało zdążać ku przyszłości, 
ale nie zapominać o przeszłości. Będę 
kontynuować to, co zostało wypra-
cowane przez moich poprzedników, 
oraz wzbogacać wizerunek szkoły  
o nowe działania. Chciałabym, aby na-
dal była to szkoła bezpieczna i przyja-
zna dzieciom, wychodząca naprzeciw 
oczekiwaniom uczniów i rodziców 
ale również wychodząca naprzeciw 
oczekiwaniom współczesnego świa-
ta. Szkoła, która będzie mogła się po-
chwalić wieloma sukcesami w nauce, 
wychowaniu i opiece.

Jakie jest największe wyzwanie spo-
śród tych, które widzi Pani przed 
sobą?

Niewątpliwie będzie to rozbudo-
wa szkoły, która mam nadzieję, już 
wkrótce nastąpi. Będzie wiązało się 
to z opuszczeniem budynku szkoły  
i zorganizowaniem edukacji w innych 
placówkach. Nie będzie to logistycz-
nie łatwe zadanie, ale myślę, że przy 
współpracy wszystkich zainteresowa-
nych uda się to zrobić. To będzie trud-
ne, ale po rozbudowie komfort nauki 
znacznie się poprawi. 

W kwietniu 2016 r. szóstoklasiści po 

Od 1 września jest dyrektorem Szkoły Podstawowej w Gliniance, a pracuje w niej prawie 20 lat. Doce-
niana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, samorząd. O planach związanych 
ze szkołą w Gliniance z Teresą BĄK rozmawia Joanna IWAŃSKA.

raz ostatni pisali egzamin kończący 
szkołę i podsumowujący ich wiedzę. 
O ważności egzaminu nauczycie-
le mówili już uczniom na początku 
czwartej klasy. Teraz trzeba będzie im 
wytłumaczyć, że egzaminu nie ma. 
Szybkie zmiany w oświacie to nie jest 
problem?  

Tak, trzeba będzie wytłumaczyć 
uczniom, że tego sprawdzianu nie ma, 
ale jednocześnie motywować ich do 
osiągania jak najwyższych wyników 
w nauce. Kształtować umiejętności 
kluczowe, niezbędne na dalszych 
etapach kształcenia. Dobry nauczy-
ciel cały czas powinien monitorować 
poziom wiedzy uczniów, dostosowy-
wać metody i formy pracy oraz dbać  

o indywidualizację procesu nauczania,  
a nie uczyć „pod testy”. A jeżeli cho-
dzi o zmiany w oświacie to one powoli 
stają się faktem i należy ufać, że będą 
z korzyścią dla uczniów.

Jak wyobraża sobie Pani współpracę 
z rodzicami. Czego od szkoły, od na-
uczycieli oczekują dziś rodzice? 

Zamierzam tworzyć środowisko 
wszechstronnego rozwoju osobowego 
ucznia, a rodzice są i będą bardzo waż-
nym partnerem w formowaniu pracy 
w szkole. Dziś głównym oczekiwa-
niem rodziców jest przygotowanie ich 
dzieci do nauki w szkole wyższego 
poziomu, dlatego jednym z prioryte-
tów mojej pracy na stanowisku dyrek-

Teresa Bąk - dyrektor szkoły podstawowej w Gliniance
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tora będzie ciągłe podnoszenie jakości 
nauczania. Jakość kształcenia i wy-
chowania zależy przede wszystkim od 
dobrze przygotowanej kadry pedago-
gicznej. Moją rolą jako dyrektora jest 
więc stworzenie dobrego, odpowie-
dzialnego, zaangażowanego zespołu 
nauczycieli, który rozumie swoje za-
dania w nowoczesnej szkole. Jeżeli 
chodzi o współpracę z rodzicami, to 
wiem, że rodzice mogą stanowić so-
lidne wsparcie w codziennej pracy 
placówki. Chciałabym, aby zawsze 
była to rola partnerska, współpraca 
przy rozwiązywaniu problemów, po-
zyskiwanie wsparcia w podejmowa-
nych przedsięwzięciach i różnorod-
nych inicjatywach. Będę dbała, aby 
współpraca z rodzicami opierała się  
na zaufaniu wobec dyrektora, a także 
wobec nauczyciela - wychowawcy.

Jak będzie wyglądać i jak będzie 
funkcjonować szkoła w Gliniance za 
kilka lat. Ma Pani taką wizję?  

Zawarłam to w swojej „Koncepcji 
Pracy i Rozwoju Szkoły na lata 2016 
– 2021”. To wizja szkoły, do której  
z radością wchodzą codziennie za-
równo uczniowie, jak i wszyscy jej 
pracownicy. Panuje w niej atmosfe-
ra wzajemnej dbałości o przyszłość, 
współpraca, zaangażowanie, zrozu-
mienie, odpowiedzialność, poszano-
wanie. Społeczność szkoły łączą te 
same wartości, dążenia, chęć obcowa-
nia ze sobą, uczenia się i budowania 
jak najlepszego wizerunku szkoły. Jest 
to miejsce, gdzie każdy może znaleźć 
coś dla siebie, a wartości, jakie są w 
niej promowane, rodzą uczucie dumy 
i chęć przynależności. Szkoła tętni 
życiem dzięki różnorakim działaniom 
podejmowanym wspólnie z rodzicami 
i środowiskiem lokalnym. Pożądane 
efekty przynosi świadome zaanga-
żowanie wszystkich pracowników, 
uczniów i rodziców w życie szkoły, 
wzajemne wspieranie się i inspirowa-
nie twórczej pracy oraz identyfikacja 
z placówką. Dołożę wszelkich starań, 
aby taka wizja szkoły stała się realna.
                                                      

Joanna iwanska

J.iwanska@wiazowna.pl

Wsparciem w ramach projektu zo-
stanie objętych 60 osób, miesz-

kańców Gminy Wiązowna, należących 
do niżej wymienionych grup:
- 30 osób starszych, w wieku 60+, 
- 10 dzieci niepełnosprawnych do 

15. roku życia, z całkowitym zabu-
rzeniem rozwoju (autyzm, zespół 
Aspergera),

- 10 osób chorujących psychicznie,  
w wieku 15-60 lat,

- 10 osób niepełnosprawnych, w wie-
ku 15-60 lat.

Projekt obejmuje następujące działa-
nia:
- rozwój usług opiekuńczych i asy-

stenckich dla osób niesamodzielnych 
/zwiększenie liczby świadczonych 
usług opiekuńczych i asystenckich 
w miejscu zamieszkania/,

- wsparcie opiekunów faktycznych 
osób niesamodzielnych /grupy 
wsparcia, warsztaty z zakresu opie-
ki nad osobą niesamodzielną, po-
moc psychologiczna, zastępstwo  
w opiece nad osobą zależną/, 

- utworzenie miejsc krótkookreso-
wego pobytu dla osób niesamo-
dzielnych /rozszerzenie oferty 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy  
i Dziennego Domu „Senior – Wi-
gor” o dodatkowe działania klubo-
we /,

- wsparcie dla osób niesamodzielnych 
/pomoc terapeutyczna, rehabilita-
cyjna, psychologiczna, asystencka/,

- aktywizacja osób niesamodzielnych 
w społecznościach lokalnych,

Dostaliśmy ponad 1,5 mln zł.
Powstanie Wiązowskiego Centrum Usług Społecznych, które będzie 
pomagało ludziom wykluczonym społecznie, niesamodzielnym i wy-
magającym opieki. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Będziemy je wykorzystywali od stycznia 2017 do końca 
2018 roku.

- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyj-
nego /doposażenie wypożyczalni/,

- utworzenie zaplecza wykwalifiko-
wanej kadry opiekunów /szkolenie 
dla osób świadczących usługi opie-
kuńcze i asystentów osób niepełno-
sprawnych/,

- utworzenie i rozwój wolontariatu se-
nioralnego.

Dla wszystkich uczestników zapla-
nowany jest dowóz i poczęstunek  
w trakcie zajęć. Głównym realizato-
rem projektu będzie Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w partnerstwie 
z trzema stowarzyszeniami: „KRO-
KUS – Wiązowna”, Stowarzyszeniem 
Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełno-
sprawnych Intelektualnie „Jesteśmy” 
i Stowarzyszeniem Seniorów „Bądź-
my Razem”, na podstawie podpisanej 
umowy o współpracy. Nabór do pro-
jektu rozpocznie się 1 stycznia 2017 
r. Szczegółowych informacji udzielają 
pracownicy Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Wiązownie, Ra-
diówek 25, tel. 22 780 46 59.

Dofinansowanie przyznane z EFS 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014 – 2020, Oś 
Priorytetowa IX Wspieranie włącze-
nia społecznego i walka z ubóstwem, 
Działanie 9.2 Usługi społeczne i usłu-
gi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 
9.2.1 Zwiększenie dostępności usług 
społecznych.                                    

Małgorzata łysik

gops@wa.hoMe.pl

Drogiej Koleżance 
KASI TULIN 

wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu 
śmierci MĘŻA składają pracownicy Gminnego 
Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie.
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Sesja Rady w pęclińskim 
przedszkolu

Bolesławów:
Modernizacja ul. Bażantów - trwa realizacja 
zadania, termin realizacji 31.10.2016 r.

Boryszew:
Projektowanie budowy drogi nr 2703W 
pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego – 
zadanie zakończone

Projektowanie budowy drogi gminnej nr 
270820W w Boryszewie – zadanie zakoń-
czone

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu wokół 
świetlicy   – zadanie zakończone   

Czarnówka:
Budowa chodnika przy ul. marsz. J. Pił-
sudskiego – pomoc finansowa dla Powiatu 
Otwockiego – zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej - trwa realizacja 
zadania, termin realizacji do 31.10.2016 r.     

Duchnów:
Budowa kanalizacji sanitarnej - faza pro-
jektowa

Budowa sieci wodociągowej ul. Werbeny i ul. 
Puchacza  -  zakończono roboty w terenie,

Budowa sieci wodociągowej ul. Dłuska -  
trwa realizacja zadania, uzyskano pozwolenie 
na budowę

Budowa sieci wodociągowej dz. nr ew. 929/6 
– zadanie zakończone 

Budowa sieci wodociągowej ul. Nizinna 
-  trwa realizacja zadania, termin realizacji 
30.11.2016 r.

Modernizacja i rozbudowa budynku świetlicy 
i biblioteki w Duchnowie – złożono wniosek 
o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO 
WM 2014 – 2020, trwa ocena formalna 
złożonego wniosku. 

Projektowanie oświetlenia ul. Pęclińskiej - za-
warto umowę z projektantem

Projekt i budowa oświetlenia ul. Kwitnącej 
Jabłoni - trwa realizacja zadania, termin 
realizacji 27.12.2016 r. 

Remont ul. Kwitnącej Jabłoni - trwa realiza-
cja zadania, termin realizacji 31.10.2016 r.

Budowa sieci wodociągowej w dz. nr ew. 
406/3, 270/4 - faza projektowo-przygoto-
wawcza

Dziechciniec:
Projekt oświetlenia ul. Dworskiej - zawarto 
umowę z projektantem

Projekt oświetlenia ul. Miodowej - zawarto 
umowę z projektantem
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Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna

107.XXVII.2016 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.;

108.XXVII.2016 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.;

109.XXVII.2016 utworzenia Rady Seniorów Gminy Wiązowa oraz nadania jej statutu;

110.XXVII.2016 wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;

111.XXVII.2016 wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowych;

112.XXVII.2016 zmiany uchwały Nr 147.XVII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 
2015 roku w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkow-
nika wieczystego;

113.XXVII.2016 przejęcia przez Gminę Wiązowna od Powiatu Otwockiego zadania zarządzania publicz-
ną drogą powiatową nr 2703W na terenie miejscowości Góraszka i Boryszew;

114.XXVII.2016 zmiany uchwały nr 9.XIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2016 r.  
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 2712 W 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;

115.XXVII.2016 przystąpienia Gminy Wiązowna do realizacji projektu pt.„Wiązowskie Centrum 
Usług Społecznych”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Nr IX Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem, Działanie nr 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych;

116.XXVII.2016 uchylenia uchwały nr 3.XIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 stycznia 2016 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania Programu Rewitalizacji 
Gminy Wiązowna na lata 2016-2026;

117.XXVII.2016 wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Wiązowna.

118.XXVIII.2016 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.;

119.XXVIII.2016 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.;

120.XXVIII.2016 wyrażenia zgody na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej 270820W w m. 
Boryszew”, udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwoc-
kiemu na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2703W  
w m. Boryszew” oraz wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej z Powiatem 
Otwockim w zakresie realizacji w/w zadań;

121.XXVIII.2016 udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w formie materiałów 
drogowych na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 721 od Wiązowny do 
Stefanówki.

Na dwóch kolejnych sesjach (30.08 i 13.09) radni podjęli 15 uchwał. 
Najważniejsze decyzje to przystąpienie do programu „Wiązowskie 
Centrum Usług Społecznych” realizowanego przez Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej oraz budowa chodnika przy drodze wo-
jewódzkiej z Wiązowny do Stefanówki, od wielu lat wyczekiwana 
przez tamtejszych mieszkańców. Oto wykaz uchwał w sprawach:
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Budowa oświetlenia ul. Olchowej - zawarto 
umowę z projektantem 

Wykup sieci wodociągowej w ul. Bukowej – 
zadanie zakończone 

Emów:
Budowa sieci wodociągowej - trwa realizacja 
zadania, termin realizacji 30.11.2016 r.

Modernizacja ul. Sosnowej - zakończono 
prace projektowe; trwa realizacja zadania, 
termin realizacji 31.10.2016 r.

Modernizacja ul. Świderskiej i Krętej  - 
trwa realizacja zadania, termin realizacji 
31.10.2016 r.

Projekt oświetlenia ul. Wiązowskiej - zawarto 
umowę z projektantem 

Projektowanie kanalizacji sanitarnej w ul. 
Sosnowej i Gołębiej - zadanie zakończone

Projektowanie kanalizacji sanitarnej w ul. 
Runa Leśnego/Jagód - faza projektowa  

Zagospodarowanie terenu działki gminnej - 
faza projektowo - przygotowawcza    

Glinianka:
Budowa chodnika w ul. Wrzosowej – pomoc 
rzeczowa dla Powiatu Otwockiego - trwa 
realizacja zadania 

Budowa oświetlenia ul. Wawrzynieckiej – 
zadanie zakończone 

Modernizacja pracowni informatycznej  
w Szkole Podstawowej – zadanie zakończone

Projekt przebudowy ul. Kościelnej – zadanie 
zakończone

Remont ul. Podzamcze trwa realizacja zada-
nia, termin realizacji 31.10.2016 r.

Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. 
Sosnowej zadanie zakończone 

Budowa sieci wodociągowej ul. Wesoła - faza 
projektowa 

Góraszka:
Naprawy i remonty dróg na terenie sołectwa 
- trwa realizacja zadania, termin realizacji 
31.10.2016 r.

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu wokół 
świetlicy wraz z doposażeniem   – trwa 
realizacja zadania

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

Budowa świetlicy wiejskiej – podpisano 
umowę z wykonawcą
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inwestycji

w Gminie Wiązowna

Gminna Rada Seniorów
Rada podjęła uchwałę o utworzeniu 
Radzy Seniorów Gminy Wiązowna  
i nadania jej statutu, gdyż poprzednia 
uchwała z 2014 roku zawierała wiele 
nieścisłości, między innymi w zakre-
sie wyboru członków rady. Głównym 
zadaniem rady jest podejmowanie 
działań mających na celu integrację 
środowiska seniorów, wzmacnianie 
jej udziału w życiu społeczności lo-
kalnej oraz wykorzystania jej wiedzy 
i doświadczenia. Po publikacji uchwa-

ły w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Mazowieckiego odbędą się 
wybory członków rady, na które już 
dziś serdecznie zapraszamy naszych 
seniorów.

Zakup nieruchomości gruntowych
Rada wyraziła zgodę na zakup dział-
ki wraz z pawilonem handlowym 
w Centrum Wiązowny  oraz części 
bazy „makulaturowni” od Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”  
w zamian za nabycie prawa własno-
ści do działek z budynkiem karczmy  
w Wiązownie, sklepem w Pęclinie, 
bazą GS w Lipowie oraz bazą GS  
w Centrum Wiązowny, obecnie będą-
cych w użytkowaniu wieczystym.

Dokończenie drogi w Pęclinie
Zwiększono kwotę pomocy rzeczo-
wej dla Powiatu Otwockiego na zakup 
masy asfaltobetonowej na dokończe-

nie modernizacji drogi powiatowej 
ul. Radosnej w Pęclinie. Nowy asfalt 
zostanie położony do końca ulicy i na 
pętli autobusowej. 

„Wiązowskie Centrum Usług Spo-
łecznych”
Przystąpiliśmy do realizacji projektu 
„Wiązowskie Centrum Usług Społecz-
nych” dofinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. Przyznana kwota dofinansowania 
wynosi 1 525 474,81 zł, a nasz wkład 

to 119 856,04 zł, z czego 48 000,00 
zł to wkład finansowy. Całkowita 
wartość projektu to 1 654 330,85 zł. 
Projekt będzie realizował Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Więcej 
na stronie 5.

Program Rewitalizacji
Rada uchyliła uchwałę o przystąpieniu 
do sporządzenia Programu Rewitali-
zacji, gdyż zgodnie z nową interpre-
tacją ustawy o rewitalizacji, uchwałę 
taką można podjąć dopiero po upra-
womocnieniu się uchwały w sprawie 
wyznaczenia obszarów zdegradowa-
nych i obszarów rewitalizacji. W na-
wiązaniu do powyższego rada podjęła 
uchwałę w sprawie wyznaczenia ob-
szarów zdegradowanych oraz obsza-
rów rewitalizacji na terenie Gminy 
Wiązowna. Uchwała ta da możliwość 
prowadzenia dalszych czynności pro-
wadzących do sporządzenia Programu 

Radni podczas Sesji decydują o sprawach gminy
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Modernizacja drogi nr 2701W (Majdan – 
Izabela – Michałówek – Duchnów) – pomoc 
rzeczowa i finansowa dla Powiatu Otwockie-
go - trwa realizacja zadania, termin realizacji 
grudzień 2016 r.

Budowa sieci wodociągowej ul. Modra faza 
projektowo - przygotowawcza

Budowa sieci wodociągowej dz. nr ew. 83/15 
- faza projektowa

Kąck:
Projekt oświetlenia ul. Majowej/ Sosnowej - 
zawarto umowę z projektantem   

Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej - 
projekt - zawarte zlecenie na projekt, trwają 
prace projektowe

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

Projektowanie budowy drogi gminnej Lipowo 
- Kopki - Dziechciniec (ul. Trakt Napoleoń-
ski) - projekt - zadanie zakończone.

Projekt oświetlenia ul. Nad Świdrem i ul. 
Radosnej - zawarto umowę z projektantem

Zagospodarowanie działki gminnej - trwają 
prace projektowe, zawarto umowę na wyko-
nanie ogrodzenia

Kruszówiec:
Budowa oświetlenia drogi gminnej 270842 W 
(Glinianka – Kruszówiec) - zawarto umowę z 
projektantem

Modernizacja drogi powiatowej nr 2712W 
- pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego 
- trwa realizacja zadania, termin realizacji 
X.2016 r.

Lipowo:
Projektowanie budowy ul. Wypoczynkowej - 
zadanie zakończone

Rozbudowa infrastruktury sportowej (boisko 
KS Glinianka) - trwa realizacja zadania

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu dz. 
147 - zadanie zakończone

Zakup i montaż przepływomierzy elektro-
magnetycznych na SUW Lipowo - zadanie 
zakończone  

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

Budowa kanalizacji sanitarnej - wschodnia 
część miejscowości - prace projektowe w 
toku   

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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Rewitalizacji Gminy Wiązowna na 
lata 2016 – 2026.

Boryszewska droga
Został uruchomiony nabór wniosków 
o dofinansowanie realizacji inwestycji 
drogowych w ramach „Programu roz-
woju gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-2019”.  
W związku z powyższym mamy moż-
liwość pozyskania środków na realiza-
cję budowy drogi gminnej 270820W 
w m. Boryszew oraz przebudowę 
drogi powiatowej 2703W w m. Bory-
szew” przez Powiat. Wyrażono zgodę 
na realizację gminnego zadania oraz 
na przekazanie powiatowi w 2017 r. 
kwoty 800 tys. zł. na odcinek powia-
towy. Realizując to zadnie wspólnie  
z Powiatem mamy większe szanse na 
pozyskanie środków - może to być na-
wet 50% całej inwestycji. 

Chodnik z Wiązowny 
do Stefanówki
Radni wyrazili zgodę na udzielenie 
pomocy rzeczowej w postaci mate-

riałów drogowych dla Województwa 
Mazowieckiego na budowę chodnika 
przy drodze wojewódzkiej nr 721 od 
Wiązowny do Stefanówki. W wyniku 
współpracy powstanie chodnik o długo-
ści prawie 2 km. Więcej na stronie 9.

Karta życia
Podczas sesji wójt Janusz BUDNY  
i sekretarz Anna ROSŁANIEC uro-
czyście przekazali „Kartę życia” 
Przewodniczącemu Gminnej Rady 
Seniorów i jednocześnie Prezesowi 
Stowarzyszenia Seniorów „Bądźmy 
Razem” Waldemarowi MONIAKO-
WI. Ta karta naprawdę może urato-
wać nasze życie. Zapraszamy po karty 
osoby samotne i po 65. roku życia do 
Urzędu, GOPS-u i Ośrodków Zdro-
wia.

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

paula woźnica

p.woznica@wiazowna.pl

ukończyłeś 65 lat, odbierz

Przewodniczący Rady Seniorów Waldemar Moniak dziękuje za Kartę Życia 
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Projekt oświetlenia ul. Przyleśnej - zawarto 
umowę z projektantem

Projekt i budowa oświetlenia ul. Słonecznej 
- trwa realizacja zadania, termin realizacji 
27.12.2016 r. 

Remont dróg gminnych znajdujących się  
w sołectwie - trwa realizacja zadania, termin 
realizacji 31.10.2016r.

Modernizacja drogi nr 2701W (Majdan - 
Izabela - Michałówek - Duchnów) - pomoc 
rzeczowa i finansowa dla Powiatu Otwockie-
go - trwa realizacja zadania, termin realizacji 
grudzień 2016 r.

Projekt świetlicy wiejskiej - trwają prace 
projektowe

Malcanów:
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż  
ul. Mazowieckiej, trwają roboty budowlane

Projektowanie budowy ul. Podleśnej - zadanie 
zakończone

Projektowanie budowy ul. Żwirowej - zadanie 
zakończone

Projekt oświetlenia ul. Granicznej - zawarto 
umowę z projektantem

Projekt oświetlenia ul. Letniej - zawarto 
umowę z projektantem

Projekt oświetlenia ul. Żwirowej - zawarto 
umowę z projektantem

Szkoła Podstawowa - modernizacja i 
rozbudowa - kontynuacja prac II i III etapu 
rozpoczętych w 2015 r.

Zagospodarowanie terenu działki 211 - za-
montowano urządzenia placu zabaw dla dzieci  

Michałówek: 
Budowa oświetlenia drogi w miejscowości 
Michałówek - trwa realizacja zadania, termin 
realizacji 27.12.2016 r.

Osiedle Parkowe:
Modernizacja przedszkola - zadanie zakoń-
czone

Wykonanie nakładki na drodze wewnętrznej 
na terenie osiedla - zadanie zakończone  

Pęclin: 
Budowa oświetlenia ul. Letniskowej  - zada-
nie zakończone 

Modernizacja ul. Radosnej - pomoc rzeczowa 
dla Powiatu Otwockiego - zakończono 
I etap prac

Zagospodarowanie działki gminnej - trwają 
prace projektowe, zawarto umowę na budowę 
ogrodzenia 
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Zarządca drogi, którym jest Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódz-

kich w Warszawie ogłosił przetarg na 
wykonanie budowy tego prawie dwu 
kilometrowego odcinka chodnika  
o szerokości 2-2,5m. Roboty będą re-
alizowane na podstawie dokumentacji 
projektowej wykonanej przez Gminę 
Wiązowna i przekazanej Wojewódz-
twu Mazowieckiemu jako pomoc rze-
czowa w 2014 r. Gmina po raz kolejny 
udzieliła wsparcia dla Województwa 

Budowa chodnika od  
Wiązowny do Stefanówki
Mieszkańcy ul. Boryszewskiej w Wiązownie oraz ul. Żurawiej w Ste-
fanówce doczekali się realizacji bardzo przez nich oczekiwanej in-
westycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódz-
kiej nr 721.

w tej bardzo ważnej dla bezpieczeń-
stwa użytkowników drogi inwestycji. 
13.09.2016 r. na nadzwyczajnej sesji, 
Rada podjęła uchwałę o udzieleniu 
Województwu Mazowieckiemu po-
mocy rzeczowej w formie zakupu ma-
teriałów drogowych o wartości 56 tys. 
Chodnik powstanie do końca roku.
                                                       

tadeusz dąBroweski

t.daBrowski@wiazowna.pl

Nowy asfalt na Osiedlu Parkowym
Zakończono roboty budowlane przy remoncie nawierzchni asfal-
towej na drodze na Osiedlu Parkowym w Wiązownie. W ramach 
prowadzonych prac została położona nowa nakładka asfaltowa na 
odcinku ok. 400 mb.

Wyregulowano wysokość armatury sieci podziemnych. Wybudowano ściek 
przykrawężnikowy. Roboty kosztowały 95 tys. zł (ponad 13 tys. zł po-

chodziło z funduszu sołeckiego Osiedla Parkowego na 2016 r.). Przeprowadzo-

ny remont poprawił stan techniczny drogi osiedlowej oraz zwiększył komfort 
poruszania się przez mieszkańców i rodziców przywożących dzieci do przed-
szkola gminnego.                                                                                              

toMasz Mielnicki

t.Mielnicki@wiazowna.pl

Układanie nowego asfaltu
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Poręby:
Remonty dróg gminnych w sołectwie - 
trwa realizacja zadania, termin realizacji 
31.10.2016 r.

Radiówek: 
Likwidacja oczyszczalni ścieków i przełą-
czenie sieci kanalizacyjnej do zamontowanej 
pompowni - faza projektowo - przygoto-
wawcza  

Park Gminny im. Georga Bidwella - przygo-
towano umowę na zakup urządzeń siłowni 
plenerowej, termin realizacji do 31.10.2016r.

Rudka:
Remont ul. Jodłowej – etap II - trwa realizacja 
zadania, termin realizacji 31.10.2016 r.

Rzakta: 
Budowa oświetlenia ul. Granicznej - trwa 
realizacja zadania, termin realizacji 
27.12.2016 r.

Budowa oświetlenia ul. Popławskiej - zawar-
to umowę z projektantem

Modernizacja drogi do gruntów rolnych - ul. 
Graniczna (Rzakta – Czarnówka) - podpisano 
umowę z wykonawcą

Budowa sieci wodociągowej ul. Popławska 
- trwa realizacja zadania, termin realizacji 
30.11.2016 r.

Budowa sieci wodociągowej ul. Mazowiecka 
- trwa realizacja zadania, termin realizacji 
30.11.2016 r.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody - 
trwa realizacja zadania, termin realizacji 
15.11.2016 r.

Modernizacja ul. Mazowieckiej – pomoc 
finansowa dla Powiatu Otwockiego na 
wykonanie nakładki asfaltowej -  zadanie 
zakończone

Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej 
cz. północna - trwa realizacja zadania

Stefanówka:
Budowa oświetlenia ul. Złotej - zadanie 
zakończone

Projekt oświetlenia ul. Żurawiej - zawarto 
umowę z projektantem

Remont ul. Klonowej - trwa realizacja zada-
nia, termin realizacji 31.10.2016 r.

Remont ul. Kruczej - trwa realizacja zadania, 
termin realizacji 31.10.2016 r.

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 
721 od Wiązowny do Stefanówki - pomoc 
rzeczowa dla Województwa - faza projektowo 
- przygotowawcza

Stan zaawansowania
inwestycji
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Projekt zakłada zagospodarowa-
nie działki oraz budowę przy-

łącza gazowego, energetycznego  
i wody. Ścieki bytowe odprowadzane 
będą do zbiornika bezodpływowego.  
W budynku przewidziano następujące 
pomieszczenia: sala świetlicy (aula), 
pomieszczenie socjalno-kuchenne, 
sanitariaty: męski i damski oraz dla 
niepełnosprawnych, pomieszczenia 
gospodarcze. Źródłem ogrzewania  
i ciepłej wody będzie kocioł gazowy 
dwufunkcyjny, kondensacyjny, z za-
mkniętą komorą spalania. Urządzenie 
to jest energooszczędne i przyjazne 
dla środowiska. 

Obiekt jest przystosowany do jedno-
czesnego korzystania przez maksy-
malnie 50-ciu użytkowników. Świetli-

ca w Izabeli w zależności od potrzeb 
może być wykorzystywana na zebra-
nia dla mieszkańców, zajęcia rekre-
acyjne, kursy dokształcające oraz inne 
spotkania okolicznościowe miesz-
kańców. Główne wejście do budynku 

Budowa świetlicy w Izabeli
Świetlica wiejska w Izabeli będzie pierwszym obiektem tego typu 
realizowanym w ramach zaplanowanej budowy sieci świetlic wiej-
skich na terenie gminy Wiązowna. Dokumentacja projektowa dla 
budowy świetlicy powstała w 2015 roku z inicjatywy mieszkańców 
sołectw Izabela i Michałówek, którzy w całości przeznaczyli na ten 
cel przysługujące im środki sołeckie. Projekt budowlany został za-
twierdzony przez Starostę Otwockiego.

(od strony ulicy) będzie wyposażone  
w pochylnię umożliwiającą dostęp dla 
osób niepełnosprawnych. Podstawo-
we parametry techniczne budynku: 
długość (elewacja frontowa): 12,01 m, 
szerokość: 11,91 m, wysokość (mak-
symalna): 6,40 m, kubatura budynku: 
536,80 m3, powierzchnia zabudowy: 
131,66 m2, powierzchnia użytkowa: 
91,10 m3.

Po przeprowadzonym przetargu gmina 
zawarła umowę z wykonawcą robót 
budowlanych na kwotę (brutto) 378 
377, 00 zł. Termin realizacji inwestycji 
przewidziany jest do końca czerwca 
2017 roku. Ze względów ekonomicz-
nych w zakresie robót budowlanych 
objętych przetargiem nie znalazła się 
budowa placu zabaw wraz z urządze-

niami i wykonaniem bezpiecznej na-
wierzchni (poliuretanowej), oszaco-
wana przez autora projektu na kwotę 
(brutto) 85 066, 80 zł.                     

tadeusz dąBrowski

t.daBrowski@wiazowna.pl 
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Wiązowna Gminna: 
Budowa oświetlenia ul. Polnej -  zadanie 
zakończone  

Likwidacja SUW i studni -  zadanie zakoń-
czone  

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

Projektowanie przebudowy ul. Ogrodowej 
-  zadanie zakończone  

Przebudowa przepustu pod ul. Leśną - faza 
projektowo - przygotowawcza  

Remont ul. Klonowej - trwa realizacja zada-
nia, termin realizacji 31.10.2016 r.

Zagospodarowanie Parku Centrum Wiązowna 
III etap - podpisano umowę na dostawę 
kontenera 

Zagospodarowanie ogólnodostępnej prze-
strzeni publicznej w Centrum Wiązowny - 
etap V - faza projektowo - przygotowawcza  

Wykup sieci wodociągowej w Wiązownie 
Gminnej - zadanie zakończone

Budowa targowiska w celu promocji produk-
tów lokalnych - projekt - trwa opracowywanie 
programu funkcjonalno-użytkowego

Oświetlenie i monitoring Parku Centrum Wią-
zowna - podpisano umowę z wykonawcą 

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 
721 od Wiązowny do Stefanówki - pomoc 
rzeczowa dla Województwa - faza projektowo 
- przygotowawcza 

Wiązowna Kościelna:
Budowa chodnika przy ul. Pęclińskiej (od 
ul. Kościelnej do ul. Sarniej) - zadanie 
zakończone

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej  
w ul. Sadowej - roboty w terenie zakończone

Budowa oświetlenia ul. Spokojnej - zadanie 
zakończone

Budowa sieci wodociągowej w ul. Duch-
nowskiej - trwa realizacja zadania, termin 
realizacji 30.11.2016 r.  

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej 
- faza projektowa  

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

Budowa kanalizacji Żanęcin – Radiówek, 
etap II - podpisano umowę z wykonawcą, 
termin realizacji 28.02.2017 r.  

Naprawy i remonty dróg na terenie sołectwa 
- trwa realizacja zadania, termin realizacji 
31.10.2016 r.

Rozbudowa infrastruktury sportowej - zada-
nie zakończone

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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Mapa inwestycji 
Jesteś ciekawy, które ulice zostaną wyremontowane w Twojej 
okolicy? Na jakim etapie jest budowa drogi czy kanalizacji? Te-
raz wszystko na bieżąco można znaleźć na stronie internetowej  
www.tuwiazowna.pl dzięki nowej mapie inwestycji.

Mapa jest przejrzysta i prosta  
w obsłudze. Znajdują się na niej 

kolorowe punkty, do których przypi-
sane są inwestycje, np. wodociągowe, 
drogowe, czy też związane z komunika-
cją. Po kliknięciu w wybrany znaczek, 
ukazuje się krótki opis zakresu prac i 
etap ich zaawansowania. Inwestycję, 

która nas interesuje, można też odna-
leźć wpisując kategorię inwestycji lub 
nazwę inwestycji do wyszukiwarki. 
Mapę będziemy aktualizować  kwar-
talnie. Nowej funkcji należy szukać  
w zakładce „W Twojej okolicy”.     

redakcJa

tukontakt@wiazowna.pl

Uporządkowany plac przy 
świetlicy w Żanęcinie 
Wokół świetlicy w Żanęcinie powstało ogrodzenie. Zainstalowana 
została również brama wjazdowa i furtka.

Kolejnym etapem będzie mon-
taż zakupionego w 2015 roku 

placu zabaw oraz bezpiecznej dla 
dzieci nawierzchni poliuretano-
wej. Dodatkowo Zakład Wodocią-
gów i Kanalizacji uporządkował  
i wyrównał teren wokół świetlicy. 
Wycięto zbędne krzewy. Świetlicę 
podłączono do kanalizacji. Zdemonto-
wano stare urządzenia z placu zabaw. 
Pieniądze na modernizację pochodzą 
ze środków z funduszu sołeckiego 
sołectwa Żanęcin na 2016 r. (kwota 
17.000,00zł) oraz z budżetu Gminy 

Wiązowna (kwota 15.000,00 zł.).

Przystąpiliśmy również do grodzenia 
terenu wokół świetlicy w Góraszce, 
Woli Duckiej, Pęclinie i Kopkach 
oraz placu zabaw w Woli Karczew-
skiej. Mieszkańcy tych miejscowości, 
w większości również przeznaczyli 
środki z funduszu sołeckiego na to, 
by ich najmłodsi mieszkańcy bawili 
się w miejscu przyjaznym ale przede 
wszystkim bezpiecznym.                

Jan wierzBicki

J.wierzBicki@wiazowna.pl
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Modernizacja ul. Sportowej – dojazd do 
boiska „ADVIT” - zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
w ul. Nadrzecznej - faza projektowa

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nad-
rzecznej - faza projektowa

Budowa sieci wodociągowej ul. Duchnowska 
dz. nr ew. 38/6 - faza projektowo-przygoto-
wawcza

Wola Ducka:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. M. Dą-
browskiej/Trakt Lubelski - zawarto umowę z 
projektantem

Modernizacja ul. Słonecznej - pomoc rze-
czowa i finansowa dla Powiatu Otwockiego 
- trwa realizacja zadania, termin realizacji 
grudzień 2016 r.

Remont ul. Spacerowej - trwa realizacja 
zadania, termin realizacji 31.10.2016 r.

Remont ul. Wiosennej - trwa realizacja zada-
nia, termin realizacji 31.10.2016 r.

Budowa sieci wodociągowej - zadanie 
zakończone   

Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej 
- trwa realizacja zadania - budowa ogrodzenia

Wola Karczewska:
Modernizacja ul. Leszczyny – pomoc rze-
czowa i finansowa dla Powiatu Otwockiego 
- trwa realizacja zadania, termin realizacji 
grudzień 2016 r.

Zagospodarowanie terenu działki nr 285 - 
trwa realizacja zadania - budowa ogrodzenia

Zakręt:
Projektowanie przebudowy ul. Asfaltowej 
- pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego - 
faza projektowo - przygotowawcza  

Budowa sieci wodociągowej ul. Wąska  
i Świerkowa - faza projektowa

Budowa sieci wodociągowej – centralna część 
miejscowości - zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej ul. Jana Pawła 
II  - faza projektowo-przygotowawcza

Budowa oświetlenia ul. Górnej - zadanie 
zakończone

Budowa oświetlenia ul. Sosnowej - zadanie 
zakończone

Projektowanie budowy ul. Kościelnej - zada-
nie zakończone

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

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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Pojawily się nowe, odblaskowe 
znaki drogowe tzw. kocie oczy, 

które zapewnią lepszą widoczność na-
wet po zmroku. Zależy nam na tym, 
by zmusić kierowców do wolniejszej 

Dostaliśmy ponad 70 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa! 

Wzięliśmy udział w konkursie na projekty, które podnoszą bezpie-
czeństwo, w ramach programu ograniczania przestępczości i aspo-
łecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasia-
ka na lata 2016 i 2017. 

Dofinansowanie przyznano 16 projektom z całej Polski. Gmina Wiązowna  
z projektem pn. „Bezpieczne drogi do szkół w Gminie Wiązowna” uplasowała 

się na 9 miejscu, tym samym otrzymała dofinansowanie w wysokości 74 994,27 
zł. Środki przyznane w ramach dofinansowania zostaną przeznaczone na wykona-
nie oznakowania (podobnie jak przy gimnazjum w Gliniance i szkole podstawowej  
w Malcanowie) na drogach w pobliżu szkół, organizację szkoleń i warsztatów dla 
lokalnych służb bezpieczeństwa oraz organizację aktywnych form spędzania czasu 
promujących i kształtujących asertywne postawy u dzieci i młodzieży.               

redakcJa

tukontakt@wiazowna.pl

Bezpieczniej przy szkołach
Na drogach przy szkołach w Malcanowie i Gliniance jest bezpiecz-
niej. Na jezdniach wymalowane zostały specjalne, zwalniające ruch, 
wypukłe pasy w kolorze czerwonym. 

Wypukłe czerwone pasy zmuszą kierowców do wolniejszej jazdy - pasy przy szkole 
w Malcanowie

jazdy w okolicach szkół i by uczulić 
ich na przechodzące w tamtych rejo-
nach dzieci. Całkowity koszt projektu 
i wykonawstwa to 39 676,11 zł.      

Janusz chaBer

dyrektor@zwik-wiazowna.pl

Bezpieczniej przy gimnazjum w Gliniance
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Chodnik w całości
Zakończyła się długo oczekiwana budowa brakującego odcinka 
chodnika w Duchnowie. Na wysokości posesji nr 187 przy ul. Wspól-
nej powstał chodnik o długości 40 metrów. Budował Mazowiecki Za-
rząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie zgody 
Wojewody Mazowieckiego na dokończenie tego chodnika sfinansowała 

Gmina Wiązowna. Projekt został przekazany do MZDW w listopadzie 2015 

roku jako pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego. Budowa braku-
jącego fragmentu chodnika podniesie bezpieczeństwo na drodze wojewódzkiej 
nr 721. Co jest szczególnie istotne dla uczniów z naszej gminy, którzy uczą się 
w szkole w Brzezinach.                                                                                   

redakcJa

tukontakt@wiazowna.pl
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Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
Zagospodarowanie i utrzymanie terenu działki 
nr ew. 138/4 - Ośrodek Integracji „Zakącik” - 
zadanie zakończone

Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola 
- faza przygotowawcza zadania

Żanęcin:
Budowa kanalizacji Żanęcin - Radiówek, etap 
II - podpisano umowę z wykonawcą, termin 
realizacji 28.02.2017 r.

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu działki 
wokół świetlicy wiejskiej - trwa realizacja 
zadania - zostało wybudowane ogrodzenie

Zadania ogólnogminne:
Budowa wiat przystankowych na terenie 
gminy - zadanie zakończone  

Projektowanie budowy ciągu pieszo - rowe-
rowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 w 
ramach ZIT - odebrano dokumentację pro-
jektową. 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 - 
trwa ocena formalna złożonego wniosku  
o dofinansowanie. 

Kontynuacja negocjacji z partnerami prywat-
nymi realizacji zadania ”Systemowa moderni-
zacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii  
w formule partnerstwa publiczno - prywatne-
go” - negocjacje rozpoczęte w 2015 r.  - kon-
tynuacja negocjacji z partnerami prywatnymi 
rozpoczęte w 2015 r.

Zakup koparki na potrzeby Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji - zadanie zakończone 

Zakup samochodu dostawczego na potrzeby 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - zadanie 
zakończone 

Zakup przydomowych przepompowni i wybu-
dowanie odgałęzień sieci kanalizacyjnej - faza 
projektowo - przygotowawcza, zakupiono  
i dostarczono przepompownie 

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

Nowy plac zabaw

Budowa brakującej części chodnika

Nowy lepszy dojazd 
do Klubu Sportowego Advit 
Droga do KS ADVIT została wyremontowana metodą makadamo-
wą – jest to nawierzchnia drogowa złożona z dwóch warstw tłucz-
nia: dolnej – o większej ziarnistości i górnej – o ziarnistości mniej-
szej, utwardzonej masą asfaltową i uwałowanej. 

To metoda bardziej odporna na wysokie temperatury i mróz. Zaletą bitu-
micznej nawierzchni makadamowej, bo tak brzmi pełna nazwa, jest to, że 

nawet jeżeli powstaną w niej dziury i wyboje, to technologia naprawy jest wy-
jątkowo prosta i tania. Inwesty-
cję nadzorował Zakład Wodo-
ciągów i Kanalizacji. Całkowity 
koszt inwestycji to 25 000,00 zł.  
W przyszłym roku planujemy 
urządzić parking i ścieżkę do 
kładki wraz z oświetleniem. 
Część kosztów zostanie pokry-
tych z funduszu sołeckiego Wią-
zowny Kościelnej.               

Bogusław Markowski

B.Markowski@wiazowna.plRemont grogi metodą makadamową
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Chociaż decyzja o jej powstaniu za-
padła już w 1919 r., pierwsi ucznio-

wie rozpoczęli naukę w jeszcze niedo-
kończonym budynku dopiero szesnaście 
lat później. Drugie piętro dobudowano 
w 1938 r. i budowa została wówczas ofi-
cjalnie zakończona.

Placówka w Gliniance powstawała  
w dużej mierze w czynie społecznym, a jej 
głównym inicjatorem był jej późniejszy 
kierownik Franciszek CZYŻ. Nowa, sied-
mioklasowa szkoła została wybudowana 
z czerwonej cegły. Stropy i podłogi były 
drewniane, w salach lekcyjnych znajdo-
wały się piece kaflowe, w których palono 
węglem i drewnem. Szkoła nie posiada-
ła sali gimnastycznej. Dzieci siedziały  
w drewnianych ławkach, używając do 
pisania stalówek i atramentu, który 
znajdował się w kałamarzach. Ucznio-
wie obowiązkowo zakładali czarne  
i granatowe fartuszki a swoje przybory no-
sili w lnianych woreczkach. 

Po wybuchu II wojny światowej  
w szkole przez jakiś czas mieścił się szpi-
tal polowy. Później powrócono do prowa-
dzenia zajęć lekcyjnych, ale w znacznie 
okrojonym zakresie. Nie wolno było na-
uczać m.in. historii czy geografii, nato-
miast w programie edukacyjnym znalazły 
się takie przedmioty, jak: język polski, re-
ligia, przyroda, arytmetyka z geometrią, 
rysunki, zajęcia praktyczne i ćwiczenia 
cielesne, a w niektórych klasach także ro-
boty kobiece. Zakazane przedmioty wró-
ciły do programu dopiero w roku szkol-
nym 1944/1945. Do szkoły uczęszczało 
wówczas ponad 300 uczniów.

W 1973 na stanowisko dyrektora szkoły 
w Gliniance została powołana wieloletnia 

Ciekawa historia glinieckiej szkoły
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa, mieszcząca się przy ul. 
Napoleońskiej 1 w Gliniance, może się poszczycić ponad 80-letnią cie-
kawą historią, bardzo dobrze udokumentowaną dzięki zachowanemu 
szkolnemu archiwum i wspomnieniom ludzi, którzy działali na jej 
rzecz. 

nauczycielka tej placówki Regina MI-
LEWSKA. Za jej sprawą szkoła stała się 
istnym centrum kulturalnym, miejscem 
gdzie odbywały się spotkania mieszkań-
ców, prelekcje, próby zespołu Koła Go-
spodyń Wiejskich „Wawrzynioki”. W tym 
czasie rozpoczęto również starania o roz-
budowę budynku szkolnego, co udało się 
dopiero w latach 80-tych.

Rozbudowa szkoły trwała trzy lata, od 
1985 do 1988 roku. Dyrektorem szkoły 
była wówczas Zofia FIC. Dobudowano 
nowe skrzydło, w którym znalazły się 
szatnie, kotłownia, nowe sale lekcyjne 
i sala gimnastyczna. Na parterze urzą-
dzono sanitariaty. Zlikwidowano piece 
kaflowe i uruchomiono piec centralnego 
ogrzewania. W ramach prac budowla-
nych powstał także oddzielny budynek 
przeznaczony na działalność artystycz-
ną. To tutaj pod kierownictwem Roma-
na ZDUNIKA, artysty plastyka i jedno-
cześnie nauczyciela szkoły w Gliniance. 
Działała Dziecięca Galeria „Art.”, miej-
sce autentycznej twórczości dziecięcej.

25 listopada 1988 roku szkoła otrzymała 
imię Wincentego Witosa oraz sztandar. 
Wybór Wincentego Witosa na patrona 
szkoły nie był przypadkowy. Jak czytamy 
na stronie internetowej glinieckiej placów-
ki zadecydowała osobowość tej znanej po-
staci, m.in. „chłopski upór, ambitne przed-
sięwzięcia oraz śmiałe działania”.

W 1995 roku dyrektorem szkoły zosta-
ła Wanda WITKOWSKA. Wkrótce przy 
szkole powstał Uczniowski Klub Sporto-
wy „Smoki”, a rok później otwarto mini 
stadion lekkoatletyczny. Od tego momentu 
szkoła w Gliniance będzie kojarzona z or-
ganizowanymi tu zawodami sportowymi, 

w tym przede wszystkim z „Czwartkami 
Lekkoatletycznymi”, które odbywają się 
do dzisiaj, wchodząc na stałe do termina-
rza imprez sportowych dla dzieci i mło-
dzieży w gminie Wiązowna. 

W latach 1999-2006 w budynku przy 
ul. Napoleońskiej 1 w Gliniance, funk-
cjonowały dwie szkoły: podstawówka 
i gimnazjum. W 2000 roku dokona-
no termoizolacji obiektu, wymieniono 
okna, budynek otrzymał nową elewację. 
Wcześniej zmieniono typ centralnego 
ogrzewania na olejowe. Jesienią 2008 
roku rozpoczęto prace przy budowie bo-
iska wielofunkcyjnego z syntetyczną na-
wierzchnią. Nowy obiekt został oddany 
do użytku 1 września 2009 roku. 

Przez wiele lat elementem rozpoznaw-
czym szkoły w Gliniance był stary samolot 
odrzutowy typu MiG-21PF, autentyczna 
maszyna o numerze bocznym 1608, która 
pojawiła się przed szkolnym budynkiem 
w latach 90-tych XX w. Kilka lat temu ze 
szkołą skontaktował się pilot, który latał 
tym samolotem w czynnej służbie. Na 
jego koszt samolot został przetransporto-
wany do jednego z muzeów na Podlasiu.

Więcej o historii szkoły w gliniance 
na: www.spglinianka.szkolnastrona.pl
oraz na portalu Wiazowna.info.pl: 
http://wiazowna.info.pl/historia-szkoly-
podstawowej-w-gliniance/ 
                                                              

opracowanie: Joanna FiliMonow

wiazowna.inFo.pl

kontakt@wiazowna.inFo.pl

Od poprzedniego numeru na stronach „Powiązań” ukazujemy materiały historyczno - krajoznawcze autorstwa Joanny 
FILIMONOW, redaktor portalu Wiazowna.info. Cykl „Ocalić od zapomnienia” powstaje  na podstawie materiałów ze-
branych przez redakcję portalu i bezpłatnie udostępnionych czytelnikom naszego czasopisma.

Ocalić od zapomnienia

Budowa szkoły
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W Woli Duckiej ra-
zem z mieszkań-

cami byli przedstawiciele 
wiązowskiego samorządu: 
wójt Janusz BUDNY, Prze-
wodnicząca Rady Gminy – 
Renata FALIŃSKA, radni 
–  Anna LECH i Krzysz-
tof KOŁAKOWSKI, Sła-
womir KOBUS – sołtys 
Woli Duckiej i Waldemar 
RYBKA – sołtys Woli Kar-
czewskiej. Mieszkańcy, co 
zrozumiałe ze względu na 
ich trudną sytuację, róż-
nie reagowali na obecność 
przedstawicieli samorządu. 
Niektórzy byli niezadowo-
leni. Zarzucali m.in. wójto-
wi, że jest w zmowie z właścicielami 
firm, przeciwko którym protestowali 
mieszkańcy, i że niedostatecznie re-
prezentuje interesy mieszkańców. 
Kilka osób obwiniło wójta, który 
pracuje w gminie od grudnia 2014 
r., o wszystko, przypisując mu moż-
liwości i prawa starosty, marszałka, 
a nawet inspektora ochrony środo-
wiska. Frustracja mieszkańców oko-
lic składowiska i sortowni jest tak 
wielka, że niektórzy nie przyjmowa-
li żadnych argumentów, za wszelką 
cenę poszukując winnych wśród 
tych, którzy pracują w urzędzie gmi-
ny. Byli też tacy, którzy dziękowali 
samorządowcom za udział w pro-
teście. Wcześniej, jak twierdzą, nie 
chciano z nimi nawet rozmawiać.
Urząd Gminy w Wiązownie – mimo 
ograniczonych kompetencji w tej 
sprawie – podjął następujące dzia-
łania: w 2015 roku stworzono inter-
wencyjny numer telefonu w sprawie 
odpadów i działalności firmy PPHU 
Lekaro oraz spółki AMEST, a także 
wysłano kilkanaście skarg do Wo-
jewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska dot. uciążliwości i pro-
blemów, jakie sprowadza na miesz-
kańców działalność PPHU Lekaro  i 

Żądamy godnego życia!
Protest przeciwko uciążliwej działalności składowiska odpadów AMEST Sp. z o.o. w Otwocku – Świerku 
oraz PPHU Lekaro w Woli Duckiej odbył się 23 września. Został zorganizowany przez grupę mieszkań-
ców m. in. gminy Wiązowna, którzy na co dzień narażeni są na fetor, wydobywający się z zakładów. 

spółka AMEST. W tym roku wysła-
liśmy już 24 podobne skargi (średnio 
jedną na dwa tygodnie). Odbyło się 
też kilka spotkań urzędników i wój-
ta z przedstawicielami firmy PPHU 
Lekaro. Na spotkaniach urzędnicy 
domagali się ograniczenia fetoru 
wydobywającego się z zakładu. Od 
2015 r. kilkukrotnie przeprowadza-
liśmy wizje lokalne w zakładzie 
PPHU Lekaro. We wrześniu br. wójt, 
nie mając satysfakcjonujących od-
powiedzi z WIOŚ, skierował prośbę 
do Ministra Środowiska o spotkanie 
w sprawie uciążliwości składowiska 
i sortowni. Czekamy na odpowiedź. 
Protest przebiegał pokojowo. Co 
należy podkreślić i docenić tym bar-
dziej, że mieszkańcy terenów, na 
których działalność zakładów prze-
twarzających lub składujących od-
pady jest wyjątkowo uciążliwa, są tą 
sytuacją już bardzo zmęczeni. Mimo 
to protestowali tak, by ograniczyć 
utrudnienia w ruchu do minimum. 
Szczegółową relację o proteście 
wraz z oświadczeniem firmy Lekaro 
znajdą Państwo w serwisie tuwia-
zowna.pl.
Firma PPHU Lekaro dysponu-
je jedną z Regionalnych Instalacji 

Tu zgłaszaj uciążliwości:
Delegatura WIOŚ  
w Mińsku Mazowieckim
 
pl. Kilińskiego 10, 05-300 Mińsk 
Mazowiecki, tel. 25 758-30-40, 
25 758-46-85, fax: 25 758-30-40, 
e-mail: minsk@wios.warszawa.pl

POWIĄZANIA      PAŹDZIERNIK  2016

Przetwarzania Odpadów Komunal-
nych dla regionu warszawskiego. 
Funkcjonowanie takich instalacji 
nadzoruje Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego i Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska. 
To te instytucje wydają niezbędne 
opinie, zgody i dokumentację umoż-
liwiającą funkcjonowanie zakładu. 
Gmina Wiązowna, w której zloka-
lizowana jest instalacja, jako samo-
rząd może interweniować wyłącz-
nie w wymienionych instytucjach. 
Nie ma kompetencji, by ingerować 
bezpośrednio w pracę jakiejkolwiek 
firmy przetwarzającej odpady. Na-
tomiast spółka AMEST prowadzi 
w Otwocku – Świerku składowisko 
odpadów, którego mniejszościowym 
współwłaścicielem jest otwocki sa-
morząd.                                         

redakcJa

tukontakt@wiazowna.pl

SpOłecZeńStwO
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Piknik w Lipowie

Lipowo- wspólna zabawa

Uczestnicy pikniku w Lipowie

Zwiedzanie Torunia rozpoczęli-
śmy, od zwiedzania pozostałości 

po zamku Krzyżackim. Zostaliśmy 
zapoznani z historią miasta, a potem 
spacerem udaliśmy się na przepiękną 
Starówkę. Następnie udaliśmy się do 
domu, w którym prawdopodobnie, bo 
nie ma pełnych danych, urodził się Mi-

kołaj Kopernik. Zwiedziliśmy archiwa 
dot. Kopernika i udaliśmy się do Pla-
netarium. Tam byliśmy widzami prze-
pięknego widowiska w technice 3D  
o planetach naszego Układu Słonecz-
nego. Dalsze zwiedzanie przebiegało 
w wesołej atmosferze, przeszliśmy 
brzegiem Wisły i udaliśmy się na 
warsztaty wypieku pierników toruń-
skich.

Seniorzy w Toruniu
Stowarzyszenie Seniorów „Bądźmy Razem” zorganizowało w dniach 
14-15 września 2016 r. wyjazd do Torunia. W wyjeździe wzięło udział 
47 osób.

Każdy z uczestników musiał wyrobić 
ciasto piernikowe, wyciąć z niego for-
mę i wypiec w piecu. Ciasto było wy-
rabiane wg XVII-wiecznego przepisu. 
Zabawy było co niemiara, wypieczone 
pierniki smakowały wyśmienicie.
Następnego dnia udaliśmy się do 
Świątyni Opatrzności Najświętszej 
Maryi Panny, która urzekła nas swoją  
przepiękną architekturą i cudownym 
wnętrzem. Jest to tak zwana nowa 
świątynia oj. Redemptorystów – ojca 
Rydzyka. Po zwiedzeniu świątyni 
udaliśmy się na przejażdżkę statkiem 
Wanda po Wiśle jeszcze raz podziwia-
jąc z rzeki piękno miasta Torunia.

Wszystkich seniorów z terenu naszej gminy, zainteresowanych aktywnym  
i twórczym spędzaniem czasu, zapraszamy do przyłączenia się do  

Stowarzyszenia „Bądźmy Razem”. W bogatej i różnorodnej ofercie  
Stowarzyszenia, każdy senior znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.

Kontakt: Radiówek 25, 05-462 Wiązowna

Następnie udaliśmy się na degustację 
piwa do warzelni, gdzie smakowa-
liśmy piwo piernikowe. Z warzelni 
udaliśmy się do ogrodu botanicznego 
połączonego z małym ogrodem zoo-
logicznym. Był to ostatni nasz punkt 
zwiedzania. 
Wyjazd był przepiękny i chcieliby-
śmy, aby takie wyjazdy były jak naj-
częściej.                                          
stowarzyszenie seniorów 

„BądźMy razeM”
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W Dziechcińcu na dzieci cze-
kały: dmuchany plac zabaw, 

lody oraz słodkości. Imprezę wspierali 
wolontariusze z Centrum Wolontariatu  
w Radiówku oraz z Fundacji Totali-
zatora Sportowego „Milion Marzeń”, 
którzy zorganizowali gry i zabawy 
plenerowe (boule, rzutki, grę w chiń-
czyka, kapsle, warcaby). Przygotowa-
li także pokaz tańca. W każdym z kon-
kursów można było zdobyć ciekawe 
nagrody (m.in. zegarki, gadżety z logo 
Fundacji Lotto). Najwięcej emocji 
wzbudził jednak finał rozgrywek te-
nisowych. Na podium uplasowali się 
wychowankowie GKTS Wiązowna: 
I miejsce zajął Dawid BARAN,  
II miejsce –Magdalena SOBOTA,  
III miejsce – Aleksandra GOŁĄB. 
Szczególne wyróżnienie za solidną i 
efektywną pracę dostał Tymek DĄ-
BROWSKI. Nagrody ufundowane 
przez Fundację Lotto „Milion Ma-
rzeń” dla uczestników turnieju, były 

Radny Robert DĄBROWSKI oraz Sołtys Anna RAK 
składają serdeczne podziękowania za sponsoring imprezy 

aktywizacyjno-sportowej firmie Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek 
Junior, Hurtowni Zabawek Pro-Eximp i firmie Matmon, a także 

państwu Ryszardowi, Jadwidze i Agnieszce DĄBROWSKIM, 
Agacie ŁĘGOWSKIEJ, państwu PIŁATOWICZOM, 

RUTKOWSKIM i GRABIŃSKIM za pomoc w organizacji pik-
niku oraz wszystkim, którzy przyczynili się 

do powstania imprezy w Góraszce.

Zorganizowali pikniki sołeckie
W Dziechcińcu, Góraszce, Kopkach oraz Lipowie odbyły się pikniki sołeckie. Takie spotkania integra-
cyjne stają się w naszej gminie coraz modniejsze. 

niezwykle atrakcyjne. Był to m.in. lot 
widokowy nad Warszawą i okolicami, 
wstęp na Memoriał Kamili SKOLI-
MOWSKIEJ i spotkanie z Olimpij-
czykami na Stadionie Narodowym. 

Każdy kto miał chociaż jedno ma-
rzenie do spełnienia, na pewno poja-
wił się na pikniku w Lipowie, który  
w tym roku organizowany był pod ha-
słem „Marzenia się spełniają”. Oprócz 
konkursów z nagrodami, na miłośni-
ków gry w szachy czekał specjalnie 
przygotowany kącik szachowy.
W czasie II Pikniku Ekologicznego 
w Kopkach organizatorzy zadbali  
o atrakcje i dla najmłodszych dzieci  
i dla tych trochę starszych.

Mieszkańcy Góraszki bawili fanta-
stycznie. Zróżnicowany program pik-

niku sprawił, że na jednej imprezie 
spotkały się cztery pokolenia miesz-
kańców. 

W każdej z miejscowości, po atrak-
cjach przewidzianych dla dzieci, od-
była się zabawa taneczna. W rytm 
znanych utworów, dorośli tańczyli do 
późnych godzin.                             

redakcJa

tukontakt@wiazowna.pl

Piknik w Dziechcińcu

Piknik 
w Góraszce

Piknik 
w Kopkach

Spływ kajakowy uczestników 
pikniku w Kopkach

Dzieci w Góraszce mogły spędzić czas 
na karuzeli

Piknik w Góraszce  z tańcami
Za rok kolejny Piknik w Góraszce

Integracja pokoleń w Dziechcińcu

W Dziechcińcu na sportowo

Wspólne zabawy w Dziechcińcu

17
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Jest nas coraz więcej!

Podziękowania za przekazanie pięknie przygotowanych płodów rolnych na zorganizowanie Wysta-
wy, która uatrakcyjniła Dożynki Województwa Mazowieckiego w Otwocku w dniu 4.09.2016 dla 

Państwa: Teresy i Tadeusza KRUSZEWSKICH ze wsi Boryszew, Anny i Wojciecha RUSZKOWSKICH, 
Grażyny i Antoniego WOŹNICA, Małgorzaty, Włodzimierza i Huberta WOJEWÓDZKICH, Tadeusza 
WOJEWÓDZKIEGO, Anny i Wojciecha SMOLAK, Wioletty i Michała DOMAŃSKICH, Zofii i Wal-
demara WOŹNICA, Leszka SOBOTY ze wsi Duchnów, Elżbiety i Eugeniusza PAPIS ze wsi Glinianka, 
Małgorzaty i Jana WIEICKICH ze wsi Malcanów, Zofii i Pawła KOS ze wsi Majdan, Jadwigi i Jana 
ROKICKICH, Jolanty i Sławomira BOGUCKICH, Marioli i Donata ADAMCZYK ze wsi Rzakta, Ma-
cieja SZWEDO, Dariusza ANTONIAKA ze wsi Wiązowna. 

Wystawa nie byłaby tak piękna, gdyby zabrakło współpracy z rolnikami z gminy Wiązowna, którzy 
oprócz płodów rolnych sami zadeklarowali chęć pomocy przy jej powstaniu. 
 
W szczególności pragnę podziękować Staroście Dożynek Województwa Mazowieckiego, a zarazem De-
lagatowi Izb Rolniczych - Wojciechowi RUSZKOWSKIEMU, Radnemu Gminy Wiązowna Leszkowi 
SOBOTA, Grażynie i Antoniemu WOŹNICA wraz z synami, Robertowi i Przemkowi WIĄCZYK ze wsi 
Duchnów oraz Jakubowi WÓJCIK ze wsi Boryszew za osobiste zaangażowanie się, poświęcony czas, 
pomoc i ogromne wsparcie przy przygotowaniu wyjątkowej - o randze wojewódzkiej - Wystawy Płodów 
Rolnych. 

serdecznie państwu dziękuJę.
agnieszka łątka 

/Mazowiecki ośrodek doradztwa rolniczego, radna powiatu/

A tym, którzy u nas mieszkają a jeszcze się nie za-
meldowali przypominamy, że trwa konkurs na 

12000 mieszkańca. Zwycięzca ma zagwarantowany 
pobyt w SPA. Co setny nowy mieszkaniec zostaje wy-
różniony pakietem powitalnym. Warto się u nas mel-
dować i dokładać się do naszego wspólnego budżetu. 
Tylko wspólnie możemy rozwijać naszą okolicę! 
Formalności przy meldunku nie są skomplikowane. 
Nasi urzędnicy wymeldują Cię z poprzedniego adresu, 
pomogą wypełnić dokumenty, zrobią wszystko by mel-
dunek przebiegał szybko i sprawnie. Zapraszamy!     

agnieszka kiJowska

a.kiJowska@wiazowna.pl

Mamy 11700 mieszkańców - zameldowanych 
mieszkańców. 19 września w naszym urzędzie 
zameldował się bowiem Artur PINIEWSKI. 
Wraz z rodziną przyjechał z Mazur. Kupił u nas 
dom. Jak mówi, urzekła go wiązowska przyro-
da. Docenia także położenie naszej gminy, które 
ułatwia mu wykonywanie zawodu. Nasz nowy 
sąsiad jest pilotem wycieczek zagranicznych. 
Panie Arturze - witamy w Wiązownie.

Zastępca Wójta Tomasz Kostyra z 11700 mieszkańcem 
Arturem Piniewskim
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15-miesięczny Szymonek od roku bezskutecznie walczy w Cen-
trum Zdrowia Dziecka z nowotworem złośliwym oka - siatków-

czakiem. Lekarze są bezradni, sugerują usunięcie oka. Jedynym ratun-
kiem dla chłopca jest leczenie w specjalistycznej klinice w Nowym 
Yorku. Koszt 1 500 000 zł - na tyle wycenione jest życie, zdrowie, oko 
i wzrok chłopca. Dzięki wspólnemu działaniu możemy pomóc mu w 
tej walce i doprowadzić do szczęśliwego zakończenia.

Pomóc możemy: wysyłając SMS o treści SZYMON na numer 79567 
za 9zł netto (11,07zł brutto w tym VAT) lub 76567 za 6zł netto (7,38zł 
brutto w tym VAT); realizując przelew: tradycyjny /PayU/ PayPal: 
FUNDACJA RYCERZE I KSIĘŻNICZKI, ul. Zagójska 2/4 /85, 04-
101 Warszawa PKO Bank Polski SA: 90 1020 1042 0000 8902 0324 
4142 tytułując przelew: „DAROWIZNA DLA SZYMONA”; do wpłat 
zagranicznych Swift: BPKOPLPW 90 1020 1042 0000 8902 0324 
4142 IBAN: PL90102010420000890203244142, tytułując przelew: 
„DAROWIZNA DLA SZYMONA”.                                                

redakcJa

tukontakt@wiazowna.pl

Opowiadała o swoich pasjach, o sztuce i kulturze.  
O tym, jak ogromną rolę w jej życiu odgrywa 

przyroda. To była niezwykle dopingującą rozmowa, 
po której podopieczni Domu Senior-Wigor dostali za-
strzyk nowej energii. Spotkania z takimi ludźmi, jak 
pani KRAKOWSKA, dają nowe siły, z którymi łatwiej 
zmagać się z codziennością. 

Ważnym wydarzeniem było również spotkanie ze stra-

Z życia „Senior-WIGOR”
„Smakujcie życie tu i teraz!“ - tak dopingowała naszych seniorów znana aktorka Emilia KRAKOW-
SKA. Artystka, od lat związana z gminą Wiązowna, spotkała się z seniorami w Dziennym Domu „Se-
nior-WIGOR”.

żakami z PSP z Otwocka. Strażacy przeprowadzili ćwiczenia w 
budynku. Były one okazją do tego, by omówić z seniorami za-
sady zachowania w przypadkach zagrożenia pożarem. Seniorzy 
z wielkim zainteresowaniem podziwiali sprawność i profesjo-
nalizm młodych strażaków oraz  sprzęt, którym się posługiwali. 
Wyjątkowo przydatna okazała się rozmowa na temat zagrożeń, 
które pojawiają się w naszych domach wraz z początkiem sezo-
nu grzewczego. Seniorzy dowiedzieli się, jak zadbać o bezpie-
czeństwo swoje i swoich bliskich.                                          

Jolanta Bogucka

senior.wigor@wp.pl

Nie możemy przejść obojętnie obok tragedii, która dzieje się tuż obok nas. Mały otwocczanin Szymonek 
Kądziela, który dzielnie walczy z wyniszczającą organizm chorobą nowotworową tzw. siatkówczakiem, 
potrzebuje naszego wsparcia. 

Pomoc dla Szymonka

Strażacy z wizytą u seniorów

Podopieczni Senior-Wigor z zaciekawieniem wysłuchali 
faktów z życia Emilii Krakowskiej
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Obecnie przedsiębiorca jest zobo-
wiązany posiadać tytuł prawny 

do nieruchomości, których adresy 
podlegają wpisowi do CEIDG. Cho-
dzi tu o adresy: zamieszkania przed-
siębiorcy, do doręczeń, pod którymi 
jest wykonywana działalność gospo-
darcza, w tym adres głównego miejsca 
wykonywania działalności i oddziału, 
jeżeli został utworzony.

Tytuł prawny nie podlega dołączeniu 
do wniosku o wpis do CEIDG, ale 
przedsiębiorca może zostać wezwany 
do przedstawienia takiego tytułu orga-
nowi ewidencyjnemu. Może mieć to 
miejsce w sytuacji, gdy minister wła-
ściwy do spraw gospodarki (obecnie 
Minister Rozwoju) uzyska informacje 
o braku tytułu prawnego przedsiębior-
cy do nieruchomości wskazanej we 
wpisie do CEIDG. W takim przypadku 
wzywa przedsiębiorcę do przedstawie-
nia tytułu prawnego do nieruchomości 
lub dokonania odpowiedniej zmia-
ny wpisu w tym zakresie, w terminie  
7 dni od dnia doręczenia wezwania. 
Jeżeli mimo takiego wezwania przed-
siębiorca nie dokona odpowiedniej 
zmiany swojego wpisu, właściwy mi-
nister wykreśla go w drodze decyzji 
administracyjnej z CEIDG.

Gdy przedsiębiorca nie uruchomi 
firmy
Kolejną istotną zmianą jest wprowa-
dzenie przepisów umożliwiających re-
zygnację z wpisu w CEIDG tym oso-
bom, które mimo, że złożyły wniosek 
o wpis do CEIDG, to rzeczywiście nie 
rozpoczęły wykonywania działalności 
gospodarczej. Dotychczas osoba, któ-
ra została wpisana do CEIDG, ale nie 
rozpoczęła wykonywania działalności 
gospodarczej i złożyła wniosek o wy-
kreślenie jej wpisu, figurowała w sys-
temie jako przedsiębiorca wykreślony 
z CEIDG, choć tak naprawdę statusu 
przedsiębiorcy nigdy nie miała. Te-

Zmieniły się niektóre zasady dotyczące rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej. Na przedsiębiorców nałożono obowiązek posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, 
których adresy podlegają wpisowi do CEIDG (nie musi być to tytuł własności, może być to umowa naj-
mu, użyczenia). 

raz w takiej sytuacji osoba fizyczna 
może złożyć wniosek zawierający 
informację o niepodjęciu działalności 
gospodarczej, przy czym musi go zło-
żyć najpóźniej do końca upływu dnia 
poprzedzającego wskazaną datę roz-
poczęcia wykonywania działalności 
gospodarczej.

Trzeba zgłaszać zmiany do CEIDG
Ustawa doprecyzowuje zasady doty-
czące dokonywania zmian we wpisie 
do CEIDG. Jednym z podstawowych 
obowiązków przedsiębiorcy wpisa-
nego do CEIDG jest informowanie o 
zmianach dotyczących jego samego 
oraz wykonywanej przez niego dzia-
łalności. Na zgłaszanie takich zmian 
przedsiębiorca ma 7 dni od daty ich 
powstania. Nowelizacja doprecyzo-
wała, że obowiązek zgłoszenia zmia-
ny danych powinien dotyczyć tylko 
danych objętych wpisem.

Wykreślanie przedsiębiorcy  
z CEIDG
CEIDG wykreśla przedsiębiorcę nie-
zwłocznie, nie później niż w terminie 
7 dni:

W przypadku niezłożenia wniosku o • 
wpis do CEIDG informacji o wzno-
wieniu wykonywania działalności 
gospodarczej przed upływem 24 
miesięcy od dnia zawieszenia wy-
konywania działalności gospodar-
czej,
gdy w CEIDG została zgłoszona in-• 
formacja o prawomocnym orzecze-
niu zakazu prowadzenia działalności 
gospodarczej, z wyłączeniem orze-
czenia zakazu prowadzenia określo-
nej działalności gospodarczej,
po wprowadzeniu do systemu tele-• 
informatycznego informacji o zgo-
nie przedsiębiorcy.

CEIDG przekazuje drogą elektro-
niczną niezwłocznie, nie później niż 
następnego dnia roboczego od dnia 
wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG, 

informacje o dokonaniu wykreślenia 
do Centralnego Rejestru Podmiotów 
- Krajowej Ewidencji Podatników, 
Głównego Urzędu Statystycznego, 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego.

Udostępnianie danych z CEIDG
W związku z tym, że Centralna Ewi-
dencja jest rejestrem jawnym, to prze-
pisy regulują zasady udostępniania 
danych w niej zawartych, poprzez 
stronę internetową. Zmiany dotyczą 
przede wszystkim kwestii ujawniania 
adresu zamieszkania przedsiębiorcy. 
Nie jest on upubliczniany, jeżeli nie 
jest taki sam jak pozostałe adresy, tj. 
nie jest on jednocześnie adresem, pod 
którym prowadzona jest działalność, 
czy też nie jest adresem do doręczeń. 
Nie udostępnia się również danych 
kontaktowych przedsiębiorcy, np.: ad-
resu poczty elektronicznej, strony in-
ternetowej, numeru telefonu, w przy-
padku, w którym osoba uprawniona 
sprzeciwiła się ich udostępnianiu  
w CEIDG. Przedsiębiorca wypełniając 
wniosek o wpis do CEIDG (tj. formu-
larz CEIDG-1) w rubryce 09 „Dane 
do kontaktu” może zaznaczyć kwa-
drat „Sprzeciwiam się udostępnianiu 
danych kontaktowych z CEIDG”.
Z CEIDG można uzyskiwać zaświad-
czenia o wpisie dotyczące przedsię-
biorców będących osobami fizyczny-
mi w zakresie jawnych danych. Takie 
zaświadczenia mają formę dokumentu 
elektronicznego albo wydruku ze stro-
ny internetowej CEIDG.
                                                       

anna gałkowska

a.galkowska@wiazowna.pl

Informacji dla firm udziela:
Anna Gałkowska – Inspektor
tel. 22 512 58 05
email: a.galkowska@wiazowna.pl
www.tuwiazowna.pl Dla Firm
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W trosce o zdrowie i środowisko

Od 12 września na terenie gminy 
rozpoczęły się kontrole nieru-

chomości wyposażonych w szamba  
i przydomowe oczyszczalnie. Kontro-
le prowadzone są przez pracowników 
Wydziału Ochrony Środowiska posia-
dających upoważnienia do przeprowa-

śRODOwiSkO

Zdarza się, że mieszkańcy naszej gminy opróżniają swoje szamba wprost do lasu czy przydrożnych ro-
wów. To wyjątkowo szkodliwe działanie, które ma wpływ na środowisko i komfort życia mieszkańców 
gminy. 

dzenia kontroli w zakresie przestrze-
gania i stosowania przepisów ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku na 
terenie gminy. Kontrole potrwają do 
marca 2017 roku. Podczas przepro-
wadzania kontroli będą sprawdzane 
umowy oraz rachunki potwierdzające 

wywóz nieczystości ciekłych przez 
przedsiębiorców uprawnionych do ta-
kiej działalności.

W przypadku otrzymania pisemnego 
wezwania należy w terminie 14 dni 
udokumentować w Urzędzie Gminy 
Wiązowna potwierdzenie tych zobo-
wiązań. Właściciele nieruchomości, 
którzy nie mają jeszcze podpisanych 
umów na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych mogą to uczynić 
niezwłocznie. Zgodnie z art. 3 ust.  
3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 roku o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (t.j. Dz.U.  
z 2016 poz. 250), gminy mają obowią-
zek prowadzenia ewidencji zbiorni-
ków bezodpływowych na nieczystości 
płynne (szamba) oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Natomiast do 
obowiązków właścicieli nieruchomo-
ści, zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy, 
którzy pozbywają się z terenu nieru-
chomości nieczystości ciekłych, jest 
udokumentowanie w formie umowy 
korzystanie z usług firmy posiadającej 
stosowne zezwolenie w tym zakresie 
przez okazanie takich umów i dowo-
dów uiszczania opłat za te usługi.

W celu aktualizacji ewidencji, zwra-
camy się z prośbą do mieszkańców 
Gminy Wiązowna posiadających 
zbiorniki bezodpływowe lub oczysz-
czalnie przydomowe o wypełnienie 
zgłoszenia do ewidencji zbiorników 
bezodpływowych lub przydomowej 
oczyszczalni ścieków i niezwłoczne 
dostarczenie go do Urzędu Gminy 
(do pokoju nr 10) lub przesłanie na 
email: a.bogucka@wiazowna.pl. For-
mularz zgłoszenia dostępny jest na 
stronie internetowej Urzędu Gminy  
www.tuwiazowna.pl                       

anna Bogucka

a.Bogucka@wiazowna.pl

Harmonogram przeprowadzenia kontroli nieru-
chomości posiadających zbiorniki bezodpływowe 

(szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie  
ścieków na terenie gminy

Lp. Miejscowość Termin kontroli Godzina

1 Glinianka 12-16.09.2016 r. 8.00-16.00

2 Kopki 26-27.09.2016 r. 8.00-16.00

3 Kruszówiec 30.09.2016 r. 8.00-16.00

4 Lipowo 5-7.10.2016 r. 8.00-16.00

5 Poręby 10.10.2016 r. 8.00-16.00

6 Rzakta 14.10.2016 r. 8.00-16.00

7 Wola Ducka 18-21.10.2016 r. 8.00-16.00

8 Wola Karczewska 24-28.10.2016 r. 8.00-16.00

9 Duchnów 3-4.11.2016 r. 8.00-16.00

10 Izabela 7-8.11.2016 r. 8.00-16.00

11 Majdan 9-10.11.2016 r. 8.00-16.00

12 Michałówek 14.11.2016 r. 8.00-16.00

13 Zagórze 15.11.2016 r. 8.00-16.00

14 Zakręt 21-24.11.2016 r. 8.00-16.00

15 Dziechciniec 1-2.12.2016 r. 8.00-16.00

16 Emów 5-7.12.2016 r. 8.00-16.00

17 Rudka 08.12.2016 r. 8.00-16.00

18 Kąck 12-13.12.2016 r. 8.00-16.00

19 Malcanów 14-15.12.2016 r. 8.00-16.00

20 Pęclin 9-10.01.2017 r. 8.00-16.00

21 Żanęcin 11-12.12.2017 r. 8.00-16.00

22 Boryszew 16-17.01.2017 r. 8.00-16.00

23 Góraszka 18-20.01.2017 r. 8.00-16.00

24 Stefanówka 26-27.01.2017 r. 8.00-16.00

25 Wiązowna Gminna 1-3.02.2017 r. 8.00-16.00

26 Wiązowna Kościelna 8-10.02.2017 r. 8.00-16.00

27 Bolesławów 13-15.02.2016 r. 8.00-16.00

28 Czarnówka 20-21.02.2016 r. 8.00-16.00
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Zefir jest młodym, energicznym 
psiakiem. Jest dość duży i po-

trzebuje ruchu i większej przestrze-
ni, niż schroniskowy boks. A przede 
wszystkim zanim wydorośleje na 
dobre, musi znaleźć swój prawdzi-
wy dom  na zawsze. Czeka na ak-
tywną, doświadczoną rodzinę, która 
go pokocha i wychowa. Nr 123/16

Czekają na dom
Po raz kolejny zachęcamy do adopcji zwierząt z celestynowskiego schroniska. Koty i psy ze schroniska 
można wspierać wpłacając nawet niewielkie kwoty na konto 43 10 20 11 56 0000 7102 0061 5146 
(PKO BP) lub odwiedzając je podczas cosobotnich spacerów, w których udział biorą także wolontariusze 
z Centrum Wolontariatu z Radiówka.

Kostek może zostać Twoim naj-
lepszym przyjacielem. Ma ok.6 

lat. Jest mądry, rezolutny i aktywny. 
Uwielbia ludzi. Smaczki mogą dla 
niego nie istnieć, byle tylko przytu-
lania i głaskania nie zabrakło. Kostek 
ze swoim nadmiarem pozytywnej 
energii, na pewno świetnie odnajdzie 
się  w towarzystwie rodziny aktywnie 
spędzającej czas. Nr 194/15

Bryza to duża sunia, ma ok.5 lat. 
Wyróżnia się wyjątkowym, ła-

godnym charakterem, zachowaniem, 
stosunkiem do człowieka, cudownie 
mądrymi oczami i dostojną urodą. To 
równie mądra, łagodna, oddana i przy-
jazna sunia. Bardzo łaknie kontaktu  
z psami. Niecierpliwie wyczekuje 
swojej szansy na prawdziwy dom. 
Nr 283/15                                       

Postawa godna pochwały!

Przypominamy, że informacje o bezdomnych, zgubionych lub znalezionych zwierzętach mogą Państwo 
przesyłać na adres j.kociszewska@wiazowna.pl lub na FB „Ochrona środowiska w Gminie Wiązowna”.  
W serwisie tuWiazowna.pl przygotowaliśmy też specjalne miejsce na ogłoszenia o pupilach.

 redakcJa

tukontakt@wiazowna.pl

Kilkudziesięciu mieszkańców Wiązowny w sobotę (10 
września) spotkało się, by posprzątać okolice Mieni ze 

wszystkich śmieci, które zostały wyrzucone tam na przestrze-
ni ostatnich kilku miesięcy. Śmieci posprzątano na odcinku 
od Boryszewa do Emowa. Jak informuje Katarzyna PLISZ-
CZYŃSKA – inicjatorka akcji, zebrali ponad 15 worków wy-
pełnionych śmieciami – były to głównie opakowania po sło-
dyczach, butelki, nie zbrakło również metalowych puszek. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji, którzy przyczy-
niają się do tego, że nasza gmina staje się ładniejsza, a przede 
wszystkim czystsza. Zachęcamy mieszkańców pozostałych 
miejscowości do organizowania takich spontanicznych akcji, 
w których zawsze służymy pomocą.                                  

redakcJa

tukontakt@wiazowna.pl

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że okres wakacyjny sprzyja odpoczynkowi nad wodą. Podczas relaksu 
wszyscy pamiętamy o zasadach bezpieczeństwa, ale już niekoniecznie o zasadach zachowania porządku. 
Nie jest żadną tajemnicą, że w okolicach rzeki Mieni kwestia czystości pozostawia wiele do życzenia. 
Mieszkańcy Wiązowny postanowili zakasać rękawy i po wakacjach wspólnie oczyścić okolice rzeki. 



POWIĄZANIA       PAŹDZIERNIK  2016 23

Od 16 do 18 września sprzątali 
mieszkańcy 10 sołectw (Czar-

nówki, Glinianki II, Izabeli, Malca-
nowa, Rzakty, Stefanówki, Wiązowny 
Kościelnej i Gminnej, Zakrętu, Ża-
nęcina). W akcję włączyły się dzieci 
i opiekunowie 6 placówek oświato-
wych (Przedszkola „Pod Stumilowym 
Lasem” w Pęclinie, Przedszkola Nie-
publicznego i Żłobka „Małe Stópki”, 
Przedszkola Niepublicznego „Kangu-
rek”, Szkoły Podstawowej im. Win-
centego Witosa w Gliniance, Gimna-
zjum z oddziałami dwujęzycznymi im. 
Jana Pawła II w Gliniance, Zespołu 

Sprzątanie Świata
Dwa dni sprzątania. 242 worki pełne śmieci. Tak wyglądała akcja 
„Sprzątanie Świata – Polska 2016” na terenie naszej gminy. Polskę 
sprzątaliśmy już 23. raz. Od kilku lat w akcję włączają się też miesz-
kańcy naszej okolicy.

śRODOwiSkO

Szkolno - Gimnazjalnego w Wiązow-
nie) oraz Klub Sportowy Glinianka. 
Na zdjęciach przedstawiamy dzieci ze 
szkoły podstawowej w Gliniance oraz 
przedszkola Pod Stumilowym Lasem 
w Pęclinie i Niepublicznego Przed-
szkola „Kangurek” w Wiązownie, 
biorące udział w akcji.

Dziękujemy! Bez Państwa zaangażo-
wania nie udało by się posprzątać tak 
wielu miejsc!                                  

anna sawińska

a.sawinska@wiazowna.pl
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Lekcja ze słownikiem

Po lekcji przyszedł czas, by sprawdzić nowo na-
byte umiejętności. Uczniowie na zmianę szukali 

haseł w różnych słownikach. Na zakończenie lekcji 
dzieci namalowały prace plastyczne na międzynaro-
dowy konkurs „Słoneczna zakładka 2016”. Tematem 
przewodnim był „Mój widok z okna”.

Wszystkim bardzo dziękujemy i zapraszamy do bi-
blioteki.                                                                 

teresa napery

BiBliotekaw@wp.pl

Uczniowie klas piątych ze szkoły podstawowej w Wią-
zownie 15 września uczestniczyli w lekcji bibliotecznej 
„Poznajemy rodzaje słowników”. Uczyli się poprawne-
go i sprawnego posługiwania się tymi pomocami nauko-
wymi. 

Uczniowie na zmianę szukali haseł

Malowanie prac na konkurs

Witam!
Jestem mamą dwójki dzieci, które uczest-

niczyły w koloniach „Wakacje blisko domu”  
w Gliniance i Woli Karczewskiej. Chciałabym 
bardzo podziękować za zorganizowanie tych ko-
lonii i wyrazić nadzieję, że program będzie konty-
nuowany w przyszłych latach. 
Dzięki „Wakacjom blisko domu” mieliśmy za-
pewnioną dobrą opiekę nad dziećmi w czasie 
pracy. Godziny 8-16 to minimum dla pracujących 
rodziców, takich jak ja. Ten program to naprawdę 
ogromna pomoc i wsparcie dla rodziców. I jest to 
nie tylko moja opinia, ale także innych znanych 
mi rodziców.
Moje dzieci spędziły ten czas w placówkach, do 
których na co dzień nie chodzą. To sprawiło, że 
w nowym miejscu nie myślały o szkolnych obo-
wiązkach i w pełni cieszyły się wakacjami. Dzieci 
były bardzo zadowolone i nie zawsze chciały wra-
cać do domu, gdy po nie przychodziłam :). Panie 
opiekunki miały świetny kontakt z dziećmi. Jestem 
pod dużym wrażeniem programu przygotowane-
go dla dzieci, było mnóstwo ciekawych zajęć i wy-
cieczek w przystępnych cenach. Te kolonie umoż-
liwiły nam spędzenie urlopu całą rodziną, dzieci 
miały oboje rodziców na raz :). Nie musieliśmy  
z mężem dzielić się urlopem.
Jeszcze raz dziękuję za elastyczność i otwartość  
a także za wakacyjną atmosferę kolonii.
Szczególne podziękowania dla Pani ze Szkoły  
w Gliniance (której imienia niestety nie pamię-
tam, ale wiem, że mieszka w Dziechcińcu) za cie-
płe, dobre serce i zaangażowanie.

Pozdrawiam
Sylwia S. 

Podsumowanie
„Wakacji blisko domu”
Wakacje dobiegły końca, pozostały ciepłe wspomnienia, pra-
ce plastyczne, zdjęcia i mnóstwo dobrej energii. Półkolonie  
w szkołach, Gminnym Ośrodku Kultury i świetlicach wiej-
skich upłynęły ciekawie, mądrze i rozwojowo.

Finał „Wakacji 
blisko domu” za 

nami. W środę 14 
września w Urzędzie 
odbyło się wręczenie 
dyplomów oraz po-
dziękowań dla opie-
kunów. To pierwsza 
letnia akcja zorgani-
zowana przez Gminę 
Wiązowna. Półko-
lonie odbywały się  
w pięciu turnusach od poniedziałku do piątku. Program w poszczegól-
nych szkołach został tak zaplanowany i przygotowany, aby dzieci miały 
możliwość robienia każdego dnia coś innego, ciekawego i niepowtarzal-
nego. W zajęciach wzięło udział 560 dzieci. 
„Wakacje blisko domu” były finansowane z budżetu Gminy Wiązowna – 
ok. 60 tys. zł. i z opłat ponoszonych przez rodziców (10 zł za tygodniowy 
turnus). Dziś już wiemy, że to dobrze wydane pieniądze! O czym przeko-
nuje nas m.in. list, który dostaliśmy od mieszkanki gminy.                  

redakcJa

tukontakt@wiazowna.pl

Wnioski oraz propozycje dotyczące akcji 
przedstawia Roman Sadowski -instruktor gry 
na gitarze w GOK-u
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Witaj szkoło!

W najnowszej z naszych szkół, w Malcanowie, jest 
już 9 klas. Uczy się tam prawie 160 dzieci. Ta 

szkoła jest ciągle rozbudowywana. W tym roku szkolnym 
oddane do użytku zostało nowe skrzydło. W przyszłym 
roku oddana będzie pierwsza w gminie pełnowymiarowa 
hala sportowa. Koszt całej inwestycji to ponad 14 mln zł.
Liczba dzieci w naszych szkołach rośnie z roku na rok. 
Jeszcze 10 lat temu uczyło się u nas ponad 1300 dzieci. 
W roku 2010 było ich już 1533. Wydatki na edukacje sta-

Rok szkolny w naszej gminie w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach rozpoczęło prawie 
1900 uczniów. Najwięcej bo ponad 600 uczy się w zespole szkół w Wiązownie. Gmina zapewnia opiekę  
i edukację dla prawie 500 najmłodszych dzieci w przedszkolach i oddziałach „0”. 

Rozpoczęcie roku szkolnego ZSG Wiązowna

nowią jedną z największych pozycji w naszym budżecie, 
tj. ok. 45 proc. całego budżetu. Między innymi dlatego tak 
ważne jest meldowanie się i płacenie podatków w naszej 
gminie. Dzięki wpływom z podatków możemy nieustannie 
rozbudowywać, remontować, powiększać i przystosowy-
wać do nowych potrzeb wszystkie z naszych szkół i przed-
szkoli.                                                                               

redakcJa

tukontakt@wiazowna.pl

Rozpoczęcie roku szkolnego  
w Zakręcie

Rozpoczęcie roku szkolnego w SP Glinianka
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Bramki na boisku  
w Pęclinie
Mieszkańcom Pęclina bardzo zależało 
na tym, by mieć w swojej okolicy miej-
sce, gdzie będą mogli grać w piłkę nożną. 
Działkę pod boisko bezpłatnie użyczył je-
den z mieszkańców – Jacek KĄKOL. 

Z budżetu gminy zakupiono dwie bramki 
(koszt 2500 zł). Mieszkańcy sami je przy-

wieźli na miejsce, zamontowali, a teraz dbają  
i o bramki, i o użyczony bezpłatnie teren. Np. 
sami koszą tam trawę. Na zrealizowanie pomy-
słu potrzeba było zaledwie kilku dni. Właściciel 
terenu deklaruje chęć współpracy, a mieszkańcy 
myślą o stowarzyszeniu sportowym.                

redakcJa

tukontakt@wiazowna.pl

Inauguracja Wiązowskiej
Ligi Siódemek Piłkarskich
W sobotę 17 września br. na boisku Orlik w Zakręcie 
odbyły się pierwsze mecze w Wiązowskiej Lidze Siódemek 
Piłkarskich.

Jako pierwsze na boisku pojawiły się ekipy z Zakrętu: Ostre Grzyby 
oraz FC Sągorsi. Derby sołectwa zakończyły się wysokim zwycię-

stwem drużyny Ostre 
Grzyby 7:2. W drugim 
meczu drużyna Los 
Majdanos pokonała 
Olcskul 5:3. Wyniki: 
Ostre Grzyby – FC 
Sągorsi 7:2 (bramki: 
Filip CHMIELEW-
SKI 4, Jan KURKUS 
2, Wojciech SOBO-
LEWSKI 1 – Daniel 
ŚPIEWAKOWSKI  
i Jan JENDRYKA po 
1) Los Majdanos – 
Olcskul 5:3 (bramki: 
Robert KULMIŃSKI 3, Krystian SZYMAŃSKI i Maciej BIAŁEC-
KI po 1 – Jarosław SKWARA 2, Jakub KUŚMIERZ 1).
W sprawie zgłoszenia drużyny do WLS prosimy o kontakt  
z lokalnym animatorem sportu Jackiem SKWARĄ, tel. 887-503-035,  
e-mail: vilis@vp.pl                                                                       

Michał Białek

M.Bialek@wiazowna.pl

Drużyny Ostre Grzyby i FC Sągorsi  po meczu 
pozowali do wspólnego zdjęcia

Boisko w Pęclinie
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II Spartakiada Seniorów w gminie Wiązowna

Po uroczystym otwarciu rozpoczęły się konkurencje spor-
towe. Startować można było w kilku dyscyplinach. Ze 

względu na upalną pogodę konkurencje były mniej dynamicz-
ne, dostosowane do wieku i sprawności seniorów. Na począt-
ku odbył się marsz z kijkami, następnie bieg na 40 m, strzały 
na bramkę, rzuty woreczkami do celu, tor przeszkód, rzuty 
do kosza i rzuty do tarczy. Wszystkie dyscypliny cieszyły się 
powodzeniem, a walka była bardzo wyrównana. 
Przygotowaniem stadionu do przeprowadzenia spartakiady 
i profesjonalną obsługą sędziowską poszczególnych konku-
rencji zajęli się nauczyciele wychowania fizycznego - Zenon 
KWIATKOWSKI, Krzysztof ŚLUSARCZYK i Wojciech 
DOMAN.
Nagłośnienie i oprawę muzyczną przygotował sołtys wsi Gli-
nianka Paweł ZAWADKA.
Po zakończeniu zawodów odbyły się dekoracje. Osoby, któ-
re stanęły na podium otrzymały medale i dyplomy, a po-
zostali dyplomy uczestnictwa i okolicznościowe znaczki. 
Medalami wyróżnione zostały również najstarsze seniorki 
naszego Stowarzyszenia. 
Gratulacje i podziękowania zarówno zawodnikom jak  
i organizatorom złożyli Wójt Janusz BUDNY i Przewodni-
cząca Rady Gminy Renata FALIŃSKA.
Było również wspólne biesiadowanie. SPARTAKIADĘ 
GLINIANKA 2016 w ramach wolontariatu zorganizo-
wali członkowie stowarzyszenia Bądźmy Razem”.
Gratulacje dla wszystkich seniorów, podziękowania za 
pomoc i gościnę dla dyrektor Teresy BĄK oraz pracow-
ników Szkoły Podstawowej w Gliniance.
Spartakiada seniorów jest organizowana przez Stowa-
rzyszenie seniorów „Bądźmy Razem” w ramach pro-
jektu „Aktywny i sprawny fizycznie, szczęśliwy senior  
w Gminie Wiązowna”. Pro-
jekt jest współfinansowany 
przez Gminę Wiązowna.
                                        

wanda witkowska

sekretarz stowarzyszenia  

10 września 2016 roku na stadionie przy Szkole Podstawowej w Gliniance została zorganizowana  
II Spartakiada Seniorów. Imprezę rozpoczął radosny przemarsz wszystkich uczestników wokół stadio-
nu. Tradycyjnie odśpiewano specjalnie przygotowany na tę okazję hymn. 
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Gminna Biblioteka Publiczna poleca...
M a r e k 
Hłasko – 
„Wilk”- 
Wilk to 
h i s t o r i a 
c h ł o p a k a  
z Marymon-
tu, dorasta-
jącego w 
dwudziesto-
leciu mię-
dzywojennym. Rysiek Lewandowski 
mieszka w biednej dzielnicy. Środo-
wisko lumpenproletariatu to głównie 
złodzieje i bezrobotni, bezustannie 
szukający okazji do zarobienia kilku 
groszy. Młody człowiek, zapatrzony 
w westerny, szuka dla siebie szlachet-
nego wzorca do naśladowania. Śni o 
lepszym życiu, nie do końca wiedząc, 
czym to „lepsze życie” ma być.
Dostępna w bibliotece w Gliniance.

Eibuszyc S. 
- „ P a m i ę ć 
jest naszym 
domem” - to 
przejmujące 
w s p o m n i e -
nia żydów-
ki Romy 
Ta l a s i e w i -
cz-Eibuszyc 
urodzonej w 
Polsce pod 
koniec I wojny, dorastającej w War-
szawie. Po wybuchu II wojny prze-
dostaje się do Związku Radzieckiego  
i tam walczy o przetrwanie. Pamięt-
nik przeplatany wspomnieniami cór-
ki, przedstawia zmagania żydowskiej 
rodziny, która po Holokauście próbuje 
odbudować swoje życie . Książka jest 
też świadectwem niezwykłej odwagi  
i wytrwałości Romy, która nie zatraci-
ła woli życia. 
Dostępna w bibliotece w Duchnowie.

Skrzypek A. 
„Mądry ro-
dzic to mądre  
i szczęśliwe 
dziecko”- jak 
wychowywać 
dzieci, żeby 
były szczę-
śliwe, mądre 
i dobre? To 
o d w i e c z n e 
pytanie troskliwych rodziców było 
motywem napisania książki, która 
jest nie tylko podręcznikiem mądrego 
wychowania, ale również opowieścią  
o radościach i trudach macierzyń-
stwa. Książka - matki, żony i lekarza -  
z całą pewnością spełni oczekiwania 
tych, którzy poszukują pomysłów na 
wychowanie dzieci tak, by było ono 
sukcesem i rodzicielską radością.
Dostępna w bibliotece w Wiązownie.
                                                        

teresa naperty

czytelnikw@wp.pl

Dzień z Henrykiem Sienkiewiczem

Nasz gość z pasją opowiadał o bio-
grafii pisarza najpierw w biblio-

tece w Wiązownie, do której zaprosili-
śmy uczniów ze szkoły w Wiązownie, 
potem w Duchnowie, którą odwie-
dziły dzieci ze szkoły w Brzezinach, 
oraz w Gliniance, do której zaprosili-
śmy dzieci z tamtejszej podstawówki. 
Byliśmy też w Domu Senior-Wigor  
w Woli Karczewskiej.

Maciej CYBULSKI pokazał nam Hen-
ryka SIENKIEWICZA nie tylko jako 
znakomitego pisarza, ale również jako 
społecznika i patriotę tęskniącego za 
wolną Polską. Dla wielu uczestników 
spotkań była to pierwsza okazja, by 
poznać szczegóły jego biografii. Teraz 
młodzież marzy o wycieczce do mu-
zeum w Woli Okrzejskiej.               

Marzena kopka

BiBliotekaw@wp.pl

Jaki był? O czym marzył? Jak tworzył Henryk SIENKIEWICZ? Tego można było się dowiedzieć  
6 września w naszych bibliotekach. Opowiadał o tym dyrektor Muzeum Henryka SIENKIEWICZA  
z Woli Okrzejskiej - Maciej CYBULSKI.

Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała wykładu
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Powieść „Quo Vadis” została wy-
brana przez Polaków do wspól-

nego czytania w tegorocznej odsłonie 
akcji, w internetowym głosowaniu  
w lutym tego roku. Tegoroczna akcja 
nawiązuje jednocześnie do ustano-
wionego przez Sejm i Senat RP Roku 
Henryka SIENKIEWICZA. W 2016 r. 
przypada bowiem 170. rocznica uro-
dzin i 100. rocznica śmierci pisarza.

W sobotę 3 września  
o godz. 11.00 w GOK roz-
poczęliśmy wspólne czy-
tanie „Quo Vadis”. Wy-
darzenie otworzył piękną 
interpretacją dzieła aktor te-
atralny - Wojciech MACH-
NICKI. Fragmenty powie-
ści z podziałem na role 
przygotowane przy współ-
pracy z radną i polonistką 
Bogumiłą MAJEWSKĄ, 
kontynuowały nauczyciel-
ki i uczniowie ze szkoły  
w Wiązownie, mieszkań-
cy, członkowie Stowarzy-
szenia Seniorów „Bądźmy 
Razem”, pracownicy bi-
blioteki oraz  wójt - Janusz 
BUDNY ze współpracow-
nikami oraz przewodni-
czącą rady – Renatą FA-
LIŃSKĄ. Uwieńczeniem 
akcji było stemplowanie 
własnych egzemplarzy 
„Quo vadis” okolicznościo-
wą pieczęcią, otrzymaną od 
Prezydenta RP. 

Narodowe czytanie 
Biblioteka Publiczna w Wiązownie po raz piąty włączyła się w ogólnopolską akcję 
Narodowego Czytania, zainicjowaną przez Prezydenta RP Bronisława KOMOROW-
SKIEGO i kontynuowaną przez Prezydenta RP Andrzeja DUDĘ.

Dotychczas w ramach akcji „Narodo-
we Czytanie” czytano wspólnie: „Pana 
Tadeusza” Adama MICKIEWICZA 
(w 2012), dzieła Aleksandra 
FREDRY (2013), „Trylogię” 
Henryka SIENKIEWICZA 
(2014) oraz „Lalkę” Bolesława 
PRUSA (2015).                     

   teresa naperty

czytelnikw@wp.pl
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Wiązowski Zlot 
Turystyczny
Wyprawy piesze  
i rowerowe po tere-
nie Gminy Wiązowna 

m.in. Rowerowy szlak “drewnia-
ny” -  Izba Regionalna Glinianka, 
Kościół pw. Świętego Wawrzyńca, 
Pomnik Nepomucena i most lino-
wy w Kopkach, rzeźby w Pęclinie. 
Ognisko integracyjne na placu za 
budynkiem OSP w Wiązownie
Szczegóły: www.gok-wiazowna.pl, 
http://stowarzyszeniewiezy.blog.pl/
 

godz. 18:00-19:00
Sala Widowiskowa 
GOK Wiązowna,  
ul. Kościelna 41
Dzień Zdrowia 

Psychicznego
Wystawa przygotowana przez pod-
opiecznych Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Radiówku

30
października

kuLtuRA

30
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Będzie się działo...

8
października

15
października

10
października

21 
października

13
października

29
października

22
października

Święto Sójki Glinieckiej

Ale to opis bardzo ogólny. Każda 
gospodyni ma własny przepis, 

swój sposób i metodę przygotowania 
sójki. Stąd pomysł na konkurs. Kon-
kurs na „Najsmaczniejszą Sójkę Gli-
niecką”, podobnie jak Święto Sójki 
doczekał się już piątej edycji (18.09). 
W tym roku wygrała Bogusława 
ŁYCZKOWSKA. Jury oceniało wiel-
kość, wygląd, kształt i aromat. W cza-
sie imprezy można było spróbować jak 
smakują prawdziwe sójki. Można było 
ale krótko. Bo już po kilkudziesięciu 
minutach nie było po nich śladu.

Na placu wokół Izby Regionalnej 
w Gliniance zgromadzili się, także 
przedstawiciele tzw. ginących zawo-
dów. Warsztaty przygotowali: kowal, 
wikliniarz, rzeźbiarz, osoba produku-
jąca grabie, pokazano proces obróbki 
lnu. Dzieci chętnie wyplatały wikli-
nowe dekoracje, dorośli próbowali sił 
przy kuźni plenerowej. Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Glinianki, 
Zespół Śpiewaczy „Mlądz”, dzieci  
i młodzież z glinieckich szkół, zespół 
ludowy „Mazowszaki” – wszyscy  
w barwnych strojach ludowych wspól-

Prawdziwa sójka powinna mieć niezbyt grubą, złoto brązową skór-
kę z ciasta drożdżowego, a w środku nie za bardzo zwięzły farsz  
z kapusty kiszonej i grzybów – tak mówią mieszkanki naszej gminy, 
które od lat przygotowują tradycyjne sójki. 

godz. 9:00
Powiatowy Młodzie-
żowy Dom Kultury  
w Otwocku, ul. Ponia-
towskiego 10

XIII Powiatowy Konkurs Kraso-
mówczy „Poznajemy swoją małą 
ojczyznę”
 

godz. 18:00 
Dom Kultury “Nad 
Świdrem” w Woli 
Karczewskiej
Premiera Sztuki 

“Skrzypek na dachu” w wykona-
niu Wiązowskiego Teatru Muzycz-
nego

godz. 18:00
Powiatowy Młodzie-
żowy Dom Kultury  
w Otwocku, ul. Ponia-
towskiego 10

Występ kabaretu Ani Mru Mru - 
Skurcz!  Cena biletu 60,00 zł

29
października

godz. 14:00
Galeria Więzy ul. Lu-
belska 29
Wernisaż wysta-
wy “Sztuka czarnej 
Afryki”
 
godz. 15:00 – 18:00 
Sala Widowiskowa 
GOK Wiązowna,  
ul. Kościelna 41
Warsztaty gitarowe

Prowadzący: Leszek Cichoński, 
Dariusz Świtalski, Roman Sa-
dowski
Wiązowskie bicie rekordu w ilości 
osób jednocześnie grających na gi-
tarze utwór “Hey Joe”

godz. 19:00 
Sala Widowiskowa 
GOK Wiązowna,  
ul. Kościelna 41

Koncert akustyczny 
Leszek Cichoński
 

godz. 19:00
Hotel Brant, Majdan, 
ul. Równa 20

Koncert charytatywny 

Udział zapowiedzieli: Jerzy Sty-
czyński, Marek Raduli, Piotr Zan-
der, Andrzej “e-moll” Kowalczyk, 
Krzysztof Misiak, Mieczysław Ju-
recki

nie muzykowali. Wydarzeniem dnia był 
koncert zespołu „Kapela Drewutnia”. 
Wielką niespodzianką była obecność 
członków Otwockiego Klubu Pojaz-
dów Zabytkowych z Otwocka „Old-
timer”. To była świetna lekcja historii  
i tradycji. Do zobaczenia za rok!    

paulina sokół

gok@gok-wiazowna.pl 

www.tuwiazowna.pl
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