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Rekordowy Półmaraton!
37. edycja Półmaratonu Wiązowskiego była największa z dotychczasowych. 5 marca w
Wiązownie było ponad 2,5 tysiąca zawodników i zawodniczek.

Piękna, wiosenna pogoda przyciągnęła również wielu młodych
adeptów biegania - 412 w biegach
młodzieżowych oraz 349 w Biegu
Krasnoludków.

Bieg główny, na dystansie 21,097
km ukończyło 1369 biegaczy, to o
10% więcej niż przed rokiem! Rekordowa pod względem frekwencji była też Wiązowska 5-tka, którą
ukończyło 703 biegaczy. Najszybciej na mecie biegu głównego zameldowali się: Andriej STARŻYŃSKI, a wśród kobiet - Angelika
MACH. W Wiązowskiej 5 – tce: Damian ROSZKO i Katarzyna RUTKOWSKA. Najszybsi mieszkańcy
naszej gminy to: Agnieszka WÓJCIK z Glinianki, Hubert URBAN z
Duchnowa.

Nasi uczniowie osiągnęli znakomite wyniki w Małym Półmaratonie:
II m. – Weronika NIEMOŃSKA
z Wiązowny, 1500 m
oraz Małym Ćwierćmaratonie:
I m. – Hanna JÓŹWICKA
z SP Wiązowna, 300 m
II m. – Ola PUSTAŁA
z SP Malcanów, 300 m
II m. – Dawid KĄKOL
z SP Glinianka, 600 m
III m. – Max JÓŻWICKI
z SP Wiązowna
III m. – Mateusz KUZIOLA
z Glinianki, 300 m

Dzięki pomocy sponsorów możemy pielęgnować tak wspaniałą inicjatywę, jaką jest bieganie. Już po raz 37 dzięki tej współpracy biegacze
z całego kraju mogli poznać naszą gminę. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna.
Dziękujemy: Sponsorom i Darczyńcom, Ochotniczym Strażom Pożarnym
z Glinianki, Malcanowa iWiązowny, Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku i Posterunkowi Policji w Wiązownie, Oddziałowi Specjalnemu Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Zespołowi Szkolno – Gimnazjalnemu wWiązownie i pozostałym placówkom oświatowym z terenu gminy, Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji, KS ADVIT Wiązowna, Centrum Wo-

Specjalnie dla Teosia pobiegł Robert Korzeniowski, nasz 4 krotny medalista olimpijski

Jesteśmy wdzięczni sponsorom,
którzy wsparli nas finansowo oraz
tym, którzy poświęcili swój czas
współorganizując 37. Półmaraton
Wiązowski. Dziękujemy też zawodnikom za udział, za miłe słowa i zapewnienia, że wrócą do nas za rok.
Motywuje nas to do coraz lepszej

pracy. Chcemy, aby każdy kolejny
Półmaraton był jeszcze lepszy! A kolejny już 4 marca 2018 r. - już dziś
serdecznie zapraszamy!

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

lontariatu w Radiówku, Zespołowej Praktyce Lekarzy Rodzinnych w
Wiązownie, mieszkańcom sołectw: Dziechciniec, Glinianka, Lipowo, Malcanów, Pęclin i Żanęcin oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie wydarzenia.
Dziękujemy za okazane wparcie. To dzięki Wam możemy organizować kolejne edycje Półmaratonu Wiązowskiego na coraz to wyższym poziomie.
w im. Organizatorów
Anna Rosłaniec
Dyrektor Półmaratonu Wiązowskiego
a.rosłaniec@wiazowna.pl

DZIĘKUJEMY ZA POMOC W ZORGANIZOWANIU
37. PÓŁMARATONU WIĄZOWSKIEGO!
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10 czerwca i 27 sierpnia – te daty
z pewnością zapiszą się tłustym
drukiem na kartach historii
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Wiązownie i Gliniance. Powód?
Właśnie wtedy jednostki będą
obchodziły uroczystości 100 - lecia istnienia.

Mieszkańcy gminy zawsze mogą liczyć na pomoc strażaków ochotników, a teraz to oni potrzebują naszej
pomocy. W związku z tym, zwracamy się z prośbą do mieszkańców i
przedsiębiorców o wsparcie finansowe zakupu sztandaru oraz wydarzeń towarzyszących jubileuszom 100 – leci OSP.

Wersja elektroniczna gazety:
www.tuwiazowna.pl
Nakład: 2.500 egz.

Wbij gwoźdź w sztandar

Ten zaszczytny jubileusz upamiętnić chcemy nadaniem nowego
sztandaru dla OSP Glinianka. Póki co
brakuje jednak na to pieniędzy,
dlatego potrzebne jest wsparcie
ludzi dobrej woli.
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Lidia Piotrowska, Michał Białek – Kolegium Redakcyjne
Joanna Iwańska - Sekretarz Redakcji
Materiały nadesłali: Marek Bajson, Anna Bogucka, Waldemar Burtkiewicz, Janusz Chaber, Kamila Dębkowska, Joanna Filimonow, Anna
Gałkowska, Krystian Herncisz, Joanna Iwańska, Agnieszka Kijowska, Daniel Kaczyński, Marzena Kopka, Zenon Kwiatkowski, Agnieszka
Łapiak, Tomasz Mielnicki, Teresa Naperty, Anna Niedźwiecka – Jędrzejewska (kolorowanka), Olga Nowak, Aleksandra Rutkowska, Kamil Sitek, Jacek Skwara, Paulina Sokół, Krzysztof Ślusarczyk, Jan
Wierzbicki, Paula Woźnica, Urszula Wróblewska
Skład: Dariusz Dalaszyński
Druk: Poligrafia GREG Grzegorz Sitek, www.greg-drukarnia.pl
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych
tekstów oraz nie zwraca materiałów niewykorzystanych.

Darczyńcy i sponsorzy zostaną upamiętnieni na pamiątkowych gwoździach do sztandaru, a także w materiałach informacyjnych, dotyczących obchodów jubileuszu.
Środki finansowe na sztandar oraz uroczystość jego wręczenia można przesyłać na konto OSP Glinianka, 28 8001 0005 2003 0020 0127 0002 (BS Otwock), wpisując w tytule przelewu„100 lat OSP Glinianka”.
Szczegółowych ustaleń można dokonywać z Joanną Iwańską z Wydziału Spraw Społecznych, tel. 22 512 5 832, e-mail: j.iwanska@wiazowna.pl.
Z góry serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc!

Redakcja
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Numer zamknięto i oddano do druku 8.03.2017 r.
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Umowę podpisali od lewej: M. Józefczuk, J. Werle, J. Budny, A. Matuszewska, K. Kuniewicz, M. Tobiacelli, R. Makuch, A. Depo - Staniszewska

RUSZA GIGANTYCZNA INWESTYCJA!
Jednoczesna rozbudowa trzech szkół podstawowych - w Gliniance, Wiązownie i Zakręcie. Poważny remont w gimnazjum w Gliniance. Adaptacja świetlicy w Woli Duckiej. Gigantyczny budżet - ponad 70 mln zł i ekspresowe tempo – 18 miesięcy od chwili podpisania umowy.
Uruchomiliśmy największy w historii naszej
gminy kompleksowy system modernizacji naszych szkół. Za półtora roku we wszystkich
szkołach w gminie dzieci będą się uczyły tylko
na jedną zmianę! Co roku przybywa 200 mieszkańców. Rośnie też liczba dzieci, które chodzą do
naszych szkół. Od kilku lat szkoły w Zakręcie, Gliniance i Wiązownie są przepełnione. Rozwiązanie tego problemu było jednym z największych
wyzwań naszego samorządu.
Na rozbudowę szkół potrzebowaliśmy 70 mln zł. To
gigantyczna suma, której nie ma w kasie gminy.
Mogliśmy rozłożyć modernizację na wiele lat, rozbudowując po kolei każdą szkołę. Ale to oznaczałoby, że przebudowy potrwałyby przynajmniej
5 lat i w tym czasie nie wystarczy nam pieniędzy
na żadne inne inwestycje. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozwiązanie bardziej śmiałe i nie stosowane dotąd na naszym terenie. Rozbudujemy
nasze szkoły w systemie partnerstwa publiczno prywatnego - mówi wójt Janusz Budny. To oznacza, że pieniądze na inwestycje wyłożą prywatni
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przedsiębiorcy. To oni sfinansują i przeprowadzą
budowy jednocześnie we wszystkich szkołach.
Będziemy spłacali te inwestycje do 2033 roku.
Rocznie będziemy na ten cel wydawali z budżetu
gminy ok. 3,8 mln zł mln zł (raty nie są równe).
Wkład własny w inwestycje w wysokości ok. 10
mln zł oraz dofinansowanie na termomodernizację budynku gimnazjum w Gliniance i ZSG w
Wiązownie, które pozyskaliśmy z UE obniżą wysokość rat. To oznacza, że przez ten cały czas nadal zostaną nam pieniądze na inne cele. I że remonty szkół nie zablokują rozwoju gminy w innych obszarach. Przygotowanie tych inwestycji
zajęło nam ponad rok. To skomplikowany i trudny proces, ale jestem przekonany, że to się po
prostu opłaci. Nasze dzieci nie mogą dłużej
uczyć się na dwie zmiany. Nie możemy dłużej zastanawiać się, co jest bardziej potrzebne: szatnia
czy sala lekcyjna – dodaje wójt. Nie wyobrażam

sobie też podejmowania decyzji, które dzieci są
ważniejsze: te z Zakrętu czy te z Glinianki i
którą szkołę w związku z tym rozbudować jako
pierwszą. Stąd nasze starania o to, by zrobić to
kompleksowo i szybko.
W naszej gminie potrzebne są śmiałe plany i odważne działania, które na trwałe podniosą poziom życia mieszkańców. Postępowanie w formie dialogu konkurencyjnego na rozbudowę
szkół wygrało konsorcjum, w skład którego
wchodzą: Siemens Sp. z o.o., WARBUD S.A., Siemens Finance Sp. z o.o. oraz WARBUD PPP6 Sp.
z o.o. Wybrany partner już 10 razy realizował inwestycje z samorządami i rządem w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego i ma ugruntowaną pozycję na rynku, co gwarantuje nam terminową i rzetelną obsługę. Budynki będą nie tylko wyremontowane i rozbudowane, ale przede
wszystkim zostanie w nich przeprowadzona

Gimnazjum w Gliniance, mimo że od września będzie częścią szkoły podstawowej, także przejdzie termomodernizację
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termomodernizacja. Zostaną wyposażone w
nowoczesne systemy grzewcze, odnawialne
źródła energii. Będą ocieplone w taki sposób, by
zmniejszyć zużycie energii potrzebnej do ich
ogrzania. To po pierwsze znacznie obniży koszty utrzymania budynków (zaoszczędzone pieniądze pozwolą spłacać miesięczne raty), a po
drugie pozwoli zmniejszyć ilość CO2, który emitowany jest do atmosfery.
Rozbudowa szkół będzie trwała także w czasie
roku szkolnego. Zacznie się przed wakacjami i będzie trwała także w roku szkolnym 2017/2018. To
w oczywisty sposób wpłynie na komfort nauki
i pracy w budynkach szkół w tym czasie. O konkretnych utrudnieniach będziemy Państwa informowali na bieżąco. Liczymy jednak na wyrozumiałość. Sytuacja w najbliższych miesiącach w
naszych szkołach będzie trudniejsza niż zazwyczaj, ale spodziewany efekt jest wart kilku miesięcy wyrzeczeń. Zakres planowanych prac jest
na prawdę imponujący.
Gimnazjum w Gliniance (po reformie edukacji w
budynku uczyć się będą dzieci ze starszych klas
szkoły podstawowej) to przede wszystkim termomodernizacja budynku, w tym modernizacja
instalacji grzewczej, zastosowanie odzysku ciepła
z systemu wentylacji mechanicznej, wymiana
drzwi, ocieplenie stropu, wykorzystanie zewnętrznych pomp ciepła jako podstawowego
źródła ciepła; instalacja fotowoltaiczna; adaptacja
strychu na 4 sale dydaktyczne z zapleczami, wykonanie ciągów pieszych i chodników; budowa
oświetlenia od ul. Napoleońskiej do szkoły oraz
budowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej
nr 2709W do budynku szkoły wraz z parkingiem
oraz odwodnieniem terenu.
Szkoła Podstawowa w Gliniance: przebudowa istniejącego budynku, budowa nowego skrzydła (6
sal) i sali gimnastycznej z areną gry 28 x 15 m. Docelowo w szkole będzie można prowadzić 12 oddziałów szkoły podstawowej oraz 6 oddziałów
przedszkolnych. Przewidziana jest także rozbiórka budynku parterowego i gospodarczego,
ocieplenie ścian i stropodachu (rozbiórka ist-

Świetlica w Woli Duckiej będzie nie do poznania

sporządzania na miejscu posiłków dla ok. 400
uczniów oraz stołówkę. Przy szkole przebudowane zostaną parkingi i chodniki.

Szkoła Podstawowa w Gliniance

niejącego docieplenia i położenie nowego), wymiana drzwi i okien, dachu i posadzki, modernizacja instalacji grzewczej (pompa ciepła i kocioł olejowy), ciepłej wody użytkowej i instalacji elektrycznej.
Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Wiązownie
(stanie się szkołą podstawową): w tym obiekcie
zostanie wykonana termomodernizacja budynku i rozbudowa szkoły o nowe skrzydło. W zakresie termomodernizacji zakłada się wymianę
źródeł ciepła i instalacji centralnego ogrzewania,
modernizację i rozbudowę systemu wentylacji
mechanicznej z zastosowaniem odzysku ciepła,
wymianę instalacji ciepłej wody, oświetlenia na
energooszczędne oraz wymianę drzwi zewnętrznych i okien. Szkoła uzyska docelowo dla
dzieci starszych 22 sale lekcyjne a dla nauczania
początkowego 9 sal, a także elementy małej architektury (ławki, stojaki na rowery itp.). Stołówka
będzie mogła jednorazowo wydać posiłki dla 175
dzieci (1/2 szkoły). Szkoła będzie w pełni dostępna dla uczniów niepełnosprawnych.
Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Zakręcie (stanie
się szkołą podstawową): tu przewidziano termomodernizację budynku, w tym wymianę
drzwi zewnętrznych i okien, modernizację źródła
ciepła (wysoko kondensacyjny kocioł gazowy),
modernizację instalacji, w tym grzewczej i ciepłej
wody, elektrycznej i wentylacji mechanicznej. Powstanie nowe skrzydło, w którym znajdzie się 19
sal lekcyjnych z zapleczami na pomoce dydaktyczne, w tym dedykowane pracownie tematyczne (komputerowa, matematyczno- przyrodnicza, fizyczno-chemiczna) oraz 6 sal do
edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto przewidziano tam kuchnię przystosowaną do

Przedszkole i świetlica w Woli Duckiej: powstaną
4 oddziały przedszkolne i sala wielofunkcyjna na
potrzeby świetlicy. Teren wokół budynku zostanie
zagospodarowany, a sam budynek ocieplony i
wyposażony w instalacje teletechniczną i wentylacyjną.
Zapewnienie przez Wykonawcę gwarantowanych standardów dostępności (komfort użytkowania) tych obiektów oraz uzyskanie gwarantowanych oszczędności i gwarantowanych
maksymalnych poziomów zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej jest zapisane w podpisanej umowie. Niedotrzymane tych warunków
jest zagrożone naliczeniem stosownych kar
umownych.

Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Wiązownie

We wszystkich placówkach zorganizowane zostaną spotkania informacyjne, na których będziemy szczegółowo wyjaśniali wszystkie wątpliwości i przedstawiali plan przeorganizowania pracy szkoły na czas remontu. Do Państwa dyspozycji pozostają także nasi urzędnicy, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące
inwestycji. Więcej informacji o formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego można przeczytać
na stronie: ppp.gov.pl.

Redakcja
ukontakt@wiazowna.pl

Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Zakręcie

www.tuwiazowna.pl
“Powiązania” - miesięcznik samorządowy |

5

MODERNIZACJA I REMONTY

Rys. Anna Niedźwiecka – Jędrzejewska FB: Bzowa Babuleńka.
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Terminy płatności

OŚWIETLENIE ULICZNE

Śmieci:

W tym roku będziemy budowali oświetlenie uliczne w 26 miejscach w naszej gminie. Wydamy na to z budżetu ponad 700 tys. zł.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do wniesienia opłaty za śmieci do
15 dnia każdego miesiąca, w wysokości: zbierane selektywnie – 11 zł (miesięcznie od osoby), zbierane nieselektywnie – 27 zł (miesięcznie od osoby).
Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, użytkowane jedynie przez część
roku zobowiązani są do wniesienia opłaty za śmieci do 15
czerwca danego roku, w wysokości: zbierane selektywnie
– 132 zł (rocznie od domku) zbierane nieselektywnie – 162
zł (rocznie od domku).

Koszty realizacji oświetlenia ulicznego pokrywane będą: ze środków własnych Gminy, z
funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości, w ramach inicjatyw lokalnych ze środków finansowych zadeklarowanych i wniesionych przez mieszkańców. W sumie zainstalujemy 145 lamp wzdłuż dróg gminnych i powiatowych. Łącznie oświetlimy 6,5 km
dróg. Projekty tego oświetlenia powstały w latach ubiegłych.

Zestawienie lokalizacji oświetlenia ulicznego – plan na 2017 rok

Każda nieruchomość ma indywidualny numer rachunku,
na który należy wnosić opłaty za śmieci. Jeśli zgubiłeś informację o numerze swojego konta – zadzwoń: 22 512 58
25. Każdy mieszkaniec może sam sprawdzić, czy nie zalega z opłatą za wywóz śmieci. Można to zrobić on-line na
stronie www.wiazowna.esog.pl.

Podatki:
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne, z wyjątkiem
zobowiązań podatkowych dotyczących nieruchomości
stanowiących współwłasność osób fizycznych i osób
prawnych: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.
Podatek od nieruchomości – osoby prawne oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi: do dnia 15 każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia.
Podatek rolny i leśny: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15
listopada.
Wszelkich informacji i wyjaśnień w sprawach podatkowych
udzielają pracownicy Wydziału Podatków UG Wiązowna,
tel. 22 512 58 42, 22 512 58 43.
Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
W naszym urzędzie można płacić kartą. Umożliwia
to rozliczenie opłaty za wywóz śmieci, podatek od
nieruchomości oraz wszelkiego rodzaju opłaty skarbowe.
Ta drobna zmiana jest dużym ułatwieniem dla
mieszkańców. Wraz z wydłużeniem godzin pracy
urzędu w poniedziałki, akcją „Otwarta sobota” i
urzędnikiem online na stronie internetowej urzędu,
możliwość płacenia kartą ma ułatwić mieszkańcom
naszej gminy załatwianie spraw w urzędzie. W ten
sposób m.in. realizowany jest program przyjaznego
urzędu, co jest jednym z priorytetów obecnego samorządu.

W pięciu miejscach wykonamy i projekty, i zbudujemy oświetlenie. W ten sposób oświetlimy
kolejne 1200 m dróg. W 2017 roku wykonamy też projekty na budowę oświetlenia w 7
lokalizacjach w naszej gminie.
Jan Wierzbicki
j.wierzbicki@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl
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SAMORZĄD

Droga w Boryszewie będzie
asfaltowa

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI
W GMINIE WIĄZOWNA
Bolesławów:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bażantów

Pod koniec marca planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę drogi gminnej
nr 270820W oraz drogi powiatowej nr 2703W w Boryszewie. W ramach budowy drogi gminnej powstanie nowa jezdnia o szerokości 6,0 m i długości 465 m od drogi
wojewódzkiej nr 721 do skrzyżowania z drogami powiatowymi 2703W i 2704W.

Boryszew:
Budowa drogi powiatowej - pomoc rzeczowa dla powiatu
Budowa drogi gminnej

Budowa oświetlenia ulicznego DW721
(Stefanówka- Boryszew)
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej

Ponadto gmina w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego wybuduje odcinek ok. 820 m jezdni o szerokości 6,0 m od drogi gminnej nr 270820W w Boryszewie do
asfaltu w Góraszce. Realizacja zaplanowanych robót usprawni połączenie między drogą
krajową nr 17 a drogą wojewódzką nr 721, a także znacząco poprawi bezpieczeństwo na
tych drogach.
W budżecie gminy zarezerwowano na ten cel łącznie blisko 1,1 mln zł. Zależy nam na szybkim i sprawnym przeprowadzeniu tej newralgicznej inwestycji. Chcemy także mieć nad
nią jeszcze większą kontrolę niż zazwyczaj.
Tomasz Mielnicki
t.mielnicki@wiazowna.pl

Czarnówka:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozy
Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaliny

Naprawa dróg po zimie

Duchnów:
Modernizacja drogi powiatowej (Majdan-Izabela-Michałówek-Duchnów) –
pomoc rzeczowa dla powiatu

Modernizacja ul. Spacerowej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pęclińskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul.
Kwitnącej Jabłoni

Budowa sieci wodociągowej w ul. Dłuskiej

Budowa sieci wodociągowej (dz. nr ew.
406/3, 207/4)

Do tego celu będziemy używać zakupionych w zeszłym roku walca drogowego i równiarki. Nowy sprzęt, który jest do dyspozycji pracowników ZWiK, pozwoli przeprowadzić te remonty bez ogłaszania przetargów. Szybciej i sprawniej niż do tej pory. Naprawy będą możliwe, gdy drogi gruntowe wyschną po roztopach.Więcej informacji o planowanych naprawach:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie, ul. Boryszewska 2, tel. 22 789 01 33, e-mail:
dyrektor@zwik-wiazowna.pl

Budowa sieci kanalizacyjnej

Wykonanie ogrodzenia boiska

Dziechciniec:
Budowa ciągu pieszo – rowerowego (od
ul. Granicznej do ul. Olchowej)
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W marcu i w kwietniu Zakład Wodociągów i Kanalizacji będzie naprawiał drogi
gminne, które wymagają interwencyjnych remontów po zimie. Szacujemy, że naprawić trzeba ponad 40 km takich dróg.

Zapraszamy do polubienia strony fb ZWIK. Będziecie Państwo na bieżąco z remontami dróg
oraz planowanymi i trwającymi inwestycjami w naszej gminie: www.facebook.com/ZakładWodociagow-i-Kanalizacji-w-Wiazownie.
Janusz Chaber
dyrektor@zwik-wiazowna.pl
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SAMORZĄD

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI
W GMINIE WIĄZOWNA
Zagospodarowanie terenu działki wokół
świetlicy wiejskiej
Radni na sesji podjęli decyzję m.in. o zmianie sieci placówek oświatowych

Z prac rady ....
Na nadzwyczajnej sesji (17.02) radni zajmowali się na sześcioma uchwałami. Najważniejsza uchwała to zmiany budżetowe, w której ujęto harmonogram nakładów
finansowych do poniesienia w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego zadania
„Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w Gminie Wiązowna”

Wykaz uchwał w sprawach:

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dworskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Miodowej
Budowa sieci wodociągowej w ul. Piaskowej i Ziołowej

Emów:
Modernizacja ul. Sosnowej

zmieniająca Uchwałę Nr 168.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2017 rok, z
późn. zm.;

Budowa oświetlenia ulicznego DW721

18.XXXVI.2017

zmian w Uchwale Nr 167.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia
2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata
2017- 2029, z późn. zm.;

Budowa sieci wodociągowej

19.XXXVI.2017

20.XXXVI.2017

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego;

21.XXXVI.2017

sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna;

22.XXXVI.2017

przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016- 2026;

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Runa Leśnego/Jagód

Glinianka:
Budowa ul. Kościelnej

Zagospodarowanie terenu placu zabaw
23.XXXVI.2017

zmiany Uchwały Nr 132.XXX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 10 października
2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Wiązowna;

18.XXXVI.2017

zmieniająca Uchwałę Nr 168.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2017 rok, z
późn. zm.;

Systemowa modernizacja obiektów gminnych: Gimnazjum – projekt współfinansowany przez PRO WM 2014 – 2020

19.XXXVI.2017

zmian w Uchwale Nr 167.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia
2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata
2017- 2029, z późn. zm.;

Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności dla OSP z terenu gminy – projekt współfinansowany
przez PRO WM 2014 – 2020

20.XXXVI.2017

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego;

21.XXXVI.2017

22.XXXVI.2017

23.XXXVI.2017

Systemowa modernizacja obiektów gminnych: Szkoła Podstawowa

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (Kruszówiec – Glinianka)

sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna;

przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016- 2026;

zmiany Uchwały Nr 132.XXX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 10 października
2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Wiązowna;

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wawrzynieckiej
Zagospodarowanie terenu wokół Izby
Regionalnej

Konserwacja urządzeń melioracyjnych

www.tuwiazowna.pl
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SAMORZĄD

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI
W GMINIE WIĄZOWNA
Góraszka:
Budowa sieci kanalizacyjnej
Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej
– etap II

Nowa sieć szkół
W związku z reformą oświaty, wprowadzającą ośmioklasowe szkoły podstawowe
i likwidującą gimnazja, radni zaplanowali
nową sieć szkół. Na terenie naszej gminy
będą prowadzone cztery szkoły podstawowe: w Wiązownie, Malcanowie, Gliniance i Zakręcie. Dwie ostatnie będą mieściły
się w dwóch budynkach, w dotychczasowych siedzibach szkół podstawowych i
tych zajmowanych przez obecne gimnazja. Więcej na stronie 25.

Budowa sieci wodociągowej

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaczeńców i Liliowej

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem
Spółka Wodna Góraszka, konserwacja
urządzeń melioracyjnych

Izabela:
Modernizacja drogi powiatowej (MajdanIzabela-Michałówek-Duchnów) – pomoc
rzeczowa dla powiatu

Program Rewitalizacji
Uchwalono Program Rewitalizacji Gminy
Wiązowna na lata 2016 – 2026, który wskazuje na cele i działania związane z rozwojem społecznym, gospodarczym i przestrzennym gminy oraz wyznacza obszary o
istotnym znaczeniu dla rozwoju lokalnego,
koncentrujące obecnie negatywne zjawiska gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno – funkcjonalne lub techniczne. Na
to opracowanie pozyskaliśmy dofinansowanie z UE w wysokości 37 893,60 zł przy
wkładzie własnym 4 210,40 zł. Zmiany
budżetowe związane były również m.in. z
programem rewitalizacji. Więcej na stronie
14.

Spółka Wodna Izabela – Michałówek, konserwacja urządzeń melioracyjnych

Kąck:
Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Majowej/Sosnowej

Kopki:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nad
Świdrem
Zagospodarowanie działki gminnej w Kopkach

Kruszówiec:
Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (Kruszówiec – Glinianka)

Metropolia warszawska
Radni wypracowali stanowisko odnośnie do
poselskiego projektu uchwały o ustroju
miasta stołecznego Warszawy, w którymi
planuje się stworzenie nowej jednostki samorządowej, czyli metropolii warszawskiej, w skład której wchodziłyby – oprócz
miasta stołecznego – także 32 sąsiadujące
z nim gminy, w tym nasza. Więcej na stronie 13.
Miłym akcentem było wręczenie podziękowań za organizację koncertu charytatywnego dla Grzegorza SULICHA, który
odbył się 3 lutego w Zakręcie. Podziękowania za zaangażowanie w projekt przekazywali Aleksandra RUTKOWSKA – radna,
pomysłodawczyni koncertu, Katarzyna SULICH, której mąż walczy z glejakiem, oraz
wójt Janusz BUDNY. Więcej na stronie 20.

Radni zdecydowali o przekazaniu Powiatowi
Otwockiemu (zarządcy drogi) pomocy finansowej w wysokości 50 000 zł na opracowanie projektu budowy odcinka drogi
pomiędzy Majdanem a Izabelą (dziś jest to
droga gruntowa). To ważny etap, bo po jego
przeprowadzeniu będzie wiadomo, które
nieruchomości zostaną przejęte pod budowę tej drogi.

Na lutowej sesji (28.02) radni podjęli
10 uchwał. Najważniejsze z nich dotyczyły dróg powiatowych: 2701W w
Majdanie i 2703W w Boryszewie.

Harmonogram pracy rady
Ustalone zostały roczne plany pracy stałych
komisji rady oraz zaplanowano terminy
sesji w 2017 roku. Dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Lipowo:
Zagospodarowanie terenu działki przy ul.
Wierzbowej/ Armii Krajowej
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Nowe nazwy ulic
W Gliniance nadano nazwy dwóm ulicom:
działce13/33 – teraz ul. Skowronka - i
działce 527/1 - ul. Promienna. Natomiast
działka 527/1 w Malcanowie otrzymała
nazwę ul. Kamienna. Po uprawomocnieniu
się uchwał (14 dni od daty publikacji) zostaną wysłane do mieszkańców zawiadomienia o zmianie adresu. Szczegółowych informacji udziela Paulina Żurawska, tel. 22
512 58 822, email: p.zurawska@wiazowna.pl
Środki na drogi powiatowe
Droga 2703W w Boryszewie od lat wymaga gruntownej poprawy, tj. budowy jezdni asfaltowej. To ważna inwestycja, bo w czasie budowy trasy S17 droga 2703W będzie
istotnym szlakiem komunikacyjnym dla
wielu mieszkańców. W budżecie gminy zarezerwowano na ten cel blisko 1,1 mln zł. Zależy nam na szybkim i sprawnym przeprowadzeniu tej newralgicznej inwestycji.
Chcemy także mieć nad nią jeszcze większą
kontrolę niż zazwyczaj. Dlatego po raz
pierwszy w historii gminy podjęto wyzwanie i to gmina będzie realizatorem przetargu, który wyłoni wykonawcę robót, także
na drodze powiatowej. Wykonana zostanie
jezdnia na odcinku ok. 800 m od drogi powiatowej 2704W (Boryszew-Michałówek) do
istniejącej nawierzchni asfaltowej w Góraszce.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Modrej

Budowa świetlicy wiejskiej

dokonano m.in. w związku ze zmianą przepisów prawa, koniecznością zapewnienia
środków na budowę dróg, wodociągów i
kanalizacji oraz nieuzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na Duchnowski Dom Kultury.

Budżet gminy i WPF
Podjęto uchwały o zmianach budżetowych
i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmian

www.tuwiazowna.pl
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Najem lokalu
Wyrażono zgodę na najem (na okres dwóch

SAMORZĄD

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI
W GMINIE WIĄZOWNA
Rozbudowa infrastruktury sportowej – boisko KS Glinianka

Majdan:
Publiczność na 37 Sesji

lat) lokalu w Ośrodku Zdrowia w Wiązownie dotychczasowemu najemcy firmie
MEWA MED Kompleksowa Opieka Medyczna na prowadzenie usług w zakresie
pielęgniarskiej opieki długoterminowej
domowej w ramach NFZ.
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Uchwalono Regulamin Pomocy Zdrowotnej dla nauczycieli. Pomoc zdrowotna przyznawana jest nauczycielom w związku z

długotrwałą przewlekłą chorobą oraz
długotrwałym leczeniem specjalistycznym.
Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz do
wglądu w Biurze Rady pok. 207. Przypominamy, że sesje są otwarte dla mieszkańców. Zapraszamy.
Paula Woźnica
p.woznica@wiazowna.pl

Modernizacja drogi powiatowej (MajdanIzabela-Michałówek-Duchnów) – pomoc
rzeczowa dla powiatu
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przyleśnej

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej
– centralna część miejscowości

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej
– wschodnia część miejscowości
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego

Wykaz uchwał w sprawach:
24.XXXVII.2017

zmieniająca Uchwałę Nr 168.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2017 rok z
późn. zm.;

25.XXXVII.2017

zmian w Uchwale Nr 167.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia
2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata
2017 - 2029, z późn. zm.;

26.XXXVII.2017

nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Glinianka;

27.XXXVII.2017

nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Malcanów;

Spółka Wodna Majdan, konserwacja
urządzeń melioracyjnych

Malcanów:
Budowa ciągu pieszo – rowerowego (od ul.
Żwirowej do ul. Kotliny)

Zagospodarowanie terenu działki przy ul.
Kotliny/Mazowiecka

Budowa szkoły podstawowej (etap III)
Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności dla OSP z terenu gminy – projekt współfinansowany
przez PRO WM 2014 – 2020

28.XXXVII.2017

nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Glinianka;

29.XXXVII.2017

udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2703W w Boryszewie;

30.XXXVII.2017

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego w formie dotacji celowej na modernizację drogi powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek,
Duchnów;

Michałówek

31.XXXVII.2017

przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy i harmonogramu pracy Rady
Gminy Wiązowna na rok 2017;

Modernizacja drogi powiatowej (MajdanIzabela-Michałówek-Duchnów) – pomoc
rzeczowa dla powiatu

32.XXXVII.2017

wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;

Modernizacja drogi wewnętrznej metoda
makadamową

33.XXXVII.2017

ustalenia Regulaminu Pomocy Zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wiązowna

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Letniej

www.tuwiazowna.pl
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SAMORZĄD

Utrudnienia w Wiązownie
– most na Mieni zamknięty

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI
W GMINIE WIĄZOWNA
Spółka Wodna Izabela – Michałówek, konserwacja urządzeń melioracyjnych

Osiedle Parkowe:
Pęclin:
Modernizacja budynku Przedszkola Gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pęclińskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dworskiej

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego ul. Zamkowej

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego ul. Źródlanej

Rozpoczęły się prace remontowe mostu na rzece Mienia w ciągu ulicy Lubelskiej w
Wiązownie. Most jest całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Ruch został poprowadzony objazdem przez Drogę Krajową Nr 17. Przejście dla pieszych przy moście jest możliwe po kładce. Na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o. o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Remont mostu potrwa nawet
kilka miesięcy.

Poręby:

Projekt inwestycji zakłada rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę
Mienia w Wiązownie w km 38+843 drogi wojewódzkiej nr 721 wraz z dojazdami. Zleceniodawcą robót jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Więcej informacji
dostępnych jest na stronie internetowej MZDW www.mzdw.pl.

Modernizacja drogi powiatowej – pomoc finansowa dla powiatu

Zmiana w komunikacji linii 722 i L22!

Budowa świetlicy wiejskiej

Radiówek:
Zagospodarowanie parku gminnego im.
Georga Bidwella

W związku z rozbiórką obecnego i budową nowego mostu na rzece Mienia linie 722 i L22
zostają skierowane objazdem w Wiązownie: (…) – Lubelska – Parkingowa – DK 17 – (…).
Zawiesza się funkcjonowanie przystanków SPORTOWA 01 i 02. Za obsługę komunikacji
autobusowej odpowiada Zarząd Transportu Miejskiego.
Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Wybudowanie piłkochwytów przy boisku

50 lat razem. Znasz taką parę?
Budowa sieci kanalizacyjnej (WiązownaŻanęcin-Radiówek) etap II

Rudka:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jodłowa

Rzakta:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Popławskiej
Zagospodarowanie terenu działki przy ul.
Mazowieckiej/ Dobrzynieckiej
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To nie lada wyczyn przeżyć razem 50 lat.
Jeśli znasz taką parę, jeśli Złote Gody w
tym roku obchodzą Twoi rodzice
albo dziadkowie, koniecznie
nam to zgłoś.Twoi bliscy zostaną uhonorowani medalem „Za długoletnie pożycie
małżeńskie”. Medal przyznaje przyznaje
Prezydent RP.
Zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca 2017
r. przyjmujemy w urzędzie gminy, pok. 006.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 22 512 58 36.

www.tuwiazowna.pl
“Powiązania” - miesięcznik samorządowy |

Zgłoszona para musi:
- być zameldowana w Gminie Wiązowna,
- mieć co najmniej 50. letni staż
pożycia małżeńskiego.
Pary, które obchodziły ten jubileusz w minionych latach, a
nie zostały jeszcze uhonorowane,
również można zgłaszać. Medal jest wyrazem
uznania za wytrwanie w zobowiązaniu, które małżonkowie podjęli przed laty. Zrób niespodziankę swoim bliskim!
Agnieszka Kijowska
a.kijowska@wiazowna.pl

SAMORZĄD

Czy będziemy w metropolii?

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI
W GMINIE WIĄZOWNA
Stefanówka:
Budowa oświetlenia ulicznego DW721 (Stefanówka- Boryszew)

Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocianiej
i Złotej

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Złotej

Wiązowna Gminna:
Budowa targowiska gminnego

Poselski projekt ustawy o mieście stołecznym Warszawa budzi wiele wątpliwości.
To może być kluczowa ustawa, która przez lata będzie wpływała na nasze życie. Projekt zakłada włączenie do metropolitalnej jednostki, jaką stanie się Warszawa, 32
gmin, w tym gminy Wiązowna.
Nasz samorząd pilnie śledzi wszystkie doniesienia związane z tworzonym prawem. Nasi
przedstawiciele spotykają się z samorządowcami z innych gmin. Zależy nam na wymianie opinii.
W spotkaniu samorządowców z okolic Warszawy, które odbyło się 4 lutego, udział wzięła
Przewodnicząca Rady Gminy Renata FALIŃSKA oraz sekretarz gminy Anna ROSŁANIEC.
Spotkanie jednoznacznie pokazało, że zdecydowana większość samorządowców z okolic Warszawy sprzeciwia się powoływaniu metropolii warszawskiej w kształcie proponowanym przez posłów. Nasz samorząd dołączył do innych i podpisał apel do Premier
Beaty SZYDŁO oraz Marszałków Sejmu i Senatu o zaprzestanie prac nad ustawą w takim
kształcie.
W czwartek 9 lutego swoje zdanie wyrazili samorządowcy z powiatu otwockiego, wśród
nich Janusz BUDNY – wójt gminy. A 10 lutego Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
Województwa Mazowieckiego przyjął swoje stanowisko w tej sprawie.
Nie ulega wątpliwości, że Warszawie i okolicom potrzebne jest nowe prawo, które ułatwi prowadzenie strategicznych inwestycji i wzmocni już nawiązaną współpracę. Nie mniej
jednak wypracowanie tych rozwiązań powinno być poprzedzone gruntownymi konsultacjami społecznymi, które pokażą, jak głęboka powinna być integracja Warszawy i gmin
sąsiednich. O to wnioskowała Rada Gminy Wiązowna w stanowisku, podjętym na nadzwyczajnej sesji w dniu 15 lutego.
Z rozmów z mieszkańcami wynika, że większość z nas jest dalece ostrożna wobec planów ścisłej integracji naszych terenów z Warszawą. Widzą w tym raczej zagrożenia niż korzyści. Nie mając żadnych konkretów, propozycji rozwiązań dotyczących np. finansowania
nowego powiatu o nazwie„Miasto stołeczne Warszawa”, nasz samorząd również będzie
zachowywał dystans do tej sprawy. Będziemy pilnie ją śledzili i przekazywali Państwu wszystkie związane z nią informacje. Zachęcamy do obserwowania strony #Nic_o_Nas_Bez_Nas,
prowadzonej przez samorząd Wołomina. To tu prezentowane są wszystkie działania podejmowane w związku z projektem ustawy.
Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Projektowanie budowy ul. Polnej i Brzozowej

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Centrum Wiązowny – etap III
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m.
Wiązowna poprzez utworzenie Centrum
Aktywności Lokalnej

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego ul. Bażantowej i Tymotki

Przebudowa przepustu pod ul. Leśną

Spółka Wodna Wiązowna Północna – roboty
odwodnieniowe

Wiązowna Kościelna:
Modernizacja ul. Kąckiej – pomoc finansowa dla powiatu
Systemowa modernizacja obiektów gminnych: Zespół Szkolno – Gimnazjalny – projekt współfinansowany przez PRO WM 2014
– 2020
Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego ul. Projektowanej

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego ul. Duchnowskiej
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowej/Szkolnej
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SAMORZĄD

Program rewitalizacji zatwierdzony

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI
W GMINIE WIĄZOWNA
Budowa sieci wodociągowej w ul. Duchnowskiej (dz. nr ew. 38/6)

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej w
ul. Słonecznej

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej w
os. Kwiatowym

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej ul.
Dębowej

Budowa sieci kanalizacyjnej (Wiązowna-Żanęcin-Radiówek), etap II
Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności dla OSP z terenu
gminy – projekt współfinansowany przez PRO
WM 2014 – 2020
Spółka Wodna Wiązowna Kościelna - prace na
rowie R-38, etap II

Wola Ducka:
Modernizacja drogi powiatowej (Wola Ducka/Wola Karczewska) – pomoc rzeczowa dla
powiatu
Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego
ul. Działkowej

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego
ul. Sportowej

Systemowa modernizacja obiektów gminnych: Dom Kultury„Kaprys”

Wola Karczewska:
Modernizacja drogi powiatowej (Wola Ducka/Wola Karczewska) – pomoc rzeczowa dla
powiatu

Rada Gminy przyjęła Program Rewitalizacji Gminy
Wiązowna. To obszerny
dokument opracowany
we współpracy z mieszkańcami, organizacjami
pozarządowymi, przedsiębiorcami i specjalistami od procesów rewitalizacyjnych.
Jeszcze nigdy planując wydatki inwestycyjne nasza
gmina nie zdecydowała się
na tak szerokie konsultacje
społeczne – mówi wójt Janusz Budny. – Rozwój gmiPałac Neumanów
ny był wyznaczany przede
wszystkim najpilniejszymi
potrzebami. Chcemy, by to się zmieniło. Czas odważniej myśleć o tym, jak może wyglądać nasza okolica i o tym, co można zrobić wkoło nas. Ale w działaniu na szeroką skalę, za bardzo
duże pieniądze, nie może być mowy o przypadku, dlatego zdecydowaliśmy się na opracowanie
programu rewitalizacji.
Najkrócej rzecz ujmując jest to zbiór działań, które powinniśmy podjąć w najbliższym czasie po to, by przywrócić do życia zaniedbane obszary naszej gminy. I nie chodzi tu tylko
o budynki czy infrastrukturę. Chodzi o to, by remontując budynki nadać im nowe funkcje. Takie, których brakuje tam od lat. Stworzenie przestrzeń do integracji, rozwoju, nauki. Wskazanie miejsc do rozwoju kultury i sztuki. Remonty budynków czy odnowienie przestrzeni publicznej nie są celami samymi w sobie. To według nas narzędzie do tego, by realnie zmienić jakość życia nas wszystkich.
W programie wskazano trzy podobszary, na których planowane są działania rewitalizacyjne: Glinianka, Rzakta i Wiązowna. Wśród najważniejszych działań, które zakłada
przyjęty program są:
1) w Gliniance: zagospodarowanie centrum wsi (między ul. Kościelną i ul. Napoleońską),
w tym urządzenie terenu wokół kościoła, stworzenie ścieżki historycznej, a także budowa świetlicy wiejskiej; adaptacja budynku Izby Regionalnej na cele kulturalne; utworzenie
świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Gliniance;
2) w Rzakcie: modernizacja budynku przy pętli autobusowej na cele świetlicy wiejskiej;
budowa zaplecza sportowo – rekreacyjnego w oparciu o boisko piłkarskie;
3) w Wiązownie: przebudowa pawilonu handlowego w centrum miejscowości i dostosowanie go do potrzeb ośrodka kultury i niedawno powołanej spółdzielni socjalnej; budowa targowiska; odnowa parku oraz Pałacu Neumanów.
Program rewitalizacji pozwoli nam ubiegać się o dotacje zewnętrzne. Ten dokument przez
kolejne lata będzie podstawą do planowania wielu inwestycji. Dziękujemy Państwu za
włączenie się w jego opracowanie.

Zagospodarowanie terenu działki gminnej
przy ul. Doliny Świdra

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Zakręt:
Budowa ul. Kościelnej
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Prawnik radzi
Czy, jeżeli mąż był obciążony alimentami na dziecko z pierwszego małżeństwa, to po jego śmierci druga żona będzie musiała płacić temu dziecku alimenty?
Jak powszechnie wiadomo, w skład spadku wchodzą nie tylko aktywa (np. prawo własności nieruchomości, pieniądze), ale również pasywa – czyli długi, które spadkodawca
zaciągnął za swojego życia. W skład spadku wchodzą zatem wyłącznie prawa i obowiązki
mające charakter majątkowy, natomiast nie wchodzą w jego skład prawa i obowiązki mające
charakter wyłącznie osobisty (taki właśnie charakter mają alimenty). Te wygasają w chwili śmierci spadkodawcy. Niniejsza konkluzja wynika również wprost z art. 139 Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym obowiązek alimentacyjny nie przechodzi
na spadkobierców zobowiązanego.
W tym miejscu należy jednakże wyjaśnić, że owa "niedziedziczność" odnosi się jedynie
do bieżących alimentów. Co innego dotyczy natomiast alimentów, które stały się wymagalne za życia zmarłego małżonka, a nie zostały przez niego zapłacone. Jeżeli
zmarły pozostawił długi w związku z nierzetelnym wypełnianiem obowiązku alimentacyjnego, to wchodzą one do spadku po nim, jako długi spadkowe. Datą ich wymagalności jest w takim przypadkach najczęściej data wskazana w wyroku sądu, który
nałożył obowiązek comiesięcznego uiszczania alimentów (np.„do 10-go dnia każdego
kolejnego miesiąca”). Wymagalne alimenty, jako konkretne roszczenia majątkowe,
wchodzą w skład spadku i obciążają spadkobierców zmarłego.
Podsumowując: druga żona nie będzie musiała regulować "bieżących" alimentów należnych
dziecku z pierwszego małżeństwa od zmarłego ojca. Jeśli jednak druga żona będzie dziedziczyła spadek po zmarłym mężu, wówczas może pojawić konieczność spłacenia długów
spadkowych.
Marek Bajson
adwokat
Jeśli potrzebujesz porady prawnej w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego, pracy i spraw cywilnych i mieszkasz w
gminie Wiązowna, skorzystaj z bezpłatnych usług prawnika w
urzędzie gminy. Możesz się umówić poprzez sekretariat wójta (tel. 22 512 58 01). Prawnicy przyjmują w poniedziałek w
godz. 14.00-18.00, środę w godz. 14.00-18.00 oraz czwartek
w godz. 8.30-12.30.
Wybierając się na takie konsultacje weź ze sobą komplet dokumentów, które mogą być potrzebne prawnikowi do oceny
Twojej sytuacji. Jeśli masz problem – nie zwlekaj. Zapisz się już
dziś! Nasz prawnik jest po to, by Ci pomóc.

Pożegnaliśmy ks. Krzysztofa Krzesińskiego
W wieku 55 lat, w 28. roku kapłaństwa, zmarł ks. kan.
Krzysztof KRZESIŃSKI, proboszcz parafii św.Wawrzyńca w Gliniance.
Ksiądz Krzysztof urodził się 6 marca 1962 r. w Skierniewicach. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Józefa Glempa 20 maja 1989
roku. Był organizatorem i budowniczym parafii w Białobrzegach
i kapelanem stacjonującej tam jednostki wojskowej. Ostatnią parafią proboszczowską była Glinianka. Był diecezjalnym duszpasterzem honorowych dawców krwi oraz dekanalnym wizytatorem katechetycznym w Dekanacie Tarchomińskim. 24 grudnia
2010 r. abp Henryk Hoser SAC odznaczył go przywilejem rokiety i mantoletu.

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI
W GMINIE WIĄZOWNA
Projektowanie budowy ul. Długiej

Przebudowa ul. Cisowej

Zagospodarowanie terenu Ośrodka Integracji
„Zakącik”

Budowa siłowni plenerowej przy ZS-G

Systemowa modernizacja obiektów gminnych: Zespół Szkolno – Gimnazjalny

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna

Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła
II

Spółka Wodna Zakręt - konserwacja urządzeń
melioracyjnych

Żanęcin:
Budowa sieci kanalizacyjnej (Wiązowna - Żanęcin - Radiówek) etap II

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
wiejskiej

Zadania ogólnogminne:
Budowa i modernizacja wiat przystankowych

Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju
komunikacji niskoemisyjnej WOF – projekt
współfinansowany przez PRO WM 2014 –
2020

LEGENDA:
0 opracowywanie założeń
25 Faza projektowa/przygotowawcza
50 Kontynuacja/lub/procedura wyłonienia wykonawcy
75 Realizacja zadania/lub/pozwolenia na budowę
100 Zadanie zakończone

Żegnamy duszpasterza oddanego parafianom, wielkiego przyjaciela Glinianki, który uczył
nas być dobrym człowiekiem i jak można cenić życie, mimo chorób i trosk.
Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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JEST NAS CORAZ WIĘCEJ!
Mamy 11 800 mieszkańców - zameldowanych mieszkańców. 27 lutego w naszym urzędzie zameldował się bowiem Jerzy ROMAŃSKI.
Pan Jerzy w wolnej chwili wędkuje, a w naszej gminie ceni ciszę oraz
spokój. Podkreśla również fakt, że gmina powinna się dalej rozwijać, dlatego należy ją wspomagać, m.in. przez płacenie podatków.
Panie Jerzy - witamy w Wiązownie.
A tym, którzy u nas mieszkają a jeszcze się nie zameldowali przypominamy, że trwa konkurs na 12000 mieszkańca. Zwycięzca ma zagwarantowany pobyt w SPA. Co setny nowy mieszkaniec zostaje wyróżniony pakietem powitalnym. Warto się u nas meldować 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 meldunek przebiegał szybko i sprawnie. Zapraszamy!
Agnieszka Kijowska
a.kijowska@wiazowna.pl
Przywitaliśmy nowego mieszkańca

Tadeusz KOŚCIUSZKO – patron 2017 roku
Tadeusz KOŚCIUSZKO, ogłoszony przez polskich posłów i senatorów
patronem roku 2017, należy do najbardziej znanych i cenionych polskich bohaterów.
Sławę zdobył jako organizator i naczelny dowódca pierwszego ogólnopolskiego powstania przeciw Rosji i Prusom w 1794 roku, nazwanego od
jego nazwiska insurekcją kościuszkowską. Zanim jednak poznano jego wojskowe talenty w Polsce, zdobył uznanie i stopień generalski za oceanem,
walcząc o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Za te zasługi naczelny
wódz armii amerykańskiej, generał Jerzy WASZYNGTON odznaczył KOŚCIUSZKĘ Orderem Cyncynata, amerykańskim odznaczeniem dla najbardziej zasłużonych oficerów.
Tadeusz KOŚCIUSZKO to postać bardzo barwna i ciekawa, tak samo jak jego
losy związane z Polską, Francją i USA. Był nie tylko wybitnym inżynierem
wojskowym i fortyfikatorem, ale także wszechstronnie utalentowanym rysownikiem. W księgozbiorze naszej biblioteki znajduje się kilka ciekawych
pozycji, które przybliżają czytelnikom tę postać, w tym przeznaczona dla
młodzieży, bogato ilustrowana książka Jana KOPCZEWSKIEGO„Wódz Kosynierów Tadeusz Kościuszko”. W książce znajdziemy nie tylko życiorys pol-

Zdjęcie przedstawia strony książki J. Kopczewskiego „Wódz Kosynierów Tadeusz Kościuszko”, dostępnej w bibliotece w Gliniance

skiego bohatera, ale także sporo ciekawostek i informacji na temat
ważnych dzieł z nim związanych, m.in. opis Panoramy Racławickiej, a także
krótką historię Kopca Kościuszki w Krakowie.
Joanna Filimonow
glinianka@bibliotekawiazowna.pl

Krzysztof TUSZOWSKI nowym komendantem PSP
Bryg. Krzysztof TUSZOWSKI, mieszkaniec Wiązowny, od 11 lutego pełni
obowiązki komendanta powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Garwolinie.
Bryg. TUSZOWSKI jest strażakiem od ponad 27 lat. Przez wiele lat był związany z otwocką strażą pożarną. Do tej pory był naczelnikiem Wydziału Ope-
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racyjnego PSP, pełnił również funkcję oficera prasowego. Krzysztof TUSZOWSKI w PSP Garwolin przejął obowiązki dotychczasowego komendanta
st. bryg. Dariusza SADKOWSKIEGO, który po 37 latach odszedł na emeryturę.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Golica - dawna osada
młynarska
Resztki młyna. Foto Ryszard Szczęsny

Golica to mała osada, która powstała w XVI wieku i skupiała kilka gospodarstw rolnych, stawy rybne i młyn. Dziś próżno szukać Golicy na
mapie. W 2008 wieś, położona w obrębie geodezyjnym Duchnów, została wykreślona z Urzędowego Wykazu Nazw Miejscowości.
W Golicy od dawna nikt nie był zameldowany. Po drugiej wojnie światowej połączono wieś z Duchnowem i tam meldowano jej mieszkańców. To
sprawiło, że Golica przestała tak naprawdę istnieć i jedynym rozsądnym
rozwiązaniem było jej wykreślenie.

W 1808 roku w Golicy znajdowały się cztery domy, w których mieszkało
14 osób. W 1827 roku liczba mieszkańców wzrosła do 19. Po I wojnie światowej w Golicy było 8 budynków z 58 mieszkańcami. Golica była w zasadzie osadą młynarską a drewniany młyn wodny z ok. poł. XIX wieku działał
jeszcze do połowy XX w. Jego właścicielami byli kolejno: MERKETLOWIE,
SZCZEPAŃCY I ZIELIŃSCY.
(...) W ówczesnych latach właścicielem młyna w Golicy był p. Szczepański, który obok wspomnianego młyna prowadził gospodarstwo rybne. Młyn był dobrze
utrzymany, systematycznie konserwowany i naprawiany, co w efekcie sprawiało, że w prawdzie stary młyn był zawsze sprawny i czynny. Duszą tego młyna
i kierujący pracą przy przemiale zboża, obdarzony zmysłem organizatorskim
i napełnionym uroczym wigorem był p. Jan Uławski. Z nim się rolnicy umawiali, co do terminu przemiału, jakości i asortymentu (...).*
Ostatnim właścicielem młyna był Eugeniusz ZIELIŃSKI, który w przyległych
stawach prowadził hodowlę karpi. W latach 1942-1944 w młynie znajdował się magazyn broni wiązowskiej AK. Młyn zamknięto odgórnym zarządzeniem w czasach PRL-u. Do dziś zachowały się jego ruiny. Obecnie
w dawnej Golicy trwają prace przygotowawcze do budowy hotelu oraz
stadniny koni.
*Kazimierz Grzybowski "Rodzinny Zagon - u źródła wspomnień - część
pierwsza Wiązowna 1930 - 1939 ziemie, ludzie, obyczaje" (udostępnione dzięki uprzejmości R. Szczęsnego).
Czytaj więcej: http://wiazowna.info.pl/wspomnienie-golicy/
Joanna Filimonow
kontakt@wiazowna.info.pl

Wierzby to urok tamtej okolicy. Foto Ryszard Szczęsny
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Koncert dla Teosia

Występ podopiecznych Stowarzyszenia „Jesteśmy!”

Rodzina Górskich podczas koncertu

48 160 zł - aż tyle udało się zebrać na leczenia Teodora GÓRSKIEGO
w czasie koncertu i licytacji zorganizowanych w hotelu Brant.
Pierwszą niespodziankę przygotowała babcia Teosia, która wraz z zespołem
„Wiejskie Klimaty”z Gliny zaprezentowała ludowe utwory muzyczne. Następnie członkowie i sympatycy stowarzyszenia „Jesteśmy” przedstawili
spektakl "Zaczarowany Ogród", zainspirowany słowami„Dobry człowiek
jest jak małe światełko. Wędruje poprzez mroki naszego świata i na swojej drodze zapala zgaszone gwiazdy”. W spektaklu gościnnie wystąpił aktor - Jakub WESOŁOWSKI – właściciel hotelu, który także wcielił się w rolę
prowadzącego ten wyjątkowy wieczór.
Po chwilach wzruszenia, na scenę wkroczyli Jakub WESOŁOWSKI oraz Oliwier JANIAK. Licytowano scenariusz polskiego serialu „Na noże” z autografami, koszulkę reprezentacji Polski w piłce nożnej z autografami (ta licytacja wzbudziła największe zainteresowanie), koszulkę Legii Warszawa,
oczyszczacz powietrza, voucher na pobyt w Hotelu„Bryza” w Juracie, fotografie autorstwa Szymona BRODZIAKA, kołyskę dziecięcą, książki, liczne obrazy oraz wspaniałe rzeźby autorstwa Anny NIEDŹWIECKIEJ – JĘDRZEJEWSKIEJ. Niezwykłe emocje towarzyszyły licytacjom. Łączna kwota z samych licytacji to 34 000 zł!
Wieczór dla Teosia to wieczór pełen niespodzianek - taką przygotowali artyści kabaretu„Na chwilę”. Przygotowani przez Artura NIEDZIÓŁKĘ i Malwinę BORKOWICZ w rolę kabareciarzy wcielili się: wójt Janusz BUDNY, jego
zastępca Tomasz KOSTYRA, dyrektor GOK Mirella ŻURAWSKA, dyrektor
GOPS Małgorzata ŁYSIK, Nauczycielka muzyki Grażyna KILBACH, naczelnik WPP Maciej NEJMAN. Zaprezentowane utwory z repertuaru Kabaretu Starszych Panów przypadły do gustu gościom.

Kabaret „Na chwilę”

Teoś jest mieszkańcem
naszej Gminy, naszym
sąsiadem,
małym
chłopcem, który potrzebuje naszej pomocy. Stał
się bohaterem gminnej
akcji„Świąteczna radość
pomagania”. Jest wcześniakiem,
którego
głównym problemem są
skrócone, zwichnięte we
Licytacja koszulki “Legii”
wszystkich stawach kończyny oraz karłowatość. Czekają go kolejne operacje. Jest szansa, że w 2017
roku zoperują go profesorowie z Poznania. Teoś ma ogromne wsparcie całej
swojej rodziny, ale jak się okazało także mieszkańców gminy Wiązowna.
Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl
foto: Jakub Ganowski

Teoś wraz z rodzicami i rodzeństwem także przygotował niespodziankę
dla organizatorów – piękne dyplomy, podziękowania. Dziękujemy gościom,
darczyńcom i wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby ten wieczór był niezapomniany.
Nadal możemy pomagać Teosiowi wpłacając dowolne darowizny na konto: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Nr konta: 15 1060 0076 0000
3310 0018 2615 tytułem: 28184 Górski Teodor darowizna na pomoc i ochronę zdrowia lub przekazując 1% na konto Fundacji KRS: 0000037904 z dopiskiem 28184 Górski Teodor.
Zaśpiewał zespół Wiejskie Klimaty
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SENIOREM BĘDZIE KAŻDY
Od lutego jest Przewodniczącym Rady Seniorów Gminy Wiązowna.
Ponadto działa społecznie jako Prezes Stowarzyszenia„Bądźmy Razem” i Sołtys Bolesławowa. O planach Rady Seniorów na najbliższe
lata z Waldemarem MONIAKIEM rozmawiała Joanna IWAŃSKA.
Na pierwszym posiedzeniu Rady Seniorów powierzono Panu funkcję
przewodniczącego. Jakie działania Rady uważa Pan za priorytetowe?
Priorytetem działań Rady jest wspieranie i integracja wiązowskich seniorów. Często ludzie w wieku emerytalnym odstawiani są na dalszy plan. Traktuje się nas jak osoby, które niż nic od życia nie wymagają, wszystko już
osiągnęli. To nie prawda, my wciąż mamy wiele pasji i planów na przyszłość.
Chcemy pomagać osobom samotnym, chorym, którzy tej pomocy wymagają, a sięgnięcie po pomoc jest dla nich nieosiągalne. Będziemy integrować społeczeństwo seniorów i reprezentować ich interesy oraz potrzeby.
Jest pan również prezesem Stowarzyszenia Seniorów„Bądźmy razem”,
które działa na rzecz środowiska i ludzi starszych. Czy w związku z tym
sprawowanie funkcji przewodniczącego będzie łatwiejsze?
Jako prezes stowarzyszenia poznałem wielu seniorów z terenu gminy. Znam
ich potrzeby i zainteresowania. Stowarzyszenie daje nam możliwość ubiegania się o dofinansowanie różnego rodzaju projektów lub wydarzeń
związanych z działalnością statutową. Dzięki temu możemy aktywnie
uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, sportowych oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania.
Część składu Rady Seniorów stanowią osoby profesjonalnie zajmujące
się pracą z osobami starszymi, a więc niekoniecznie w wieku senioralnym.
Tak, w radzie działają również młodsze osoby. Warto je angażować, bo dzięki temu znamy środowisko nie tylko osób w wieku emerytalnym, ale również osób, którym daleko jeszcze do emerytury, a los seniorów nie jest im
obojętny. Zanim seniorzy podejmą jakieś decyzje, często konsultują je właśnie z młodszymi kolegami.
Na czym polega praca Rady Seniorów?
Odbywają się posiedzenia rady, podczas których dyskutujemy i głosujemy nad zgłaszanymi przez przewodniczącego lub jej członków pomysłami i projektami przedsięwzięć, jakimi będziemy się zajmować. Jak
dotąd odbyło się jedno posiedzenie, na którym wybrany został przewodniczący i wiceprzewodniczący. W marcu spotykamy się, żeby podjąć
uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Seniorów Gminy Wiązowna na 2017 r. Potem będziemy wprowadzać w życie wybrane projekty. Jednocześnie od ponad roku utrzymujemy bardzo ścisłe kontakty z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Jesteśmy także uczestnikami Warszawskiego Sejmiku Senioralnego Województwa Mazowieckiego

Waldemar Moniak – Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Wiązowna

tracą samodzielność i na skutek wieku lub chorób stają się niedołężni. Wiadomo, że do nich nie przemówią te wszystkie inicjatywy, kierowane do
aktywnych seniorów. Tu bardziej musimy skupić się na ich zdrowiu i bezpieczeństwie. W zeszłym roku gmina podjęła bardzo słuszne działania na
rzecz seniorów, tzw. Kopertę Życia.
Od dwóch lat prowadzona jest akcja „zdrowy senior” polegająca na
szczepieniach osób 60+ . Z bezpłatnej akcji korzysta każdego roku ponad
150 seniorów. Od marca uruchomione zostaje Mazowieckie Centrum Usług
Społecznych w Domu Kultury„Nad Świdrem”w Woli Karczewskiej dla seniorów w wieku 60+, które świadczyć będzie usługi terapeutyczne, psychologiczne, prawnicze oraz wolontariackie na miejscu jak i w miejscu zamieszkania seniora. Chcielibyśmy, aby mieszkańcy naszej gminy w jak największym stopniu włączyli się do pomocy w działalności na rzecz osób starszych, gdyż trzeba pamiętać, że seniorem każdy z nas kiedyś będzie.
Joanna Iwańska
j.iwanska@wiazowna.pl

Jakie są cele rady na najbliższą kadencję?
Chcemy zbudować wspólnotę seniorów, by ludzi starszych nie postrzegano tylko jako osoby siedzące w kapciach przed telewizorem. Chcemy
zachęcić wszystkich seniorów do aktywnego życia. Będziemy dbać o ich
zdrowie oraz rozwój intelektualny. Jako prezes stowarzyszenia „Bądźmy
razem” z doświadczenia wiem, że seniorzy mają ogromną potrzebę wyjazdów na wycieczki, do teatru lub kina. Jako przedstawiciele seniorów w
gminie na pewno będziemy starali się to wszystko zapewnić.
Są również seniorzy, którzy są samotni, nie mają wsparcia w rodzinie
i nawet nie wiedzą pewnie o istnieniu rady. Jak będziecie się starać
do nich dotrzeć?
Będziemy współpracować z jednostkami i innymi organizacjami działającymi na terenie gminy. W ten sposób dotrzemy do osób samotnych, którzy

Akcja„Koperta życia”skierowana jest do osób przewlekle chorych,
starszych, ale również samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o
stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, kontaktach do najbliższych. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu
i zarazem jest łatwo dostępne.
Do naszej Kopery dodajemy również magnes na lodówkę z napisem„Koperta Życia”. Lekarz po wejściu do mieszkania nie może tego
nie zauważyć.
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Walentynki dla Grzegorza

Na koncercie charytatywnym mieszkańcy
Zakrętu zebrali 7 870 zł na leczenie chorego
na nowotwór mózgu (glejaka) Grzegorza SULICHA z Zakrętu. Mottem wydarzenia były
słowa św. Jana Pawła II, że „(…) człowiek
jest dobry nie przez to kim jest, lecz przez to
czym dzieli się z innymi”.
W piątkowy wieczór 3 lutego, najpierw spotkaliśmy się na mszy św. w intencji Grzegorza w kościele p.w. św. Pawła Apostoła w Zakręcie. Następnie o godz. 19.00 rozpoczął się koncert
charytatywny w Hotelu Mela Verde. W akcji
charytatywnej wzięło udział ok. 300 osób. Hotel
przepełniony ludźmi o wielkich sercach pękał w
szwach. Wieczór upłynął w niesamowitej atmosferze miłości sąsiedzkiej, solidarności międzyludzkiej i wielkiej wrażliwości otwierającej serce dla Grzegorza.

Razem możemy wszystko

z powodu ciężkiej choroby potrzebuje naszej pomocy.
Dziękuję społeczności lokalnej Zakrętu, gościom, darczyńcom, wspierającym nas instytucjom
i wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego,
aby wieczór walentynkowy dla Grzesia był piękny, przepełniony miłością i niezapomniany.

ritas przy Parafii p.w. św. Pawła Apostoła, ul. Ks.
Iwaniuka 1, 05-077 Zakręt, PKO Bank Polski SA Nr
konta 92 1020 1055 0000 9602 0377 3256 tytułem: darowizna dla Grzegorza Sulicha lub przekazując 1% na konto Caritas KRS 0000 223 182
cel szczegółowy 1% PZC Zakręt – dla Grzegorza
Sulicha, do czego gorąco zachęcam.

Nadal możemy pomagać Grzesiowi przesyłając
mu walentynkę w postaci wpłaty na konto naszego parafialnego Caritasu: Parafialny Zespół Ca-

Grzesio jest wspaniałym człowiekiem, zawsze gotowym nieść pomoc innym. Ma 54 lata, jest ojcem trzech córek i dziadkiem. W 2016 roku dowiedział się o chorobie. Do tej pory sam dbał o
to, by niczego nie zabrakło jego rodzinie, teraz

Życzenia dla Grzegorza
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Radna Aleksandra Rutkowska
a.rutkowska@wiazowna.pl
Foto: Maciej Fersten
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Nowy mikrobus dla Stowarzyszenia „Jesteśmy!”
Pieniądze na mikrobus zbieraliśmy cały ubiegły rok. Podczas dorocznego IX Pikniku Integracyjnego „Wspólne Więzi 2016” zebraliśmy rekordową kwotę 10 tys. zł.
Auto już służy naszym podopiecznym. Dostosowany do potrzeb przewozu
osób niepełnosprawnych samochód jest niezbędny w codziennej pracy
stowarzyszenia. Dzięki niemu nasi podopieczni mogą się sprawnie, a co
najważniejsze - bezpiecznie przemieszczać. Możemy zapewnić im transport na zajęcia i rehabilitację. Ten sprzęt naprawdę odmienia ich życie. Samochód marki Volkswagen kosztował 128 371,49 zł. Wielkie podziękowania
za wsparcie kierujemy do firm: EURO METAL sp. z o.o., Dachy ARTEX, Hurtowni Budowlanej GOLD-TRADE, DAKOMA, DAX COSMETICS, EVELINE COSMETICS, GRYCAN, MOCHTOYS, KOTWICA, SKLEP MARKUZ, ZAKŁADY
MIĘSNE TOMASZ MISIOR, DANPOL, IMPOL, WHEELER, TOJAX sp. z o.o., HOTEL RELAKS, BINOL, OSKROBA, NC Koperty, GOVITA i innych.
Dziękujemy wszystkim gościom za udział w loterii fantowej i aukcjach bardzo atrakcyjnych przedmiotów ofiarowanych przez redaktorów Jacka KUROWSKIEGO i Marcina MAJEWSKIEGO. W czerwcu na samochodowym subkoncie było około 18 tys. zł. PFRON przyznał nam dotację w wysokości 72
tys. zł. Brakowało jeszcze dużo. Dzięki wsparciu emerytowanego i obecnego księdza proboszcza wiązowskiej parafii pomogli nam często anonimowi mieszkańcy. Otrzymaliśmy także darowiznę od pracowników urzędu. Kolejny raz pomogli nam lokalni przedsiębiorcy. Za finansową pomoc
na szczególne słowa wdzięczności zasługują firmy DAKOMA, ASMA,
HUTA SZKŁA, CHANTAL, LEKARO, SALA BANKIETOWA RAJ, KOTWICA, FO-

Nowy mikrobus dla Stowarzyszenia „Jesteśmy!”

RUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI oraz Barbara i Wojciech CHEŁCHOWSCY, Irena i Szczepan KRUSZEWSCY, Aleksandra i Andrzej KUCZYŃSCY, Marta SKORUPKA, Zofia TOMASZEWSKA, Elżbieta SUZIN, Beata SZOSTAK, Ewa
MĄDRZYCKA, Paweł SKWARA, Wiesław RZĄDKOWSKI, Wojciech i Ewa GORZKOWSCY oraz wiele osób wielkiego serca.
Dziękujemy również firmie Auto Special sp. z o.o. Oddział Sobiesław
Zasada Warszawa za udzielenie specjalnego rabatu na zakup samochodu.
Waldemar Burtkiewicz
biuro@wtzjestesmy.pl

Niech żyje bal!
Wieczorną ciszę przerwała głośna muzyka. W Domu Kultury„Nad Świdrem” rozpoczął się bal, jakiego w naszej gminie jeszcze nie było.
Prawdziwa prywatka, jakiej nie przeżył nikt z uczestników Domu„Senior
- Wigor”oraz dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Stowarzyszenia ”Jesteśmy!” i Spółdzielni Inwalidów „Techniczna”. Było wszystko, co powinno
być na wielkim balu: pięknie udekorowana sala i jadalnia, ciepły gulasz podarowany przez Salę Bankietową RAJ, przepyszne słodkości dzięki hojności

Taneczny Korowód

Hotelu BRANT oraz bigos. Ponad 100 osób z niepełnosprawnością i seniorów
bawiło się przy muzyce granej przez naszego przyjaciela Marcina GĘSINĘ.
Zaczęliśmy, a jakże, polonezem! Potem szaleństwo z licznie przybyłymi gośćmi i przyjaciółmi. Muzyka, 400 balonów, sztuczne ognie, wybuchowe konfetti, karnawał! Czas płynął za szybko. Wszyscy zgodnie chcą spotkać się
za rok!
Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, bez których pomocy bal nie mógłby
się odbyć.
Waldemar Burtkiewicz
biuro@wtzjestesmy.pl
Uśmiechy nie znikały

www.tuwiazowna.pl
“Powiązania” - miesięcznik samorządowy |

21

DLA FIRM

Zmiany dla przedsiębiorców
Początek roku to zwykle czas wchodzenia w życie wielu nowych przepisów. Przedstawiamy kilka najważniejszych, które dotyczą przedsiębiorców w 2017 roku.
Uproszczenia w prawie budowlanym
Zwolnienie niektórych robót budowlanych z obowiązku zgłoszenia, gdy chodzi o parterowe budynki gospodarcze do
powierzchni zabudowy 35 m2, zjazdy z
dróg powiatowych i gminnych, przepusty o średnicy do 100 cm, instalacje klimatyzacyjne. Skrócony został z 30 do 21 dni termin
rozpatrywania zgłoszeń budowlanych, zawiadamianie z urzędu o braku podstaw do sprzeciwu
budowlanego przed terminem, po upływie którego następuje„milcząca zgoda”, oraz uznanie za
„nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego” zmiany wymiarów nieliniowego obiektu
budowlanego nieprzekraczającej 2 %.
Nowy limit transakcji gotówkowych
Rewolucyjne zmiany czekają tych, którzy rozliczają się gotówką. Zmienia się limit takich transakcji. Każda transakcja, która przekracza 15 tys.
złotych (wcześniej 15 tys. euro), będzie musiała
dokonać się za pomocą konta bankowego. To
szczególnie istotne dla handlujących na targowiskach, małych piekarni, firm zajmujących się
transportem lokalnym i wielu innych, których
działalność opiera się na obrocie gotówkowym.
Podatek CIT dla małych
Jeśli płacisz podatek CIT (jest tak np. w przypadku
sp. z o.o.), będziesz mógł zastosować preferencyjną stawkę podatku 15 %. Propozycja ta dotyczy firm, które w poprzednim roku nie przekroczyły 1,2 mln euro przychodu.
Jednolity Plik Kontrolny dla małych i średnich
Ta skomplikowana nazwa dotyczy obowiązku
sprawozdawczego. Co miesiąc małe jak, i średnie firmy (a nie tylko te największe) będą musiały
wysłać plik JPK-VAT (czyli ewidencję zakupu
oraz sprzedaży VAT) do serwisu Ministerstwa Finansów za przesłaną deklaracją VAT.
Koniec regulaminu wynagradzania
Choć to sprawa raczej dla Twojego księgowego,
dobrze, żebyś o tym wiedział jako szef. Jeśli zatrudniasz mniej niż 50 osób, nie będziesz musiał
ustalać regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy oraz tworzenia Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych.
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umowy o pracę, prawa i obowiązki podatkowe, decyzje administracyjne będą
nadal obowiązywać.

Firmy oszczędzą nawet 190 mln zł
Podniesiona została granica przychodów, których
przekroczenie nie pozwoli już rozliczać się księgą
przychodów i rozchodów. Teraz będziesz mógł
łatwo i szybko księgować wydatki i przychody
poprzez KPiR aż do momentu przekroczenia 2
mln euro (wcześniej 1,2 mln euro) przychodu
rocznego. Oszacowano, że pozwoli to przedsiębiorcom zaoszczędzić 190 mln złotych. Jeśli
prowadzisz firmę i płacisz podatek ryczałtowy, będziesz to mógł robić aż do przekroczenia 250 tys.
euro przychodu.
Łatwiejsza walka z dłużnikami
Problemem wielu branż są wciąż przeterminowane płatności. Już jedna nieopłacona faktura
może zachwiać płynność finansową małej firmy.
Nawet jeśli korzystasz z oferty jakiegoś biura informacji gospodarczej, to nie zawsze musi to się
opłacać. Informacje o zaległości pojawiają się najwcześniej po 60 dniach od powstania zadłużenia.
Możesz więc nie wiedzieć wystarczająco wcześnie, że Twój kontrahent ma problemy finansowe.
Teraz ten czas skrócono o połowę. Nierzetelnego płatnika będzie można wpisać do rejestru już
po 30 dniach.
Ministerstwo Rozwoju planując ułatwienia dla
przedsiębiorców w ramach programu 100 zmian
dla firm przewiduje także nadanie Biurom Informacji Gospodarczej prawa do tworzenia scoringów (oceny wiarygodności) poszczególnych
przedsiębiorców na podstawie własnych i zewnętrznych danych.
Sukcesja jednoosobowej firmy – będzie możliwa
Gdy umiera właściciel jednoosobowej firmy,
automatycznie umiera jego firma. W pakiecie
ułatwień dla biznesu resort rozwoju zawarł
możliwość powierzenia jednej osobie sprawy
przedsiębiorstwa do czasu zakończenia formalności spadkowych, a kontrakty cywilnoprawne,
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Ulga na inwestycje
Od początku 2016 r. firmy, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe
(B+R), mogą wliczyć w koszty dodatkowo część poniesionych na te badania
wydatków. W efekcie zapłacą niższy
podatek. W koszty można wliczyć m.in.
wynagrodzenia pracowników (na etacie), którzy pracowali przy projektach B+R, koszty zlecanych na zewnątrz ekspertyz czy materiałów i surowców służących do opracowania nowej technologii lub produktu. Od 2017 r. poszerzone będą limity ulg na B+R. Na razie mała
i średnia firma może odliczyć dodatkowo 30 proc.
pensji i 20 % innych kosztów. Od 2017 roku te limity wzrosną do 50 %.
Rachunek podstawowy
Jeśli ktoś nie posiada konta w żadnym banku lub
SKOK-u będzie mógł założyć uproszczony i
bezpłatny rachunek. Będą go musiały zaproponować wszystkie podmioty bankowe. Podstawową zaletą takiego rachunku jest możliwość dokonywania wpłat i wypłat, korzystanie z bankomatów, dokonywanie przelewów i poleceń
zapłaty. Najważniejsze, że pięć pierwszych operacji w miesiącu ma być bezpłatne. Nie będzie
można skorzystać z usług kredytowych.
Łatwe przeniesienie konta
Od kilku lat banki oferują uproszczoną procedurę
przenoszenia rachunków. Od lutego 2017 r. zasady przeprowadzki reguluje ustawa. Określa ona
m.in. czas, w jakim ma się zakończyć przeniesienie konta (w tym zdefiniowanych płatności i
transfer salda) oraz obowiązki obu stron (banku
żegnającego klienta i otwierającego nowy rachunek). Klient otrzyma też raz w roku zestawienie pobranych opłat, co pozwoli zorientować
się, ile kosztuje nas konto (łącznie z odsetkami
za wykorzystany kredyt).Te zapisy powodują, że
coraz chętniej klienci indywidualni zmieniają rachunki bankowe. Gorzej jest z przedsiębiorcami.
Ci, przyzwyczajeni do oferty banku, który wybrali
na początku działalności, bardzo rzadko go
zmieniają.

Anna Gałkowska
a.galkowska@wiazowna.pl

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 co sobotnich spacerów, w których
udział biorą także wolontariusze z Centrum Wolontariatu z Radiówka.

CZEKA JĄ NA DOM

Poker to mały, typowo domowy piesek. Jest
żywiołowym wiercipiętą. Na spacerze śmiało
brnie naprzód, węszy i biega. Pobyt w schronisku
mu nie służy, poza tym nie ma futra, które by go
ogrzewało w mroźne noce w budzie. To psiak do
przytulania, noszenia na rękach i leżenia na kanapie. Nie pozwólcie mu marznąć dłużej. Nr
157/16

Błysk mieszkał kiedyś na wsi, ale gdy stracił
wzrok przestał być potrzebny. Schronisko uratowało mu życie. Na początku był zdezorientowany, próbował gryźć i bał się ludzi. Dziś czeka
na każdy ciepły dotyk ludzkiej ręki. Uwielbia spacery po lesie. Musi obwąchać każde drzewo, nic
się wtedy nie liczy...
Nr 535/15

PLAN SZCZEPIEŃ P/WŚCIEKLIŹNIE
PSÓW I KOTÓW w 2017 ROKU
POLI-VET
LEK.WET. L. BĘTKOWSKI
D. GAŁĄZKA
TEL. 22 789 01 23
Wiązowna, ul. Boryszewska 2
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Marley zawsze emanuje dobrym humorem,
wrażliwością i łagodnością. Zadziwiające, że tak
cudownym i uczuciowym psem przez długie lata
nie zainteresował się żaden człowiek. To smutne, bo Marley oddałby z miłości całe swoje psie
serce. Wciąż jednak nie traci nadziei i czeka na
swojego pana.
Nr 353/15

DATA

GODZINA

MIEJSCOWOŚĆ

18 LUTEGO

9.00
10.30
11.00
12.30
14.00

ŻANĘCIN
RUDKA
DZIECHCINIEC
PĘCLIN
MALCANÓW

11 MARCA

9.00
10.00
12.00

MICHAŁÓWEK
IZABELA
ZAKRĘT

01 KWIETNIA

9.00
10.00
13.00

STEFANÓWKA
MAJDAN
ZAGÓRZE

08 KWIETNIA

9.00
10.30
12.00

BORYSZEW
DUCHNÓW
KĄCK

22 KWIETNIA

9.00
10.00
11.00

PORĘBY
GLINIANKA II
GLINIANKA I

06 MAJA

9.00
10.00
11.00
12.00
13.30

KRUSZÓWIEC
CZARNÓWKA
BOLESŁAWÓW
LIPOWO
KOPKI

13 MAJA

9.00
10.30
12.00

WOLA DUCKA
WOLA KARCZEWSKA
RZAKTA

20 MAJA

14.00
17.00

27 MAJA

14.00
16.00

WIĄZOWNA KOŚCIELNA
RADIÓWEK
GÓRASZKA
EMÓW

ŚRODOWISKO

UWAGA! PODTOPIENIA
Zbliżająca się wiosna i kilkudniowa odwilż zrobiła swoje. Zarośnięty, zamulony i zaśmiecony rów biegnący wzdłuż ul. Rajskiej w Żanęcinie z powodu braku konserwacji zamienił się
w potok, w wyniku czego doszło do podtopień posesji przy ul. Majowej w Dziechcińcu
i okolicznych pól.
Gmina w trybie kryzysowym zleciła udrożnienie
rowu na odcinku ok. 500 m. Koszt usługi wyniósł
prawie 5 tys. zł.
Prosimy wszystkich właścicieli, użytkowników, zarządców gruntów i nieruchomości, na których
usytuowane są rowy melioracyjne, o wykonywanie obowiązku ich konserwacji i utrzymania
w stanie umożliwiającym swobodny przepływ
wód.
Obowiązek utrzymywania we właściwym stanie
rowów melioracyjnych i drenowania wynika
wprost z art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. –
Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469) i dotyczy właścicieli i użytkowników gruntów, na których te urządzenia się znajdują.
Zachęcamy do tworzenia i aktywnego członkostwa w spółkach wodnych, których zarządy

Udrożnienie rowu w Żanęcinie

bezpłatnie poświęcają swój czas na pozyskiwanie dotacji i organizację robót. Potrzebna jest również współpraca wszystkich właścicieli nieru-

W związku z zaistniałą sytuacją Wójt Gminy Wiązowna wydał w dniu 21 lutego zarządzenie w sprawie wprowadzenia stanu alarmowego. Niniejszym
zarządzeniem wójt upoważnia reagujące służby do wydawania doraźnych
decyzji, poleceń i nakazów mających wpływ na należyte zabezpieczenie
ludzi i mienia. Ponadto służby mają możliwość wejścia na prywatne posesje, w celu udrożnień rowów melioracyjnych.

chomości przyległych do rowów i nieutrudnianie prowadzenia robót. Wystarczy dobra wola
oraz chęć współpracy, żeby nie było takiej sytuacji
jak obecnie.
Informacji w sprawie spółek wodnych udziela
Przemysław Kaźmierczak – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, tel. 22 512 58 21,
email: p.kazmierczak@wiazowna.pl
Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

ZBIÓRKA GABARYTÓW I ELEKTROŚMIECI
Zapisz się na odbiór gabarytów i elektrośmieci
Zapisy: 22 512 58 24/25 lub a.bogucka@wiazowna.pl. W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości oraz telefon kontaktowy. Gabaryty
należy wystawić przed posesję.

23 marca (czwartek) – sektor II
Duchnów, Izabela, Majdan, Michałówek, Zagórze, Zakręt
24 marca (piątek) – sektor III
Dziechciniec, Emów, Radiówek, Rudka, Kąck,
Malcanów, Pęclin, Żanęcin

Terminy odbioru:
21 marca (wtorek) – sektor I
Bolesławów, Czarnówka, Glinianka, Kopki, Kruszówiec, Lipowo, Poręby, Rzakta, Wola Ducka,
Wola Karczewska
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25 marca (sobota) – sektor IV
Boryszew, Góraszka, Stefanówka, Wiązowna, os.
Parkowe
Odpady z nieruchomości niezgłoszonych nie
będą odbierane.
Anna Bogucka
a.bogucka@wiazowna.pl

EDUKACJA

Nasi gimnazjaliści brali udział w dwóch międzynarodowych spotkaniach
– w Hiszpanii i ostatnio we Francji. Gospodarze z francuskiego miasta Remis przyjęli nas bardzo serdecznie. Odwiedziliśmy ratusz i spotkaliśmy się
z burmistrzem. Zwiedziliśmy również Paryż. Oglądaliśmy Łuk Triumfalny,
Wieżę Eiffla, pływaliśmy po Sekwanie.
Uczniowie poznali funkcjonowanie francuskiej szkoły. Podobała im się jej
swobodna atmosfera i dwunastostopniowa skala ocen. Do kraju powrócili bogatsi o nowe doświadczenia i znajomości. W maju odbędzie się ostatnie spotkanie w ramach tego projektu. Gospodarzem będzie gimnazjum
w Gliniance.
Daniel Kaczyński
gimglinianka@wp.pl

Gimnazjaliści w Paryżu

Program Erasmus +
Uczniowie z gimnazjum w Gliniance kolejny raz angażują się w prace nad realizacją międzynarodowego projektu pod egidą „Erasmusa”. Tym razem temat przedsięwzięcia brzmi:„Gender equality across
Europe” („Równość płci w całej Europie”).
W projekt obok naszej szkoły są zaangażowane placówki z Hiszpanii, Francji i Turcji. Uczestnicy projektu prowadzą badania związane z tematem
pełnionych ról społecznych, predestynowania do wykonywania zawodów
i kulturowego zróżnicowania w kontekście podziału płci. Podczas międzynarodowych spotkań omawiane są wyniki badań z danego obszaru,
ustalane podobieństwa i różnice.
Wspólne warsztaty

Reforma oświaty

KARNAWAŁ U USZATKA

To była wspaniała maskarada.
Księżniczki, królewny, policjanci, spidermani i inni herosi
zagościli 2 lutego w przedszkolu w Wiązownie.
I choć moda na stroje karnawałowe od lat się nie zmienia, to
muzyka musi być aktualna. Przedszkolaki, przy utworach, które w
tym sezonie są na topie, żwawo

pląsały na parkiecie. Dzieci brały
udział w konkursach, w pokazach
tańca oraz różnych zabawach.
Przebierańcy świetnie się bawili, a
ich pozytywna energia sprawiła, że
tegoroczny bal zostanie w pamięci na długo.

Katarzyna Tulin
przedszkole_uszatka@wp.pl

Wygaszanie gimnazjów, wprowadzone w styczniu przez rząd obliguje nas do przeorganizowania
szkół w naszej gminie. Staramy się
to zaplanować tak, by w jak najmniejszym stopniu wpływało to na
nasze dzieci. Zmiany zaproponowane przez wójta i zaakceptowane
przez radę zaopiniuje najpierw kuratorium.

kańcy Duchnowa, wskazując jako
szkołę dla swoich dzieci Szkołę Podstawową w Brzezinach, gm. Halinów.
To znacznie wygodniejsze rozwiązanie,
bo do szkoły w Brzezinach z Duchnowa jest zaledwie kilkaset metrów.
Oczywiście ci, którzy zechcą posłać
dziecko do szkoły wWiązownie, mimo
porozumienia z Halinowem, będą to
mogli zrobić bez przeszkód.

Planujemy, że od września 2017 roku
zespoły szkolno – gimnazjalne w Zakręcie i Wiązownie przekształcone
będą w szkoły podstawowe, w których
prowadzone będą klasy gimnazjalne
(aż do ich wygaszenia w 2019 r.). Gimnazjum w Gliniance stanie się oddziałem tamtejszej szkoły podstawowej, w którym prowadzone będą zajęcia II i III klas gimnazjum.

W tym roku po raz pierwszy w naszej
gminie rekrutacja do szkół będzie się
odbywać drogą elektroniczną. Wypełnienie odpowiedniego formularza internetowego pozwoli szybko i
bez problemów zapisać dziecko do
szkoły czy przedszkola. Jeśli mają Państwa pytania dotyczące edukacji do
Państwa dyspozycji są nasi urzędnicy:
Oświata Gminna w Wiązownie, tel. 22
512 5 870 – 877, email: edukacja@wiazowna.pl.

Ważną zmianą, choć nie wynikającą z
reformy, jest zmiana obwodu szkolnego dla dzieci mieszkających w Duchnowie. Wnioskowali o to sami miesz-

www.tuwiazowna.pl
“Powiązania” - miesięcznik samorządowy |

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

25

Książka cieszy
Uczestnicy ferii

FERIE W GMINIE
Zapewnienie opieki dzieciom w
czasie wolnym od szkoły to dla
wielu pracujących rodziców poważny problem. Dlatego drugi
raz zorganizowaliśmy akcję "Ferie blisko domu".
Przez dwa wolne od szkoły tygodnie nasi uczniowie mieli zapewnioną nie tylko opiekę, ale także zagwarantowaną doskonałą zabawę.
W akcję włączyły się wszystkie
szkoły i Gminny Ośrodek Kultury.
Przez dwa tygodnie w akcji wzięło

udział prawie 200 dzieci. Dzieci
miały zorganizowane zajęcia plastyczne, sportowe, teatralne, muzyczne, filmowe. Uczyły się gotowania i pieczenia.
Atrakcji nie zabrakło również w
bibliotece, w której zorganizowano
spotkanie autorskie z Moniką SAWICKĄ, podczas którego można
było dowiedzieć się, na czym polega praca pisarza oraz gdzie szukać
inspiracji do tworzenia nowych
opowiadań.

Prowadzone były warsztaty literacko – artystyczne, na których dzieci
tworzyły prawdziwe książki, z własnymi tekstami ilustracjami, nabywając nowe umiejętności oraz wiedzę z zakresu druku i procesów
powstawania książki. To był niezwykle aktywny czas!
Akcję „Ferie blisko domu" i podobną, organizowaną latem "Wakacje blisko domu" prowadzimy
od zeszłego roku i będziemy powtarzać. Dostajemy od Państwa
sygnały, że jest potrzebna i pomaga w zorganizowaniu czasu, wtedy
gdy rodzice pracują, a dzieci nie
mogą lub nie chcą wyjeżdżać. Jesteśmy przekonani, że program tych
akcji co roku będzie bogatszy. Dzię-

Co słychać w przedszkolu w Zakręcie?

Przedszkolakom z Zakrętu luty przyniósł wiele nowych wrażeń. Świetna zabawa, radość i tradycyjna maskarada, jak
to bywa w karnawale, pozwoliły spełnić
ich pragnienia i przeistoczyć się w postacie swoich ulubionych książkowych i
filmowych bohaterów.
Za rok kolejny bal, kim zechcą być nasi milusińscy, zobaczymy, przecież dzieciństwo,
to jest ich czas na marzenia. Wizyta w
szkolnej bibliotece w Zakręcie była nie
mniejszym przeżyciem dla przedszkolaków z grupy Jeżyki. Dowiedziały się, co to
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jest katalog księgozbioru, jak wypożyczyć
książkę oraz jakie zasady obowiązują w
bibliotece.
Były przygotowane przez bibliotekarkę
Edytę RADOMSKĄ ciekawostki o jeżach, czytanie bajki, zagadki, rebusy i tworzenie
prac plastycznych. Dzieci z podziwem, ale
i trochę onieśmieleniem zwiedzały podwoje szkoły w tym salę gimnastyczną,
świetlicę i stołówkę. Już niedługo, to będzie
ich szkoła i miejsce ich nauki.
Magdalena Dudek i Beata Kępka
przedszkolewzakrecie@wp.pl
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kujemy wszystkim, którzy włączyli
się w przygotowanie zimowego
wypoczynku dla naszych dzieci!

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

A może zostanę posłem?
Rozbudzenie postaw
patriotycznych i zdobycie nowych doświadczeń i przeżyć
było głównym celem
wycieczki przedszkolaków z Pęclina
do stolicy, a także
jednym z zadań realizowanego programu "Mali Patrioci".

To był bal na 102

Tak powstaje książka

W ławach poselskich

Dzieci pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego
i Armii Krajowej, znajdującym się naprzeciwko Sejmu,
usłyszały o naszych bohaterskich powstańcach. W programie przewiedziano zwiedzanie Sejmu z przewodniczką.
Podziwianie galerii przedstawiającej historyczne wydarzenia, szklanej makiety z kompleksem budynków sejmowych, kaplicy, sali kolumnowej i plenarnej. Na sali plenarnej dzieci zasiadły w fotelach dla prasy, skąd mogły
dokładnie obejrzeć ławy poselskie i prezydium. Kto wie,
może któryś przedszkolak z naszej placówki powróci tu za
20 lat, już jako poseł RP?
Agnieszka Łapiak
gppeclin@xl.wp.pl

SPORT

Zwycięstwo w Piasecznie

Zakręt się chwyta
Uczniowie szkoły w Zakręcie stoczyli emocjonujące
walki podczas I Mistrzostw Szkoły Grapplingu organizowanych przez UKS ZAKRĘT. Głównym pomysłodawcą i organizatorem był Artur MROCZEK, na
co dzień trener BJJ i nauczyciel wf-u w Zakręcie.

Zawodnicy GKTS Wiązowna

Ostatni trening przed feriami zimowymi
odbył się 8 lutego. Półmetek sezonu zakończyliśmy turniejem tenisa stołowego
oraz pizzą - jak na Dzień Pizzy przystało!
Turniej był okazją do podsumowania półrocznych treningów i sprawdzenia formy zawodników. Rywalizacja jak zawsze była zacięta. Tym razem zwyciężył Sebastian KOSTRZYŃSKI, który w finale pokonał Patryka WITANA.
W sobotę 11 lutego świetny występ zaliczył
podczas rozgrywanego w PiasecznieTurnieju
Grand Prix Adam PLĄSEK, który pokonał

wszystkich swoich rywali i zdobył złoty medal zawodów w kategorii juniorów. Serdecznie gratulujemy!
Zarząd, trenerzy oraz zawodnicy GKTS
Wiązowna serdecznie dziękują darczyńcy
Piotrowi ZAIM z firmy STYLDRUK (zajmującej
się drukiem praktycznie na każdym podłożu,
różnymi technikami), za oznakowanie klubowych koszulek i dresów.
Kamil Sitek
kamilsitas@wp.pl

Turniej "MAMY GRAMY” dla Teosia
W styczniu w Szkole w Zakręcie odbył się turniej, w którym
zbieraliśmy na pionizator dla
Teosia Górskiego.
Drużyny składały się z mam i
dzieci. Udział wzięło 30 mam i 34
dzieci. W kategorii 2009/12 wygrał zespół "Real" w składzie:
Iwona i Wiktor WIECZOREK, Emilka i Wojtek WĄSOWSCY, Marta i
Dumni zwycięzcy
Jaś DOWALEWSCY. W kategorii
2005/08 zwyciężyła "Ekipa Teosia" w składzie: Emilia i Niko GÓRSCY, Monika i Brayan DĄBROWSCY, Ewelina i Zuzia NOWAK, Paulina i Julia JASTRZĘBSKA.
W trakcie turnieju odbyła się również licytacja piłki i szalika z podpisami zawodników Legii Warszawa. Za 1200 złotych piłkę wylicytował Tomasz ZAWISTOWSKI. Gratulujemy i dziękujemy! Udało nam się zebrać 4140 zł. Imprezę możemy zaliczyć do bardzo udanych. Planujemy drugą edycję na„Orliku”. Szczególne podziękowania za wsparcie finansowe składamy dla samorządu, dyrekcji Szkoły za udostępnienie szkoły oraz sołtysowi Zakrętu za pomoc w organizacji turnieju.
Jacek Skwara
jacek.skwara@op.pl
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Grappling to walka
na chwyty wykorzystująca obalenia,
rzuty, dźwignie czy
duszenia, natomiast
zabronione są uderzenia, czyli techniki
wykorzystywane w
zapasach, judo czy
Rywalizacja na macie
BJJ. Grappling jest
uważany za jeden z bezpieczniejszych sportów walki dla
dzieci.
Turniej przygotowano bardzo profesjonalnie, dzięki
sponsorom (Cross Jeans, Denarski Design, Komatsu, IMPOL i inni). Na początek nie zabrakło prawdziwego show.
Pokaz taneczno-gimnastyczny, przygotowany pod kierownictwem Marzeny BARCIK z KS Zakręt, wykonały
dziewczynki ze szkoły w Zakręcie. Gościnny występ tańca nowoczesnego zaprezentował zespół UKS DUET. Zawody otworzyła pokazowa walka Artura MROCZKA oraz
gościa specjalnego zawodów, Kamila „Bomby” ŁEBKOWSKIEGO, 3-krotnego mistrza PLMMA w wadze piórkowej.
W starciach wzięło udział 72. dzieci w 14. kategoriach
wagowych, a I miejsca zajęli:
• Julia ZAKRZEWSKA - kl. IA,
• Sylwia WELC - kl. II,
• Maja SALAMON - kl. IV,
• Justyna SĘK - kl. VIB,
• Cezary ŻELAZOWSKI - kl. II,
• Maksymilian KARDAS - kl. IIIB,
• Maksymilian KOZIŃSKI - kl. IA,
• Arkadiusz SKOWRON - kl. IIIB,
• Kacper MAJSZCZYK - kl. IIIA,
• Krzysztof SKRZYPCZYŃSKI - kl. IV,
• Wiktor SAWA - kl. IV,
• Paweł CHOLEWA - kl. VIB,
• Szymon ŁĘGOWSKI - kl. IV,
• Jan ŁABĘDŹ - kl. VIB,
• Wiktor WOROTNIK - kl. IG,
• Kacper KALBARCZYK - kl. IIIG,
• Jakub KĘPKA - kl. IIG.
Jestem przekonana, że taki turniej to wspaniała promocja sportu, zdrowej rywalizacji i pracy nad własnymi słabościami. Mamy nadzieję, że kolejny turniej będzie cieszył się
jeszcze większą popularnością, a Arturowi MROCZKOWI
i wszystkim zaangażowanym w organizację turnieju
dziękujemy za inicjatywę i zachęcamy do dalszego
działania.
Klaudyna Dębkowska
klaudynadebkowska@gmail.com
foto. Tomasz Kępka
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Święto skoku wzwyż

Skaczą wysoko

Jak co roku w ostatni dzień przed
feriami sala gimnastyczna szkoły
w Gliniance „pękała w szwach”
wypełniona kibicami królowej
sportu lekkoatletyki. Powodem
były XVII-te Otwarte Halowe Mistrzostwa Szkoły w skoku wzwyż.
Na skoczni trwała walka o jak najlepsze wyniki przy ogłuszającym dopingu publiczności. Dzieci spisały

się rewelacyjnie, niektórym udało
pobić się własny rekord. Jak co roku
gościem specjalnym był olimpijczyk.
Tym razem zaproszenie przyjął dwukrotny olimpijczyk, 10-ciokrotny
Mistrz Polski, medalista Mistrzostw
Europy i Świata w judo Krzysztof
WIŁKOMIRSKI. Zwycięzcy zawodów
czuli się wyróżnieni, otrzymując z
jego rąk medale i dyplomy. Z zapartym tchem słuchano jego gawędy o
sportowym życiu, o sukcesach i porażkach oraz o tym, że aby osiągnąć
sukces trzeba talent poprzeć
ogromną pracą.
Organizatorem głównym był UKS
Smoki.

Wyniki końcowe :
Klasy III - r. 2007/08
1. Kacper MNICH kl. 3a – 105 cm
2. Helena BOGUCKA kl. 3a – 105 cm
3. Aleksandra JASTRZĘBSKA
kl. 3b – 100 cm
Klasy IV r. 2006 dziewczęta

Zwycięzcy turnieju

1. Emilia SOCHACKA kl. 4b – 115 cm
2. Gabriela DOMAN kl. 5b – 105 cm
3. Kinga SOKÓŁ kl. 4b – 100 cm
Klasy IV r. 2006 chłopcy
1. Mateusz MŁOT kl. 4a – 105 cm
2. Natanael MOŃKO kl. 4a – 105 cm
3. Bartłomiej WOJCIECHOWSKI
kl. 4a – 105 cm
Klasy V r. 2005 dziewczęta
1. Sandra PADUCH kl. 5b – 125 cm
2. Oktawia KOSTECKA kl. 6b – 120 cm
3. Adrianna KRUSIEWICZ kl. 5b
– 115 cm
Klasy V r. 2005 chłopcy
1. Jakub ZIELIŃSKI kl. 5b – 135 cm

2. Jakub KRAWCZYŃSKI kl. 6b
– 115 cm
3. Oskar WIĄCEK kl. 5b – 110 cm
Klasy VI r. 2004 dziewczęta
1. Emilia KOPER kl. 6b – 115 cm
2. Oliwia SZCZĘSNA kl. 6b – 110 cm
Klasy VI r. 2004 chłopcy
1. Mateusz DRABIK kl. 6b – 135 cm
2. Mateusz LASKUS kl. 6b – 125 cm
3. Jakub ŁADNO kl. 6a – 110 cm

Zenon Kwiatkowski,
Krzysztof Ślusarczyk
spglinianka@wp.pl

BRĄZ DLA GLINIANKI!
W klasyfikacji drużynowej uczniowie z SP Glinianka (Piotr SZOSTAK, Igor GNIADEK, Tymon
WRÓBLEWSKI, Mirosław SMOLAK i Dariusz SMOLAK) zajęli III miejsce, zdobywając puchar i
brązowy medal. W generalnej klasyfikacji indywidualnej Tymon WRÓBLEWSKI zajął II miejsce

Drużyna szachistów

i otrzymał srebrny medal. Wśród dziewcząt III
miejsce zajęła i zdobyła medal brązowy jedyna
reprezentantka ze SP Wiązowna Alicja BRYNIAK.
Na odbywającym się równolegle turnieju w
Aninie "Smerfogranie" IV miejsce, a więc tuż za
czołówką, wywalczył najmłodszy uczestnik turnieju Karol MIELCUCH z Glinianki rocznik 2011!
Jego brat Mateusz, zagrał w turnieju do lat
dwudziestu. Całej drużynie gratulujemy zaangażowania i szachowych postępów!

Nasi brązowi chłopcy

Nasi młodzi szachiści wzięli udział w otwartych mistrzostwach powiatu otwockiego w
szachach szybkich, zorganizowanych przez
UKS Otwock. Zacięta rywalizacja zawodników
i szkół trwała około pięciu godzin.
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Urszula Wróblewska
ulawroblewska@gmil.com

KULTURA

Bibliotekarze polecają

WALENTYNKI Z BIBLIOTEKĄ

Kazimierz Orłoś "Dzieje dwóch
rodzin: Mackiewiczów z Litwy i
Orłosiów z Ukrainy"
Bogato ilustrowana saga rodzinna, zawierająca wspomnienia
matki pisarza, który dzieciństwo
i część studiów spędził na Ukrainie. Opowieści przeplatane są
wspomnieniami z podróży sentymentalnej. Książka dostępna w
filii w Duchnowie.
Chcemy czytać

Jacek Komuda „Hubal”
Powieść o szlaku bojowym majora
HUBALA, który poprzez bagna i
zawieruchę wojny, prowadził Wydzielony Oddział Wojska Polskiego. w całości oparta jest na faktach, pamiętnikach i najnowszych
opracowaniach. Książka dostępna
w bibliotece w Wiązownie.

Gabriel Michalik „Kobieta Pracująca. Rzecz o Irenie Kwiatkowskiej i jej czasach”
Dzieje życia Ireny KWIATKOWSKIEJ niezapomnianej Kobiety
Pracującej z "40-latka". Książka
opowiada o Irenie KWIATKOWSKIEJ - córce, żonie, cioci, koleżance i serdecznej przyjaciółce
Pana Boga. Książka dostępna w filii w Gliniance.

W poniedziałkowy wieczór, 13 lutego wWiązownie odbyło się spotkanie autorskie z Moniką SAWICKĄ, autorką książek dla kobiet: „Kruchość porcelany”, „Demi
sec”, „Mimo wszystko”,„Serwantka”,„Siedem kolorów tęczy”, „Kolejność uczuć”, „Gra wstępna”, „Szeptem”, „M do
kwadratu”,„Przed oczami”.
Książki te są odzwierciedleniem naszego życia, pokazują je takim, jakie jest. Uczestnicy spotkania z zaciekawieniem wysłuchali opowieści o relacjach między kobietami i mężczyznami,
o ich toksycznych związkach, o radościach i smutkach. Autorka mówiła, jak ważna w życiu
każdego człowieka jest miłość, która działa jak narkotyk, jest siłą napędową każdego z nas.
Podkreśliła, jak bardzo istotne jest dowartościowywać swoje dzieci czy wnuki.
Spotkanie było okazją do rozpoczęcia akcji z okazji Walentynek „Randka w ciemno z książką”,
a głównym jej celem była popularyzacja czytelnictwa wśród lokalnej społeczności. Zabawa
polegała na wypożyczeniu zapakowanej książki bez możliwości podejrzenia jaka pozycja jest
w środku. Uczestnicy bardzo chętnie włączyli się w zabawę i z radością wypożyczyli przygotowane książki niespodzianki.
Teresa Naperty
kontakt@bibliotekawiazowna.pl

KARNAWAŁ W DUCHNOWIE
Czytanie z podziałem na role to świetna rozrywka
– zgodnie stwierdzili uczestnicy. Taka forma zabawy z tekstem rozbudza i pielęgnuje pojawiającą się chęć czytania, która z czasem przekształci się w potrzebę codziennego kontaktu z
książką.
Dobrą zabawę, niezapomniane wrażenia oraz
konkursy z nagrodami zapewnili Agnieszka i Piotr
MICHALCZYKOWIE. Nie zabrakło też muzyki na
żywo.
Wdzięczni słuchacze

W tym roku pracownicy filii biblioteki w
Duchnowie wspólnie z mieszkańcami wsi
zorganizowali zabawę karnawałową. Spotkanie rozpoczęli od wspólnego czytania, do
którego chętnych nie brakowało.

Głównym celem sobotniego spotkania była
promocja biblioteki oraz ukazanie jej jako miejsca tętniącego życiem, pokazanie najmłodszym
bogatego księgozbioru oraz zachęcenie całych
rodzin do czytania.
Drodzy rodzice, pomagajcie dzieciom w jak naj-
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Wspólne czytanie

częstszym zetknięciu się z kulturą literacką od
wczesnego dzieciństwa, korzystajcie z ofert kulturalnych w naszej gminie. Pomagajcie tworzyć miłe wspomnienia związane z biblioteką, a
w późniejszym okresie dziecko samo z przyjemnością będzie odwiedzać nasze placówki.
Marzena Kopka
kontakt@bibliotekawiazowna.pl
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Iluzjonista w Domu
Kultury
Konrad MODZELEWSKI – iluzjonista, komik, żongler - rozbawił i oczarował zarówno tę młodszą, jak
i dorosłą część widzów.
W Domu Kultury„Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej
odbył się wesoły pokaz jego iluzji. To była ogromna
dawka humoru, śmiechu i świetnej zabawy. Pokaz zorganizowaliśmy z okazji światowego dnia iluzji. Ta sztuka od zawsze budzi wielkie emocje. Iluzjoniści, którzy fantastycznie panują nad swoim ciałem i naszymi emocjami potrafią przenieść nas w niezwykły świat
fantazji. Tak było też i tego wieczoru!
Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

Widzowie byli zafascynowani iluzją

Walentynki z piosenką Anny Jantar

Sekcja fotograficzna Gminnego
Ośrodka Kultury w Wiązownie
na ostatniej sesji przed wystawą
pracowała z modelką Justyną
ROGULSKĄ - młodą
utalentowaną akrobatką.

W Woli Karczewskiej z
okazji Walentynek zabrzmiały znane i lubiane
utwory Anny JANTAR w
wykonaniu Trio Muzycznego GOK – Mirella
ŻURAWSKA – wokal, Roman SADOWSKI – gitara,
Wojciech BUDA – instrumenty klawiszowe.
Gościnie wystąpił mieszkaniec Woli Karczewskiej –
Sławomir KOBZA, który w
wokalnym duecie zaprezentował utwór „Ktoś między nami”.
Widzowie chętnie włączyli
się do wspólnego śpiewania. Ułatwieniem były wyświetlane słowa piosenek.
Zabrzmiały między innym:
„Tyle słońca w całym mie-

Justyna Rogulska w obiektywie

Piosenki Anny Jantar w wykonaniu GOK

ście”, „Za każdy uśmiech
Twój”,„Staruszek świat”,„Radość najpiękniejszych lat” i
wiele innych.

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Seniorów„Bądźmy Razem” w Radiówku z całego serca dziękuje
Gminnemu Ośrodkowi Kultury za zorganizowanie
przepięknych "Walentynek" dla seniorów.

Umiejętności gimnastyczne zawdzięcza wielu lat trenowania akrobatyki, biegów i polo dance. Niezwykle
rozciągnięta modelka pozując dała okazję do zrobienia wielu fantastycznych fotografii. Efekt sesji fotograficznej można oglądać również na corocznej wystawie Sekcji Fotograficznej GOK podsumowującej
pracę w okresie 2016-2017. Jedna z tych fotografii autorstwa Lidii ROSOLAK znalazła się na plakacie zapraszającym na naszą wystawę.
Krystian Herncisz
hernciszfilm@home.pl
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Paulina Sokół
gok@gk-wiazowna.pl
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
10.03. godz. 18:00
Dom Kultury “Nad Świdrem”
w Woli Karczewskiej
Koncert z okazji Dnia Kobiet
IE„O KOBIETACH, DLA KOBIET I Z KOB
TAMI”
Wstęp wolny

10.03. godz. 15:00
Szkoła Podstawowa im Wincentego
Witosa w Gliniance, ul. Napoleońska 1
i I Turniej Szachowy
o Puchar Św. Floriana

15.03. godz. 16.00
Hotel BRANT w Majdanie, ul. Równa 20
VII Forum Gospodarczym
Gminy Wiązowna

25.03. godz. 16:00
Teatr im. Stefana Jaracza w Otwock
u
"Skrzypek na dachu" - musical

27.03. godz. 10.00
Eliminacje gminne
Godz. 10:00
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie
Sala Widowiskowa
40. edycja - Konkurs Recytatorski
“Warszawska Syrenka”

1-2.04.
Malcanów
73. rocznica Zrzutowiska PIERZY
NA
Wstęp wolny
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37. PÓŁMARATON WIĄZOWSKI!

