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Ponad 25 mln zł m.in. na rozbudowę i remonty dróg, szkół, budowę świetlic 
wiejskich i ścieżek rowerowych. Rok 2018 będzie rokiem wielu ważnych 

inwestycji, na które czekaliśmy od lat!
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4 marca – 38. Półmaraton Wiązowski
27 maja – Ogólnopolskie Biegi Uliczne: 23. Mazowiecka Piętnastka i 4. Mazowiecka Piątka
10 czerwca – 7. Rodzinny Piknik Biegowy Biała Biega
23 czerwca – 9. Biegiem przez Platerów
26 sierpnia – 9. Bieg Siedleckiego Jacka

Pamiętajmy, że 4 marca nastąpią utrudnienia na drogach w związku z organizacją biegu. Na 
czas zawodów zostaną zamknięte ulice: Kościelna (od skrzyżowania z ul. Lubelską do ulicy 
Pęclińskiej), ul. Projektowana, ul. Spokojna, droga nr 2708W z Pęclina do Dziechcińca i droga 
nr 2709W (od Żanęcina do Glinianki).  Autobusy 720 i L20 zostaną skierowane na objazdy.

Zapraszamy do wspólnych treningów oraz do odwiedzenia strony wydarzenia @Trenuję do 
Półmaratonu Wiązowskiego na facebook’u!

Małgorzata Kąkol
m.kakol@wiazowna.pl

Zaczęliśmy cykl spotkań biegowych „Trenuję do Półmaratonu Wiązowskiego”!

Pozytywni ludzie, fantastyczna atmosfera i niesamowita dawka energii - tak wyglądał pierwszy tre-
ning przygotowujący do startu w 38. Półmaratonie Wiązowskim. Następne spotkania zaplanowali-
śmy na 28 stycznia oraz 4, 11, 18 i 25 lutego - spotykamy się na Placu Centrum w Wiązownie o godz. 
10:00!

Na dobry początek mamy kilka niespodzianek:
•  Pierwszych 50. osób, które wezmą udział w spotkaniach biegowych, otrzyma specjalnie przygo-
towaną  na tę okazję treningową koszulkę!
•  Chcą Państwo za darmo wystartować w Mińsku Mazowieckim, a może w Białej Podlaskiej? Czy 
raczej w Platerowie albo w Siedlcach? Zapraszamy do udziału w naszych spotkaniach biegowych! 
Spośród uczestników spotkań wybierzemy czterech wspaniałych, którym przekażemy po jednym 
pakiecie startowym na wybrany bieg w ramach Grand Prix Traktu Brzeskiego. Warunek jest jeden! Aby wziąć udział w naszej zabawie i mieć 
możliwość wygrania pakietu musicie pojawić się na 5. spotkaniach “Trenuję do Półmaratonu Wiązowskiego”!

Harmonogram Grand Prix Traktu Brzeskiego:

Trenuj z nami!

Pierwszy trening już za nami

Trening poprowadził Sebastian Zasępa lider 
projektu „Zabiegane Dni”

Mimo mroźnej pogody w treningu wzięło udział 20. pasjonatów biegania
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Dokarmiać czy 

nie dokarmiać? 

Oczywiście,  że  dokarmiać.  Ale 
z głową! Ptaki potrzebują naszej 
pomocy, ale tylko w określonych 
warunkach. Jeśli raz zdecyduje-
my się pomóc, musimy pamię-
tać,  że  będą  one  potrzebowały 
tej pomocy do końca sezonu. 
O tym przypominamy na str. 21.

21

„Powiatówki”      

do remontu

Ponad 1,7 mln zł wydamy w tym 
roku na dofinasowanie remon-
tów dróg powiatowych na tere-
nie naszej gminy. To ogromny 
wydatek, ale także jedyna szan-
sa,  żeby  szybko  poprawić  stan 
nawierzchni w wielu częściach 
gminy.            
Więcej o sprawie na str. 9.
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Ponad 25 mln zł m.in. na rozbudowę i remonty dróg, szkół, budowę świetlic 
wiejskich i ścieżek rowerowych. Rok 2018 będzie rokiem wielu ważnych 

inwestycji, na które czekaliśmy od lat!

powiazania.indd   1 2018-01-25   14:58:56

Kanalizacja 

w budowie 

W 2018 roku do kanalizacji pod-
łączymy kolejnych kilkadziesiąt 
gospodarstw. Wyjaśniamy, dla-
czego budowa kanalizacji jest 
jedną z najtrudniejszych inwe-
stycji i dlaczego trzeba na to tak 
długo czekać.
Informacje na str. 14 – 15. 
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Mimo mroźnej pogody w treningu wzięło udział 20. pasjonatów biegania
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Największy budżet 
inwestycyjny w historii 
Gminy Wiązowna
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Ponad 25 mln zł - tyle wydamy na inwestycje, a więc infrastrukturalny rozwój 

naszej gminy w tym roku. To historyczny rekord! Dziś budżet inwestycyjny jest 

o 40% wyższy niż na początku tej kadencji samorządu. To pozwoli przeprowadzić 

wiele wyczekiwanych od lat inwestycji. Nasze potrzeby wciąż są ogromne, ale przy 

rozsądnym gospodarowaniu takim budżetem w tym roku zrealizujemy wiele z nich.
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Większe dochody

Jeśli nie rosną dochody gminy, trudno 
zwiększać  budżet  na  inwestycje.  Bo  tak 
jak w każdym gospodarstwie domowym, 
inwestować możemy tylko to, co nam po-
zostanie po opłaceniu wszystkich rachun-
ków i zobowiązań, tak w przypadku gminy 
na modernizację infrastruktury możemy 
przeznaczyć  pieniądze,  które  pozostaną 
po zabezpieczeniu wszystkich innych sta-
łych wydatków. Dochody naszej gminy 
jednak systematycznie rosną. W 2018 roku 
zwiększą się o kolejne 6,7 mln zł.  W 2017 
roku wynosiły one bowiem ponad 78 mln 
zł, a w tym roku wyniosą, według progno-
zy, ponad 85 mln zł. 
 
Skąd ten wzrost?

Dochody gminy to oprócz subwencji 
z budżetu państwa przeznaczonych na 
konkretne cele (np. oświatę), także wpły-
wy z podatków PIT (od osób prywatnych) 
i CIT od przedsiębiorstw. Nasza gmina 
jest coraz bardziej atrakcyjna dla nowych 
mieszkańców. Jeszcze 10 lat temu mieli-
śmy ok. 9400 mieszkańców. Dziś jest nas 
już prawie 12 tys. Każdy, kto ma jakieś do-
chody, jest zameldowany w naszej gminie 
albo chociaż zgłosił do urzędu skarbo-
wego, że chce się tu rozliczać, przekazuje 
część swoich podatków do gminnej kasy. 
Od trzech lat na terenie gminy ustawiamy 
tablice, które informują, jakie inwesty-
cje przeprowadzane są w danej okolicy 
i ile mieszkańcy z własnych podatków za 
nie zapłacili - mówi wójt Janusz BUDNY. - 
To działa, bo z roku na rok rosną wpływy 
z podatku PIT. Nasi mieszkańcy chętniej 

się u nas meldują. W zeszłym roku wpływy 
z PIT-u wynosiły ponad 21,6 mln zł. W tym 
roku wyniosą ponad 24,4 mln zł. To wzrost 
o ponad 2,7 mln zł. A dla mnie to dowód na 
to, że dobra komunikacja z mieszkańcami 
po prostu wszystkim się opłaca. Te pienią-
dze pozwolą na ogromne dofinasowanie 
remontów dróg powiatowych (1,7 mln zł) - 
piszemy o tym na str. 9 i na remont budyn-
ku po dawnym GS w centrum Wiązowny, 
gdzie powstanie Gminne Centrum Kultury. 
Choćby na przykładzie tych dwóch  inwe-
stycji widać, że naprawdę warto płacić po-
datki w miejscu zamieszkania.

Co jeszcze zbudujemy?

W tym roku najwięcej pieniędzy wydamy 
na budowę ścieżki rowerowej. Pochłoną 
one ponad 6,8 mln zł. To ogromne pienią-
dze, ale w większości (5 mln zł) pochodzą 

one z zewnętrznej dotacji. Nasi urzędnicy 
systematycznie szkolą się w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych. Zdajemy sobie 
bowiem sprawę z tego, że to ostatnie lata, 
kiedy na projekty infrastrukturalne może-
my dostać  tak duże dofinansowanie. Dziś 
Unia Europejska najchętniej dofinansowu-
je projekty, które łączą wiele samorządów. 
Dają korzyści mieszkańcom sąsiadujących 
gmin. Przykładem takiego projektu jest 
właśnie budowa ścieżki rowerowej od Hali-
nowa do Józefowa. 
Pod tekstem znajdą Państwo tabelę, w któ-
rej przedstawiliśmy podział budżetu na in-
westycje, zgodnie z przyjętymi przez Radę 
Gminy założeniami. Na wykresie na po-
przednich stronach pokazujemy, jak zmie-
niał się budżet inwestycyjny naszej gminy 
od 2012 roku.         Redakcja

tukontakt@wiazowna.pl

Struktura wydatków inwestycyjnych Gminy Wiązowna na 2018 rok

Wyszczególnienie Kwota [w zł] %

Ścieżki rowerowe 6 827 443 26

Modernizacja i budowa dróg 3 952 483 16

Systemowa modernizacja obiektów gminnych 3 500 000 14

Termomodernizacja - oświata 3 064 840 12

Budowa wodociągów i kanalizacji 2 993 121 12

Budowa świetlic i zagospodarowanie terenu 1 401 201 6

Pozostałe wydatki 993 096 4

Gminne Centrum Kultury 900 000 4

Oświetlenie uliczne 605 296 2

Targowisko 600 000 2

Duchnowski Dom Kultury 500 000 2

RAZEM 25 337 479 100

 
 

Już w tym roku powstanie targowisko
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Dzięki mobilnej aplikacji będzie prościej i szybciej

Wyróżnienie dla gminy

Sprawdź aktualność dowodu osobistego

Bilety tylko w automatach

Czekamy na 12 000 mieszkańca

Meldunek bez wychodzenia z domu.
Fot. www.mswia.gov.pl

E-mEldunEk

Od nowego roku działa e-meldunek. Nie musisz  już  iść do urzędu, żeby się zameldować w naszej 
gminie na pobyt  stały  lub czasowy. Wystarczy wejść na stronę  internetową www.obywatel.gov.pl, 
następnie wybrać  usługę  – meldunek  i  potwierdzić  swoją  tożsamość  profilem  zaufanym.  Usługa 
zameldowania jest bezpłatna w przypadku pobytu stałego. Po wypełnieniu formularza i załączeniu 
dokumentów powinniśmy otrzymać potwierdzenie złożenia wniosku na skrzynkę ePUAP. Zaświad-
czenie  o  zameldowaniu można otrzymać osobiście w urzędzie,  przesyłką pocztową  lub w  formie 
elektronicznej na skrzynkę ePUAP.                            Agnieszka Kijowska

JEst nas więcEJ

Już tylko 15 osób brakuje do rozstrzygnięcia konkursu meldunkowego na 12 000 mieszkańca Gminy Wią-
zowna. Osoba, która zamelduje się u nas jako 12 000 mieszkaniec ma zagwarantowany pobyt w SPA. Nasi 
urzędnicy pomogą przy formalnościach związanych z zameldowaniem. Tak, żeby wszystko przebiegło szybko 
i sprawnie. Zachęcamy tych z Państwa, którzy na stałe mieszkają na terenie naszej gminy, do zameldowania 
się w urzędzie. To zwiększa dochody naszego wspólnego budżetu, z którego wszyscy korzystamy. 

Redakcja 

BilEtu Ztm niE kupisZ u kiErowcy

W 2018 r. bilety komunikacji miejskiej będzie można kupić w autobusie czy tramwaju, ale już 
nie u kierowcy, a w specjalnych automatach. Będzie to możliwe też w automatach stacjonar-
nych ustawionych przy wielu przystankach oraz w kioskach. Na stronie ZTM można kupić bilety 
imienne: 30- i 90-dniowe oraz bilet seniora kodowane wyłącznie na spersonalizowanej War-
szawskiej Karcie Miejskiej.                     Redakcja

dowody do wymiany

Ponad 500 dowodów osobistych mieszkańców naszej gminy traci ważność w tym roku. Około 400 osób nie 
zorientowało się, że ich dokument już stracił ważność. Termin ważności można sprawdzić samemu w pra-
wym dolnym  rogu dokumentu. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można  złożyć osobiście w do-
wolnym urzędzie gminy lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Do wniosku dołącza się 
jedno aktualne biometryczne zdjęcie — wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. 
Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie. W naszym urzędzie zajmuje się tym Agnieszka KIJOWSKA, tel. 
22 512 5 836, email: a.kijowska@wiazowna.pl.               Redakcja

moBilna karta dużEJ rodZiny

Kolejne zmiany dla dużych rodzin. Karta Dużej Rodziny będzie dostępna w formie aplikacji mo-
bilnej.  Aplikacja dla osób korzystających z karty zostanie wyposażona w funkcję geolokaliza-
cji, która pozwoli na wyszukiwanie na przykład firm, sklepów czy instytucji udzielających zniżek 
w okolicy, w której akurat przebywa posiadacz karty. Mobilna Karta Dużej Rodziny (mKDR), tak 
samo jak zwykła karta, to system zniżek dla rodzin trzy plus. Zmieniły się również wzory wnio-
sków, które dostępne są na stronie GOPS. Więcej informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Radiówku, tel. 22 780 46 59, email: gops@wa.home.pl.                     Redakcja 

cErtyfikat „samorZąd prZyJaZy rodZiniE!” 2017

W 2017 roku wzięliśmy udział w ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na rodzinę!” organizowanej przez 
Krakowską Akademię Profilaktyki. Jej celem było ograniczenie sięgania po alkohol i dopalacze przez 
dzieci i młodzież gimnazjalną. Najmłodsi uczyli się panować nad sobą i mówić „nie” w sytuacjach, gdy 
ktoś proponuje im alkohol lub dopalacze. Za całoroczną pracę profilaktyczną nasza gmina otrzymała 
certyfikat „Samorząd Przyjazny Rodzinie”.                        Anna Sawińska
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Sieć świetlic w naszej gminie systema-

tycznie się powiększa. Nadszedł czas na 

budowę świetlicy w Majdanie. Miesz-

kańcy tej miejscowości przez wiele lat 

korzystali z drewnianego, przestarzałe-

go budynku.  

Do końca czerwca zostanie wybudowany 
i oddany do użytkowania nowy budynek 
świetlicy w Majdanie. Będzie wyglądał 
podobnie jak nowa świetlica w Izabeli. To 
część większego planu - mówi wójt Janusz 
BUDNY. - Kiedy przed ostatnimi wyborami 
samorządowymi spotykałem się z miesz-
kańcami wszystkich miejscowości, niemal 
wszędzie słyszałem, że brak świetlic albo 
ich fatalny stan techniczny powoduje, że 
sąsiadom trudno się integrować. To unie-
możliwiało także działania Gminnego 
Ośrodka Kultury w terenie, blisko ludzi, 
tam, gdzie te działania powinny być najin-
tensywniejsze. Stąd rozpisany na kilka 
lat plan zmodernizowania, a tam, gdzie 
to konieczne - wybudowania świetlic na 
nowo. Ten plan realizujemy krok po kroku. 

Od 2015 roku w naszej gminie sukcesyw-
nie modernizujemy i budujemy świetlice. 
Ta w Majdanie jest kolejną. W ubiegłym 
roku na zebraniu sołeckim mieszkańcy 
Majdanu z funduszu sołeckiego prze-
znaczyli 30 tys. zł na modernizację bo-
iska i placu zabaw znajdujących się obok 

świetlicy. W Pęclinie, w którym do tej pory 
mieszkańcy nie mieli świetlicy, powstanie 
nowy budynek wart ponad 400 tys. zł. 230 
tys. zł na tę budowę otrzymaliśmy z do-
finansowania Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w ramach 
konkursu organizowanego przez LGD Na-
tura i Kultura. Zgodnie z podpisaną umo-
wą świetlica powstanie do końca 2018 
roku.  

Zmiany szykują się także w Porębach, 
w których przez lata brakowało świetlicy. 
Tam wyremontowany i zaadaptowany 
na potrzeby świetlicy zostanie budynek 
po dawnej OSP Poręby. Jest szansa, że 
dostaniemy na ten cel dofinansowanie z 
LGD Natura i Kultura w kwocie 88,5 tys. 
zł, co pozwoli na wykonanie wielu prac 
wewnątrz  budynku  (całkowita  wartość 
robót wewnątrz to blisko 140 tys. zł). Po 
uruchomieniu programów Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej na ten rok planujemy 
zgłosić przyszłą  świetlicę w Porębach do 
dofinansowania, które pomoże nam prze-
prowadzić  termomodernizację  i  roboty 
zewnętrzne.  

Wiele się zmieni także w świetlicy w Duch-
nowie. Sklep już przeniesiono w inną

lokalizację. Budynek, który do tej pory 
świetlica dzieliła z biblioteką i sklepem 
początkowo  miał  być  wyremontowany. 
Jednak wykonanie ekspertyzy budynku 
okazało się, że jego stan jest krytyczny i w 
świetle obowiązujących przepisów, żeby 
mógł pełnić funkcje obiektu publicznego, 
trzeba by zainwestować w niego 2,6 mln zł. 
Postanowiliśmy,  więc  wybudować  nowy 
obiekt, który przy zachowaniu wszyst-
kich dotychczasowych funkcji, będzie nas 
kosztował niecałe 1,5 mln zł. W tym miej-
scu powstanie Duchnowski Dom Kultury, 
w którym będzie biblioteka i przestrzeń, 
z której na co dzień będą mogli korzystać 
okoliczni mieszkańcy. W Dziechcińcu za 
150 tys. zł kupiliśmy działkę przylegającą 
do świetlicy. To pozwoli na stworzenie 
terenu sportowo-rekreacyjnego, o któ-
rym od lat marzyli mieszkańcy wsi. Nowa 
świetlica w Izabeli, która działa nieco po-
nad pół roku, tętni życiem. Różne zajęcia 
odbywają się tam 5 razy w tygodniu. I to 
jest dowód na to, że w świetlice warto in-
westować. Bo to inwestycja nie w budyn-
ki, a w ludzi! - dodaje wójt. - Jestem prze-
konany, że już wkrótce podobnie będzie 
w wielu wsiach naszej gminy. 

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl 

Następne świetlice, kolejne plany
Wizualizacja świetlicy w Pęclinie. „Pracownia Projektowa” mgr inż. arch. Lesława Bubieńca
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Plany budżetów Gminy Wiązowna i Po-

wiatu Otwockiego jasno pokazują: re-

monty dróg powiatowych na terenie 

naszej gminy w zdecydowanie większej 

części finansowane są z naszego budże-

tu. Gmina Wiązowna od 3 lat bierze na 

siebie znaczny ciężar remontowania 

„powiatówek”, którymi zarządza samo-

rząd powiatowy.

Podobnie będzie w tym roku. Plan bu-
dżetowy zakłada, że na remonty dróg po-
wiatowych wydamy z naszej kasy ponad 
1 mln 700 tys. zł. Na ten sam cel powiat 
zamierza przekazać 850  tys.  zł. Podobnie 
było w ostatnich latach. Powiat inwestu-
je tam, gdzie do remontu lub budowy 
dołożyć może gmina. Choć  stan naszych 
„powiatówek”  długo  jeszcze  będzie  po-
zostawiał wiele do życzenia, to w ciągu 
ostatnich 3 lat wydaliśmy na ich remonty 
łącznie ponad 6 mln zł. Obok  znajdą Pań-
stwo informacje  o remontach planowa-
nych na 2018 rok i zestawienie wydatków 
na remonty i budowę dróg powiatowych 
od 2015 roku. Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy Zarządu Dróg Po-
wiatowych, tel. 22 780 64 21, email: zdp@
powiat-otwocki.pl.

Tomasz Mielnicki
t.mielnicki@wiazowna.pl

Remonty dróg 
powiatowych                     
za gminne 
pieniądze Pomoc rzeczowa i finansowa dla Powiatu Otwockiego na rok 2018

Nazwa zadania inwestycyjnego
Planowany 

wydatek [w zł]
Modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2705W- w Wiązownie na 

ul. Kościelnej
200 000

Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W 350 000

Wybudowanie chodnika na drodze powiatowej nr 2712W w Woli 
Karczewskiej

100 000

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2705W w Kącku 200 000

Modernizacja drogi powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, 
Duchnów w postaci zakupu materiałów

250 000

Budowa drogi powiatowej nr 2705W w Wiązownie ul. Kącka 150 000

Modernizacja drogi powiatowej nr 2708W na odcinku pomiędzy 
Dziechcińcem a Pęclinem

150 000

Modernizacja drogi powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, 
Duchnów

106 000

Modernizacja drogi powiatowej nr 2702W w miejscowości Zakręt ul. Szkolna 150 000

Modernizacja drogi powiatowej nr 2712W w miejscowości Kruszówiec 50 000

SUMA 1 706 000

Zestawienie środków na remonty i budowę dróg powiatowych w latach 2015 – 2018

  Rok

Pomoc dla Powiatu 
Otwockiego udzie-
lona przez Gminę 
Wiązowna [w zł]

Kwota przeznaczona 
przez Powiat Otwocki na 
drogi na terenie Gminy 

Wiązowna [w zł]

Dodatkowe środki na 
drogi powiatowe

[w zł]

2015 1 359 000 795 000
480 000 (darowizna od 

ORLEN Upstream na 
remont drogi w Kącku)

2016 2 004 000 500 000

2017 2 762 000 962 000

2018 1 706 000* 850 000*

SUMA 7 831 000 3107 000 480 000

*kwota może ulec zmianie w trakcie trwania roku budżetowego

W ciągu 3 lat na drogi powiatowe przeznaczyliśmy blisko 8 mln zł

Wizualizacja świetlicy w Pęclinie. „Pracownia Projektowa” mgr inż. arch. Lesława Bubieńca
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W tym roku w 13 miejscach w naszej gmi-

nie staną nowe latarnie. Dla 8 kolejnych 

miejsc powstaną plany pod budowę la-

tarni w następnych latach. To efekt suk-

cesywnego realizowania wieloletniego 

planu oświetlania dróg w naszej okolicy. 

Na  ten  cel  mieszkańcy chętnie przezna-
czają pieniądze z funduszy sołeckich, co 
znacznie przyspiesza cały proces. W tym 
roku oświetlimy ponad 5 km naszych dróg 
i zamontujemy przy nich ponad 110 lamp. 
Będą to nowoczesne lampy LED, które 

zmniejszają koszty eksploatacji  nawet 
o 15% w porównaniu z tradycyjnymi lampa-
mi sodowymi. 
Lampy LED montujemy w gminie od 2015 
roku. Pod tekstem znajdą Państwo zesta-
wienie zaplanowanych w tym roku inwe-
stycji. Z którego wynika czy w interesującej 
Państwa lokalizacji oświetlenie będzie pro-
jektowane czy budowane w tym roku. W kil-
ku miejscach projekt i budowa prowadzona 
będzie jednocześnie.

Jan Wierzbicki
j.wierzbicki@wiazowna.pl

600 tys. zł 
na lampy 
uliczne

BOLESŁAWÓW:

Projektowanie budowy oświe-

tlenia w kierunku Dobrzyńca od 

skrzyżowania ul. Szlacheckiej z ul. 

Bażantów i Młynarską

BORYSZEW:

Zagospodarowanie terenu wokół 

świetlicy wiejskiej

CZARNÓWKA:

Projektowanie budowy oświetle-

nia ul. Kaliny

DUCHNÓW:

Modernizacja ul. Spacerowej - do-

tacja z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Duchnowski Dom Kultury

DZIECHCINIEC:

Pomoc rzeczowa dla powiatu na 

budowę ciągu pieszo – rowerowe-

go od ul. Olchowej do ul. Piaskowej 

Pomoc finansowa dla powiatu na 

wymianę nakładki asfaltowej drogi 

powiatowej na odcinku pomiędzy 

Dziechcińcem a Pęclinem

Modernizacja ul. Piaskowej

Zagospodarowanie terenu wokół 

świetlicy wiejskiej

EMÓW:

Budowa kanalizacji sanitarnej w 

ul. Gołębiej, ul. Sosnowej, ul. Runa 

Leśnego

Modernizacja ul. Sosnowej

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.

Sosnowej i ul. Gołębiej

Budowa wodociągu i kanalizacji 

w ul. Jasnej

ciąg dalszy paska na str. 12

STAN ZAAWANSOWANIA 
INWESTYCJI W GMINIE 

WIĄZOWNA

Zestawienie lokalizacji oświetlenia ulicznego – plan na 2018 rok

Nazwa zadania inwestycyjnego
Planowany wyda-

tek [zł]

Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2706W ul. 
Wawrzynieckiej w Gliniance

57 000

Budowa oświetlenia ul. Projektowanej w Wiązownie 40 000

Budowa oświetlenia ul. Tajemniczej w Michałówku – etap III 48 000

Budowa oświetlenia ul. Działkowej w Woli Duckiej 25 000

Budowa oświetlenia ul. Jodłowej w Rudce – etap II 23 000

Budowa oświetlenia ul. Bażantowej i ul. Tymotki w Wiązownie 28 000

Budowa oświetlenia ul. Duchnowskiej w Wiązownie – etap I 40 000

Budowa oświetlenia ul. Żwirowej i cz. ul. Podleśnej w Malcanowie - etap I 50 000

Projekt i budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2709W na dwóch odcin-
kach Lipowo- Malcanów i Lipowo- Glinianka

125 000

Projekt i budowa oświetlenia ul. Letniej (do ul. Jeździeckiej) w Malcanowie 20 000

Projekt i budowa oświetlenia ul. Rzeki w Woli Karczewskiej 15 000

Projekt i budowa oświetlenia ul. Kwiatowej i ul. Niezapominajki w Wiązownie 9 000

Projekt i budowa oświetlenia parku w Radiówku 25 000

Projekt oświetlenia na drodze powiatowej nr 2709W w kierunku Dobrzyńca 
od skrzyżowania ul. Szlacheckiej z ul. Bażantów i ul. Młynarskiej w 

Bolesławowie
13 562,02

Projekt oświetlenia ul. Malowniczej w Kącku 23 733,54

Projekt oświetlenia na Osiedlu Kwiatowym w Wiązownie 20 000

Projekt oświetlenia drogi powiatowej nr 2712W pomiędzy Wolą Karczewską 
a Wolą Ducką - ul. Leszczyny i ul. Słoneczna

10 000

Projekt oświetlenia ul. Wiosennej w Woli Duckiej 6 500,00

Projekt oświetlenia drogi powiatowej nr 2710W ul. Mostów w Woli Duckiej i 
Woli Karczewskiej

10 000,00

Projekt oświetlenia ul. Kaliny w Czarnówce 6 500,00

Projekt oświetlenia drogi krajowej nr 2 pomiędzy ul. Rzemieślniczą ul. 
Asfaltową w Sulejówku (pomoc finansowa dla Miasta Sulejówek)

10 000,00

SUMA 605 295,56

Nowe oświetlenie ul. Spokojnej w Wiązownie
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krEatywny ucZEń na doBry pocZątEk roku

W ramach projektu „Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła” placówki oświatowe z Glinianki, Wią-
zowny i Zakrętu dostały nowe wyposażenie pracowni matematycznych, przyrodniczych i infor-
matycznych. Do szkół trafiły już 32 laptopy wraz z mobilną szafą ładującą, zestaw multimedialny 
oraz monitor interaktywny. Sprzęt wart jest 150 tys. zł. Zapraszamy na zajęcia realizowane w ra-
mach projektu, np.  laboratorium kodowania  lub  robotykę. O  szczegóły  i  dostępność wolnych 
miejsc należy pytać u koordynatorów szkolnych danych placówek.               Olga Nowak

modErniZacJa ul. spacErowEJ w duchnowiE

Zaplanowano przebudowę ul. Spacerowej w Duchnowie (od ul. Góry Warszawskie do odcinka 
przebudowanego w ubiegłym  roku).  Szerokość nawierzchni  z  tłucznia będzie wynosiła 6,0 m. 
Zostanie przebudowany również przepust poprzeczny pod jezdnią, a także częściowo rów przy-
drożny. Dno rowu i skarpy wyłożone zostaną płytami ECO. Szacowany koszt przebudowy ww. 
odcinka drogi wyniesie ok. 420 tys. zł.                        Redakcja

Zmiana naZwy Zwik

Zakład Gospodarki Komunalnej- tak od 1 stycznia nazywa się dawny Zakład Wodociągów i Kanaliza-
cji w Wiązownie. Zakład zajmuje się nie tylko wodociągami i kanalizacją, ale także drogami, zielenią 
na terenach publicznych i remontami w budynkach gminnych. Telefon kontaktowy ZGK pozostaje 
bez zmian: 22 789 01 33. Godziny pracy także nie ulegają zmianie. ZGK będzie do dyspozycji w po-
niedziałki w godz. 8.00-18.00, wt. – pt. 8.00-16.00. Zmieniają się natomiast adresy mailowe dostępne 
na www.tuwiazowna.pl.                Redakcja

ŚciEżka rowErowa

Od Halinowa przez Duchnów, Stefanówkę, Boryszew, Wiązownę i dalej do Józefowa. Ścieżka bę-
dzie miała nawierzchnię asfaltową. Ten odcinek drogi dla rowerów będzie nas kosztował 7 215 
505,85 zł. Znaczną część tej kwoty 4 905 010,67 uzyskaliśmy z dofinansowania w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemi-
syjną” Poddziałanie 4.3.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na  lata 2014-2020. Naszą ścieżkę budują dwie firmy: „TOMIRAF” S.C. Michał Tomaszewski Rafał 
Tomaszewski i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.                   Justyna Sadkowska

Laptopy już w szkołach

Wałowanie kruszywa

Zmiana nazwy naszej jednostki

Korytowanie terenu pod ścieżkę

Projekt świetlicy w Woli Duckiej.
Autor projektu 4105.eu

nowE prZEdsZkolE i ŚwiEtlica w woli duckiEJ

Czasem, żeby coś zbudować, trzeba najpierw coś zburzyć. Tak stało się z budynkiem świe-
tlicy w Woli Duckiej, w którym już wkrótce oprócz świetlicy powstanie przedszkole. Bu-
dynek miał być remontowany, tak jak wszystkie gminne szkoły, w programie partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Nasz partner przed remontem wykonał niezbędne ekspertyzy 
i pomiary, z których wynikało, że konstrukcja ścian nośnych i dachu uniemożliwi gruntow-
ną przebudowę i zmianę funkcji budynku. Inżynierowie rekomendowali rozbiórkę budyn-
ku i budowę nowego z zachowaniem niemal identycznej bryły. To rozwiązanie nie gene-
rowało dodatkowych kosztów dla gminy. Teraz w Woli Duckiej trwają przygotowania do 
budowy nowoczesnego obiektu.           Redakcja

prZycZEpa niskoosiowa

Zakład Gospodarki Komunalnej ma nowy sprzęt. Po to, żeby sprawnie i szybko przewozić ważący 
ponad 12 ton walec służący do napraw dróg, ZGK za 75 tys. zł kupił przyczepę niskoosiową. W ten 
sposób ZGK tworzy park maszynowy, który pozwala szybciej i taniej remontować drogi gminne. Co 
roku doposażamy jednostkę w sprzęt, dzięki czemu wiele prac możemy realizować bez konieczno-
ści ogłaszania przetargów i finansowania firm zewnętrznych.        Redakcja

Przyczepa przewiezie ciężki sprzęt
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Najważniejsza uchwała podjęta na 

ostatniej sesji to uchwała budżetowa 

na 2018 rok. Po autopoprawce do pro-

jektu, budżet zakłada dochody na po-

ziomie 85 041 708,65 zł, a wydatki - 92 

129 458,65 zł. Głównym składnikiem 

dochodów jest udział w podatku do-

chodowym od osób fizycznych i praw-

nych (PIT i CIT), planowany na prawie 

26 mln zł.

 
Względem ostatnich zmian (wprowa-
dzonych na sesji grudniowej) dochody 
w 2018 roku wzrosną o 8,56 %, natomiast 
wydatki o 11,46 %. Budżet gminy po stro-
nie wydatków bieżących (bez inwestycji) 
to przede wszystkim oświata, w której 
łączne nakłady przekroczą kwotę 26 mln 
zł. Planowana subwencja oświatowa 
z budżetu państwa to tylko 13,3 mln zł. 
Reszta  pochodzić  będzie  bezpośrednio 
z naszych podatków. Na pomoc społeczną 
wraz z obsługą programu „500+” przewi-
dziano kwotę 17,2 mln zł.

Na inwestycje (wydatki majątkowe) 
w przyszłym roku zaplanowaliśmy ponad 
25 mln zł:
•  ścieżki rowerowe 6,8 mln zł,
•  systemowa  modernizacja  placówek 
oświatowych i ich termomodernizację 
w ramach partnerstwa publiczno – pry-

watnego przeznaczyliśmy 6,5 mln zł,
•  modernizacja i budowa dróg prawie 4 
mln zł,
•  budowa kanalizacji i wodociągów pra-
wie 3 mln zł,
•  budowa świetlic około 1,4 mln zł,
•  Duchnowski Dom Kultury 500 tys. zł,
•  oświetlenie uliczne 605 tys. zł,
•  Gminne Centrum Kultury 900 tys. zł.

Inną ważną uchwałą podjętą na sesji było 
wprowadzenie zmian w studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wiązowna, które 
uelastycznią wymogi dotyczące miejsc 
parkingowych dla zabudowy usługowej, 
produkcyjnej i magazynowej. 

Na sesji byli obecni uczestnicy warsz-
tatów urbanistycznych przeprowadzo-
nych w naszej gminie. Na warsztatach 
wspólnie z wykładowcami i studentami 
architektury z Politechniki Warszawskiej 
zastanawialiśmy się nad możliwościami 
dalszego rozwoju przestrzennego gminy, 
promowaniem działań, które sprawią, że 
w przyszłości nie będziemy tylko kolej-
ną sypialnią Warszawy, ale atrakcyjnym 
i niezależnym miejscem do życia. Efektem 
warsztatów były prace konkursowe, doty-
czące koncepcji urbanistycznej rozwoju 
gminy Wiązowna z uwzględnieniem bar-

Z prac Rady

GLINIANKA:

Pomoc rzeczowa dla powiatu na 

budowę ciągu pieszo–rowerowego 

od Ośrodka Zdrowia do ul. Łąkowej

Budowa dróg osiedlowych - 

wzmocnienia i nakładki asfaltowe

Budowa ul. Szkolnej - od ul. Napo-

leońskiej do mostu

Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej w centrum Glinianki

Budowa ogrodzenia działki gmin-

nej przeznaczonej na potrzeby 

mieszkańców sołectwa Glinianka 

II wraz z zagospodarowaniem te-

renu

Budowa oświetlenia drogi powia-

towej nr 2709W na dwóch odcin-

kach Lipowo-Malcanów i Lipowo-

Glinianka

Budowa oświetlenia ul. Wawrzy-

nieckiej

Rozbudowa boiska KS Glinianka

Termomodernizacja budynku Publicz-

nego po Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53

GÓRASZKA:

Projekt budowy ul. Krótkiej wraz 

z dojazdami

Budowa sieci wodociągowej w ul. 

Kaczeńców i ul. Liliowej

Budowa sieci kanalizacyjnej

Doposażenie świetlicy wraz z za-

gospodarowaniem terenu

IZABELA:

Pomoc rzeczowa dla powiatu na mo-

dernizację drogi powiatowej Majdan, 

Izabela, Michałówek, Duchnów - na 

odcinku między Majdanem a Izabelą

STAN ZAAWANSOWANIA 
INWESTYCJI W GMINIE 

WIĄZOWNA

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

198.LI.2017
zmian w Uchwale Nr 167.XXXIII.2016 Rady Gminy 
Wiązowna z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2017- 
2033, z późn. zm.;

199.LI.2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na 
lata 2018-2033;

200.LI.2017
Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2018 rok;

201.LI.2017
ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej 
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie na 
2018 rok;

202.LI.2017 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowa-
nej stanowiącej własność Gminy Wiązowna;

203.LI.2017
wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;

204.LI.2017
ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych;

205.LI.2017
uchwalenia zmiany nr 9 Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wiązowna.

Wykaz uchwał w sprawach:

dziej szczegółowych rozwiązań dla Glinianki. Zwycięzcami zostali Jakub GALLA i Mikołaj 
GOMÓŁKA, wyróżnienie otrzymali: Zuzanna KACA i Joanna ROMANIUK oraz Bolesław 
KLIMKIEWICZ. Prace dostępne są na stronie www.resuburbs.eu. Nasza gmina jest o tyle 
istotnym miejscem, dla tego typu spotkań i dyskusji ponieważ, procesy urbanizacyjne 
nie są tu jeszcze tak intensywne jak po zachodniej stronie Wisły. Z czasem procesy te 
będą  narastać,  dlatego  ważne  jest,  aby  świadomie  kształtować  rozwój  przestrzenny, 
żeby zysk szedł w parze z jakością życia obecnych i przyszłych mieszkańców.

Podczas sesji na ręce Ali-
cji DYBKOWSKIEJ - PURWIN 
i Marka PURWINA zostało 
wręczone wyróżnienie Za-
służony dla Gminy Wiązowna 
dla  stowarzyszenia  “Więzy” 
za wkład w rozwój kultury 
i turystyki. Niespodzianką była 
wizyta harcerzy ze 102 Dru-
żyny  Harcerskiej  „Aventuro”, 
którzy przynieśli Betlejemskie
Światło Pokoju. Po sesji odbyło 
się tradycyjne już 8 samorządowe spotkanie opłatkowe, na którym gościliśmy radnych, 
sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, dyrektorów jednostek organizacyjnych, 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, policji, przedsiębiorców, osoby na co dzień
współpracujące z gminą, a przede wszystkim strażaków. To był dobry moment na pod-
sumowanie stuleci naszych straży. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Pomoc finansowa dla powiatu 

na modernizację drogi powiato-

wej Majdan, Izabela, Michałówek, 

Duchnów - na odcinku między 

Majdanem a Izabelą 

Zagospodarowanie terenu świetli-

cy wraz z wyposażeniem

KĄCK:

Pomoc rzeczowa dla powiatu na 

wykonanie nakładki asfaltowej w 

ul. Majowej 

Projekt i wykonanie oświetlenia 

ulicznego ul. Malowniczej

KOPKI:

Budowa świetlicy wiejskiej w Kop-

kach w ramach tworzenia sieci 

świetlic wiejskich na terenie Gminy 

Wiązowna

KRUSZÓWIEC:

Pomoc finansowa dla powiatu na 

modernizację drogi powiatowej w 

miejscowości Kruszówiec

LIPOWO:

Zagospodarowanie terenu działki 

nr 147

Budowa oświetlenia drogi powiato-

wej nr 2709W na dwóch odcinkach 

Lipowo-Malcanów i Lipowo-Glinianka

MAJDAN:

Pomoc rzeczowa dla powiatu na 

modernizację drogi powiatowej 

Majdan, Izabela, Michałówek, 

Duchnów - na odcinku między 

Majdanem a Izabelą

Pomoc finansowa dla powiatu 

na modernizację drogi powiato-

wej Majdan, Izabela, Michałówek, 

Duchnów - na odcinku między 

Majdanem a Izabelą

Projektowanie budowy ul. Wesołej 

- od ul. Widocznej do wiaduktu na 

S17

STAN ZAAWANSOWANIA 
INWESTYCJI W GMINIE 

WIĄZOWNA

Podsumowaliśmy rok stuleci OSP Wiązowny i OSP Glinianki
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Te pieniądze pochodzić będą z budże-

tu Gminy Wiązowna i od mieszkań-

ców, którzy zgodzili się partycypować 

w kosztach budowy sieci w ramach tzw. 

inicjatyw lokalnych. Rozbudowa sieci 

na terenie naszej gminy jest dość trud-

na i przede wszystkim droga. 

To ze względu na znaczne odległości mię-
dzy ujęciami wody i oczyszczalnią ścieków 
a najbardziej odległymi krańcami naszej 
gminy. Mimo tego, co roku budujemy ko-
lejnych kilka kilometrów sieci. W tym roku 
opracowana zostanie „Koncepcja rozbu-
dowy kanalizacji w centralnej części gmi-
ny”.  Dokumentacja  obejmie  rozbudowę 
sieci kanalizacyjnej w miejscowościach 
Dziechciniec, Malcanów, Pęclin i Lipowo. 
To istotny dokument, na podstawie które-
go będzie można już konkretnie projekto-
wać i wyceniać budowę sieci kanalizacyj-
nej w tej części gminy.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej to 
skomplikowany proces prawny. Potrzeba 
do niego wielu dokumentów: zezwoleń, 
uzgodnień i planów. W wielu przypad-

kach  nowobudowana  sieć  przebiega 
przez tereny, dla których nie ma jeszcze 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. To utrudnia budowę, ale 
jej nie uniemożliwia. 

Bardzo często zdarza się, że do Zakładu 
Gospodarki Komunalnej zgłaszają się 
mieszkańcy lub nowi właściciele nieru-
chomości, którzy nie rozumieją, dlacze-
go podłączenie ich domów do sieci jest 
w najbliższym czasie niemożliwe. Dzieje 
się tak dlatego, że ani kanalizacji, ani wo-
dociągu nie można budować  fragmenta-
mi, tak jak czasem buduje się np. drogi. 
Jeśli od ostatniego fragmentu wodociągu 
do naszego nowego domu jest daleko, 
a w dodatku po drodze nie ma innych do-
mów, nie możemy liczyć na szybkie przy-
łączenie do sieci. Zakład Gospodarki Ko-
munalnej rozwija kanalizację tam, gdzie 
jest najwięcej domów. Tak, by wydając 
możliwie  najmniej  pieniędzy,  podłączyć 
do sieci możliwie najwięcej mieszkańców. 
I  choć wydaje  się  to ekonomicznie oczy-
wiste, czasem zdarza się nam o tym zapo-
minać.

3 mln zł na rozbudowę  
sieci wodno-kanalizacyjnej 

w 2018 roku
Doprojektowanie kanalizacji Zagó-

rze - Majdan

Projekt budowy odcinka ul. Pięknej 

wraz z dojazdami

Kompleksowa kanalizacja Gminy 

Wiązowna – część wschodnia miej-

scowości

Budowa świetlicy wiejskiej w Maj-

danie w ramach tworzenia sieci 

świetlic wiejskich na terenie Gminy 

Wiązowna

MALCANÓW:

Przebudowa ul. Żwirowej - etap 

I od ul. Mazowieckiej

Zagospodarowanie terenu działki 

nr 211

Budowa oświetlenia drogi powia-

towej nr 2709W na dwóch odcin-

kach Lipowo-Malcanów i Lipowo-

Glinianka

Budowa oświetlenia ul. Letniej

Budowa oświetlenia ul. Żwirowej 

i części ul. Podleśnej

Kompleksowe rozwiązanie zaopa-

trzenia Gminy Wiązowna w wodę 

- budowa sieci wodociągowej w ul. 

Szyszkowej

MICHAŁÓWEK:

Zagospodarowanie działki w Micha-

łówku na potrzeby pętli autobusowej

Modernizacja drogi wew. na dz. nr 

ew. 38

Budowa oświetlenia drogi w miej-

scowości 

OSIEDLE PARKOWE:

Podniesienie bezpieczeństwa prze-

strzeni publicznej poprzez wyko-

nanie przyłącza energetycznego 

i remont bramy wjazdowej

STAN ZAAWANSOWANIA 
INWESTYCJI W GMINIE 

WIĄZOWNA

Budujemy kolejne kilometry sieci wodociągowej
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Wykaz inwestycji wodno-kanalizacyjnych zaplanowanych w naszej gminie na 2018 rok

Nazwa zadania inwestycyjnego
Planowany 

wydatek [w zł]

Budowa sieci wodociągowej w Góraszce ul. Kaczeńców – dł. ok. 1 
km

152 000

Budowa sieci wodociągowej w Malcanowie ul. Szyszkowa – dł. ok. 
400 m.b.

55 000

Budowa sieci wodociągowej w Żanęcinie dz. nr 132/3 – dł. ok. 120 
m.b.

14 400

Budowa kanalizacji w Wiązownie ul. Kwiatowa – dł. ok. 680 m.b. 226 700

Budowa wodociągu i kanalizacji w Emowie ul. Jasna – dł. wodocią-
gu ok. 560 m.b. oraz dł. kanalizacji ok. 830 m.b. (w tym do realiza-

cja budowy ok. 200 m.b.)
50 000

Zadania kontynuowane z 2017 r., budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na 
podstawie istniejących projektów budowlanych

Nazwa zadania inwestycyjnego
Planowany 

wydatek [w zł]

Podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Wiązowna w miej-
scowościach Wiązowna, Żanęcin, Radiówek przez budowę kanali-

zacji sanitarnej – etap II
390 000

Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci 
kanalizacyjnej w Góraszce

100 000

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Gołębiej 
w Emowie

650 000

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów, gm. Wiązowna 
(ul. Wspólna od nr 61 do końca miejscowości)

948 300

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul. Dębowa 135 200

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. 
Duchnowska

198 000

Rozpoczęte zostaną również prace projektowe dalszych odcinków sieci kanalizacyjnej

Nazwa zadania inwestycyjnego
Planowany 

wydatek [w zł]

Doprojektowanie i wybudowanie kanalizacji w Wiązownie ul. 
Projektowana (odcinek pomiędzy ul. Pęclińską a ul. Malwy)

10 000

Doprojektowanie kanalizacji Zagórze-Majdan 20 000

Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan – 
część wschodnia miejscowości (odcinek ul. Piękna i ul. Krótka 

w Góraszce)
60 000

PĘCLIN:

Pomoc finansowa dla powiatu na 

wymianę nakładki asfaltowej na ul. 

Dworskiej na odcinku pomiędzy 

Dziechcińcem a Pęclinem 

Zagospodarowanie terenu działki 

przy ul. Krótkiej - plac zabaw, si-

łownia plenerowa wraz z parkin-

giem

Budowa świetlicy wiejskiej w miej-

scowości Pęclin wraz z niezbędną 

infrastrukturą

PORĘBY:

Modernizacja budynku w Porę-

bach w ramach tworzenia sieci 

świetlic wiejskich na terenie Gminy 

Wiązowna

RADIÓWEK:

Modernizacja ciągu pieszego na 

osiedlu

Zagospodarowanie terenu parku 

gminnego

Budowa oświetlenia parku gmin-

nego

Modernizacja budynku świetlicy

RUDKA:

Budowa oświetlenia ul. Jodłowej

RZAKTA:

Budowa świetlicy wiejskiej w Rzak-

cie w ramach tworzenia sieci świe-

tlic wiejskich na terenie Gminy 

Wiązowna

Modernizacja ul. Wiejskiej - nakład-

ka asfaltowa

WIĄZOWNA GMINNA:

Przebudowa przepustu pod ul. 

Leśną

Budowa ul. Polnej i ul. Brzozowej - 

od ul. Boryszewskiej do ul. Polnej

STAN ZAAWANSOWANIA 
INWESTYCJI W GMINIE 

WIĄZOWNA

Z drugiej strony wielu z nas – mimo, że 
ma możliwość  podłączenia  się  do  nowo-
powstałej sieci kanalizacyjnej - nie chce 
wykonać  przyłącza.  Często  zdarza  się,  że 
właściciele nieruchomości wolą korzystać 
ze starego, nieszczelnego szamba niż z no-
wej sieci kanalizacyjnej. Obawiają się, że 
ich rachunki znacznie wzrosną. To błęd-
ne rozumowanie. Czteroosobowa rodzina 
zapłaci za ścieki odprowadzane do sieci 
średnio 96 zł miesięcznie. Za nieczystości 
wywiezione w tym czasie z szamba trzeba 
zapłacić około 252 zł. Jasno widać, że ko-
rzystanie z kanalizacji jest tańsze, a kosz-

ty budowy przyłącza szybko się zwrócą. 
Wydaje się więc, że podłączenia do kana-
lizacji najczęściej unikają ci, którzy mają 
nieszczelne szamba i nie płacą co miesiąc 
za ich opróżnianie. To nielegalne i bardzo 
niebezpieczne dla środowiska oraz zdro-
wia samych zanieczyszczających i ich są-
siadów. 
Poniżej znajdą Państwo wykaz 
inwestycji wodno-kanalizacyjnych zapla-
nowanych w naszej gminie na 2018 rok.

Karolina Borkowska

biuro@zgk-wiazowna.pl
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Docenieni w powiecie

Przedsiębiorcy z naszej gminy zostali 

uhonorowani na Gali Biznesu V Forum 

Gospodarczego Powiatu Otwockiego 

nagrodami przyznawanymi przez Sta-

rostę Otwockiego i Rektora Wyższej 

Szkoły Gospodarki Euroregionalnej 

w Józefowie.

„Buzdygan Marszałka  Bielińskiego” w  ka-
tegorii Pracodawca roku trafił do firmy KK

-POL Kuczyńscy sp. jawna. Wyróżnieni 
w trzech innych kategoriach zostali:  A.H.U. 
Artex Artur POGORZELSKI w kategorii Fi-
lantrop roku, Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no-Handlowe Tabit sp. z o.o. w kategorii 
Firma roku, a także ASMA Polska Sp. z o.o. 
w kategorii Innowator roku.

Anna Sawińska
a.sawinska@wiazowna.pl

Spełniamy marzenia
Dzięki wsparciu naszych przedsiębior-

ców i ludzi dobrego serca, GOPS, już 

nie po raz pierwszy, zorganizował akcję 

„Spełniamy marzenia”, skierowaną do 

dzieci uczęszczających do świetlic śro-

dowiskowych.

Paczki otrzymały dzieci ze świetlic 
w Malcanowie, Wiązownie i Zakręcie - 
prowadzonych przez GOPS, a także dzieci 
z klubu działającego w ramach projektu 
„Wiązowskie Centrum Usług Społecz-
nych”.  Składamy  serdeczne  podziękowa-
nia za otwarte serce i gotowość do niesie-
nia pomocy firmom: ATS Display Sp. z o. o., 
Gran-Plast Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no-Handlowo-Usługowe, hotelowi Brant 
Hotel & Restaurant, fabryce Kabli Ma-

dex s.j., Lodziarniom Firmowym Grycan, 
Sali Bankietowej Raj, Przedsiębiorstwu 
Produkcyjnemu Chantal, Hotelowi i Re-
stauracji Relaks oraz Annie PAPROCKIEJ, 
Renacie CIOK, Lidii PIOTROWSKIEJ, Agacie 
KUCHARSKIEJ i pracownikom GOPS.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Pomoc rzeczowa dla powiatu na mo-

dernizację chodnika w ul. Kościelnej

Przebudowa ul. Ogrodowej - od 

DW721 do terenu starej hydrofornii 

Modernizacja ul. Klonowej 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. 

Bażantowej i ul. Tymotki

Gminne Centrum Kultury

Termomodernizacja budynku 

Zespołu Szkolno Gimnazjalnego 

w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20

Budowa targowiska w gminie Wiązowna

WIĄZOWNA KOŚCIELNA:

Pomoc rzeczowa dla powiatu na mo-

dernizację chodnika w ul. Kościelnej

Pomoc finansowa dla powiatu na 

budowę ul. Kąckiej

Modernizacja ul. Świerkowej - na-

kładka asfaltowa

Budowa oświetlenia ul. Projekto-

wanej i ul. Spokojnej

Budowa oświetlenia ul. Duchnowskiej

Projektowanie budowy oświetle-

nia na Osiedlu Kwiatowym

Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej 

i ul. Niezapominajki

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 

Kwiatowej

Doprojektowanie i wybudowanie 

kanalizacji w ul. Projektowanej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

w ul. Dębowej

Budowa sieci wodociągowej i ka-

nalizacyjnej w ul. Duchnowskiej

STAN ZAAWANSOWANIA 
INWESTYCJI W GMINIE 

WIĄZOWNA

Adam Kuczyński i Artur Pogorzelski w towarzystwie wójta Janusza Budnego odebrali wyróżnienia 

Wizyta św. Mikołaja w Zakręcie
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„Chwilówka” to zły pomysł!

Po pożyczkę lub kredyt często sięgamy 

w trudnych życiowych sytuacjach, kie-

dy musimy szybko zgromadzić znaczną 

gotówkę. Wtedy często cel, który chce-

my osiągnąć, uniemożliwia nam racjo-

nalne myślenie. 

Wielu mieszkańców gminy, znajdując się 
w trudnej sytuacji finansowej, sięga po tzw. 
“chwilówki”  - pożyczki, które można dostać 
mimo niskiej zdolności finansowej. Mają 
one jednak ogromną wadę. Pożyczkodawca 
rekompensuje ryzyko pożyczania osobom 
o niskich dochodach wyjątkowo wysoki-
mi kosztami pożyczki. W rezultacie ludzie 
w trudnej sytuacji finansowej decydują się 
często na zaciągnięcie bardzo drogiego 
długu. Jego spłata przez lata potem obciąża 
rodzinny budżet. Nierzadko chwilówkami 
chcemy spłacić zobowiązania wobec innych 

WOLA DUCKA:

Zagospodarowanie terenu działki 

nr 294

Budowa oświetlenia ul. Działkowej

Projektowanie budowy oświetle-

nia ul. Leszczyny i ul. Słonecznej

Projektowanie budowy oświetle-

nia ul. Wiosennej

Projektowanie budowy oświe-

tlenia ul. Mostów - etap I odcinek 

między Wolą Karczewską a Wolą 

Ducką

WOLA KARCZEWSKA:

Pomoc rzeczowa dla powiatu na 

budowę chodnika na drodze po-

wiatowej Nr 2712W w Woli Kar-

czewskiej

Zagospodarowanie terenu działki 

nr 285 - budowa altany

Projektowanie budowy oświetle-

nia ul. Leszczyny i ul. Słonecznej

Budowa oświetlenia ul. Rzeki

Projektowanie budowy oświetlenia 

ul. Mostów - etap I odcinek między 

Wolą Karczewską a Wolą Ducką

ZAKRĘT:

Pomoc finansowa dla powiatu na 

modernizację ul. Szkolnej - od ul. Jana 

Pawła II do skrzyżowania w Izabeli

Budowa ul. Jana Pawła II - etap I

Budowa ul. Długiej wraz z odcinka-

mi dojazdów

Zagospodarowanie „Zakąciku” - budo-

wa altany wraz z doposażeniem placu

Budowa siłowni plenerowej przy 

szkole w Zakręcie - nawierzchnia 

bezpieczna wraz z doposażeniem

STAN ZAAWANSOWANIA 
INWESTYCJI W GMINIE 

WIĄZOWNA

Prawnik radzi
wierzycieli. To najgorsza z możliwości. W ta-
kich sytuacjach zawsze lepiej jest próbować 
porozumieć  się  z  wierzycielem.  Przede 
wszystkim  nie  unikać  z  nim  kontaktu.  Po 
drugie wyjaśnić, w  jakiej  jesteśmy  sytuacji. 
Po  trzecie  zaproponować plan  spłaty  -  sta-
łą miesięczną kwotę, którą możemy prze-
znaczyć na spłatę zadłużenia. W większości 
przypadków wierzyciele zgadzają się na 
takie rozwiązanie, bo jest ono skuteczniej-
sze i tańsze z punktu widzenia wierzyciela 
niż długotrwała windykacja. Ludzie, którzy 
zaciągają “chwilówki”,  żeby spłacić np. dług 
telekomunikacyjny tracą dwa razy. Muszą 
zapłacić  odsetki  za  zwłokę  firmie  teleko-
munikacyjnej  i  ponieść  ogromne  koszty 
pożyczki.  Naprawdę  nie  warto  tego  robić!
Zaciągając jakiekolwiek zobowiązanie tego 
typu warto zwrócić uwagę na  realny koszt, 
który poniesiemy w związku z nim. Rze-
czywista Roczna Stopa Oprocentowania 
(RRSO), która podana jest w umowie czy 
ulotce kredytu daje konsumentowi informa-
cję, ile wynosi całkowity koszt kredytu. RRSO 
wyrażona  jest  jako  wartość  procentowa 
od całej kwoty kredytu liczona w stosunku
rocznym. W banku warto poprosić o przeli-
czenie RRSO z procentów na realne kwoty 
w całym okresie kredytowania. Przed pod-
pisaniem umowy warto zapytać o:
•  wysokość oprocentowania kredytu;
•  wysokość  opłat  i  prowizji  z  tytułu 
udzielonego kredytu;
•  wysokość  RRSO  oraz  całkowity  koszt 
kredytu;
•  zabezpieczenia,  jakie  konsument  po-
winien przedstawić, aby otrzymać kredyt 
oraz ich wysokość.                    Marek Bajson

adwokat

Jeśli potrzebujesz porady prawnej w zakresie prawa ro-
dzinnego, spadkowego, pracy i spraw cywilnych i miesz-
kasz w gminie Wiązowna, skorzystaj z bezpłatnych usług 
prawnika  w  urzędzie  gminy.  Możesz  się  umówić  poprzez 
sekretariat wójta (tel. 22 512 58 01). Prawnicy przyjmują:
• w poniedziałki godz. 12-16  
• w środy godz. 12-16
• w czwartki godz. 08.30 - 12.30
Wybierając się na takie konsultacje weź ze sobą komplet dokumentów, któ-
re  mogą  być  potrzebne  prawnikowi  do  oceny  Twojej  sytuacji.  Jeśli  masz  pro-
blem – nie zwlekaj. Zapisz się już dziś! Nasz prawnik jest po to, by Ci pomóc.

Przeczytaj zanim podpiszesz



Wolontariusze są wszędzie

Centrum Wolontariatu w ramach Gmin-

nego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Radiówku działa od maja 2010 roku. 

W skład wolontariatu wchodzą młodzi 

ludzie z gimnazjum, szkoły średniej 

oraz studenci, którzy mieszkają na te-

renie Gminy Wiązowna.

Przed podjęciem pracy wolontariusze 
uczestniczą w warsztatach i kursach mają-
cych przygotować ich do pracy z drugim 
człowiekiem.  Odrabiają  lekcje  z  dziećmi 
i młodzieżą, która ma problemy z nauką. 
Kilka osób współpracuje z rodzinami 
wielodzietnymi oraz osobami niepełno-
sprawnymi intelektualnie. Rozwijają wo-
lontariat międzypokoleniowy z seniorami. 
Wolontariusze biorą również udział w im-
prezach lokalnych – piknikach, dożynkach 
i festynach. Prowadzą zabawy i animacje 
dla najmłodszych, pomagają organiza-

torom. Współpracują przy obsłudze Pół-
maratonu Wiązowskiego, przygotowując 
oprawę Biegu Krasnoludków i wręczając 
medale zawodnikom pozostałych biegów. 
Wolontariusze chętnie inicjują i współ-
pracują przy akcjach charytatywnych. Co 
roku wspierają organizację Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy w Wiązownie, 
a  także  bohaterów  gminnej  akcji  “Świą-
teczna  radość pomagania”. Przygotowują 
inscenizacje teatralne, bale charytatywne 
i zbiórki środków.
Jeżeli chcesz dołączyć do nich– skontaktuj 
się z koordynatorem wolontariatu: Krysty-
na MOTYKA, tel. 785 138 995 lub z opieku-
nami wolontariatu, powołanymi w każdej 
z gminnych szkół. Informacji szukaj na 
portalu Facebook: Centrum Wolontariatu 
- Radiówek.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

SPOŁECZEŃSTWO
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STAN ZAAWANSOWANIA 
INWESTYCJI W GMINIE 

WIĄZOWNA

ŻANĘCIN:

Budowa sieci wodociągowej w Ża-

nęcinie działka nr 132/3 

Podniesienie jakości życia miesz-

kańców gminy Wiązowna w miej-

scowościach Wiązowna, Żanęcin, 

Radiówek przez budowę kanaliza-

cji sanitarnej - etap II

Zagospodarowanie terenu działki 

wokół świetlicy wiejskiej

ZADANIA OGÓLNOGMINNE:

Pomoc finansowa dla miasta Sule-

jówek na budowę oświetlenia 

drogi krajowej nr 2 pomiędzy ul. 

Rzemieślniczą a ul. Asfaltową w 

Sulejówku

Budowa i modernizacja peronów 

i wiat przystankowych

Systemowa modernizacja obiek-

tów gminnych przy wykorzystaniu 

odnawialnych źródeł energii w for-

mule partnerstwa publiczno – pry-

watnego w Gminie Wiązowna

Rozwój systemu dróg rowerowych 

w Gminie Wiązowna

Koncepcja rozbudowy kanalizacji 

w centralnej części gminy

Wybierzmy rower - Partnerstwo 

dla rozwoju komunikacji niskoemi-

syjnej WOF - pomoc rzeczowa dla 

województwa

LEGENDA:
0  Opracowanie założeń

25  Faza projektowa / przygoto-

wawcza

50  Kontynuacja/lub/procedura 

wyłonienia wykonawcy

75  Realizacja zadania/lub/pozwole-

nia na budowę

100  Zadanie zakończone

Wolontariusze na dożynkach w Duchnowie



SPOŁECZEŃSTWO

Karty Senior 60 + wydane 

Pierwsze Karty Seniora trafiły do seniorów z Dziennego 

Domu „Senior-WIGOR” w Woli Karczewskiej. Od stycznia 

każdy senior, zamieszkujący Gminę Wiązowna, który skoń-

czył 60 lat może bezpłatnie wyrobić własną kartę. 

Wystarczy, że przystąpi do programu Ogólnopolskiej Karty 
Seniora - edycja Gmina Wiązowna, wypełniając formularz zgło-
szeniowy. Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy 
Wiązowna, ul. Lubelska 59, na parterze w pokoju 001.

Posiadacze  lokalnej  Karty  Seniora  mogą  korzystać  ze  zniżek 
i rabatów oferowanych przez jej partnerów na terenie całego 
kraju. Aktualnie jest ich ponad 1000 i liczba ta stale rośnie. Są 
to instytucje kultury, edukacyjne, restauracje, hotele, gabinety 

kosmetyczne, salony fryzjerskie czy salony optyczne. Wykaz 
partnerów dostępny jest na stronie: www.glosseniora.pl.

Do programu zapraszamy również lokalne firmy, które mogą za-
oferować seniorom zniżki. Wystarczy wypełnić formularz wybie-
rając dowolną opcję przystąpienia do programu. Każdy przedsię-
biorca sam ustala rodzaj i wysokość zniżki lub ofertę dla seniorów. 
Wszelkich informacji na ten temat udziela Anna SAWIŃSKA pod 
adresem mailowym: a.sawinska@wiazowna.pl oraz pod nume-
rem telefonu 22 512 58 05. W celu zarejestrowania swojej firmy 
w programie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Zapraszamy do współpracy!                  
                        Anna Sawińska

a.sawinska@wiazowna.pl

Spółdzielnia „Odmiana” poszukuje opiekunów 
osób starszych i niepełnosprawnych.

Osobom zainteresowanym zapewniamy szkolenie. 
Więcej szczegółów pod nr tel. 506 808 370.
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Seniorzy mogą już korzystać ze zniżek



Rys. Furtka W
yobraźni

A
nna i Katarzyna Jędrzejew

skie
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ŚRODOWISKO

pomocy i będą przylatywać w to miejsce, 
w którym są dokarmiane, z nadzieją na 
znalezienie pożywienia. 

Umieszczając w ogrodzie karmnik ko-
niecznie  należy  zwrócić  uwagę  na  jego 
lokalizację. Powinien być w miejscu, gdzie 
ograniczony będzie dostęp dla drapieżni-
ków. Należy pamiętać, by utrzymywać w 
nim  czystość.  Zalegające  w  nim  odcho-
dy i resztki pożywienia narażają ptaki na 
różnego rodzaju choroby. Ptaki są często 
dokarmiane w sposób przypadkowy i nie-
przemyślany, a niewłaściwy rodzaj pokar-
mu powoduje więcej szkód niż pożytku. 
Do dokarmiania ptaków nie wolno uży-
wać resztek z naszego stołu, które zawie-
rają sól i przyprawy. Karma, jaką możemy 
wykorzystać, to mieszanki nasion dostęp-
nych w sklepach zoologicznych, kasze, 
owoce: jarzębina, czarny bez, kalina, aro-
nia, jałowiec, a także kawałki żółtego sera, 
gotowane warzywa: ziemniaki, kapusta, 
buraki pastewne oraz niesolony tłuszcz 
np. słonina. Dokarmianie kończymy wraz 
z nadejściem wiosny.

Dokarmianie  ptaków  może  być  miłym, 
edukacyjnym zajęciem zarówno dla dzie-
ci, jak i dorosłych. O ile działanie człowie-
ka będzie w tej kwestii przemyślane i sto-
sowana będzie zasada „lepiej w ogóle nie 
karmić ptaków niż robić to źle”. 

Iwona Marczyk
i.marczyk@wiazowna.pl

Dokarmiać czy nie dokarmiać ptaków? 

Czyli jak to jest z tym pomaganiem… 

Zaangażowanie człowieka w dokar-

mianie ptaków niewątpliwie ułatwia 

im przetrwanie ciężkich warunków 

pogodowych. W trudnych warunkach 

atmosferycznych, takich jak zalegająca 

pokrywa śnieżna, silny mróz i krótsza 

dostępność światła słonecznego, ptaki 

mają mniej możliwości znalezienia po-

żywienia. 

Na temat dokarmiania ptaków pojawiają 
się różne sprzeczne stanowiska. Przeciw-
nicy twierdzą, że działanie takie „rozleni-
wia” ptaki i że tracą one naturalny instynkt 
poszukiwania pożywienia, a także zatra-
cają wrodzony lęk przed człowiekiem. 
Zwolennicy przekonują, że w trudnych 
warunkach to właśnie pomoc człowieka 
może ułatwić przetrwanie niektórych ga-
tunków.

Decydując się na dokarmianie ptaków na-
leży  postępować  odpowiedzialnie.  Czę-
sto bowiem to nieprzemyślane działanie 
człowieka, tj. podawanie nieodpowied-
nich pokarmów, powoduje choroby czy 
nawet  śmierć  ptaków.  Generalną  zasadą 
jest, by  zacząć dokarmiać ptaki tylko wte-
dy, gdy jest silny mróz, a ziemia pokryta 
jest śniegiem. Podczas bezśnieżnej zimy 
ptaki powinny sobie radzić same, bez na-
szej pomocy. Jeśli zdecydujemy się na do-
karmianie  ptaków,  trzeba  to  robić  regu-
larnie. Ptaki przyzwyczajają się do naszej 

Za i przeciw „ptasim 
stołówkom”

Zaszczep swojego psa

17 lutego: Żanęcin (09.00), Ru-
dka (10.00), Dziechciniec (11.00), 
Pęclin (12.30), Malcanów (14.00)
10 marca: Michałówek (09.00), 
Izabela (10.00), Zakręt (12.00)
7 kwietnia: Stefanówka (09.00), 
Majdan (10.00), Zagórze (12.30)
14 kwietnia: Boryszew (09.00), 
Duchnów (10.30), Kąck (12.00)
21 kwietnia: Poręby (09.00), 
Glinianka II (10.00), Glinianka 
(11.00)  
12 maja: Kruszówiec (09.00), 
Czarnówka (10.00), Bolesławów 
(11.00), Lipowo (12.00 ) Kopki 
(14.00)
19 maja: Wola Ducka (09.00), 
Wola Karczewska (10.30), Rzakta 
(12.00) 
26  maja: Wiązowna Kościelna 
(14.00), Góraszka (14.00), Emów 
(16.00), Radiówek (17.00)

O miejscu i cenie szczepienia 

powiadomimy Państwa na 

plakatach.

Kontakt tel. 22 789 01 23,         
604 472 994,  505 695 510

Gabinet Weterynaryjny
POLI-VET s.c. 05-462 Wiązowna,

ul. Boryszewska 2

Lek. wet. L. Bętkowski
Lek. wet. D. Gałązka 

Różni goście odwiedzą karmni, jeśli codziennie znajdą tam pożywienie

Plan szczepienia 
psów przeciwko 

wściekliźnie
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Zachęcamy Państwa do odwiedzenia 

portalu internetowego stworzonego 

dla mieszkańców Gminy Wiązowna, po-

święconego systemowi odbioru odpa-

dów komunalnych.

Po wejściu na stronę internetową           
www.wiazowna.esog.pl do naszej dyspo-

zycji pojawia się wiele ciekawych i przy-
datnych funkcji. Bez potrzeby logowania 
możemy  pobrać  druk  deklaracji  o  wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi do wydrukowania 
i wypełnienia ręcznego lub wypełnić wer-
sję elektroniczną, którą możemy od razu 
wysłać  do  urzędu,  sprawdzić  wysokość 
opłat aktualnie obowiązujących w naszej 
gminie,  dowiedzieć  się,  jak  segregować 
odpady i co wrzucamy do poszczegól-
nych worków. Na portalu dostępna jest 
informacja na temat Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, a także 
dane kontaktowe w sprawie zgłoszenia 
reklamacji dotyczących odbioru odpadów 

komunalnych. Na bieżąco aktualizowany 
jest harmonogram wywozu śmieci. Stąd 
też można  pobrać  numer  indywidualne-
go konta bankowego do wpłat za odpady. 
Po zalogowaniu się na swoje konto (login 
i hasło dostępne pod numerem telefonu 
22 512 58 25 lub mailem k.bronikowski@
wiazowna.pl) oprócz wszystkich wymie-
nionych wyżej opcji, możemy dodatkowo 
sprawdzić stan naszych płatności, ustawić 
przypomnienie sms lub email o terminie 
odbioru odpadów, sprawdzić listę wszyst-
kich złożonych deklaracji. Zapraszamy do 
korzystania z portalu! 

Karol Bronikowski
k.bronikowski@wiazowna.pl

Marcela spędziła całe życie w schronisku. 
Jej przyjaciele z boksu już dawno znaleź-
li swoje domy i Marcelka znów została 
sama. Jest energiczną, pełną życia sunią 
w średnim wieku. Jest nieduża i doskona-
le zmieści się na kolanach. Czy jest skaza-
na na dożywocie w schronisku?
Nr 247/15

Pedro jest filigranowym pieskiem w śred-
nim wieku. Przez pierwszy rok pobytu 
w schronisku strach był silniejszy od niego. 
Bał się ludzi. Nie wiemy, przez co przeszedł. 
Potrzebował czasu, żeby zaufać człowieko-
wi. Szukamy mu spokojnego, cierpliwego 
domu. Życie w schronisku dla tak małego 
pieska jest bardzo trudne. Nr 55/16

Bingo - jedyny w swoim rodzaju po-
cieszny, przerośnięty nieco jamnik. Jest 
najdłuższym psem w schronisku! Chcesz 
mieć oryginalnego psa? Czarny podpa-
lany Bingo właśnie szuka najlepszego 
domku!
Nr 50/17

Śmieci online - sprawdź nowy portal

kontakt: adopcje@celestynow.toz.pl; tel. 22 789 70 61

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

CZEKAJĄ NA DOM
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Sprawdź czy nie zalegasz z opłatami za śmieci



EDUKACJA
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Przegląd jasełek „Dzieciaki z wesołą nowiną” 

przygotowanych przez najmłodsze dzieci w na-

szej gminie, to nasz sposób na kultywowanie 

tradycji bożonarodzeniowych i utrwalenie 

prawdziwej istoty i wartości Świąt Bożego Na-

rodzenia.

W tym roku, ze względu na jubileusz 100-lecia 
odzyskania przez Polskę Niepodległości, przedsta-
wienia konkursowe zawierały elementy związane 
z tą rocznicą. Do stajenki przyszli mali Polacy z fla-
gą, górale niosący dary, dzieci przekazujące Świę-
tej Rodzinie godło Polski. I miejsce, ex aequo zdo-
były: Przedszkole im. Misia Uszatka w Wiązownie 

oraz Przedszkole „Pod Stumilowym Lasem” w Pęc-
linie. II miejsce, ex aequo: Przedszkole w Zakręcie 
oraz Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa 
w Gliniance. III miejsce Niepubliczne Przedszkole 
i Żłobek ,,Małe Stópki”.

Gościnnie wystąpiła grupa dzieci, młodzieży oraz 
osób dorosłych działających przy świetlicy w Iza-
beli.  Grupa  zaprezentowała „Korowód Kolędowy” 
przygotowany na VII edycję Konkursu Korowód 
Kolędowy, które ogłosiło Stowarzyszenie LGD Na-
tura i Kultura. 

Dorota Kanabus-Prokop
m.kanabus@wiazowna.pl

III Gminny Przegląd Jasełek

Przedszkolaki z Pęclina

Małe stópki z dobrą nowiną

Mali artyści z Zakrętu

Uczniowie szkoły w Gliniance Miś Uszatek dla Dzieciątka od przedszkolaków z Wiązowny



EDUKACJA
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płać kartą w urZędZiE. pomóż sZkołom wygrać nagrody

Przystąpiliśmy do konkursu „Zdobądź nagrody dla szkoły” zorganizowanego przez Krajową Izbę 
Rozliczeniową. Im więcej będzie w naszym urzędzie operacji bezgotówkowych, tj. płatności z wy-
korzystaniem terminali płatniczych i usług WebPOSPaybynet, tym większe szanse są na zdobycie 
atrakcyjnych nagród cyfrowych dla naszych szkół i przedszkoli. Są to m.in. projektory multime-
dialne, ekrany projekcyjne, komputery, monitory, tablety graficzne, trójokularowe mikroskopy. 
Konkurs trwa do 31 marca 2018 r., ważna jest liczba dokonanych transakcji w tym okresie.

Redakcja

Jak wzmocnić naszą odporność zimą?

Zimowa herbata - rozgrzewa i pobudza do działania

pasowaniE na cZytElnika w sZkolE w ZakręciE

Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w specjalnie przygotowanej lekcji bibliotecznej, zakoń-
czonej uroczystym pasowaniem na  czytelnika. Dzieci miały okazję  zobaczyć największą  i naj-
mniejszą książkę w bibliotece, dowiedziały się, czym jest encyklopedia, które książki mogą wy-
pożyczać, a których nie, poznały regulamin biblioteki i przypomniały sobie, jak należy z książek 
korzystać. Przede wszystkim jednak mogły pochwalić się doskonałą znajomością alfabetu, która 
sprawia, że samodzielne czytanie będzie dla nich prawdziwą przyjemnością.         Edyta Radomska

gliniEcka sZopka

Zgodnie z tradycją w Gliniance powstała szopka świąteczna. Zwyczaj ten trwa nieprzerwanie od 
dziewięciu lat. Uczniowie byłego gimnazjum każdego roku własnoręcznie budują i aranżują wystrój 
szopki. Figury w szopce pochodzą z odbywających się cyklicznie plenerów rzeźbiarskich. Każdego 
roku budulca na szopkę użycza nam Marek MAJEK. Tegoroczna ekspozycja jest dziełem uczniów 
gimnazjalnej klasy IIIb: Jakuba ŚLIWIŃSKIEGO, Eryka SIPORSKIEGO, Pawła KRAWCZUKA, Mateusza 
SOKOŁA, Dawida SZCZĘSNEGO i Huberta BARTNICKIEGO.              Daniel Kaczyński

niE tylko po polsku

W szkole w Wiązownie odbył się konkurs na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową w języku obcym. 
Jego zwycięzcami zostali: 1 miejsce – Julia POGORZELSKA kl. 5b, 2 miejsce – Zuzanna KĄKOL kl. 6b, 3 
miejsce – Kacper PAWLUKIEWICZ kl. 5a. Przyznano także 7 wyróżnień, które otrzymali: Sylwia ZĄBERG, 
Marta SMOLAK, Martyna LESZEK, Jakub STAWOWY, Gabriela BOCHENEK, Maja KRAŚNIEWSKA, Amelia 
NOWICKA. Tworzenie kartek w obcym języku było doskonałą zabawą i lekcją, dzięki której dzieci mo-
gły szlifować język.                       Redakcja

BEZpiEcZni na 5

Lekcje o bezpieczeństwie przygotowane przez firmę Siemens Sp. z o.o. i Warbud S.A. zo-
stały przeprowadzone we wszystkich szkołach, w których prowadzone są prace w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli w Gliniance, Wiązownie i Zakręcie. Integralną 
częścią lekcji był konkurs z zakresu bezpieczeństwa. Uczniowie mieli za zadanie wykonać 
pracę plastyczną lub multimedialną związaną z tematem lekcji. Na laureatów konkursów 
czekały atrakcyjne nagrody.             Redakcja

dEcyduJą o ŚwiEtlicy

W ramach projektu „Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w ma-
łych miastach”  zorganizowane  zostały  11  i  12  stycznia  spotkania  konsultacyjne  dotyczące  przy-
szłego sposobu zagospodarowania działki wraz z budynkiem świetlicy i biblioteki w Duchnowie. 
W pierwszym spotkaniu wzięli udział dorośli, natomiast drugie spotkanie dedykowane było dzie-
ciom i młodzieży. Mieszkańcy wyrazili swoje oczekiwania i potrzeby dotyczące przyszłości budynku 
i jego otoczenia. Wszystkie pomysły zostaną przeanalizowane i przedstawione na spotkaniu pod-
sumowującym konsultacje, które odbędzie się 17 lutego o godzinie 17.00 w Duchnowie przy ul. 
Wspólnej 157. Już teraz serdecznie Państwa zapraszamy.                  Rafał Musiałek

Młodzi czytelnicy.
Fot. E. Radomska

Im więcej płatności kartą tym większa 
szansa na wygraną

Nasza coroczna tradycja.
Fot. D. Kaczyński

Z konkursowych kartek
powstała choinka

Laureaci konkursu o bezpieczeństwie. 
Fot. M. Sadkowska

Mamy pomysł na Duchnów
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Za oknem ciemno, mokro i zimno… Nie-

korzystna pogoda, choć naturalna o tej 

porze roku, nie sprzyja naszemu zdrowiu 

i odporności. Ale, w myśl zasady lepiej za-

pobiegać niż leczyć, możemy, z pomocą 

dostępnych, domowych metod, wzmac-

niać swoją odporność.

Najprościej – od środka, zadbać o odżywcze 
i rozgrzewające posiłki, uzupełnione zdro-
wymi dodatkami. Posiłki, w zależności od 
użytych do ich przyrządzenia składników,
mają naturę wychładzają-
cą, neutralną, ciepłą lub go-
rącą. Najważniejszym po-
siłkiem dnia jest pożywne 
śniadanie, które zapewni 
nam właściwe odżywienie 
i energię na pierwszą część 
dnia i wyreguluje metabo-
lizm,  co może wspomagać 
walkę z nadwagą. Czę-
stym błędem w kompo-
nowaniu śniadań jest ich 
niezgodność  termiczna  z 
porą roku. Zimą unikajmy 
wychładzających jogurtów 
czy kanapek z nabiałem. Za to świetnie 
sprawdzą się ciepłe owsianki czy kasze 

przyprawione rozgrzewającymi dodatkami 
i przyprawami, takimi jak np. pieczone wa-
rzywa lub owoce. 
Polska kuchnia obfituje w skład-
niki pomagające w naturalny 
sposób  zwalczać  chorobo-
twórcze bakterie i wirusy oraz 
wzmacniać  odporność  organi-
zmu. Należą do nich w pierw-
szej kolejności czosnek i cebula, 
miód, imbir, kurkuma, goździ-
ki, szałwia, tymianek czy rozmaryn.

Te naturalne antybio-
tyki, w przeciwieństwie 
do leków dostępnych 
w aptekach, nie powo-
dują lekoodporności 
i nie niszczą naturalnych, 
„dobrych”  bakterii  or-
ganizmu, które również 
chronią nas przed in-
fekcjami. Kolejnym, nie-
zbędnym elementem 
naszego menu powinny 
być  warzywa  i  owoce. 
Są one bogatym źró-
dłem antyoksydantów,

witamin i minerałów sprzyjających naszej 
odporności. 

W okresie zimowym warto zadbać o komfort 
cieplny organizmu. Pomysłowym sposobem

na ogrzanie mogą 
być  aromatyczne 
herbatki i napary 
ziołowe, przypra-
wione rozgrze-
wającymi dodat-
kami: imbirem, 
g o ź d z i k a m i ,

cynamonem. Ich smak podkręcimy niewiel-
ką ilością miodu oraz plasterkami cytryny i 
pomarańczy.
Ciemno, zimno i błoto na drodze... Komu 
chciałoby  się  spacerować  w  takich  warun-
kach?  Ale  dla  naszego  zdrowia  niezwykle 
ważna jest odpowiednia kondycja fizyczna, 
ruch, najlepiej na świeżym powietrzu oraz 
odpowiednia  ilość  snu.  Nawet  jeśli  nie  lu-
bimy uprawiać sportów, koniecznie zmobi-
lizujmy  się  choć w weekendy  do  porannej 
gimnastyki albo kilkukilometrowego spa-
ceru. To doskonałe połączenie aktywności 
fizycznej i relaksu. A może przy okazji war-
to  pomyśleć  o  przygotowaniu  do  startu w 
Półmaratonie Wiązowskim lub Wiązowskiej 
5-tce?

Monika Mikulska

Jak wzmocnić naszą odporność zimą?

Zimowa herbata - rozgrzewa i pobudza do działania

Kasza jaglana z pieczonym 
jabłkiem i orzechami: szklankę 

ugotowanej kaszy jaglanej miesza-
my z pieczonym jabłkiem, kilkoma 
kroplami soku z cytryny, łyżeczką 

oleju lnianego i cynamonem. Całość 
posypujemy orzechami włoskimi lub 

płatkami migdałów.

Pieczona dynia z cebulą i czosn-
kiem: dynię, obraną i pokrojoną w 
ok. 2-cm kawałki, cebulę pokrojoną 
w grube plastry, czosnek w ząbkach 
(nie obrany!) mieszamy z łyżką oliwy 

z oliwek, szczyptą soli, łyżeczką 
kurkumy, rozmarynu i tymianku. 
Pieczemy ok. 20-30 min w 150C/

termoobieg. 

Aromatyczna herbatka zioło-
wa: do dzbanka wrzucamy garść 
kwiatów rumianku (lub/i listków 

szałwii, mięty, melisy) oraz po 
kilka plasterków świeżego imbiru 
i cytryny, zalewamy wrzątkiem. Po 
kilku minutach całość mieszamy i 

dosładzamy miodem o ulubionym 
smaku.
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Finał WOŚPmEdal na mEdal!

Głosami czytelników portalu MaratonyPolskie.pl, medal 37. Półmaratonu Wiązowskiego został 
wybrany drugim, najpiękniejszym medalem biegowym ubiegłego sezonu. Pomysłodawcą i twór-
cą projektu jest Jarosław SMUNIEWSKI. W głosowaniu brały udział tylko osoby zarejestrowane w 
serwisie przed datą rozpoczęcia głosowania, nie było więc możliwości „sztucznego” pompowania 
głosów. Dodatkowym wyróżnieniem jest dla nas 6. miejsce dla kompletu medali Grand Prix Trak-
tu Brzeskiego, w skład którego wchodzi Półmaraton Wiązowski. Już 4 marca zapraszamy na 38. 
Półmaraton, gdzie będą mogli Państwo zdobyć kolejny piękny medal.      Małgorzata Kąkol

turniEJ sZachowy

W Malcanowie rozegrano Gminny Turniej Szachowy, zorganizowany przez dyrekcję szkoły 
i Pawła RYMAROWICZA, sędziego szachowego i trenera szachów. Były to szachy szybkie 
w tempie 10 min na zawodnika, a wystartowali w nim młodzi szachiści ze szkół w Malca-
nowie, Gliniance i Wiązownie, a także gościnnie ze szkoły w Wólce Mlądzkiej. Zwycięzcą w 
kategorii szkół okazała się Szkoła Podstawowa w Gliniance - zawodnik z tej szkoły Tymon 
WRÓBLEWSKI wygrał cały turniej. Druga była szkoła w Wiązownie, trzecia - w Wólce Mlądz-
kiej, a czwarta - w Malcanowie.        Urszula Wróblewska

lodowisko

Zapraszamy na lodowisko do Gminnego Parku Centrum w Wiązownie. Na miejscu 
można wypożyczyć  łyżwy. Lodowisko posiada  syntetyczną nawierzchnią,  która nie-
wiele różni się od tradycyjnego lodowiska. Lodowisko jest czynne od godz. 14.00 do 
20.00. Obsługą lodowiska zajmuje się Spółdzielnia Socjalna „Odmiana”.            Redakcja

rada sportu w więksZym składZiE

Do Rady Sportu Gminy Wiązowna powołanej we wrześniu ubiegłego roku dołączyły dwie nowe 
osoby – Jacek SKWARA – Lokalny Animator Sportu oraz Paweł ORLIŃSKI - przedstawiciel KS 
Advit. W radzie dotychczas zasiadają: Kamil SITEK (GKTS Wiązowna), Jacek KARDAS (UKS „Judo 
Fight Club”), Grzegorz GRZĘDA (LUKS Rzakta), Dariusz MICHALIK (KS Glinianka) oraz przedstawi-
ciel urzędu Michał BIAŁEK. Rada jest zespołem o charakterze konsultacyjnym, którego zadaniem 
jest opiniowanie działalności gminy w zakresie sportu i inicjowanie działań w tej sferze.

Redakcja

BiEgnę dla niEpodlEgłEJ

Pod takim hasłem pobiegniemy w 38. Półmaratonie Wiązowskim dla uczczenia 100. rocz-
nicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji przygotowaliśmy dla wszystkich 
zawodników - od krasnoludka do seniora - koszulki z nadrukiem na rękawie z hasłem „Dla 
Niepodległej 1918 - 2018”. Zapraszamy do wspólnego biegu i świętowania. Biegniemy już 
4 marca. Dla mieszkańców naszej gminy do 31 stycznia zapisy bezpłatne. Szczegóły na                           
www.wiazownapolmaraton.pl.                Redakcja

trEnuJ Z marią

Zapraszamy na zajęcia usprawniające prowadzone przez Marię GOŚCINIAK, których celem jest 
utrzymywanie organizmu w gotowości do ruchu i aktywności. Duchnów (świetlica) – pon. 17.30-
18.30, czw. 17.30-18.30, Wiązowna (szkoła) – pon. 16.00-17.00, 19.00-20.00, czw. 19.00-20.00, 
Wola Karczewska (Dom Kultury) – sob. 11.30-12.30, Zakręt (przedszkole) – sob. 9.00-10.00, Ża-
nęcin (świetlica) – pt. 16.00-17.00, Izabela (świetlica) - sob.10.10-11.10, Dziechciniec (świetlica) 
pon. 20.15-21.15, czw. 20.15-21.15, Malcanów (szkoła) wt. 20.15-21.15, pt. 20.15-21.15. Zajęcia są 
finansowane z budżetu Gminy Wiązowna. Szczegóły tel. 510 899 429.  Redakcja

Zajęliśmy drugie miejsce

Szachy to nasza specjalność.
Fot. U. Wróblewska

Lodowisko syntetyczne w centrum Wiązowny. 
Fot. M. Sosnowska

Będzie jeszcze więcej pomysłów
na sport

To będzie wyjątkowy bieg

Zajęcia dla każdego.
Fot. M. Sosnowska
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Wielki sukces, wielki finał, czyli Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy w Gmi-

nie Wiązowna. Na terenie gminy ze-

brano kwotę: 29.587,26! To o ponad 2 

tysiące złotych więcej niż w roku ubie-

głym.

Orkiestra zagrała w całej Polsce, także 
na terenie naszej gminy. Wolontariusze 
WOŚP kwestowali w Wiązownie, w Zakrę-
cie oraz w Gliniance. Finał organizowany 
przez strażaków z OSP Glinianka przycią-
gnął wielu zwolenników pożarnictwa. 
Przy remizie w Gliniance odbywały się 
pokazy i przygotowano atrakcje dla ca-
łych rodzin. W Wiązownie w szkole orkie-
stra grała już od godziny 13:00 i tak bez 
przerwy, aż do punktu kończącego pro-
gram, czyli do godziny 20:00, o której od-
był się pokaz fajerwerków, tzw. Światełko 
do nieba. Gminny Ośrodek Kultury przy 
wsparciu wolontariuszy, seniorów i wielu 
osób, przygotował liczne niespodzianki 
dla darczyńców.  Dzieci z lokalnych szkół 
i przedszkoli prezentowały swoje umie-
jętności muzyczne, wokalne, taneczne, 
recytatorskie. Tancerki wzbogaciły finał 
niezwykle barwnymi pokazami tańca. 
Dzieci chętnie bawiły się z Minionkami, 
postaciami bajkowymi, które również od-
wiedziły Wiązownę, udawały krasnoludki 

podczas szalonego tańca. Liczne konku-
rencje rodzinne pozwoliły na integrację 
międzypokoleniową. Odbyło się wiele li-
cytacji. Licytowano gadżety z logo WOŚP, 
przedmioty podarowane przez darczyń-
ców m. in. kalendarze, perfumy, vouchery, 
biżuterię i wiele innych. Odbył się kier-
masz przedmiotów przekazanych przez 
ludzi o wielkim sercu. Organizatorzy tego-
rocznego wiązowskiego finału Orkiestry 
nawiązali do 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Jednym z licyto-
wanych  „przedmiotów”  była  możliwość 
wzięcia udziału w rekonstrukcji wyda-
rzenia,  jakim  jest  Zrzutowisko „Pierzyna”. 
Tegoroczny finał przejdzie do historii jako 
niezwykle barwny, a to za sprawą niezwy-
kłych latawców, które były symbolem 26. 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Fotorelacja na str. 32.

Tydzień wcześniej odbył się 
I Turniej Grand Prix Wiązow-
ny w Tenisie Stołowym, któ-
rego głównym celem było 
wsparcie Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Udało 
się  zebrać  rekordową,  jak 
do tej pory sumę - 890 zł! 
Pieniądze z wpisowego oraz 
z licytacji koszulki trenerskiej 

Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro 
2016 zostały przekazane na Wielki Finał 
WOŚP w Wiązownie. Klub sportowy GKTS 
Wiązowna oprócz treningów i współza-
wodnictwa sportowego, od kilkunastu 
lat każdego roku organizuje tego rodza-
ju turnieje mające na celu wsparcie akcji 
charytatywnych. 

Paulina Sokół, gok@gok-wiazowna.pl
Kamil Sitek, kamilsitas@wp.pl 

Finał WOŚP

Zagraliśmy dla noworodków

Kolorowy finał WOŚP

Gramy i pomagamy. Fot. Kamil Sitek
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podZiEl się wspomniEniami

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie starych fotografii, dokumentów i innych materiałów 
związanych z historią Gminy Wiązowna. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości planujemy wydanie publikacji dokumentującej te wydarzenia w naszej okolicy. Opubli-
kujemy materiały związane z historią, a także wszystkich śladów działań zbrojnych z I i II wojny 
światowej oraz wojny polsko – bolszewickiej. Wszystkie materiały prosimy przynosić do Biblioteki 
w Wiązownie lub do jej filii w Duchnowie i Gliniance.    Redakcja

sZukamy młodych aktorów

„Wielki Festiwal” – nowy spektakl teatru dziecięcego. Szukamy młodych aktorów w wieku 9 -14 lat. 
Próby będą odbywać się w poniedziałki o 18:00 w Domu Kultury “Nad Świdrem” w Woli Karczews-
kiej. Dziecięce grupy teatralne stają się coraz popularniejsze w kulturze. My mamy doświadczenie 
w ich prowadzeniu. Przedstawienie z udziałem młodych aktorów - amatorów o Doktorze Nie-
boli zdobyło bardzo przychylne recenzje. Zapraszamy. Więcej informacji w Gminnym Ośrodku           
Kultury.                       Katarzyna Jędrzejewska

sErwis Jak na dłoni

Zachęcamy do korzystania z nowego serwis jaknadloni.info, który w jednym miejscu gromadzi boga-
tą i różnorodną ofertę kulturalną i sportową, jaką oferują ośrodki i instytucje z terenu Powiatu Otwoc-
kiego. Serwis powstał po to, żeby ułatwić dostęp do oferty kulturalnej i sportowej mieszkańcom po-
wiatu oraz turystom. Serwis jest dostępny pod adresem www.jaknadloni.info.                          Redakcja

koncErt noworocZny w gok

Koncert Noworoczny w Gminnym Ośrodku Kultury, dla niektórych to podsumowanie semestru 
nauki gry na instrumencie, śpiewu czy innych zajęć, dla innych jest to możliwość postawienia 
pierwszych kroków na scenie, jeszcze inni chcą zabłysnąć przed rodziną. Dla wszystkich, którzy 
uczestniczyli w tym koncercie zapewne był to czas niezwykle radosny. Podopieczni instrukto-
rów: Marty KUSZAKIEWICZ, Wojciecha BUDY, Dariusza ŚWITALSKIEGO oraz Romana SADOW-
SKIEGO, zaprezentowali tradycyjne kolędy polskie, znane i lubiane piosenki świąteczne, a także 
utwory muzyki klasycznej. Niespodzianką okazały się pastorałki, do których słowa oraz muzykę 
ułożył nasz mieszkaniec.               Paulina Sokół

Zostań harcErZEm

Trwa nabór do drużyn Związku Harcerstwa Polskiego pod hasłem „Rozwój, wyzwania, 
harcerstwo, przygoda, braterstwo”. Zbiórki odbywają się w każdy piątek o godz. 18:30 
w Domu Kultury “Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej. Więcej szczegółów udziela phm. 
Paweł MAJKOWSKI, tel. 880 128 128, e-mail: pawel@szkolnawyprawa.pl. Partnerami 
drużyny są: szkolnawyprawa.pl, Sute – Studio Tańca, Gminny Ośrodek Kultury w Wią-
zownie i Gmina Wiązowna.                     Redakcja

miEnia rivEr w osiEcku

Chór Mienia River miał ogromną przyjemność zaśpiewać podczas „Osieckiego kolędowania”, które 
odbyło się na początku stycznia. Po wyjątkowo ciepłym przyjęciu, gromkich brawach i bisach mu-
sieliśmy wracać, ale mamy ogromną nadzieję, że to nie ostatni nasz koncert w Osiecku. Dziękuje-
my Wójtowi Gminy Osieck -  Karolinie ZOWCZAK za zaproszenie oraz przemiły wieczór.

Członkowie Mienia River

Czekamy na stare fotografie

Młodzi aktorzy poszukiwani.
Fot. M. Sosnowska

Wejdź i dowiedz się więcej

Radosne śpiewanie młodych artystów

Zostań harcerzem

Zaśpiewali najpiękniejsze kolędy
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Narodowy 
Program Rozwoju 

Czytelnictwa 

Wiązowska biblioteka wykupiła 

dostęp online do wybranych pu-

blikacji specjalistycznych, nauko-

wych, popularnonaukowych, bele-

trystycznych w języku polskim na 

platformie IBUK Libra.

Korzystanie z platformy IBUK Libra 
możliwe jest przez siedem dni w ty-
godniu, przez całą dobę, na kompute-
rze, smartfonie, laptopie czy tablecie,
gdzie tylko zechcesz: akademik, dom, biblioteka – wszę-
dzie, gdzie masz Internet. Stwórz własną półkę z książkami 
myIBUK i pracuj z tekstem: dodawaj zakładki, rób notatki 
bezpośrednio w tekście, wyszukuj słowa i frazy, taguj waż-
ne fragmenty i sprawdzaj znaczenie wyrazów w słownikach 
i encyklopediach PWN. IBUK Libra – to czytelnia czynna całą 
dobę!

Marzena Kopka
kontakt@bibliotekawiazowna.pl

IBUK Libra

Teraz możemy czytać online

Nasz księgozbiór znacznie się powiększył. Biblioteka 

Publiczna Gminy Wiązowna otrzymała 11 500,00 zł 

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnic-

twa.

W ramach dotacji z programu Priorytet 1 – Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2017 do 
biblioteki w Wiązownie zakupiliśmy 18 audiobooków i 222 
książek, do filii w Gliniance 117 książek w tym 23 z serii 
„Duże Litery”, a do filii w Duchnowie 23 audiobooki  i 112 
książek w tym 23 z serii „Duże Litery”. Zapraszamy do lek-
tury.

Marzena Kopka
kontakt@bibliotekawiazowna.pl

Jack Mayer „Życie w słoiku. 
Ocalenie Ireny Sendlerowej”
Zdumiewająca historia amery-
kańskich nastolatek, której po-
czątkiem jest odszukanie Ireny 
Sendlerowej, a wspaniałym dra-
matycznym finałem – „ocalenie 
ocalającej”  przez  przypomnienie 
światu o jej odwadze, nadziei 
i determinacji oraz wyniesie-
nie do rangi heroicznej postaci 
w świecie a bohatera narodowe-
go w Polsce. 

Anna Kamińska „Białowieża 
szeptem”
Biografia jedynego takiego 
miejsca na Ziemi. Szeptem 
o najgłośniejszym lesie w Euro-
pie. Wielopokoleniowe rodzinne 
wspomnienia, dwie wojny świa-
towe, historie udokumentowane 
w kronikach kryminalnych, pijac-
kie majaki, w których zaciera się 
granica między trudną rzeczywi-
stością a niemniej ciężkim snem. 
Pasjonująca biografia Białowieży, 
ukazująca ludzką twarz najgło-
śniejszego lasu Europy. 

Meredith Jaeger „Posag 
szwaczki”
Barwna  opowieść  o  miłości,  hi-
storii i tajemniczym morderstwie, 
splatająca losy dwóch niezwy-
kłych kobiet w XIX-wiecznym San 
Francisco i współcześnie.  San 
Francisco 1876, dwie imigrantki 
z Europy, Niemka oraz Irlandka 
pracują jako szwaczki, naprawia-
ją eleganckie suknie i garnitury 
zamożnych mieszkańców. Gdy do 
zakładu, w którym pracują, wkra-
cza Lucas, ich życie odmieni się na 
zawsze…

Bibliotekarze polecają

Książka dostępna w filii 

w Duchnowie

Książka dostępna w bibliotece 

w Wiązownie

Książka dostępna w filii 

w Gliniance
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