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Drodzy Mieszkańcy,
zakończyliśmy kolejny rok pracy Rady Gminy i Urzędu Gminy Wiązowna. Na po-
czątku swojej kadencji w 2015 roku obiecałem Państwu, że co roku będę zdawał spra-
wozdanie z tego, co zrobiliśmy. Tak, by na bieżąco, a nie tylko raz na cztery lata, mieli
Państwo wgląd w naszą pracę. Po to właśnie skrupulatnie prowadzimy naszą stronę in-
ternetową i po to jest ten numer „Powiązań”. Pokazujemy w nim, co zrobiliśmy w 2016
roku. Na co wydaliśmy nasze wspólne pieniądze. Jak nimi zarządzamy, jakie posta-
wiliśmy sobie cele i w jakim stopniu je zrealizowaliśmy. Zdaję sobie sprawę, że dla wie-
lu ta publikacja będzie powodem do krytyki. Że wydarzyło się za mało, za wolno, nie tu,
gdzie potrzeba. Inni dodadzą, że bez powodu się chwalimy. Krytyce poddajemy się z pod-
niesionym czołem, bo tylko słuchając krytyki możemy być skuteczniejsi. Przyznajemy
nie wszystko udało się tak, jak zakładaliśmy. Wnioski już wyciągnęliśmy. Drugi raz
tych samych błędów nie popełnimy. Czy się chwalimy? Tak! Bo mamy czym. Nie my
- samorząd, my mieszkańcy gminy Wiązowna. Bo ostatni rok to dowód na to, że
współpracując, konsultując i wciągając mieszkańców w działania samorządu można osiągnąć
bardzo dużo. Mądrze wydając pieniądze ze wspólnego budżetu można śmielej niż kie-
dykolwiek myśleć o inwestycjach. Szkoląc pracowników urzędu można wymagać od nich,
by zdobywali coraz więcej zewnętrznych dotacji i sprawniej realizowali zadania.
Współpracując z przedsiębiorcami można realnie zmieniać naszą okolicę. O tym właś-
nie jest ten numer naszego czasopisma. Polecam ją Państwa uwadze, bo to czasopismo o
naszych wspólnych osiągnięciach!

Janusz Budny
Wójt Gminy Wiązowna
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MAZOWieCkA GMiNA ROku 2016

Gmina Wiązowna
otrzymała tytuł Ma-
zowieckiej Gminy
Roku 2016 w ogólno-
polskim plebiscycie
pod nazwą „Orły Pol-
skiego Samorządu”,
zajmując pierwsze
miejsce w kategorii
gmin wiejskich na Ma-
zowszu. Statuetka
„Orzeł Polskiego Sa-
morządu”– nagroda plebiscytu jest potwierdzeniem sukcesu, a za-
razem inspiracją i wzorem dla innych. Nagrodzeni tytułem i statu-
etką„Orła Polskiego Samorządu”wyznaczają najwyższe standardy,
są symbolem rozwoju oraz efektywności w zarządzaniu w regionie.
Jest to plebiscyt realizowany w ramach Ogólnopolskiego Progra-
mu Promocji Regionów SAMORZĄDOWA MARKA ROKU już od kil-
kunastu lat.

CHWALĄ NAS

Nagroda w plebiscycie Orły Polskiego Samorządu

MODeRNiZACjA ROku 2015

Rewitalizacja Skweru im. generała Grota-Roweckiego, budowa Galerii Plenerowej przy Urzędzie Gminy oraz adaptacja części budynku
w Woli Karczewskiej na Dom„Senior -WIGOR” to finaliści Ogólnopolskiego Konkursu„Modernizacja Roku 2015”.

W samorządzie nie chodzi o nagrody. Nie o konkursy i splendor. Chodzi o pracę na rzecz ludzi, którzy powierzyli nam to zadanie.

To nie zmienia jednak faktu, że jest nam bardzo miło, że ta praca w 2016 roku została doceniona i wyróżniona w kilku ogólnopolskich konkursach.
To dla nas dodatkowa motywacja, by starać się jeszcze bardziej. To jednocześnie dowód na to, że warto wyzbyć się wygodnego przekonania,

że wielu rzeczy nie da się zrobić. Bo wiele się udało!

PeRły
SAMORZĄDu

2016

Wójt Janusz BUDNY
został wyróżniony w
rankingu „Perły Sa-
morządu” organizo-
wanym przez Dzien-
nik Gazetę Prawną.
W rankingu oceniane
są m.in. sprawność
strategiczna i opera-
cyjna, wykorzystanie
potencjału społecz-
nego oraz komple-
ksowe działania na
rzecz poprawy jakoś-
ci życia mieszkańców.

Wyróżnienie dla Wójta Gminy Wiązowna
w plebiscycie Perły Samorządu 2016
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Laureaci zeszłorocznej edycji Sportowa Gmina Roku

SPORtOWA GMiNA 2016

Gmina Wiązowna znalazła się wśród nagrodzonych tytułem„Sportowa Gmina”. Wyróżnienie przyznawane jest samorządom, które w szczególny
sposób starają się o rozwój kultury fizycznej na swoim terenie, np. poprzez budowę obiektów sportowych, zapewnienie szerokiej oferty zajęć, roz-
wój różnych dyscyplin sportu i organizację imprez sportowych, popularyzujących sport wśród mieszkańców. Wśród nagrodzonych tym tytułem
w tegorocznej edycji były nie tylko duże aglomeracje, gdzie powstają imponujące areny sportowe, ale też mniejsze miasta i gminy, które działają
na skalę swoich możliwości. Dzięki czemu nasza gmina znalazła się w gronie wyróżnionych.

SRebRNA ODZNAkA PSb ZA ORGANiZACję
PółMARAtONu WiĄZOWSkieGO

Wójt został wy-
różniony przez
Polskie Stowa-
rzyszenie Bie-
gów Srebrną
Odznaką Stowa-
rzyszenia. Za-
rząd PSB docenił
jego pracę na
rzecz populary-
zacji biegów w
Polsce oraz bar-
dzo dobrą orga-
nizację Półmara-
tonu Wiązow-
skiego.

Odznaka PSB Wyróżnienie w plebiscycie Sportowa Gmina Roku
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bolesławów:
Modernizacja ul. Bażantów – zadanie za-
kończone

boryszew:
Projektowanie budowy drogi nr 2703W po-
moc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego – za-
danie zakończone

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

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu wo-
kół świetlicy – zadanie zakończone

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

Budowa sieci wodociągowej zadanie za-
kończone

Duchnów:
Budowa kanalizacji sanitarnej – projekt za-
danie zakończone dla zakresu przewidzia-
nego na 2016 rok, realizacja zadania zapla-
nowana na lata 2017 - 2018

Budowa sieci wodociągowej ul. Werbeny i ul.
Puchacza – zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej ul. Dłuska za-
danie zakończone dla zakresu przewidzia-
nego na 2016 rok, realizacja całości zadania
01.2017.

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

Budowa sieci wodociągowej ul. Nizinna – za-
danie zakończone

Duchnowski Dom Kultury zadanie zakoń-
czone dla zakresu przewidzianego na 2016
rok, trwa ocena merytoryczna złożonego
wniosku o dofinansowanie

Projektowanie oświetlenia ul. Pęclińskiej – za-
danie zakończone

Projekt i budowa oświetlenia ul. Kwitnącej
Jabłoni – zadanie zakończone

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

SAMORZĄD

ten budynek powstał w latach 70-tych. Wyznaczał centrum Wiązowny. Przez lata służył
mieszkańcom – był punktem charakterystycznym. W połowie stycznia tego roku pa-
wilon stał się własnością gminy. O tym, jakie są plany co do centrum Wiązowny, roz-
mawiamy z wójtem januszem buDNyM.

Czy to będzie rewolucja?
jb: Zależy, jak na to spojrzeć. Pewnie znajdą się tacy, którzy chcieliby, żebyśmy zburzy-
li ten budynek, wyrównali cały teren i zaczęli budować od nowa. Tak się nie stanie i w tym
sensie nie będzie to rewolucja. Z drugiej strony, po zakończeniu inwestycji, centrum Wiązow-
ny powinno wyglądać zupełnie inaczej. Chcemy, żeby było schludne, zadbane i by służyło
wielu ludziom. Żeby było wizytówką nie tylko miejscowości, ale całej gminy. I jeśli spoj-
rzeć na tę modernizację w ten sposób, to tak – czeka nas rewolucja!

W pawilonie dziś są sklepy, wokół pojawiają się handlowcy. Przez lata był to pawi-
lon handlowy - jak będzie teraz?
jb: Chcemy zmienić funkcje dla tej przestrzeni. W okolicy jest kilka sklepów spożywczych.
Od mniejszych – rodzinnych, po duże delikatesy. Dodatkowo przygotowujemy się do
złożenia wniosku na budowę mini targowiska. Na dodatek w Góraszce powstanie cen-
trum handlowe, a w nim kolejne sklepy. A nam, mieszkańcom gminy, oprócz miejsca do
robienia zakupów, potrzebne jest też miejsce do tego, żeby pobyć razem. Potrzebna jest
przestrzeń dla ośrodka kultury, który od lat ma kłopoty lokalowe, i miejsce, w którym miesz-
kańcy gminy mogliby rozwijać swoje talenty, umiejętności, znaleźć hobby. Bawić się i uczyć.
Miejsce, w którym będzie można odpoczywać, organizować ciekawe wydarzenia dla każde-
go. Miejsce wspólne. Dla wszystkich, którzy będą chcieli z niego korzystać.

takie miało być WCk (Wiązowskie Centrum kultury), które planowano na miejscu
dzisiejszego Placu Centrum... .
jb: Takiego budynku, jak ten projektowany przed kilkoma laty, nie odtworzymy. Nie stać
nas na to. Tamta dotacja z Unii Europejskiej przepadła bezpowrotnie. Dziś musimy szu-
kać innych rozwiązań po to, by nie przeoczyć nadarzającej się okazji. A szansę widzę w
modernizacji, rozbudowie i gruntownym remoncie istniejącego budynku.

i na to pieniądze się znajdą?
jb: One się nie znajdują tak same z siebie. Przez ostatnie kilka miesięcy ciężko pracowaliśmy
nad Gminnym Programem Rewitalizacji szczególnie zaniedbanych obszarów naszej gmi-
ny. Razem z mieszkańcami opisaliśmy tereny, które wymagają wyprowadzenia ze stanu
kryzysowego, czyli właśnie rewitalizacji, co bardzo często wiąże się ze zmianą funkcji. Bez
takich planów nie da się zdobyć dofinansowania na przywrócenie funkcji społecznych

Rewolucja w centrum

Za jakiś czas budynek GS będzie nie do poznania
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Remont ul. Kwitnącej Jabłoni - zadanie za-
kończone

Budowa sieci wodociągowej w dz. nr ew.
406/3, 270/4 zadanie zakończone dla zakresu
przewidzianego na 2016 rok, realizacja
całości zadania 12.2017

Dziechciniec:
Projekt oświetlenia ul. Dworskiej - zadanie
zakończone

Projekt oświetlenia ul. Miodowej - zadanie
zakończone

Budowa oświetlenia ul. Olchowej - zadanie
zakończone

Wykup sieci wodociągowej w ul. Bukowej -
zadanie zakończone

Odmulenie stawu przy świetlicy - zadanie za-
kończone

emów:
Budowa sieci wodociągowej – zadanie za-
kończone

Modernizacja ul. Sosnowej – zadanie za-
kończone

Modernizacja ul. Świderskiej i Krętej – za-
danie zakończone

Projekt oświetlenia ul. Wiązowskiej – zada-
nie zakończone

Projektowanie kanalizacji sanitarnej w ul. Sos-
nowej i Gołębiej - zadanie zakończone

Projektowanie kanalizacji sanitarnej w ul.
Runa Leśnego/Jagód - zadanie zakończone
dla zakresu przewidzianego na 2016 rok, rea-
lizacja całości zadania do 09.2017

Zagospodarowanie terenu działki gminnej
- zadanie zakończone

Glinianka:
Budowa chodnika w ul. Wrzosowej – pomoc
rzeczowa dla Powiatu Otwockiego - zadanie
zakończone

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

SAMORZĄD

lub technicznych obiektów. Wykonaliśmy zatem dwa pierwsze kroki: mamy przygotowany
program rewitalizacji, wiemy, co chcemy zrobić na tej działce i mamy też prawo do bu-
dynku, który przejęliśmy od GS. To dopiero początek naszej drogi. Teraz przygotowuje-
my się do złożenia bardzo dobrego wniosku o dofinansowanie, który da nam szansę na
realizację tych planów.

ile to może potrwać?
jb: Nie zrobimy tej rewitalizacji w dwa miesiące. Ogłosiliśmy konkurs architektoniczny
na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu. Czeka nas przeprojektowanie ist-
niejącego budynku i zaprojektowanie sali widowiskowej na ok. 200 miejsc, która niestety
nie mieści się w zakresie naboru na rewitalizację. Jesteśmy przygotowani nawet na taki
wariant, że z różnych przyczyn, także tych niezależnych od nas, nie uda nam się pozys-
kać dofinansowania.

i co wtedy?
jb: Wtedy podzielimy cały plan dla tego terenu na etapy, tak żeby dało się je finanso-
wać z rocznego budżetu i małymi krokami będziemy robić to, co obecnie planujemy.
Kiedy zacząłem pracę w urzędzie przyjąłem zasadę, że nie akceptuję odpowiedzi„Nie
da się”. I w tym wypadku też tak będzie. Z zewnętrznymi dotacjami albo metodą gos-
podarczą. Szybciej albo wolniej. Ale nic już tego nie powstrzyma. Od początku kadencji
przeznaczamy maksymalne środki na rozwój infrastruktury. A okrętem flagowym są in-
westycje i planowanie przestrzenne. 150 inwestycji rocznie na sumę ok. 15 – 18 mln
zł to poważne zadanie. Nominalnie wydaje się to dużo, ale w morzu potrzeb to wciąż
za mało.

A z dotacjami mogą być kłopoty?
jb: To najbardziej nieprzewidywalny element tej układanki. Tu naprawdę wiele rzeczy jest
od nas niezależnych. Należy pamiętać, że ciąży na nas piętno samorządu, który zwrócił
raz przyznaną dotację. Dlatego wszystkie nasze wnioski muszą być przemyślane, dobrze
przygotowane i optymalnie uzasadnione, by zatrzeć tę historię. Z drugiej strony w 2016
roku nasi urzędnicy udowodnili, że naprawdę warto w nich inwestować. Kursy, szkole-
nia, seminaria dały świetny efekt. Pozyskaliśmy łącznie prawie 10 mln zł dotacji na różne
cele. Te pieniądze już wkrótce zmaterializują się jako infrastruktura. Dlatego jestem prze-
konany, że i z dotacją na rewitalizację centrum też sobie poradzimy. Mam świadomość,
że nasi mieszkańcy rozliczają mnie z tego, co jest jeszcze niewykonane, ale są wyznaczone
cele i plany jak je osiągnąć. Dlatego niepokojąca może być sytuacja zewnętrzna i infor-
macje administracji rządowej dotyczące nowego ustroju samorządu, w tym naszej gmi-
ny. Chciałbym móc pracować skupiony na rozwoju gminy, przy jej stabilnej pozycji we-
wnętrznej i zewnętrznej.

Podpisanie aktu notarialnego
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Budowa oświetlenia ul. Wawrzynieckiej - za-
danie zakończone

Modernizacja pracowni informatycznej w
Szkole Podstawowej - zadanie zakończone

Projekt przebudowy ul. Kościelnej - zadanie
zakończone

Remont ul. Podzamcze - zadanie zakoń-
czone

Zagospodarowanie placu zabaw przy ul.
Sosnowej - zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej ul. Wesoła - za-
danie zakończone

Konserwacja rowów melioracyjnych G i G-2
na długości 2,4 km - zadanie zakończone

Góraszka:
Naprawy i remonty dróg na terenie sołect-
wa - zadanie zakończone

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu wo-
kół świetlicy wraz z doposażeniem - zada-
nie zakończone

Konserwacja wszystkich rowów meliora-
cyjnych – zadanie realizowane przez Spółkę
Wodną Góraszka ze wsparciem Gminy - za-
danie zakończone

izabela:
Budowa sieci wodociągowej ul. Dębów - za-
danie zakończone

Budowa świetlicy wiejskiej - zadanie za-
kończone dla zakresu przewidzianego w
2016 r.

Modernizacja drogi nr 2701W (Majdan – Iza-
bela – Michałówek – Duchnów) – pomoc rze-
czowa i finansowa dla Powiatu Otwockiego
- zadanie zakończone dla zakresu przewi-
dzianego na 2016 rok

Budowa sieci wodociągowej ul. Modra -
zadanie zakończone dla zakresu przewi-
dzianego na 2016 rok, realizacja całości za-
dania 12.2017

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

iNWeStyCje

W 2016 roku na inwe-
stycje w infrastrukturę
publiczną w gminie wy-
daliśmy 15.769.110,68
zł., tj. 2�,1� % wydat-
ków zrealizowanych
w roku ubiegłym. to był
rekordowy rok pod
względem inwestycji.
Nigdy przedtem Gmina
Wiązowna nie wydała
tyle na remonty i roz-
budowy w ciągu 12 mie-
sięcy. Poniżej znajdą
Państwo informacje o
tym, na co przeznaczaliśmy pieniądze m. in. z Państwa podatków.

Szkoła w Malcanowie prawie gotowa

Największą inwestycją w 2016 roku w naszej gminie był trzeci etap budowy szkoły
w Malcanowie. Choć hala sportowa oddana będzie do użytku w 2017 roku, to więk-
szość kosztów budowy ponieśliśmy w roku 2016. trzeci etap budowy nowej szkoły
pochłonął ponad �,5 mln zł.

Hala jest w pełni wyposażona i przystosowana do zajęć sportowych. To najnowocześniejszy
tego typu obiekt w naszej gminie. Hala będzie pozwalała nie tylko na prowadzenie lek-
cji, ale i na urządzanie zawodów międzyszkolnych. Wyposażono ją w nowoczesną posadzkę
i systemy grzewcze. Budynek spełnia wszystkie standardy współczesnych obiektów spor-
towych.

Budowa szkoły w Malcanowie od 2015 roku pochłonęła prawie 10 mln zł. To w pełni przy-
stosowany do potrzeb dzieci współczesny obiekt, w którym nie poszliśmy na żadne kom-
promisy. Został zaprojektowany tak, by przez lata służył mieszkańcom gminy. Jest funk-
cjonalny i skrojony na miarę. W stu procentach wykorzystaliśmy gminną działkę i stary
niszczejący budynek. Szkoła ma 14 sal lekcyjnych, szatnie, w pełni wyposażoną kuchnię
i toalety przystosowane dla najmłodszych dzieci. Szkoła wyposażona jest w nowoczes-
ne systemy grzewcze i fotowoltaiczne. Jest starannie ocieplona, co obniża koszty eksploatacji
i emisje CO2 do atmosfery. Ma dobrze zagospodarowaną przestrzeń wokół budynku. Ze
względu na bezpieczeństwo dzieci w sąsiedztwie szkoły zainstalowano sygnalizację
świetlną.

Szkoła Podstawowa w Malcanowie

Świetlica w Izabeli
Świetlica w izabeli będzie pierwszym obiektem tego typu realizowanym w ra-
mach zaplanowanej budowy sieci świetlic w naszej gminie.

Wykonano już instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe i teletechniczne.
Zakończono prace tynkarskie oraz montaż sufitów podwieszanych. Wyłożono glazurę
i terakotę. Budynek został w całości ocieplony. Termin zakończenia inwestycji to 30
czerwca 2017 roku.

Na świetlice czekają już mieszkańcy Kopek i Pęclina. Rozpoczęliśmy prace przygoto-
wawcze.

REMONTY, MODERNIZACJE
I ROZBUDOWY
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Budowa sieci wodociągowej dz. nr ew.
83/15 - zadanie zakończone

Konserwacja rowu melioracyjnego M-8, za-
danie realizowane przez Spółkę Wodną Iza-
bela – Michałówek przy wsparciu Gminy - za-
danie zakończone

kąck:
Projekt oświetlenia ul. Majowej/ Sosnowej –
zadanie zakończone

Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej -
projekt - zadanie zakończone

kopki:
Budowa ul. Jeździeckiej - zadanie zakoń-
czone

Projektowanie budowy drogi gminnej Li-
powo – Kopki – Dziechciniec (ul. Trakt Na-
poleoński) – projekt - zadanie zakończone.

Projekt oświetlenia ul. Nad Świdrem i ul. Ra-
dosnej 100 – zadanie zakończone

Zagospodarowanie działki gminnej – zada-
nie zakończone

kruszówiec:
Budowa oświetlenia drogi gminnej 270842
W (Glinianka – Kruszówiec) – zadanie za-
kończone

Modernizacja drogi powiatowej nr 2712W –
pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego
- zadanie zakończone

Lipowo:
Projektowanie budowy ul. Wypoczynkowej
– zadanie zakończone

Rozbudowa infrastruktury sportowej (boisko
KS Glinianka) - zadanie zakończone

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu dz.
147 – zadanie zakończone

Zakup i montaż przepływomierzy elektro-
magnetycznych na SUW Lipowo - zadanie za-
kończone

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

iNWeStyCje

Planowanie przestrzenne to jeden z priorytetów postawionych przez nasz samo-
rząd. Dlatego rok 2016 był pracowity również w planowaniu, uchwalono dwa pla-
ny, rozpoczęto prace związane ze sporządzaniem czterech zmian studium oraz trzech
planów zagospodarowania przestrzennego jednego w Majdanie i dwóch w Duch-
nowie.

Zostały zakończone i uchwalone plany ,,Wiązowna Kościelna - Gródek bis”oraz ,,Wiązowna
Kościelna - Parafia”. Wyłożono do publicznego wglądu projekty planów ,,Góraszka Wschod-
nia”oraz„Zakręt Północny”i ,,Zakręt Południowy”. Pracujemy też, nad planami ,,Wiązowna Cen-
trum- część ,,A”, ,,Wiązowna Kościelna – Sportowa”, ,,Polna - Bis”i ,,Boryszewska”.

Zmiany studium terenu gminy obejmują: korektę układu drogowego; obszary o kluczowym
znaczeniu dla wzrostu potencjału inwestycyjnego gminy, położone wzdłuż projektowanych
i istniejących dróg krajowych, z przeznaczeniem ich pod usługi; obszary o kluczowym zna-
czeniu dla społeczności gminy; aktualizację terenu zamkniętego w zarządzie ABW
położonego w Emowie; korektę wskaźników parkingowych na terenach wskazanych w
studium pod zabudowę usługową i produkcyjną.

Zmiany planów dotyczą: zagospodarowania przestrzennego ,,Duchnów aktywizacja gos-
podarcza”; zagospodarowania przestrzennego ,,Majdan Północny”; zagospodarowania
przestrzennego ,,Duchnów – Wspólna”.

W oprogramowaniu typu GIS tworzona jest zintegrowana baza informacji przestrzennej,
która będzie prezentowana w formie portalu mapowego dla mieszkańców, będzie na niej
można znaleźć wiele przydatnych informacji m. in. dotyczących studium i planów za-
gospodarowania przestrzennego, na jakim etapie realizowane są inwestycje, remonty i
budowy dróg, jakie mamy linie autobusowe, gdzie znajdują się przystanki oraz placów-
ki oświatowe i obiekty użyteczności publicznej.

Opiniowaliśmy i uzgadnialiśmy przekazywaną dokumentację budowy dróg krajowych
w zakresie projektów budowlanych, oświetlenia, włączenia dróg gminnych, ochrony hałaso-
wej i organizacji ruchu:
� S17 - droga krajowa ekspresowa od węzła ,,Lubelska”w Majdanie do Kołbieli – w przy-
gotowaniu wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji ZRID,
� Południowa Obwodnica Warszawy – od ul. Puławskiej do węzła ,,Lubelska” w Majda-
nie - toczy się postępowanie w/s wydania decyzji ZRID,
� Autostrada A2 od węzła ,,Lubelska”do węzła ,,Konik”– wszczęte postępowanie w/s wy-
dania decyzji ZRID,
�Wschodnia Obwodnica Warszawy – od węzła ,,Lubelska” do węzła ,,Zakręt”- toczy się
postępowanie w/s wydania decyzji ZRID.

Staraliśmy się, aby nowe drogi były jak najmniej uciążliwe dla Państwa, niestety nie wszyst-
kie nasze wnioski zostały uwzględnione.

Działo się w planowaniu…
Wiadukt nad S-17
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Majdan:
Budowa kanalizacji sanitarnej – centralna
część miejscowości - zadanie zakończone dla
zakresu przewidzianego na 2016 rok, reali-
zacja całości zadania 11.2017

Budowa kanalizacji sanitarnej – wschodnia
część miejscowości - zadanie zakończone dla
zakresu przewidzianego na 2016 rok, reali-
zacja całości zadania 11.2017

Projekt oświetlenia ul. Przyleśnej – zadanie
zakończone

Projekt i budowa oświetlenia ul. Słonecznej
- zadanie zakończone

Remont dróg gminnych znajdujących się w
sołectwie - zadanie zakończone

Modernizacja drogi nr 2701W (Majdan – Iza-
bela – Michałówek – Duchnów) – pomoc rze-
czowa i finansowa dla Powiatu Otwockiego
- zadanie zakończone

Projekt świetlicy wiejskiej - zadanie zakoń-
czone

Konserwacja rowów melioracyjnych M-5, M-
7, M-8, M-9, zadanie realizowane przez
Spółkę Wodną Majdan przy wsparciu Gmi-
ny - zadanie zakończone

Malcanów:
Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż
ul. Mazowieckiej - zadanie zakończone

Projektowanie budowy ul. Podleśnej – za-
danie zakończone

Projektowanie budowy ul. Żwirowej - zada-
nie zakończone

Projekt oświetlenia ul. Granicznej - zadanie
zakończone

Projekt oświetlenia ul. Letniej - zadanie za-
kończone

Projekt oświetlenia ul. Żwirowej – zadanie
zakończone

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

iNWeStyCje

Uproszczenie procedur urzędowych w ubiegłym roku pozwoliło na szybkie i sprawne wy-
dawanie decyzji, dzięki czemu były wydawane szybciej niż w latach ubiegłych. Co spot-
kało się zadowoleniem mieszkańców, którzy dzięki temu mogli dużo szybciej rozpocząć
planowaną inwestycję.
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uroczystość odsłonięcia popiersia ge-
nerała Stefana GROtA – ROWeCkieGO
odbyło się 9 maja 2016 r.

Otwierając skwer im. generała Stefana
GROTA – ROWECKIEGO w 2015 roku przy
Urzędzie Gminy w Wiązownie oraz
odsłaniając kamień poświęcony generałowi
i żołnierzom Armii Krajowej i Wojska Pol-
skiego podjęliśmy zobowiązanie, że na ka-
mieniu stanie popiersie generała. Obietni-
cy dotrzymaliśmy.

To był ważny dzień i piękna lekcja patrio-
tyzmu, w której wzięło udział kilka pokoleń
mieszkańców Gminy Wiązowna. To miejs-

ce z zaniedbanego placu stało się ważnym
punktem na mapie naszej gminy.
Na terenie naszej gminy działał silny ruch
oporu przeciwko hitlerowskim Niemcom,
zrzeszony w strukturach Armii Krajowej. To
tutaj, w dworku Zamajdan – Olszyny w paź-
dzierniku 1939 roku gen. Michał KARA-
SZEWICZ-TOKARZEWSKI „Torwid” i gen.
Stefan ROWECKI „Grot”tworzyli podstawy
Polskiego Państwa Podziemnego i jego
armii.

Odsłonięcie popiersia generała
Stefana Grota – Roweckiego

Pan Czesław Konowrocki, kombatant
z Wiązowny

Popiersie generała autorstwa
Sławomira Wójtowicza



www.tuwiazowna.pl 11
“Powiązania” - miesięcznik samorządowy | wydanie okolicznościowe

Szkoła Podstawowa - modernizacja i roz-
budowa 100 wykonania na 2016 r., termin
ukończenia 06.2017 r. Zagospodarowanie te-
renu działki 211 - zadanie zakończone

Odmulenie stawu w Malcanowie - zadanie
zakończone

Michałówek:
Budowa oświetlenia drogi w miejscowości
Michałówek - zadanie zakończone

Osiedle Parkowe:
Modernizacja przedszkola - zadanie zakoń-
czone

Wykonanie nakładki na drodze wewnętrznej
na terenie osiedla - zadanie zakończone

Pęclin:
Budowa oświetlenia ul. Letniskowej - za-
danie zakończone

Modernizacja ul. Radosnej – pomoc rze-
czowa dla Powiatu Otwockiego - zadanie za-
kończone

Zagospodarowanie działki gminnej - zada-
nie zakończone

Poręby:
Remonty dróg gminnych w sołectwie - za-
danie zakończone

Radiówek:
Likwidacja oczyszczalni ścieków i przełącze-
nie sieci kanalizacyjnej do zamontowanej
pompowni - faza projektowo - przygoto-
wawcza - rezygnacja z zadania

Budowa siłowni plenerowej
Park Gminny im. Georga Bidwella - zadanie
z zakresu na 2016 r. zakończone

Rudka:
Remont ul. Jodłowej – etap II - zadanie za-
kończone

Rzakta:
Budowa oświetlenia ul. Granicznej - zadanie
zakończone

Budowa oświetlenia ul. Popławskiej - zada-
nie zakończone

Modernizacja drogi do gruntów rolnych - ul.
Graniczna (Rzakta – Czarnówka) - zadanie za-
kończone

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

iNWeStyCje

W 2016 roku na remonty i budowy dróg powiatowych, które biegną po terenie na-
szej gminy wydaliśmy prawie 2 mln zł. to bardzo dużo. i choć zdajemy sobie spra-
wę, że utrzymanie i modernizacja tych dróg leży w gestii zarządcy, czyli Powiatu
Otwockiego, to wiemy także, że bez współfinansowania z naszego budżetu nasi
mieszkańcy nie doczekaliby się niezbędnych remontów.

Dlatego Rada Gminy Wiązowna kilkukrotnie przychylała się w tym roku do wniosków wój-
ta i zmieniała plan wydatków, tak by wyremontować jak najwięcej powiatówek.
Współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych układała się różnie. Niektóre inwestycje prze-
biegały szybko i sprawnie inne, mimo solidnego finansowania z naszego budżetu, prze-
ciągały się w czasie. To nie zmienia jednak faktu, że samorząd gminy nadal w tym zakresie
będzie współpracował z Powiatem Otwockim, bo rezultaty tej współpracy, nawet jeśli
odłożone w czasie, są dobre dla naszych mieszkańców. Poniżej znajdą Państwo informację
o drogach powiatowych, które wyremontowaliśmy lub rozbudowaliśmy z dofinansowaniem
z budżetu gminy, a więc także z Państwa podatków.

Majdan – izabela – Michałówek – Duchnów

Zakres prac przebudowy ul. Widocznej w Majdanie i Izabeli (droga powiatowa 2701 W).
obejmował oprócz położenia nawierzchni asfaltowej na długości 800 m (450 m w Maj-
danie, około 350 m w Izabeli), prace z zakresu profilowania drogi oraz wykonania i od-
tworzenia rowów. Gmina przekazała pomoc rzeczową dla Powiatu, w postaci kruszywa,
betonu, mieszanki asfaltobetonowej, a na drogę w Izabeli – także krawężników. W sumie
za materiały potrzebne do remontu drogi zapłaciliśmy 559 998,51 zł, a pomoc finanso-
wa dla Powiatu wyniosła 160 000 zł.

Prawie 2 mln na drogi powiatowe

Droga w Kruszówcu

Droga Wola Ducka - Wola Karczewska
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Budowa sieci wodociągowej ul. Popławska - za-
danie zakończone

Budowa sieci wodociągowej ul. Mazowiecka -
zadanie zakończone

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody - zada-
nie zakończone

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

Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej cz.
północna - zadanie zakończone

Stefanówka:
Budowa oświetlenia ul. Złotej - zadanie za-
kończone

Projekt oświetlenia ul. Żurawiej - zadanie za-
kończone

Remont ul. Klonowej - zadanie zakończone

Remont ul. Kruczej - zadanie zakończone

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej
721 od Wiązowny do Stefanówki – pomoc rze-
czowa dla Województwa – zakup materiałów
drogowych - zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej ul. Bociania, ul.
Złota - zadanie zakończone dla zakresu prze-
widzianego na 2016 rok, realizacja całości za-
dania 12.2017

Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Złota - zadanie
zakończone dla zakresu przewidzianego na
2016 rok, realizacja całości zadania 12.2017

Wiązowna Gminna:
Budowa oświetlenia ul. Polnej - zadanie za-
kończone

Likwidacja SUW i studni - zadanie zakończone

Projektowanie budowy ul. Polnej i Brzozowej -
trwa realizacja zadania, termin ukończenia pro-
jektu 31.03.2017 r.

Projektowanie przebudowy ul. Ogrodowej - za-
danie zakończone

Przebudowa przepustu pod ul. Leśną - zadanie
zakończone

Remont ul. Klonowej - zadanie zakończone

iNWeStyCje

kruszówiec

W ramach pomocy rzeczowej Gmi-
na zakupiła 140 ton kruszywa za
kwotę 10 000 zł, a Zarząd Dróg Po-
wiatowych w Otwocku wyremon-
tował najbardziej zniszczony odci-
nek drogi o długości blisko 180 mb.

Pęclin

Zakupiono i przekazano do Powia-
tu masę bitumiczną, którą Zarząd Dróg Powiatowych własnym staraniem rozłożył na ul.
Radosnej na odcinku 670 m. Wartość pomocy rzeczowej wyniosła 131 tys. zł.

Wola Ducka – Wola karczewska

Pomoc rzeczowa na modernizację drogi nr 2713W Wola Ducka – Wola Karczewska wy-
niosła 361 000 zł a wsparcie finansowe 80 000 zł. W ramach prac wykonano ok. 600 m na-
wierzchni asfaltowej.

Glinianka - Rzakta

Gmina Wiązowna przekazała pomoc finansową w kwocie 150 tys. zł, natomiast Powiat
na ten cel przeznaczył 200 tys. zł środków własnych. Za powyższą kwotę ZDP w Otwoc-
ku zakupił masę bitumiczną, która następnie została ułożona na odcinku 1500 mb.

Droga z Glinianki do Rzakty

Wyremontowana droga Majdan - Izabela

Remont drogi w Pęclinie
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Zagospodarowanie Parku Centrum Wiązowna
III etap - zadanie zakończone

Zagospodarowanie ogólnodostępnej prze-
strzeni publicznej w Centrum Wiązowny – etap
V - zadanie zakończone

Wykup sieci wodociągowej w Wiązownie Gmin-
nej - zadanie zakończone

Budowa targowiska w celu promocji produktów
lokalnych – projekt - zadanie zakończone

Oświetlenie i monitoring Parku Centrum
Wiązowna - zadanie zakończone

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej
721 od Wiązowny do Stefanówki – pomoc rze-
czowa dla Województwa – zakup materiałów
drogowych - zadanie zakończone

Bezpieczne drogi do szkół w Gminie Wiązowna
- zadanie zakończone

Konserwacja rowu w rejonie ulicy Bażantowej
i Polnej - zadanie zakończone

Wiązowna kościelna:
Budowa chodnika przy ul. Pęclińskiej (od ul. Koś-
cielnej do ul. Sarniej) - zadanie zakończone

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul.
Sadowej - zadanie zakończone

Budowa oświetlenia ul. Spokojnej - zadanie za-
kończone

Budowa sieci wodociągowej w ul. Duchnowskiej
- zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej -
zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej dz. nr 298/7; 299/4;
298/12 - zadanie zakończone

Budowa kanalizacji Żanęcin – Radiówek, etap
II - zadanie zakończone dla zakresu przewi-
dzianego na 2016 rok, realizacja całości zadania
06.2017

Rozbudowa infrastruktury sportowej - zadanie
zakończone

Modernizacja ul. Sportowej – dojazd do boiska
„ADVIT” - zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w
ul. Nadrzecznej - zadanie zakończone

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecz-
nej - zadanie zakończone

iNWeStyCje

W naszej gminie jest ponad 2�� km
dróg, w tym 75 km dróg gminnych i po-
nad 159 km dróg wewnętrznych
będących własnością gminy. W więk-
szości są to drogi gruntowe, częściowo
utwardzone. ich utrzymanie i remonty to
jedno z najważniejszych zadań Zakładu
Wodociągów i kanalizacji w Wiązownie.

Na początku 2016 roku przeniesiono Wy-
dział Techniczny Urzędu Gminy do ZWiK. W
ten sposób powstał zakład, który ma dbać
o naszą infrastrukturę. Po kilkunastu mie-
siącach pracy w nowej strukturze bez wa-
hania możemy powiedzieć, że restruktu-
ryzacja przyniosła żądany efekt. Zakład
przejął 17 pracowników oraz sprzęt. W
roku 2016 ZWiK został wyposażony w nowe
maszyny: równiarkę i walec za kwotę
277.000 zł. Zatrudniono także 3 nowych pra-
cowników, a na początku 2017 r. -następ-
nych 3. W parku maszynowym ZWiK są dziś:
ciągnik z przyczepą, pług do odśnieżania,
równiarka, walec, koparko-ładowarka JCB
oraz trzy samochody towarowo-osobowe.
Dzięki takiemu rozwiązaniu nie będziemy
musieli ogłaszać przetargów na niemal
każdą naprawę drogi, jak było wcześniej.

ZWiK we własnym zakresie zajmuje się
bieżącymi naprawami. To szybsze i na
dłuższą metę tańsze rozwiązanie. W 2016
roku na kruszywo (betonowe 2032 ton i kru-
szywo dolomitowe 2228 ton), którym na-
prawiane były nasze drogi wydaliśmy
235.086 zł. W roku 2016 ZWiK naprawił włas-
nymi siłami 5,37 km dróg, między innymi:

Zakręt, ul. Słoneczna i ul. Sosnowa – 200 m;
Dziechciniec, ul. Olchowa – 150 m; Mi-
chałówek 1700 m; Wiązowna, ul. Lipowa –
200 m; Duchnów, ul. Nizinna 1200 m;
Wiązowna, ul. Sarnia – 600 m.

Ponadto zlecono na zewnątrz równanie
dróg - 53,6 km za kwotę 67.095,43 zł i wy-
konanie remontów dróg w technologii
tłuczniowej 5,86 km za kwotę 446.250,52 zł.
W ramach remontów, w technologii płyt be-
tonowych wykonano łącznie odcinki o dł.
800 m: w Emowie, ul. Sosnowa - 250 m i ul.
Świerkowa - 150 m, w Zakręcie, ul. Górna -
400 m. Łącznie za kwotę 270.000 zł. W
technologii makadamowej wykonano pi-
lotażowo 116 m drogi dojazdowej do bo-
iska ADVIT za kwotę 25.000 zł.

Na początku 2017 roku pracownicy ZWiK
zostali przeszkoleni w obsłudze równiarki,
walca i koparko-ładowarki. Przewiduje się,
że ZWiK własnymi pracownikami i własnym
sprzętem wykona ok. 60 km równania dróg
i ok. 6 km remontu dróg w technologii
tłuczniowej (do 2016 r. prace te zlecane były
na zewnątrz).

Szybsze remonty dróg gminnych

www.tuwiazowna.pl
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to wyjątkowo dla nas
ważne projekty. Zapew-
niają bezpieczeństwo
mieszkańcom. budowa
chodników, wbrew pozo-
rom, nie zawsze jest łatwa.

Po pierwsze dlatego, że
często, te najpotrzebniej-
sze, biegną wzdłuż dróg,
którymi gmina nie zarządza.
Po drugie zdarza się, żeby
wybudować chodnik trzeba
porozumieć się z właścicie-
lami działek, po których bę-
dzie on prowadzony. Nie
mniej jednak w 2016 roku
przeprowadziliśmy kilka
dużych projektów.

Chodnik przy ul. Pęcliń-
skiej w Wiązownie

Wybudowano 185 mb
chodnika o szerokości 2 m
od ul. Projektowanej w kie-
runku ul. Sarniej. W zakres
robót budowlanych wcho-
dziło wykonanie trzech za-
tok postojowych z 9 stano-
wiskami postojowymi oraz
zatoki parkingowej z 7 sta-
nowiskami postojowymi.
Całkowity koszt inwestycji
wyniósł 103 tys. zł i został sfi-
nansowany ze środków
własnych gminy, a także
częściowo (blisko 10 tys. zł)
dzięki wsparciu mieszkańca

gminy Wiązowna w ramach
inicjatywy lokalnej.

Ciąg pieszo-rowerowy
w Malcanowie

Została wykonana doku-
mentacja projektowo-bu-
dowlana ciągu pieszo-ro-
werowego wzdłuż drogi po-
wiatowej nr 2709W w miejs-
cowościach: Dziechciniec,
Malcanów, Lipowo i Gli-
nianka o długości 5405 mb.
W ramach realizacji inwe-
stycji w 2016 roku wybu-
dowano 660 mb ciągu pie-
szo-rowerowego o szero-
kości 2,5 m przy krawędzi
drogi powiatowej nr 2709W
w Malcanowie. Całkowity
koszt wykonania doku-
mentacji projektowej oraz

budowy odcinka ciągu pie-
szo-rowerowego pomiędzy
ul. Żwirową/Jeździecką, a
ul. Graniczną wyniósł 317
tys. i stanowił pomoc rze-
czową gminy Wiązowna dla
Powiatu Otwockiego.

Chodnik w Czarnówce

Gmina Wiązowna przeka-
zała Powiatowi Otwockie-
mu w 2016 roku pomoc fi-
nansową w kwocie 30 tys. zł
na budowę chodnika przy
ul. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Czarnówce. Całko-
wity koszt inwestycji wy-
niósł 180 tys. zł, za które
zostało wykonane ok. 220 m
chodnika o szerokości 2 m
wraz z drenażem francu-
skim, zjazdami indywidual-

Chodniki i ścieżki rowerowe

Budowa brakującej części chodnika w Duchnowie

Budowa sieci wodociągowej ul. Duchnowska dz.
nr ew. 38/6 - zadanie zakończone dla zakresu
przewidzianego na 2016 rok, realizacja całości
zadania 12.2017

Modernizacja rowu R-38 - zadanie zakończone

Wola Ducka:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. M. Dąbrow-
skiej/Trakt Lubelski - trwa realizacja zadania, ter-
min realizacji 31.03.2017 r. Wydatek niewyga-
sający z roku 2016.

Modernizacja ul. Słonecznej – pomoc rzeczowa
i finansowa dla Powiatu Otwockiego - zadanie
zakończone dla zakresu przewidzianego na
2016 rok

Remont ul. Spacerowej - zadanie zakończone

Remont ul. Wiosennej - zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej - zadanie zakoń-
czone

Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej -
zadanie zakończone

Wola karczewska:
Modernizacja ul. Leszczyny – pomoc rzeczowa
i finansowa dla Powiatu Otwockiego - zadanie
zakończone

Zagospodarowanie terenu działki nr 285 - za-
danie zakończone

Zakręt:
Budowa sieci wodociągowej ul. Wąska i Świer-
kowa - termin realizacji 30.06.2017 r. Wydatek
niewygasający z roku 2016.

Budowa sieci wodociągowej – centralna część
miejscowości - zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej ul. Jana Pawła II -
zadanie zakończone dla zakresu przewidzianego
na 2016 rok, realizacja całości zadania 12.2017

Budowa oświetlenia ul. Górnej - zadanie za-
kończone

Budowa oświetlenia ul. Sosnowej - zadanie za-
kończone

Projektowanie budowy ul. Kościelnej - zadanie
zakończone

Projekt przebudowy ul. Długiej wraz z odcinkami
dojazdów - zadanie zakończone dla zakresu
przewidzianego na 2016 rok

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Układanie drenażu francuskiego przy chodniku
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LeGeNDA:
0 opracowywanie założeń

25 Faza projektowa/przygotowawcza
50 kontynuacja/lub/procedura wyłonienia wykonawcy

75 Realizacja zadania/lub/pozwolenia na budowę
100 Zadanie zakończone

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu działki nr
ew. 138/4 – Ośrodek Integracji„Zakącik” - zada-
nie zakończone

Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola - za-
danie zakończone

Bezpieczne drogi do szkół w gminie Wiązowna -
zadanie zakończone

Konserwacja rowu R-8, zadanie realizowane przez
Spółkę Wodną Zakręt przy wsparciu Gminy - za-
danie zakończone

Żanęcin:
Budowa kanalizacji Żanęcin – Radiówek, etap II -
zadanie zakończone dla zakresu przewidzianego
na 2016 rok, realizacja całości zadania 06.2017

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu działki wo-
kół świetlicy wiejskiej - zadanie zakończone

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

Wybierzmy rower– Partnerstwo dla rozwoju ko-
munikacji niskoemisyjnej WOF - zadanie zakoń-
czone dla zakresu przewidzianego na 2016 rok,
trwa proces związany z podpisaniem umowy o do-
finansowanie projektu – Gmina otrzyma ponad 4,9
mln zł.

Kontynuacja negocjacji z partnerami prywatny-
mi realizacji zadania ”Systemowa modernizacja
obiektów gminnych przy wykorzystaniu odna-
wialnych źródeł energii w formule partnerstwa
publiczno – prywatnego”– negocjacje rozpoczęte
w 2015 r. - zadanie zakończone dla zakresu prze-
widzianego na 2016 rok

Zakup koparki na potrzeby Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji - zadanie zakończone

Zakup samochodu dostawczego na potrzeby
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - zadanie za-
kończone

Zakup przydomowych przepompowni i wybu-
dowanie odgałęzień sieci kanalizacyjnej - zadanie
zakończone

Zakup walca i równiarki na potrzeby Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji - zadanie zakończone

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

nymi oraz utwardzonym
poboczem.

Chodnik od Wiązowny
do Stefanówki

Mieszkańcy ul. Boryszew-
skiej w Wiązownie oraz ul.
Żurawiej w Stefanówce w
2016 roku również doczekali
się realizacji bardzo przez
nich oczekiwanej inwestycji
polegającej na budowie
chodnika wzdłuż drogi wo-
jewódzkiej nr 721.

Wybudowano prawie 2 km
chodnika o szerokości ok.
2,5 m. Roboty były realizo-
wane na podstawie doku-
mentacji projektowej wy-
konanej przez Gminę
Wiązowna i przekazanej
Województwu Mazowiec-
kiemu jako pomoc rzeczo-
wa w 2014 r. Na tę inwesty-
cję przekazaliśmy Woje-
wództwu Mazowieckiemu
pomoc rzeczową w formie

zakupu materiałów drogo-
wych o wartości 56 tys.

Chodnik w Duchnowie

Przy ul. Wspólnej wybudo-
wano chodnik o długości
40 metrów. Wykonawcą ro-
bót był Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w War-
szawie. Wykonanie doku-
mentacji projektowej
umożliwiającej uzyskanie
zgody Wojewody Mazo-
wieckiego na dokończenie
tego chodnika sfinansowała
gmina Wiązowna. Projekt
został przekazany do MZDW

w listopadzie 2015 roku jako
pomoc rzeczowa dla Woje-
wództwa Mazowieckiego.
Co jest szczególnie istotne
dla uczniów z naszej gminy,
którzy uczą się w szkole w
Brzezinach.

Chodnik z drenażem
francuskim w Gliniance

Wybudowano chodnik o
długości 172 mb wzdłuż ul.
Wrzosowej w Gliniance wraz
z drenażem francuskim o
długości 102 m. Wartość po-
mocy dla Powiatu wyniosła
blisko 100 tys. zł.

Chodnik na ul. Pęclińskiej w Wiązownie w trakcie budowy

Prace przy budowie ciągu pieszo – rowerowego w Malcanowie

Budowa chodnika od Wiązowny do Stefanówki
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Sieć wodociągową w 2016 roku rozbudowywaliśmy przy dużej współpracy
mieszkańców (tzw. inicjatywy lokalne). W tym roku Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji wybudował 5.034,6 mb wodociągów. Budowa wodociągów po-
chłonęła 676,3 tys. zł. Z budżetu gminy wydaliśmy na ten cel 469,3 tys. zł. Udział
mieszkańców to 207 tys. zł.

Wodociąg we współpracy
z mieszkańcami

Rozbudowa wodociągu w Zakręcie

Na drogach przy szkołach jest bezpieczniej. Na jezdniach wymalowane
zostały specjalne, zwalniające ruch, wypukłe pasy w kolorze czer-
wonym.

Pojawiły się nowe, odblaskowe znaki drogowe tzw. kocie oczy, które za-
pewnią lepszą widoczność nawet po zmroku. Zależy nam na tym, by zmu-
sić kierowców do wolniejszej jazdy w okolicach szkół i by uczulić ich na
przechodzące w tamtych rejonach dzieci.
Inwestycja przy szkole w Malcanowie i Gliniance zrealizowana została z
budżetu gminy i kosztowała 39 676,11 zł. Na nowe oznakowanie przy szko-
le w Wiązownie i Zakręcie przyznano nam dofinansowanie w wysokości
74 994,27 zł w ramach konkursu„Razem bezpieczniej”im. Władysława Sta-
siaka na lata 2016 i 2017.

Bezpieczniej przy gimnazjum w Gliniance
Wypukłe czerwone pasy zmuszą kierowców do wolniejszej jazdy - pasy przy szkole

w Malcanowie

BEZPIECZNIEJ PRZY SZKOŁACH

Pasy przy szkole w Zakręcie
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to jedno z najtrudniejszych zadań, jakie co roku przed nami stoi. Ze wzglę-
du na duże odległości między oczyszczalnią ścieków w emowie a krańcami
naszej gminy, ten proces musi być rozłożony na wiele lat.

Kolejne etapy muszą być starannie przemyślane, tak by optymalizować niemałe
wydatki. Nie mniej jednak w 2016 roku do sieci kanalizacyjnej podłączyliśmy ko-
lejnych 38 gospodarstw domowych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji wybudował 353,3 mb sieci kanalizacyjnej oraz roz-
począł prace przy budowie prawie 2 km sieci kanalizacyjnej w Żanęcinie. Ponad-
to w wielu miejscach rozpoczęliśmy projektowanie sieci, tak by w 2017 i 2018 roku
mogły się tam rozpocząć budowy.

Projekty obejmują ok. 22.400 mb nowej kanalizacji. Ogółem na rozbudowę sieci
kanalizacyjnej i projekty kolejnych odcinków wydaliśmy 847.455 zł. Obok znajdą
Państwo wykaz miejscowości i ulic przyłączonych do kanalizacji w ubiegłym roku
oraz wykaz rozpoczętych projektów.

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ

Prace przy budowie kanalizacji

Budowa kanalizacji w ul. Nadrzecznej
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W 2016 roku nasze sołectwa miały
do rozdysponowania łącznie 602
�81,66 zł. Dużą część tej kwoty
mieszkańcy zdecydowali wydać na
inwestycje w ich najbliższej okolicy.
taka współpraca mieszkańców i
samorządu pozwala szybciej reali-
zować najpilniejsze potrzeby.

Niemal w każdym sołectwie z budżetu sołeckiego wykonano w tym roku konkretne in-
westycje lub przygotowano, często drogie, plany inwestycyjne na kolejny sezon. Prze-
znaczono środki również na inne cele. Powstały siłownie i place zabaw, odbyły się także
imprezy aktywizujące mieszkańców.
O przeznaczeniu środków decydują mieszkańcy na zebraniach, które muszą odbyć się do
końca września każdego poprzedniego roku. Informacje o nich dostępne są także na na-
szej stronie internetowej www.tuwiazowna.pl.

Zadania z budżetów sołeckich

Otwarcie placu zabaw w Zakręcie

Siłownia plenerowa w Boryszewie
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Na tę inwestycję czekaliśmy od lat. bo od lat w naszej gminie mamy problem z ja-
kością wody, a okresowo z ciśnieniem wody w kranach. budowa nowej Stacji uzdat-
niania Wody w Rzakcie w dużej mierze rozwiązuje ten problem na południu gmi-
ny na najbliższe 20 lat.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2.285.000 zł (147.500 zł z budżetu gminy i 2.137.500
zł dofinansowania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie). W ramach prac został wykonany budynek Stacji Uzdat-
niania Wody wraz z nowoczesnym układem technologicznym uzdatniania wody, który
nie wykorzystuje środków chemicznych, 2 - komorowy zbiornik wody uzdatnionej o łącznej
pojemności 390 m3 oraz nowa studnia głębinowa.

Stacja została wyposażona w nowoczesny agregat prądotwórczy, który w przypadku prze-
rw w zasilaniu prądem elektrycznym zapewni ciągłość dostawy wody dla mieszkańców.
Obecnie wybudowana nowa stacja na terenie poprzedniej stacji, jest nowoczesnym i w
pełni zautomatyzowanym obiektem, o wydajności do 1400 m3/dobę, stara stacja miała
wydajność 550 m3/dobę.

Nowy SUW – lepsza woda

Układ doprowadzający wodę podziemną ze studni głębinowych do stacji uzdatniania

SUW Rzakta

W 2016 roku przystąpiliśmy do realizacji projektu
„Wiązowskie Centrum usług Społecznych” dofi-
nansowanego ze środków europejskiego Funduszu
Społecznego.

Wiązowskie Centrum Usług Społecznych, obejmie
swoim wsparciem 60 osób niesamodzielnych, za-
grożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, nie-
korzystające z usług społecznych oraz z pomocy in-
stytucjonalnej, należących do niżej wymienionych
grup: 30 osób starszych w wieku 60+, 20 osób cho-
rujących psychicznie, w tym 10 dzieci z całkowitym za-
burzeniem rozwoju do 15 r ż. i 10 osób chorujących psy-
chicznie w wieku 15-60 lat, 10 osób niepełnosprawnych
w wieku 15-60 lat.
Dodatkowo zaplanowano wsparcie dla opiekunów fak-
tycznych osób niesamodzielnych, którego celem jest
umożliwienie opiekunom aktywizację społeczną, za-
wodową i edukacyjną.
Głównym realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w partnerstwie z trzema stowa-
rzyszeniami:„KROKUS-WIĄZOWNA”, Stowarzyszeniem
Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelek-
tualnie„Jesteśmy!”i Stowarzyszenie Seniorów„Bądźmy
Razem”. Przy wsparciu 3 stowarzyszeń powstaną: klub
dla seniorów – Stowarzyszenie„Bądźmy Razem”, klub
dla osób niepełnosprawnych - Stowarzyszenie „Jes-
teśmy!”, klub dla dzieci z zaburzeniami rozwoju - Sto-
warzyszenie„KROKUS-WIĄZOWNA”, grupa wsparcia dla
osób chorujących psychicznie - Stowarzyszenie„KRO-
KUS-WIĄZOWNA”. W ramach projektu będą zapew-
nione: konsultacje psychologiczne, konsultacje praw-
ne, zajęcia z fizjoterapeutą, bezpłatny transport na za-
jęcia, grupy wsparcia dla: opiekunów osób nie-
pełnosprawnych, opiekunów dzieci chorujących psy-
chicznie, opiekunów osób chorujących psychicznie, ser-
wis kawowy/catering na zajęciach, wypożyczalnia
sprzętu wspomagającego, usługi opiekuńcze i asys-
tenckie dla osób niesamodzielnych.
Przyznana kwota dofinansowania wynosi 1 525 474,81
zł, a nasz wkład to 119 856,04 zł, z czego 48 000,00 zł
to wkład finansowy.
Całkowita wartość projektu to 1 654 330,85 zł.

Wiązowskie Centrum Usług
Społecznych
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W grudniu ubiegłego roku na terenie gminy
przeprowadziliśmy akcję„bądź widoczny na
drodze”. Dzieci ze szkół i przedszkoli z naszej
gminy otrzymały odblaski.

To znacznie poprawia bezpieczeństwo nie tylko
po zmroku, ale także w czasie deszczu czy mgły.
Chcemy, by używanie odblasków dla naszych
dzieci było czymś naturalnym. Żeby tak się stało,
to my – dorośli powinniśmy świecić przykładem.
Policjanci z naszego posterunku też dostali od gmi-
ny odblaskowe kamizelki. Poprosiliśmy ich, żeby
przekazywali je mieszkańcom do noszenia w czasie spacerów czy jazdy na rowerze. W
ten sposób, dbając o własne bezpieczeństwo, nauczymy tego nasze dzieci!

Bądź widoczny na drodze!

Są Państwo ciekawi, które ulice zostaną wyremontowane
w okolicy? Na jakim etapie jest budowa drogi czy ka-
nalizacji? Wszystko na bieżąco można znaleźć na stro-
nie internetowej www.tuwiazowna.pl dzięki nowej ma-
pie inwestycji.

Mapa jest przejrzysta i prosta w obsłudze. Znajdują się na
niej kolorowe punkty, do których przypisane są inwestycje,
np. wodociągowe, drogowe czy też związane z komunikacją.

Po kliknięciu w wybrany znaczek, ukazuje się krótki opis za-
kresu prac i etap ich zaawansowania. Inwestycję, która nas
interesuje, można też odnaleźć wpisując kategorię inwestycji
lub nazwę inwestycji do wyszukiwarki. Mapy inwestycji na-
leży szukać w zakładce„W Twojej okolicy”.

Mapa inwestycji

Mapa inwestycji na tuwiazowna.pl

Takie odblaski przekazaliśmy do szkół i
przedszkoli

Rozbudowa oświetlenia ulicznego to jeden z priory-
tetów samorządu gminy Wiązowna. Warunek ko-
nieczny, by w wielu miejscach podnieść bezpieczeństwo
pieszych i kierowców. Na ten cel wydaliśmy w 2016 roku
6�� tys. zł.

Za te pieniądze zamontowane zostały 133 nowe energo-
oszczędne lampy LED. W wielu miejscach trzeba było
najpierw zbudować nowe słupy. W 2016 roku opracowa-
liśmy także plany budowy kolejnych odcinków linii oś-
wietleniowych w 14 miejscach.

Plany kosztowały ponad 150 tys. zł. Ich realizacja w 2017 i 2018
roku pochłonie ponad 700 tys. zł. Powyżej znajdą Państwo lis-
tę opracowanych projektów i wykaz zrealizowanych inwestycji.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że gros tych prac mogliśmy
wykonać dzięki współpracy z mieszkańcami, którzy na oś-
wietlenie chętnie przeznaczają budżety sołeckie.

Widniej - bezpieczniej.
Kolejny rok oświetlania

gminy
W ubiegłym roku przyznano nam �,2 mln
dofinansowania na realizację inwestycji
„termomodernizacja budynku Publiczne-
go Gimnazjum im. jana Pawła ii w Gli-
niance przy ul. Napoleońskiej 5� oraz ter-
momodernizacja budynku Zespołu Szkol-
no-Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul.
kościelnej 20”.

W ramach prac w roku 2017 wykonane zostanie docieplenie ścian zewnętrznych i dachu,
wymianę stolarki/ślusarki zewnętrznej, przebudowa urządzeń wentylacji mechanicznej,
urządzeń grzewczych z podłączeniem do istniejącego źródła ciepła, zastosowanie źró-
deł ciepła o lepszej sprawności (np. pompy ciepła), urządzeń fotowoltaicznych o mocy
do 40 kW oraz kolektorów słonecznych.
Termomodernizacja budynków publicznych jest bardzo ważna. Po pierwsze zmniejszy
koszty ich utrzymania, na które składamy się wszyscy w podatkach. Po drugie pozwoli
na ograniczenie emisji dwutlenku węgla w czasie ogrzewania budynków. A to ważne dla
naszego zdrowia.

Dofinansowanie
na termomodernizację szkół
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Opieka nad osobami starszymi w domu i porady geriatryczne to coraz większe pro-
blemy publicznej opieki zdrowotnej w całej Polsce.

Dlatego w ubiegłym roku w naszej gminie powstał Zespół, którego zadaniem jest roz-
poznanie najistotniejszych problemów związanych z opieką nad seniorami i wypraco-
wanie planu, który pozwoli w ciągu najbliższych lat rozwijać pomoc w tym zakresie.

W skład zespołu wchodzą: lek. med. Ewa DREWNIAK – OZ Wiązowna, lek. med. Ewa ŚMI-
GASIEWICZ – OZ Glinianka, Waldemar MONIAK – Gminna Rada Seniorów, Zdzisław MAJSZ-
CZYK – Gminna Rada Seniorów, Małgorzata ŁYSIK – GOPS, Jolanta BOGUCKA – Dzienny
Dom Pobytu„Senior-Wigor”.

Zespół do spraw wsparcia
osób starszych

W 2016 roku na te-
renie naszej gminy
zorganizowana zos-
tała akcja profilak-
tycznych szczepień
przeciwko grypie. to
ważne, bo grypa po-
trafi być wyjątkowo
niebezpieczna szcze-
gólnie dla osób star-
szych.

Szczepienia dofinaso-
wane były z budżetu
gminy. Wydaliśmy na
nie z naszej wspólnej kasy 3 200 zł. Dzięki tym pieniądzom 130 seniorów mogło się za-
bezpieczyć przed groźnymi wirusami. To kolejna taka akcja stowarzyszenia„Bądźmy ra-
zem”, wsparta przez nasz samorząd. Jesteśmy przekonani, że będzie to tradycja w naszej
gminie.

BO ZDROWIE NAJWAŻNIEJSZE!

W trosce o bezpieczeństwo seniorów postanowiliśmy
przyłączyć się do akcji „karta życia”. Owa karta to
krótka informacja o stanie zdrowia osoby po 65 - tym
roku życia, która może uratować im życie.

Kartę można wypełnić samodzielnie albo w imieniu ro-
dziców, dziadków, starszych sąsiadów. Wpisuje się tam m.
in. imię, nazwisko, PESEL, numery telefonów kontaktowych
do osób bliskich, grupę krwi i choroby, na które leczy się
dana osoba.„Kartę życia”w specjalnej kopercie umieszcza
się w łatwo dostępnym miejscu, czyli w lodówce w miesz-
kaniu seniora. A na lodówce umieszcza się specjalny mag-
nes, który w razie zagrożenia życia pokaże ratownikom me-
dycznym, gdzie są wszystkie niezbędne informacje na te-
mat pacjenta. To proste rozwiązanie działa już w wielu mias-
tach w Polsce. Od 1 września 2016 roku także na terenie
gminy Wiązowna.

Pakiet„Koperta Życia”, czyli blankiet do wypełnienia, torebka
foliowa (koperta) i magnes na lodówkę informujący, że w
danym miejscu dostępna jest karta, można pobrać w Biu-
rze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy, w Gminnym Oś-
rodku Pomocy Społecznej, w ośrodkach zdrowia na tere-
nie gminy. Ta karta może uratować życie!

Karta życia dla seniorów

W połowie zeszłego roku w naszym urzędzie wpro-
wadziliśmy możliwość płacenia kartą. umożliwia to roz-
liczenie opłaty za wywóz śmieci, podatek od nieru-
chomości oraz wszelkiego rodzaju opłaty skarbowe.

Ta drobna zmiana jest dużym ułatwieniem dla mieszkań-
ców. Wraz z wydłużeniem godzin pracy urzędu w ponie-
działki, akcją„Otwarta sobota”i urzędnikiem online na stro-
nie internetowej urzędu, możliwość płacenia kartą zde-
cydowanie ułatwia mieszkańcom naszej gminy załatwia-
nie spraw w urzędzie. W ten sposób m.in. realizowany jest
program przyjaznego urzędu, co jest jednym z priorytetów
obecnego samorządu.

Terminal płatności w urzędzie
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W naszej gminie jest wielu seniorów. Duża
część z nich chce, mimo wieku, zachować
sprawność i aktywność. Naszym celem jest
ułatwianie im tego. Dlatego po pierwsze sta-
ramy się, żeby w miarę naszych możliwości
wspierać ich działania prozdrowotne. Po dru-
gie zaprosiliśmy ich do czynnego udziału w
życiu samorządu.

W 2016 roku pierwszą rocznicę działania ob-
chodził dom „SENIOR - WIGOR”. To pierwsza

tego typu placówka na terenie naszej gminy. Na
co dzień opiekę, wsparcie, ale i rozwój, i rozrywkę
znajduje tu 30 seniorów. Trudno o domu„SENIOR
- WIGOR”pisać "placówka" czy "jednostka" jak w
urzędowych dokumentach. Trudno, bo atmos-
ferze jaka tam panuje zdecydowanie bliżej do ro-
dziny niż jakiejkolwiek instytucji.
Podopieczni są ze sobą na prawdę zżyci. Spędzają
we własnym gronie po kilka godzin dziennie. Re-
habilitują się, uczą, bawią. To, co niezwykłe w na-
szym domu, to lokalizacja.„SENIOR - WIGOR”dzie-

li budynek z domem kultury, w którym wciąż jest
pełno dzieci i młodzieży. Udało się wytworzyć w
Woli Karczewskiej niesamowitą synergię dwóch
światów. Świata seniorów i dzieci. Ich współpra-
ca i wzajemne inspirowanie dają fantastyczne
efekty.
Domów„SENIOR - WIGOR”w całej Polsce jest spo-
ro. Ale ten nasz, przez bliskość domu kultury, daje
osobom starszym rzadką możliwość uczestni-
czenia w życiu tych najbardziej aktywnych
najmłodszych.

SENIOR - „WIGOR” JAKICH MAŁO

Podopieczni „SENIOR - WIGOR”

Zależy nam na tym, by angażować w życie samorządu jak najwię-
cej różnych środowisk. W 2016 roku aktywnie w tym życiu uczest-
niczyła rada seniorów. Zaprosiliśmy do niej ciekawe osoby z dużym
doświadczeniem w wolontariacie i pracy społecznej.

Rada na co dzień czuwa nad tym, by samorząd pamiętał o potrzebach
osób najstarszych. Ta współpraca przynosi wymierne efekty. W radzie w

2016 roku pracowali: Barbara BIENIAK, Alicja CZEKAJEWSKA, Alfreda IZ-
DEBSKA, Elżbieta JAWORSKA, Małgorzata ŁYSIK, Zdzisław MAJSZCZYK,
Waldemar MONIAK, Janina NEJMAN, Zygmunt NURZYŃSKI, Krystyna REP-
CZYŃSKA, Joanna WASIAK, Zofia WOŹNICA.

W 2017 roku skład rady uległ zmianie. Druga kadencja ambitnie pracuje
nad wieloma sprawami dotyczącymi seniorów. Efekty będą prezentowane
w„Powiązaniach”.

Dziękujemy Państwu za kolejny rok pracy na rzecz naszej gminy!

RADA SENIORÓW

Posiedzenie Rady Seniorów w maju 2016 roku
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W 2016 roku bardzo aktywne w naszej gminie
było stowarzyszenie „bądźmy Razem”, które
działa na rzecz seniorów. Dzięki projektom sto-
warzyszenia osoby starsze mają okazję zwie-
dzić wiele ciekawych miejsc i uczestniczyć w
różnych wydarzeniach.

Seniorzy zwiedzili m.in.: Toruń, termy w Mszczo-
nowie oraz muzeum w Wilanowie.

Wszystkie te wycieczki były bezpłatne albo płat-
ne tylko w niewielkiej części. Stowarzyszenie na
swoją działalność dostaje dofinansowanie z

budżetu gminy. Łącznie na projekty dla seniorów
stowarzyszenie uzyskało ponad 42 tys. zł. To
świetnie wydane pieniądze, czego dowodem są
liczne zdjęcia z wycieczek, na których widać za-
dowolone twarze starszych mieszkańców naszej
gminy.

PROPOZYCJE DLA SENIORÓW

W ubiegłym roku na podstawie ogólnopolskiego pro-
gramu karty Dużej Rodziny powstał program gminny,
kierowany do rodzin z trójką i więcej dzieci.

Zniżki dla rodzin 3+ zaproponowały najpierw jednostki
gminne, później do programu dołączyli lokalni przedsię-
biorcy, za co serdecznie dziękujemy.

Obok przedstawiamy sprawozdanie z realizacji programu
Karta Dużej Rodziny za 2016 r.

KARTA DUŻEJ
RODZINY

Seniorzy w Toruniu

L.p. Gminne jednostki 
organizacyjne 

Liczba osób 
korzystaj�cych z ulg  

Koszt realizacji 
programu 

1. Gminny O�rodek Kultury 268 2.680,00 
2. Zakład Wodoci�gów  

i Kanalizacji  
646 10.507,96 

3. Zespół Szkolno - Gimnazjalny 
w Zakr�cie 

14 1.360,00 

4. Szkoła Podstawowa  
w Malcanowie 

86 2.886,00 

5. Gminne Przedszkole „Pod 
Stumilowym Lasem” w P�clinie 

64 2.086,00 

6. Gminne Przedszkole w Zakr�cie 16 2.190,00 
7. Gminne Przedszkole  im. Misia 

Uszatka w Wi�zownie 
21 3.066,00 

8. Zespół Szkolno - Gimnazjalny 
w Wi�zownie 

218 7.912,00 

9. Gimnazjum w Gliniance 113 3579,80 
10. Szkoła Podstawowa  

w Gliniance 
169 5268,00 

RAZEM 
 

1615 
 

41.535,76 
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tytuł „Zasłużony dla Gminy Wiązowna” na-
dawany jest przez Wójta Gminy Wiązowna
osobom, instytucjom, organizacjom i fir-
mom, które swoim działaniem w sposób
szczególny przyczyniły się do rozwoju gminy.
jest wyrazem uznania ich dokonań i podzię-
kowaniem za, nierzadko, lata współpracy i
działania na rzecz naszych mieszkańców.
jeśli znasz osoby, które nie zostały jeszcze wy-
różnione tym tytułem, a na to zasługują,
złóż wniosek o jego nadanie do urzędu gmi-
ny.

�� Ludomir bętkOWSki

Społecznik. Lekarz weterynarii. W podziękowa-
niu za wieloletnie zaangażowanie w organizację
Półmaratonu Wiązowskiego i działalność
społeczną na terenie Gminy Wiązowna oraz za
wiele lat pracy na rzecz niesienia pomocy zwie-
rzętom, edukację w tym zakresie i niezachwianą
empatię poznawczą wobec osób i zwierząt.

����Zenon kWiAtkOWSki

Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Gliniance w la-
tach 1993-2015. W uznaniu wieloletniego do-
robku dydaktycznego i wychowawczego, pracy
społecznej oraz zasług w zakresie kształtowania
postaw młodzieży oraz krzewienia kultury fi-
zycznej i sportu.

����Grzegorz PyZik

Komendant Gminny OSP,  Prezes Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wiązownie w latach 2006-2016.
Honorowy Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w
Wiązownie. W podziękowaniu za wieloletnią
bezinteresowną, ofiarną służbę drugiemu
człowiekowi, za wychowanie młodzieży w duchu
pomocy oraz za zaangażowanie i współpracę
przyczyniającą się do rozwoju gminy Wiązowna.

����Henryk bieŃkOWSki

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniance
w latach 1993-2016. Honorowy Prezes Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Gliniance. W podzię-
kowaniu za wieloletnią bezinteresowną, ofiarną
służbę drugiemu człowiekowi, za wychowanie

młodzieży w duchu pomocy oraz za zaan-
gażowanie i współpracę przyczyniającą się do
rozwoju gminy Wiązowna.

����Czesław ZieMiŃSki

Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Od-
działu Powiatowego w Otwocku. W podzięko-
waniu za działania na rzecz pomocy dzieciom i
ich rodzinom oraz ochrony dzieci przed wyklu-
czeniem, złym traktowaniem i dyskryminacją po-
przez prowadzenie świetlic środowiskowych na
terenie gminy Wiązowna.

����Zofia DĄbROWSkA

Społecznik. Pracownik Zespołu Szkolno - Gim-
nazjalnego w Wiązownie w latach 1983-2016. W
podziękowaniu za długoletnią pracę, kształto-
wanie postaw młodzieży oraz działalność
społeczną na rzecz środowiska lokalnego.

����joanna FiLiPOWiCZ

Doradca rolniczy WODR w Gminie Wiązowna w
latach 1992-2004. W podziękowaniu za rozpo-
wszechnianie dobrych praktyk rolniczych i za-
angażowanie społeczne na rzecz integracji

społecznej pomiędzy rolnikami, przedsiębiorcami
i samorządowcami.

����Wacława NOWAk

Pracownik przedszkola w Radiówku i Pęclinie w
latach 1987-2016. W podziękowaniu za solidne
i rzetelne wykonywanie obowiązków, za wielo-
letnią i sumienną pracę oraz zaangażowanie na
rzecz przedszkola i lokalnego społeczeństwa.

����Małgorzata NejMAN

Pielęgniarka. Za ofiarność i gotowość niesienia
pomocy potrzebującym oraz za wielkie serce dla
pacjentów - mieszkańców Gminy Wiązowna.

����Maria kOStRZyŃSkA

Społecznik. Wieloletnia Członkini Koła Gospodyń
Wiejskich w Wiązownie. W podziękowaniu za wie-
loletnie zaangażowanie i działania na rzecz
społeczności lokalnej oraz tradycji ludowej.

����janina tRZNADeL

Nauczycielka. W uznaniu wieloletniego dorob-
ku dydaktycznego i wychowawczego oraz za
kształtowanie postaw obywatelskich wśród
dzieci i młodzieży.

����Hanna CiCHOCkA

Pracownik oświatowy. W uznaniu za wieloletnią
pracę na rzecz oświaty gminnej oraz kształto-
wanie postaw wśród dzieci i młodzieży.

����elżbieta PLAkWiCZ

Lekarz stomatolog. Za wieloletnią pracę na
rzecz ochrony zdrowia oraz za niesienie pomo-
cy potrzebującym. 

ZASŁUŻENI 
DLA GMINY
WIĄZOWNA

Zasłużeni dla Gminy Wiązowna Czesław Ziemiński i Ludomir Bętkowski

Wójt z laureatami Zasłużony dla gminy Wiązowna.
Od lewej Grzegorz Pyzik, Janusz Budny, 

Henryk Bieńkowski

SPOłeCZeŃStWO
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Wiele inwestycji, które w zeszłym roku zostało
przeprowadzonych w naszej gminie, nie
udałoby się bez ścisłej współpracy rady gmi-
ny z wójtem i urzędnikami. Wkład radnych w
budowanie strategii rozwoju naszej okolicy
jest nieoceniony. 

Radni reprezentując różne miejscowości, co
zrozumiałe, różnią się jednak poglądami na te-
mat wielu podjętych przez nas działań. Popro-
siliśmy ich o opinie na temat sposobu funkcjo-
nowania samorządu i realizacji budżetu w ze-
szłym roku. Poniżej publikujemy wypowiedzi rad-
nych, którzy przedstawili nam swoje opinie.

Stanisław BOGUCKI
Dochody gminy
wzrastały w ciągu
roku przekraczając
ostatecznie 62 mln
złotych. Udział wy-
datków majątko-
wych to kwota 16
mln złotych.
Łącznie prowadzo-
no ponad 130 za-
dań inwestycyj-
nych. Jest to dobra
prognoza dla dalszego rozwoju gminy.

Andrzej CHOLEWA
Rok 2016 zaliczam
zdecydowanie do
pomyślnych dla na-
szej gminy. Nie
chcę wyróżniać
żadnego zrealizo-
wanego zadania.
Dla każdego z
mieszkańców gmi-
ny co innego jest
najważniejsze i jest
to zrozumiałe. Dla mnie jako radnego naj-
ważniejsze było to, że wójt stara się konsek-
wentnie realizować swój plan rozwoju naszej
gminy. Myślę, że każdy z nas ma powód do za-
dowolenia z jego osiągnięć.

Marzena DACH
Budżet 2016 roku to był budżet zrównoważony.

Modernizacja i bu-
dowa dróg, budowa
wodociągów i kana-
lizacji, budowa oś-
wietlenia,  budowa
szkoły w Malcano-
wie to najważniejsze
wydatki majątkowe
budżetu, ale pozos-
tają jeszcze wydatki
bieżące na szkoły,
przedszkola, transport lokalny, kulturę, admini-
strację i wiele innych.  W ubiegłym roku w
każdej z miejscowości wykonano jakieś inwe-
stycje. Gmina Wiązowna pozyskała dofinanso-
wanie ponad 9 mln zł, które zostało wykorzystane
w tym roku na budowę ścieżki rowerowej i na ter-
momodernizację budynków. Budżet 2016 roku
był budżetem przemyślanym i nastawionym na
poprawę warunków życia mieszkańców gminy
oraz na rozwój.

Robert DĄBROWSKI
W 2016 r. około
25% budżetu zos-
tało przeznaczone
na wydatki inwe-
stycyjne i poprawie
komfortu życia
mieszkańców (re-
monty dróg, budo-
wa kanalizacji, oś-
wietlenia itp.). Duże
wsparcie finanso-
we przeznaczyliś-
my na remonty dróg powiatowych. Część z
tych środków została przeznaczona również na
fundusze sołeckie, zgodnie z wolą mieszkańców.
Ubolewam nad faktem, że nie wszystkie miejs-
cowości skorzystały z tak dużej kwoty wydatków
inwestycyjnych, ale trzeba mieć nadzieję, że w
następnych latach też będzie tak duża kwota na
inwestycje i „zapomniane” miejscowości otrzy-
mają potrzebne środki. 

Wojciech DOMAN
Moja opinia na temat budżetu? No cóż... Głoso-
wałem za, bo trudno się sprzeciwić budżetowi,
który zawsze ma w planie rozwój gminy Wiązow-
na. Przy tylu brakach i problemach w naszej gmi-
nie, każda inwestycja, rozbudowa czy moderni-
zacja jest potrzebna i wartościowa z punktu wi-

dzenia każdego
mieszkańca. Mnie
jednak, jako radne-
mu, ten budżet się
nie podobał,
głównie z jednej
przyczyny – prze-
sunięcia ciężkości
wydatków na stro-
nę północną gmi-
ny. Wjeżdżając od strony Warszawy widzimy, jak
gmina Wiązowna nam pięknieje, jednak jadąc da-
lej, uśmiech powoli znika... Do  czego niewątpli-
wie przyczyniła się pogoda. No cóż, ale „taki
mamy klimat”. Z niecierpliwością czekam na
następny budżet.

Magdalena 
KOCZOROWSKA – SZLASSA

Budżet jest dobrze
skalkulowany, kie-
dy wydając jak naj-
mniej osiągamy
najwięcej. A zatem
wszelkie inwesty-
cje z dofinansowa-
niem zewnętrznym
są tu wartością
samą w sobie. Dla-
tego chcę najpierw
wspomnieć o ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż
drogi 721 (na razie na odcinku od Wiązowny do
Stefanówki, a później miejmy nadzieję, aż do
Duchnowa), gdzie w ramach ZIT pozyskano do-
finansowanie w wysokości 80%  kosztów bu-
dowy. Cieszy mnie, że uchwalamy wiele tzw. „po-
mocy rzeczowych”, które w praktyce oznaczają,
że dokładamy własne środki do przebudowy lub
naprawy dróg na terenie naszej gminy, które for-
malnie należą do powiatu otwockiego. Gdy-
byśmy nie zasilali tych inwestycji, drogi powia-
towe na terenie naszej gminy, a jest ich niemało,
byłyby w fatalnym stanie. Z punktu widzenia bez-
pieczeństwa i jakości życia mieszkańców ważne
jest dobre oświetlenie dróg, szczególnie na te-
renach położonych w mniej zaludnionych częś-
ciach gminy. Inwestycji tego typu było w 2016
roku dużo i będzie ich również sporo w bieżącym.
To co dla mnie, jako przewodniczącej Komisji Pla-
nowania i Strategii Rozwoju jest ważne, to sty-
mulowanie rozwoju gminy. Mamy w opraco-
waniu kilka miejscowych planów zagospoda-
rowanie przestrzennego, które jeśli zostaną w
końcu uchwalone będą silnym stymulatorem roz-

Opinie o ubiegłorocznym budżecie
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SPOłeCZeŃStWO

woju. O ile ustawodawca nie pozbawi nas jako
gminy tej możliwości wcielając nas do aglome-
racji, która odbierze nam te kompetencje, mamy
szansę wykreować obszar przyjazny inwestycjom.
Ponieważ dotyczy to głównie terenów po-
wiązanych z inwestycjami drogowymi A2 i S17,
w przyszłości nasza gmina ma szansę bardzo
podnieść swoje dochody, a co za tym idzie
zwiększyć poziom i ilość  inwestycji popra-
wiających komfort naszego życia. Czego sobie
i Państwu życzę.

Krzysztof KOŁAKOWSKI
Rok 2016 był ro-
kiem kontynuacji
założeń dot. rozwo-
ju gminy, przyjętych
przez Wójta i Radę
Gminy już na po-
czątku kadencji.
Optymistyczne jest
to, iż oprócz stałych
wydatków na oś-
wiatę, administra-
cję czy cele społeczne, regularnie zwiększają się
kwoty w budżecie przeznaczone na  inwestycje.
Kolejny już rok bardzo dużą część budżetu po-
chłonęła budowa i modernizacja szkoły podsta-
wowej w Malcanowie. Inwestycja bardzo po-
trzebna i cieszy fakt, iż jest już bliska finalizacji.
Mieszkańcy poszczególnych miejscowości na
pewno sami zauważają, co w ich otoczeniu się
zmienia i bezpośrednio przekłada na komfort
życia, a więc remontowane drogi, kolejne po-
wstające oświetlenie czy nowe odcinki kanaliza-
cji. Istotne jest, aby to właśnie mieszkańcy naj-
bardziej odczuwali pozytywne skutki zwięk-
szającego się z roku na rok budżetu i aby cyferki
zapisywane w kolejnych uchwałach przekładały się
bezpośrednio na ich życie. Wydaje się, że jest to w
obecnej chwili realizowane, a plany na lata kolej-
ne są jeszcze bardziej ambitne, więc fakty te na
pewno pozwalają patrzeć w przyszłość z opty-
mizmem. 

Anna LECH
Budżet Gminy
Wiązowna za 2016 r.
oceniam bardzo po-
zytywnie. Wykona-
no zadania inwe-
stycyjne w 100%. In-
westycje wykonane
w Gminie Wiązow-
na w 2016 r. po-

strzegane są przez mieszkańców pozytywnie, np.
chodnik Malcanów – Dziechciniec, szkoła w Mal-
canowie itp.

Rafał NEJMAN
Ja jestem zadowo-
lony z wykonanych
inwestycji z budżetu
2016. Udało się zrea-
lizować kilka kon-
kretnych przed-
sięwzięć, tak bardzo
istotnych dla miesz-
kańców gminy. Naj-
większy sukces to
nowy SUW Rzakta.
To duża inwestycja za ponad 2 mln zł. Teraz jest
czysta, bardzo dobra  woda dla Glinianki i okolic,
i jest zabezpieczenie z odpowiednią rezerwą
wodną  na przyszłość. Pozostałe inwestycje to prze-
de wszystkim poprawa stanu dróg gminnych
wraz z ich doświetleniem, jak też pomoc rzeczo-
wa na drogach powiatowych w gminie. Na te cele
też zostały wygospodarowane znaczne środki z
gminnego budżetu. Ponadto zrealizowanych zos-
tało kilka autorskich pomysłów Wójta, które oka-
zały się bardzo udane.  Tak jak powiedziałem to w
roku ubiegłym, budżetu inwestycyjnego nie
można oceniać w zestawieniu tylko jednorocznym.
Efekty widać dopiero za jakiś czas, zwykle po 2-3
latach. Przed nami jeszcze sporo do wykonania i
trzeba cierpliwie poczekać.

Aleksandra RUTKOWSKA
Jako przewod-
nicząca Komisji
Budżetowej budżet
gminy Wiązowna za
2016 rok oceniam
na „6”. W tym czasie
powstało wiele pro-
jektów nowych za-
dań, zrealizowanych
w ramach inicjatyw
lokalnych, dzięki
czemu współautorami budżetu stali się mieszkańcy,
co stanowi bardzo pozytywny trend. Rozpoczę-
liśmy realizację tychże projektów przeznaczając
środki na budowę dróg, kolejnych odcinków
wodociągów i SUW, kanalizacji i oświetlenia ulicz-
nego. Największym wyzwaniem budżetowym
była budowa nowoczesnej szkoły w Malcanowie,
ale nie zapomnieliśmy także o mniejszych kwo-
towo zadaniach, takich jak place zabaw i boiska
sportowe. Pobiliśmy kolejny rekord budżetowy! W

ramach dostępnych środków na 2016 rok udało
nam się sfinansować i zrealizować aż 135 działań
inwestycyjnych na łączną kwotę 15  mln 800 tysięcy
zł!!! Nie byłoby to możliwe bez wzorcowej
współpracy Wójta z Radą Gminy Wiązowna oraz
zgodnej współpracy opartej na wzajemnym za-
ufaniu w Radzie. 

Leszek SOBOTA
Budżet Gminy 2016
r. był dobrym
budżetem wykona-
no wiele ważnych
inwestycji gmin-
nych, wśród których
wyróżnić należy: bu-
dowę hali sporto-
wej przy szkole w
Malcanowie, mo-
dernizację stacji
uzdatniania wody SUW Rzakta. Na uwagę zasługu-
je również budowa chodnika na terenie Wiązow-
ny i Stefanówki, wzdłuż drogi wojewódzkiej 721
– inwestycja wykonana przy udziale gminy
Wiązowna. Wykonano wiele przedsięwzięć przy
współpracy z Powiatem Otwockim – mowa tu o
drogach i chodnikach. W ramach budżetu 2016 wy-
konano wiele projektów i poczyniono wiele przy-
gotowań do inwestycji, jakie będą wykonywane
w 2017 r. i 2018 r. Są wśród nich inwestycje: oś-
wiatowe – rozbudowa i termomodernizacja szkół,
drogowe – kontynuacja budów dróg powiatowych,
budowy dróg gminnych, budowy ciągów pieszo
rowerowych, kanalizacyjne – budowy nowych od-
cinków kanalizacji. W 2016 r. wzrosły nam dochody
w stosunku do planowanych, z czego należy się cie-
szyć. Są jednak też minusy rosnących dochodów
gminy - stajemy się coraz „bogatsi”, w konsekwencji
czego nie możemy liczyć na dofinansowania z Unii
Europejskiej. 

SPRAWOZDANie WójtA Z WykONANiA
buDŻetu ZA 2016 ROk DOStęPNe jeSt NA
WWW.biP.WiAZOWNA.PL.

W tyM ROku O OCeNę PRACy SAMORZĄDu
i ReALiZACji buDŻetu POPROSiLiŚMy
tAkŻe SOłtySóW. iCH ODPOWieDZi Pub-
LikujeMy NA StRONie iNteRNetOWej
WWW.tuWiAZOWNA.PL.

W ZAkłADCe „W tWOjej OkOLiCy”. WySZu-
kujĄC SWOje SOłeCtWO MOGĄ PAŃStWO
SPRAWDZić tAM RóWNieŻ NAjWAŻNiejSZe
iNFORMACje  Ze SWOjeGO SOłeCtWA. 
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Na terenie gminy działa ponad 1600 firm, które są prowadzone przez
osoby fizyczne, oraz około 150 spółek osobowych i kapitałowych. Właś-
ciciele tych firm nie tylko dają zatrudnienie naszym mieszkańcom, ale
także płacą tu podatek Cit.

Zależy nam na dobrych kontaktach z przedsiębiorcami i na tym, by dobrze
prowadziło im się interesy na terenie gminy. By wspierać przedsiębiorczość
na terenie naszej gminy. By promować najlepszych przedsiębiorców i po-
kazywać przykłady najciekawszych biznesów. Żeby pokazywać tych,
którzy tworzą miejsca pracy dla naszych mieszkańców. W roku 2016 mie-
liśmy okazję spotkać się trzy razy z przedsiębiorcami podczas Forów Gos-
podarczych Gminy Wiązowna. 

Forum zostało zawiązane w 2015 roku. Powstało po to, by wspierać
działające na naszym terenie przedsiębiorstwa, by samorządowcy mog-
li wymieniać się z przedsiębiorcami opiniami i uwagami, a także by w ten
sposób nasza gmina stawała się przyjazna biznesowi. To ułatwia gminie
pozyskiwanie partnerów do rozmaitych wydarzeń i pozwala nam opra-
cować takie rozwiązania, które ułatwiają życie przedsiębiorcom. 

W lutym gościliśmy na Forum Gospodarczym przedstawicieli Ambasady
Mongolii, Polsko-Mongolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, a w grudniu
członków Stowarzyszenia Polsko-Chińskiego Forum Gospodarczego. 

Współpraca z przedsiębiorcami to także wsparcie w promocji. Ich firmom
w 2016 roku po raz drugi przyznaliśmy nagrodę „Złoty Wiąz”, która jest do-
wodem uznania dla najlepszych przedsiębiorców z naszej okolicy. Nagrody
w poszczególnych kategoriach otrzymali:
Mała Firma roku 2015 - PPH EL-STYK S.C. Ryszard i Robert Dąbrowscy,
Pracodawca roku 2015 - Fabryka Kabli MADEX Spółka Jawna,

Nestor biznesu 2015 roku - PPHU GRAN- PLAST Irena Kruszewska,
Innowacyjna Firma roku 2015 - PPH CHANTAL Roman Godek,
Filantrop roku 2015 - PPHU PREFAGBUD S.C. Grzegorz i Sławomir Wiś-
niewscy,
Lider ekonomii społecznej roku 2015 - Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „JESTEŚMY!”,
Nagroda specjalna roku 2015 - ATS DISPLAY Spółka z o.o.

Nasze firmy zostały również docenione w powiecie otwockim. Otrzymały
najwyższe powiatowe wyróżnienia w konkursie „Nagroda dla Najlepszych
Przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych Powiatu Otwockiego”,
które zostały im wręczone podczas IV Forum Gospodarczego Powiatu
Otwockiego. W kategorii Biznes Rodzinny wybrano firmę Z.P.H.DREWZBYT
z Woli Karczewskiej, a najlepszą organizacją pozarządową w kategorii Ak-
tywny NGO zostało Stowarzyszenie KROKUS-WIĄZOWNA z siedzibą w Ra-
diówku.

Wyróżnienia otrzymały firmy: MARCATO spółka z o.o. z Rzakty w katego-
rii Pracodawca roku 2015, ATS DISPLAY Sp. z o.o z Wiązowny w kategorii
Firma roku 2015 oraz EMPIS PRODUCTION Sebastian Białek z siedzibą w
Emowie w kategorii Innowator roku. 

Współpraca z przedsiębiorcami

Uczestnicy VI Forum Gospodarczego gminy Wiązowna

DLA FiRM

iNFORMACji DLA FiRM uDZieLA:
Anna Gałkowska – inspektor

tel. 22 512 58 05

email: a.galkowska@wiazowna.pl
www.tuwiazowna.pl Dla Firm
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ten sprawdzian podsumowywał pracę uczniów po 6 la-
tach szkoły podstawowej. był ważnym wskaźnikiem tego
co udało nam się osiągnąć z uczniami i pokazuje ich naj-
mocniejsze strony. W roku szkolnym 2015/16 wyniki tego
sprawdzianu w naszej gminie były na prawdę dobre. Nasi
uczniowie średnio uzyskali 7�% punktów możliwych do
zdobycia w tych testach. 

To 4% więcej niż średnia w całym kraju i więcej niż średnia
w województwie. Szczególnie dobrze wypadła tu szkoła w
Zakręcie. Jej uczniowie zdobyli średnio 79 % punktów
możliwych do zdobycia. To wynik świetny na tle innych szkół
w gminie i rewelacyjny na tle kraju!

Dzieci w szkole w Zakręcie osiągnęły bardzo dobre wyniki
z matematyki. Te same testy pokazały, że z tego przedmio-
tu dużo do zrobienia jest w szkole w Gliniance, gdzie wynik
testu był zbliżony do średniej krajowej.

W testach z angielskiego wszystkie szkoły w naszej gmi-
nie wypadły powyżej średniej powiatowej, wojewódzkiej
i krajowej. To ważny wskaźnik, który pokazuje, że inwestycja
w naukę języków obcych w naszej gminie szybko się zwra-
ca! 

SPRAWDZIAN 
KOMPETENCJI 

PO KLASIE SZÓSTEJ

eDukACjA

Średnie wyniki procentowe ogółem z języka polskiego na tle powiatu, województwa i kraju

Średnie wyniki procentowe z matematyki na tle powiatu, województwa i kraju

Wyniki procentowe sprawdzianu z języka angielskiego na tle powiatu, województwa i kraju



www.tuwiazowna.pl 29
“Powiązania”  - miesięcznik samorządowy  | wydanie okolicznościowe

Przez lata wynik egza-
minu gimnazjalnego
był punktem odniesie-
nia dla rodziców i
uczniów. Pokazywał
skuteczność metod
przyjętych w danej
szkole. Pokazywał, na
jakim poziomie są
uczniowie i nad czym
warto szczególnie pra-
cować w danej placów-
ce. Wyniki egzaminów
gimnazjalnych w naszej
gminie w niektórych ob-
szarach dają powody
do zadowolenia, w in-
nych są dowodem na
to, jak wiele pracy jesz-
cze przed nami. 

Ogólnie rzecz ujmując
poziom nauczania w na-
szych szkołach nie od-
biega znacząco od śred-
niej w powiecie czy wo-
jewództwie.

Wyniki egzaminów z po-
szczególnych przedmio-
tów różnią się w za-
leżności od szkoły. I tak z
wiedzy humanistycznej i
wos-u zdecydowanie naj-
mocniejsi okazali się
uczniowie gimnazjum w
Zakręcie. W Wiązownie
najlepsze były wyniki z
matematyki i przedmio-
tów przyrodniczych. 

EGZAMIN GIMNAZJALNY
eDukACjA

Średnie wyniki procentowe w gminie Wiązowna na tle powiatu i województwa

Średnie wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego - część humanistyczna

Średnie wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego, część matematyczno-przyrodnicza
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Średnie wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego - język angielski poziom podstawowowy

Średnie wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego - język angielki poziom rozszerzony

W testach z języka
angielskiego bez-
konkurencyjni oka-
zali się uczniowie z
gimnazjum w Gli-
niance. Na pozio-
mie podstawowym
uczniowie z Gli-
nianki osiągnęli
wynik lepszy od
średniej w woje-
wództwie. Na po-
ziomie rozszerzo-
nym ich sukces jest
jeszcze bardziej wi-
doczny. 

eDukACjA
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eDukACjA

Zapewnienie opieki dzieciom w
czasie wolnym od szkoły to dla
wielu pracujących rodziców po-
ważny problem. Wiemy o tym i
dlatego w roku 2016 zapewni-
liśmy najmłodszym mieszkań-
com gminy możliwość spędze-
nia ferii i wakacji blisko domu. 

Akcja  Zima w gminie Wiązowna pro-
wadzona była w szkołach i Gminnym Oś-
rodku Kultury w Wiązownie. Dzieci uczest-
niczyły w warsztatach plastycznych, sporto-
wych oraz tanecznych, które najbardziej przypadły im do gustu. Poznały
tańce począwszy od greckiej sirtaki, rosyjskiego kazaczoka, poprzez sza-
loną sambę brazylijską, a skończywszy na melodiach arabskich. Dobra za-
bawa to nie tylko sposób na wypełnienie wolnego czasu, ale także
możliwość rozwijania talentów i pasji dziecka. Warsztaty redaktorsko – fil-
mowe okazały się strzałem w dziesiątkę. Dzieci otrzymały gruntowne przy-
gotowanie merytoryczne. Wykład, prelekcja i prezentacja na temat me-
diów, przyczyniły się do licznych dyskusji i rozmów 

o prasie, radio i telewizji. Podczas warsztatów każdy miał okazję wcielić
się w rolę operatora kamery, były osoby odpowiedzialne za światło, dź-
więk. Studio nagrań przygotowane przez dzieci stało się najczęściej
wspominanym miejscem. Ogromnym entuzjazmem cieszyły się co-
dzienne wyjazdy do Aquaparku Wesolandia. Tam, pod opieką instrukto-

rów, chętni kształtowali umiejętności pływac-
kie.  

WYPOCZYWALI BLISKO DOMU
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eDukACjA

Okres wakacyjny również był pełen przygód.
Półkolonie w ramach akcji „Wakacje blisko domu”
odbywały się przez całe wakacje, najpierw w
szkołach, potem w Gminnym Ośrodku Kultury i
świetlicach wiejskich. W zajęciach wzięło udział
560 dzieci. Każdy turnus był zorganizowany
tak, by dzieci mogły codziennie doświadczyć cze-
goś nowego.

Program „Wakacji blisko domu” obfitował w wy-
cieczki, konkursy, warsztaty. Dzieci miały zorga-
nizowane zajęcia integracyjne, sportowe, pla-

styczne, taneczne. Były w zoo,
muzeach, kinach, ale też w sie-
dzibie straży pożarnej, restauracji
czy wreszcie w komendzie stołecz-
nej policji. „Wakacje blisko domu”
to początek tradycji, którą wpro-
wadzamy na terenie gminy. Jes-
teśmy przekonani, że i szkoły, i oś-
rodek kultury, i nauczyciele, i in-
struktorzy w wakacje mogą po-
święcać trochę czasu swoim
uczniom. Możemy też śmiało wy-
korzystywać budynki szkolne,  któ-
re w wakacje do tej pory stały pus-
te. Doświadczenia tego roku po-
zwolą nam jeszcze lepiej zorga-
nizować tę akcję w 2017 roku.

Ferie oraz wakacje były finanso-
wane z budżetu gminy. Dziś już
wiemy, że to dobrze wydane pie-
niądze!  
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ŚRODOWiSkO

Dla Wydziału Ochrony Śro-
dowiska rok 2016 był
niewątpliwie pracujący i
obfitujący w wydarzenia
ekologiczne. Pracownicy
wydziału wspominają naj-
ważniejsze inicjatywy…

W kwietniu już po raz drugi
zorganizowano Eko Piknik
Rodzinny w Zakręcie, by ra-
zem świętować Dzień Ziemi.
Dla przybyłych gości przy-
gotowano wiele atrakcji
m.in. konkursy o tematyce
ekologicznej, pokazy pta-
ków drapieżnych, wystawę
maszyn rolniczych, stoiska
wystawowe, na których

można było podziwiać pra-
ce lokalnych rękodzielników,
zakupić zdrową żywność czy
zapoznać się z nowymi tech-
nologiami proekologiczny-
mi. Na scenie mogliśmy po-
dziwiać występy najmłod-
szych mieszkańców naszej
gminy, dzieci z placówek oś-
wiatowych, przygotowały
przedstawienia o tematyce
ekologicznej, by przybliżyć
dorosłym ten tak ważny te-
mat. Nie mogło zbraknąć
również gwiazd sceny mu-
zycznej takich jak Zespół Vi-
deo, Power Play czy Akcent.
Nie zapomnieliśmy o młod-
szych mieszkańcach naszej
gminy, dla których wystąpi-

li DeeDee &Tonio. Podczas
pikniku odbył się konkurs
na „najciekawsze eko stoisko”
i najbardziej „eko aktywne-
go” uczestnika pikniku. Nie
mogło zabraknąć również
zbiórki elektrośmieci, która
wzorem 2015 roku cieszyła
się ogromnym powodze-
niem. Pracownicy wydziału
przyjmowali zużyty sprzęt
RTV i AGD od mieszkańców,
a w zamian obdarowywali
uczestników akcji sadzon-
kami roślin. 

W dniach 15 i 16 kwietnia po
raz kolejny posprzątaliśmy
naszą gminę w ramach akcji
„Czyste sołectwo- moja wi-
zytówka”. W sprzątaniu
wzięło udział ponad 2000
mieszkańców. Byli to miesz-
kańcy wraz z sołtysami 27
sołectw, dzieci i nauczyciele
9 placówek oświatowych,
kluby sportowe, pracownicy
jednostek samorządowych i
grupy indywidualne. Razem
zebraliśmy 17 ton śmieci z
naszych okolic. Krótko mó-
wiąc - był to absolutny re-
kord. Nie była to ostatnia
inicjatywa wspólnego
sprzątania naszej okolicy,
kolejny raz we wrześniu
mieszkańcy 10 sołectw i
dzieci z 6 placówek oświa-
towych, kluby sportowe oraz
grupy indywidualne wzięli

udział w ogólnopolskiej ak-
cji „Sprzątanie świata – Pol-
ska 2016”. Wspólnie przygo-
towaliśmy 242 pełne worki
śmieci. Nie udałoby się to
wszystko, gdyby nie zaan-
gażowanie naszych miesz-
kańców. Wszystkim, którzy
tak licznie angażują się w
organizowane przez wydział
akcje sprzątania naszej gmi-
ny, serdecznie dziękujemy. 

W 2016 roku odebrano i zu-
tylizowano prawie 63 tony
azbestu. Całkowity koszt rea-
lizacji zadania równał się 19
727, 22 zł z czego 85% sumy
(16 768, 00 zł) otrzymaliśmy
w ramach dofinansowania z
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w War-
szawie.  

ROK ZE ŚRODOWISKIEM

Ekologiczne prace konkursowe

Konkurs ekologicznyDla Wydziału Ochrony Środowiska rok 2016 był
niewątpliwie pracujący i obfitujący w wydarzenia eko-
logiczne. Pracownicy wydziału wspominają naj-
ważniejsze inicjatywy…

Czyste sołectwo



Do zadań wydziału należy
również opieka nad bezdo-
mnymi zwierzętami. Na-
wiązano współpracę z wo-
lontariuszami, fundacjami
oraz opiekunami społecz-
nymi wolno żyjących
zwierząt. Gminni pracowni-
cy działali na rzecz zwierząt
i dokładali swoje „cegiełki” do
coraz prężniej działających
przedsięwzięć związanych
z ogólnie rozumianą opieką
nad zwierzętami.

W listopadzie zorganizowa-
no Konkurs ekologiczny „To
moje środowisko, a nie wy-
sypisko” w ramach realizacji
zadania Edukacja Ekolo-
giczna w Gminie Wiązow-
na, dofinansowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, w for-
mie dotacji w kwocie 14 940
zł. W konkursie wzięło udział
ponad 1000 uczestników z

13 placówek oświatowych
(publicznych i niepublicz-
nych). Dzieci i młodzież w za-
leżności od grup wiekowych
tworzyły makiety z odpa-
dów wtórnych „Małe ZOO -
zwierzęta chronione gatun-
kowo”, projekty tablicy edu-
kacyjnej oraz prezentacje
multimedialne. Realizacja
zadań konkursowych wy-
magała od autorów pozna-
nia problemu zagrożeń śro-
dowiska, metod przeciw-
działania tym zagrożeniom,
jego ochrony, a także ak-

tywnego włączenia się w
segregację odpadów. Lau-
reaci otrzymali pamiątkowe
dyplomy i nagrody.

W grudniu na Placu Cen-
trum w Wiązownie rozbłysła
choinka ubrana przez
najmłodszych mieszkańców
naszej gminy. Dzieci przy-
stroiły drzewko własnoręcz-
nie przygotowanymi eko
ozdobami, a Św. Mikołaj ob-
darował wszystkich prezen-
tami. 
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ŚRODOWiSkO

Eko piknik

Ubieranie choinki
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Spółki wodne w roku 2016 kontynuowały
swoją działalność z bardzo dobrym skut-
kiem. Roboty w większości polegały na pod-
stawowych niezbędnych zabiegach konser-
wacyjnych.

Zabiegi te przywracają ich prawidłowe funkcje
(koszenie, odmulanie, wycinka krzaków) oraz w
jednym przypadku na robotach budowlanych i
tak:
1. Spółka Wodna Zakręt przeprowadziła kon-
serwację rowu R-8 na długości 0,65 km;
2. Spółka Wodna Izabela - Michałówek wykonała
konserwację rowu M-8 na długości 1,26 km;
3. Spółka Wodna Majdan udrożniła 70 mb dre-
nowania oraz konserwowała rowów M-5, M-7,  M-
8 i M-9 na łącznej długości 3,62 km;
4. Spółka Wodna Góraszka  przeprowadziła kon-
serwację rowów A, B-1, B-2, B-4, łącznie na
długości 3,98 km;
5. Spółka Wodna Wiązowna Północna wyko-
nała konserwację rowu przy ul. Bażantowej i Pol-
nej  na długości 1,1 km;
6. Spółka Wodna Wiązowna Kościelna  zmoder-
nizowała rów R-38 na długości 243 m.

Łącznie udrożniono 10,85 km rowów oraz 70
mb drenowania. Prace spółek wodnych stają
się coraz bardziej profesjonalne i efektywne.
Warto zauważyć, iż obecnie, pomimo
trwających roztopów, nie występują podto-
pienia na terenach gdzie działają spółki wod-

ne. Gmina Wiązowna na dotacje dla spółek
przeznaczyła w ubiegłym roku łącznie
98.897,37 zł.

Informacji w sprawie spółek wodnych udziela
Przemysław Kaźmierczak – Inspektor w Wy-
dziale Ochrony Środowiska, tel. 22 512 58 21,
email: p.kazmierczak@wiazowna.pl 

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK WODNYCH 

Rów 38 w Wiązownie po modernizacji Rów M-8 w Majdanie po konserwacji

W ubiegłym roku zaobserwowaliśmy, że ko-
sze na przystankach autobusowych nie służą
jedynie pasażerom komunikacji, a stały się
miejscem podrzucania śmieci komunalnych. 

Coraz częstszy widok stojących obok koszy
worków wypchanych śmieciami skłonił nas do
zamontowania na koszach tabliczek o treści: „Za
swoje śmieci płacisz 11 zł miesięcznie. Za wy-
rzucanie śmieci, które przywieziesz z domu
wszyscy zapłacimy 30 000 zł rocznie. Rachunek
jest prosty – śmieci domowe wyrzucaj do kosza
domowego!”

Zauważyliśmy poprawę, ale wciąż apelujemy do
mieszkańców i osób odwiedzających naszą
gminą o zdrowy rozsądek. Przypominamy, że w
ramach złożonych deklaracji z naszych poses-
ji odbierana jest KAŻDA ILOŚĆ śmieci. Właści-

cielom działek rekreacyjnych zlokalizowanych
w naszej gminie przypominamy, że powinni
złożyć deklarację na wywóz śmieci. Deklarację
można złożyć w Urzędzie Gminy Wiązowna
(ul. Lubelska 59, pok. 010, tel. 22 512 58 24 lub
25). 

Odbiorem śmieci z koszy zajmuje się Zakład
Wodociągów i Kanalizacji. Śmieci sprzątane
są codziennie oprócz dni wolnych od pracy. Jak
się okazuje, nie zawsze to wystarczy.

Dlatego też w przypadkach, gdy na danym przy-
stanku kosze będą zapełnione, prosimy o
zgłoszenie tej sytuacji do ZWIK pod numer tel.
22 789 01 33 lub pisemnie na adres e-mail: biu-
ro@zwik-wiazowna.pl. Na miejsce zostanie
wysłana brygada, która szybko doprowadzi
zgłaszane miejsce do porządku.  

TABLICZKI NA KOSZACH 
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SPORT

To ważna dla nas inwesty-
cja.Wiemy bowiem, że jeś-
li dziś nie przekonamy na-
szych dzieci do tego, by
uprawiały sport, za kilka-
naście - kilkadziesiąt lat
odbije się to na ich zdrowiu
i kondycji. Staramy się, by
sport był ważny i w szkole,
i w życiu gminy.

Dlatego wybudowaliśmy
pierwszą tak dużą halę w
szkole w Malcanowie. Stąd
też pomysł na gminne olim-
piady sportowe i wsparcie sa-
morządu dla organizacji po-
zarządowych, które promują
sport. Na propagowanie kul-
tury fizycznej w naszej gmi-
nie przeznaczyliśmy w 2016
roku 352 050 zł. Z tych pie-
niędzy wsparliśmy działanie
9 klubów sportowych. Dzię-
ki działaniom klubów dzieci
z naszych szkół miały zorga-
nizowane: treningi (zajęcia)
m. in. z: piłki nożnej, tenisa
stołowego, szachów, siat-
kówki, judo, kick boxingu i
lekkoatletyki, udział w tur-

niejach i zawodach, udział w
rozgrywkach ligowych. Sa-
morząd wsparł działania: KS
Advit Wiązowna, KS Glinian-
ka, LUKS Rzakta, UKS Smoki,
UKS Orły, UKS Wiąz, GKTS
Wiązowna, UKS Zakręt, UKS
Judo Fight Club.

Łącznie w zajęciach współfi-
nasowanych przez gminę w
2016 roku brało udział blisko
1000 dzieci i młodzieży z te-
renu gminy, z czego syste-
matycznie w cyklicznych za-
jęciach (treningach) uczest-
niczyło ok 350 osób.

WARTO INWESTOWAĆ W SPORT

Czwartki Lekkoatletyczne

Tenis Stołowy

Unihokej

Piłka nożna to najpopularniejsza dyscyplina

36. Półmaraton Wiązowski

Zawody lekkoatletyczne

Mikołajkowy Turniej koszykówki

Turniej rodzinny

Judo w Zakręcie
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Po raz 36. pobiegliśmy
w Wiązownie!

Jacek SKWARA w roku 201� reprezento-
wał województwo mazowieckie i zakwa-
lifikował się do finału konkursu w ra-
mach projektu Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki„Lokalny Animator Sportu 201�”
realizowanego przez Fundację Rozwoju
Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku.

Dzięki oddanym głosom animator z Zakrę-
tu uzyskał awans do finałowego III etapu. W
finale każdy z 16 laureatów wojewódzkich
miał pięć minut na zaprezentowanie swojego
orlika oraz osiągnięć sportowych. Jeszcze raz
serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych
sukcesów.

Lokalny Animator Sportu 2016

Jacek Skwara wśród +nalistów konkursu

Od września 201� roku rozgrywane są mecze w ra-
mach Wiązowskiej Ligi Siódemek Piłkarskich. W pre-
mierowym sezonie w lidze występowało 9 ze-
społów. W większości są to drużyny z terenu naszej
gminy.

WLSP to odpowiedź na prośby mieszkańców, którzy z
racji obowiązków nie mogą brać udziału w treningach
czy rozgrywkach ligowych organizowanych przez Ma-
zowiecki Związek Piłki Nożnej. Podobne ligi działają od
wielu lat w sąsiednich gminach nierzadko grają w nich
nasi mieszkańcy.

W sprawie zgłoszenia drużyny do WLSP prosimy o kon-
takt z lokalnym animatorem sportu Jackiem SKWARĄ,
tel. 887 503 035, e-mail: vilis@vp.pl.

Liga Siódemek

W 201� roku pobiliśmy
rekord trasy i frek-
wencji! Półmaraton
Wiązowski co roku
otwiera sezon biego-
wy w Polsce. Przy-
jeżdżają do nas biega-
cze, którzy chcą spraw-
dzić swoją kondycję po
zimie.

W klasyfikacji open wy-
grał Silas Kiprono TOO z
Kenii z czasem 1:03:26, a
pierwszy Polak, Szymon
KULKA, był w tym roku trzeci z czasem 1:03:39. Najszybszą zawodniczką z gminy
Wiązowna okazała się Justyna TARNOWSKA z Wiązowny, a najszybszym Robert WÓJCIK
z Glinianki, na których czekały wspaniałe nagrody: rowery wraz z kaskami ufundowane
przez firmę WHEELER.

Łącznie we wszystkich biegach udział wzięło 2274 zawodników. Bieg główny ukończyło
1244 zawodników, zaś Wiązowską 5-tkę 452. Natomiast w biegach młodzieżowych wy-
startowało 578 zawodników, w tym 208 w biegu Krasnoludków. Najlepszymi z Gminy
Wiązowna okazali się: Hanna JÓŹWICKA ze SP w Wiązownie (III miejsce na 300 m), Ma-
ksymilian JÓŹWICKI ze SP w Zakręcie (I miejsce na 300 m), Wojciech GNIADEK ze SP w
Malcanowie (II miejsce na 300 m) oraz Adrian RAK ze SP w Wiązownie (III miejsce na 300
m). Puchar Wójta Gminy Wiązowna za propagowanie masowego biegania zdobyła i za-
jęła I miejsce - SP Glinianka, II miejsce - SP Wiązowna, a trzecie - Gimnazjum w Glinian-
ce.

Zawodnicy 36. Półmaratonu Wiązowskiego

Na koniec zeszłego roku w bibliotece zarejestrowanych
było 1852 czytelników. To o ponad stu więcej niż w
2015 roku. Bibliotekę odwiedziło 15 551 osób, wy-
pożyczono ponad 25 tys. książek, zakupiono 487 no-
wych pozycji i 19 audiobooków.

Biblioteka nie tylko gromadzi i wypożycza książki. Jest także
miejscem, w którym odbywały się wydarzenia kulturalne.
Łącznie zorganizowano ponad 48 różnych wydarzeń
kulturalno-edukacyjnych, m.in. spotkania autorskie, pro-
mocje książek, spektakle teatralne, zajęcia dla dzieci,
warsztaty, głośne czytanie oraz ferie i wakacje w bibliotece,
z których w sumie skorzystało ponad 3 tys. mieszkańców.
Bibliotekę i jej filie chętnie odwiedzają seniorzy. Staramy
się aby to miejsce było dla nich przyjazne. Seniorzy nie tyl-
ko czytają książki, tłumnie przychodzą na spotkania z au-
torami, czy ciekawymi ludźmi. Specjalnie dla nich kupu-
jemy książki pisane dużą, bardzo czytelną czcionką.
Nasze plany na 2017 są jeszcze bardziej ciekawsze. Prosi-
my śledzić nasze działania na www.bp-wiazowna.pl oraz
FB: www.facebook.com/bibliotekawiazowna/?ref=br_rs

Wychodzimy do czytelników

KULTURA
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Wiązowski Teatr Muzyczny w 201� roku
wystawił trzy spektakle:„Piotrusia Pana”,
„Czego nie widać”i„Skrzypka na dachu”.
I wszystkie trzy zebrały doskonałe re-
cenzje i niezliczone zachwyty publicz-
ności. Trzy świetnie zagrane i zmyślnie
wyreżyserowane historie.

Pełnokrwiste aktorstwo, świetna sceno-
grafia i muzyka, która tkwi w głowie widza
jeszcze długo po obejrzeniu spektaklu. Bi-
lety na kolejne spektakl rozchodziły się
błyskawicznie. Teatr prowadzi Artur NIE-
DZIÓŁKA. Aktorzy to amatorzy. Ale tylko z
nazwy. To, co potrafią nasi wiązowscy ak-
torzy, jest na prawdę wyjątkowe.

Teatr amatorski – profesjonalnie!

Kadr z musicalu „Skrzypek na dachu”

W zajęciach organizowanych przez Gminny
Ośrodek Kultury w 201� roku udział wzięły
dzieci, młodzież i dorośli. W stałej ofercie oś-
rodka znaleźć można m.in. warsztaty teat-
ralne dla dzieci, taniec, zajęcia wokalne, nau-
kę gry na instrumentach. Dodatkowo GOK w
tym roku zorganizował warsztaty z: wypla-
tania koszy, kowalstwa, rzeźbiarstwa i obróbki
lnu.

Podopieczni GOK w 2016 roku uczestniczyli w
wielu konkursach i festiwalach, z który wracali z
nagrodami. Tu na szczególne wyróżnienie
zasługują tancerki z sekcji prowadzonej przez
Annę CHWALCZUK. Dziewczęta zdobyły 9 pu-
charów i 19 medali.

Duży sukces odniosła także Dominika WIE-
CZORKOWSKA. Znalazła się wśród trzynastu
osób zakwalifikowanych do drugiego etapu XI
Przeglądu Piosenki Poetyckiej „Wyśpiewać Po-
ezję”, i zajęła drugie miejsce w wydarzeniu Sta-
churiada, a w otwockim Talent Show zajęła I
miejsce w swojej kategorii wiekowej.

Sekcja fotograficzna Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Wiązownie także może pochwalić się swoi-
mi sukcesami: Marta JABŁOŃSKA zdobyła III
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotogra-
ficznym„TWARZE”organizowanym przez Gmin-
ne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie, po-
nadto ta sama fotografka została wyróżniona na
X Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym
„Życie jest piękne” organizowanym przez Kie-
leckie Centrum Kultury.

GOK organizuje zajęcia nie tylko w głównej sie-
dzibie – w Wiązownie, ale także w świetlicach na
terenie całej gminy. To ważne, bo nie wszystkie
dzieci mogą dostać się do Wiązowny. Na zajęciach
w świetlicach powstały piękne dekoracje: stroi-
ki, girlandy, wieńce oraz szopki.

W 2016 roku pełną parą ruszył także Dom Kultury
nad Świdrem. W nowym budynku w Woli Kar-
czewskiej na prawdę dużo się działo. To nowo-
czesne i w pełni przystosowane miejsce pozwala
prowadzić zajęcia teatralne i muzyczne. Można
tam organizować przedstawienia i koncerty. W
budynku zainstalowano scenę z prawdziwego
zdarzenia, oświetlenie teatralne, nagłośnienie. To
ważne miejsce dla naszej lokalnej kultury. War-
to je zobaczyć przy okazji kolejnych wydarzeń
kulturalnych.

W KULTURZE SAME SUKCESY

Rok 201� dla Chóru Mienia River to rok samych suk-
cesów. W listopadzie został laureatem XVII edycji kon-
kursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego, a w grudniu przed Bożym Narodzeniem wydał
swoją pierwsza płytę. 2,5 tys. egzemplarzy rozeszło się
błyskawicznie.

Nasi mieszkańcy z płytą wydaną dzięki uprzejmości Roberta
DOROSZA spędzili Święta. Chór brawurowo zaśpiewał
kolędy w aranżacji Malwiny BORKOWICZ. Mienia River przez
cały rok występował też na gminnych wydarzeniach. Chó-
rzyści od lat reprezentują nas na wielu konkursach. Czekamy
na kolejną płytę!

Nagroda i pierwsza płyta
Chóru Mienia River

Członkowie chóru odbierają nagrodę

Mistrzynie Europy z Wiązowny z trenerką
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ROK WYDARZEŃ

Dni Gminy Wiązowna - WiązLove
Tak święto naszej gminy obchodziliśmy po raz pierwszy. Piknik rodzinny WiązLove dał nam mnóstwo

dobrej zabawy. Koncerty, kabarety, konkursy – od rana do późnego wieczoru. Gwiazdą wieczoru była

Cleo. Piknik przyciągnął prawdziwe tłumy mieszkańców naszej gminy.

Razem doskonale bawili się starsi i dzieci.

www.tuwiazowna.pl

W 201� roku Gminny Ośrodek Kultury zorganizował wiele wydarzeń kulturalno - rozrywkowych. Przypominamy najciekawsze z nich,
w których uczestniczyli mieszkańcy i goście, a które na stałe wpisały się do gminnego kalendarza.
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KULTURA

Dożynki
We wrześniu bawiliśmy się na dożynkach. Cykliczna impreza, w ubiegłym roku zorganizowana była w Rzakcie. Mieszkańcy miejscowości wspa-

niale przyjęli sąsiadów z całej gminy! Gwiazdą wieczoru był zespół Łobuzy. Oprócz koncertów w czasie imprezy swoje talenty zaprezentowali

uczniowie naszych szkół i przedszkoli. Była parada starych samochodów i maszyn rolniczych. Świetna zabawa do białego rana!

Święto Sójki Glinieckiej
To już tradycja – tak jak tradycyjna jest Sójka z Glinianki. Na placu wokół Izby Regionalnej w Gliniance w 2016 roku zgromadzili

się także przedstawiciele tzw. ginących zawodów. Warsztaty przygotowali: kowal, wikliniarz, rzeźbiarz, osoba produkująca grabie,

pokazano proces obróbki lnu. Dzieci chętnie wyplatały wiklinowe dekoracje, dorośli próbowali sił przy kuźni plenerowej.

www.tuwiazowna.pl


