
To nie jest tylko remont, to gruntowna modernizacja i poważna rozbudowa. 
Za najdalej siedem miesięcy szkoła w Gliniance, z której dziś nie mogą 
korzystać dzieci, będzie nowoczesna, ekologiczna i przede wszystkim             

w pełni do ich dyspozycji.





SAMORZĄD

3www.tuwiazowna.pl
“Powiązania” - miesięcznik samorządowy l Luty 2018

W numerze:
Samorząd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4•  Zmiany w USC•  12 000 mieszkaniec •  Monitoring w Parku Centrum

Społeczeństwo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14•  1% podatku•  Projekt Niepodległa

Dla firm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17•  Ulga dla przedsiębiorców

Dla seniorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18• Seniorem być - aktywnie żyć

Edukacja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Środowisko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22•  Ponad 500 nowych drzew•  Zadbaj o swojego psa

Sport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24•  Mistrzowie Powiatu

Kultura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26•  Hanna Chrzanowska błogosławioną•  Koncert Charytatywny

31

Co zrobić, żeby długo cieszyć się 
dobrą formą? Jak dbać o siebie, 
żeby w zdrowiu korzystać z wol-
nego czasu? O tym wszystkim 
będziemy pisali w nowym dziale 
specjalnie DLA SENIORÓW. 

Zapraszamy na str. 18.
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w pełni do ich dyspozycji.
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Nasze kluby sportowe od kilku 
lat dynamicznie się rozwijają. W 
tym roku dostaną także rekor-
dowo wysokie dofinansowanie z 
budżetu gminy Wiązowna.

O tym, dlaczego warto wyda-
wać nasze wspólne pieniądze na 
sport, piszemy na stronie 24.

Rysiek to uroczy mieszkaniec na-
szej gminy. Jest chory, potrzebu-
je naszej pomocy. Chłopiec jest 
bohaterem naszej gminnej akcji 
„Świąteczna Radość Pomagania”. 
Ale przecież pomaganie nie musi 
się kończyć w Święta.

O charytatywnym koncercie 
specjalnie dla Rysia piszemy na 
stronie 31.
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Szkoła w Gliniance 
wkrótce będzie nie 
do poznania
Modernizacja tego budynku to jedna z największych inwestycji spośród 
realizowanych w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Cały projekt 
wart jest 70 mln zł. Do września tego roku gruntownie zmodernizowane 
zostaną wszystkie szkoły na terenie gminy. Ta w Gliniance zyska nowe 
skrzydło.
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Rozbudowa szkoły
W Gliniance rozebrano niższą część starego budynku, w której dotych-
czas mieściła się kuchnia i sanitariaty. Ta część kolidowała z przyszłą 
rozbudową całego obiektu. Równolegle trwają prace rozbiórkowe 
drewnianych stropów w starej części szkoły. Stropy wymieniane są na 
nowe -  żelbetowe. Wykonano już fundamenty pod nową część budyn-
ku. Wykonawca przystąpił do budowy ścian parteru. Jak dotąd dość 
łagodna zima sprzyja pracom na budowie -  nie musiały być one prze-
rywane z powodu warunków atmosferycznych.      

Za kilka miesięcy przebudowany zostanie cały istniejący budynek. 
Dobudowane zostanie do niego nowe skrzydło, w którym znajdzie 
się 6 sal lekcyjnych. Szkoła zyska nową salę gimnastyczną z areną gry 
o wymiarach 28 x 15 m. Wymienione zostaną okna, drzwi i posadzki. 
Szkoła będzie miała nową, ekologiczną i tanią w utrzymaniu instalację 
grzewczą. Docelowo w budynku będzie można prowadzić 12 oddzia-
łów szkoły podstawowej oraz 6 oddziałów przedszkolnych.

Nie tylko Glinianka
Inwestycja w Gliniance jest jedną z największych w tym projekcie, 

ale oprócz tej szkoły zmodernizowane zostaną wszystkie pozostałe. 
Szkoła w Zakręcie zostanie niemal dwukrotnie powiększona. Szkoła 
w Wiązownie już ma nową elewację, okna i system grzewczy. Teraz 
dobudowane zostanie do niej jeszcze jedno skrzydło. Powstanie tak-
że przedszkole i świetlica w Woli Duckiej. Wszystkie te projekty reali-
zowane są w niespełna półtora roku. Będą kosztowały 70 mln zł. To 
gigantyczna inwestycja. Odważyliśmy się na nią, ponieważ wszystkie 
prognozy dla rozwoju naszej gminy mówią, że w kasie będzie przyby-
wać pieniędzy - mówi wójt Janusz BUDNY. - Gotówkę na te inwestycje 
wyłożył nasz prywatny partner, a teraz przez kolejne lata będziemy to 
spłacali. Ale zyskamy nową, bezpieczną, czystą i wygodną przestrzeń 
dla edukacji naszych dzieci. I to był jeden z najważniejszych celów, jaki 
postawiliśmy sobie w mijającej kadencji samorządu. Nie mogliśmy po-
zwolić na to, żeby nasze dzieci dłużej uczyły się w zbyt małych i prze-
starzałych budynkach.

Wszystkie gminne szkoły zostaną oddane do użytku najpóźniej we 
wrześniu 2018 roku.

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

Dzień po dniu prace posuwają się do przodu
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Przed nowym kierownikiem dużo wyzwań

Wniosek przez Internet - wypełnij i zapłać

Teraz wystarczy tylko podpis

Strategia zdrowia to ważny dokument

Czekamy na kolejnych mieszkańców

Odbierz kartę w urzędzie lub ośrodku zdrowia

Drobiazg, który może uratować życie

Przypominamy, że w urzędzie gminy i naszych ośrodkach zdrowia można za darmo odebrać „Kar-
tę życia”. To ważne szczególnie dla osób starszych, które mieszkają same. Do karty należy wpisać 
swoje dane (kilka informacji, które w krytycznej sytuacji mogą być pomocne lekarzom: imię, na-
zwisko, datę urodzenia, PESEL, informacje o chorobach i przyjmowanych lekach oraz kontakt do 
osób najbliższych). Kartę należy zapakować w torebkę foliową i umieścić w widocznym miejscu 
w lodówce. Na lodówce z kolei trzeba przykleić informację o tym, że karta jest w środku. Magnes 
informacyjny dołączony jest do zestawu. To pomoże ratownikom w krytycznej sytuacji. Gotowe 
pakiety (karta, torebka i magnes na lodówkę) czekają na Państwa.                                       Redakcja

Jest nas 12 000!

Dwa lata temu ogłosiliśmy konkurs, w którym namawialiśmy Państwa do meldowania się w naszej 
gminie. Nagrodą w konkursie był weekend w SPA. W tym miesiącu jako 12-tysięczna mieszkanka 
zameldowała się u nas Pani Milena KĄKOL z Woli Duckiej. Pani Milena mieszka u nas wraz z mężem i 
malutkim synem. Cieszymy się, że dołączyła Pani do nas. Życzymy udanego pobytu w SPA i dobrego 
sąsiedztwa w naszej gminie!                Redakcja 

strategia zDrowia – konsultacJe 

Jesteśmy na finalnym etapie opracowywania projektu dokumentu „Strategii Ochrony i Promocji 
Zdrowia Gminy Wiązowna na lata 2018-2025”. W najbliższym czasie projekt strategii zostanie opu-
blikowany na naszej stronie internetowej www.tuwiazowna.pl i rozpoczniemy konsultacje w jego 
sprawie. Dokument pozwoli nam ustawić priorytety w tej dziedzinie na najbliższe lata. Będzie 
to podstawa do opracowywania gminnych programów profilaktyki zdrowotnej. Zapraszamy do 
udziału w konsultacjach.                                   Michał Białek

DowóD osobisty – prostsza proceDura

Już nie trzeba ręcznie wypełniać wniosku o wydanie dowodu osobistego. Nasi urzędnicy wydrukują go-
towy formularz, który trzeba tylko własnoręcznie podpisać, a jeżeli Państwo będą mieli życzenie, to już od 
marca zrobimy potrzebną fotografię do dowodu. Gdy dowód będzie już gotowy, poinformujemy o możli-
wości jego odbioru. Przypominamy, że na dowód osobisty czeka się do 30 dni, można go wyrobić w dowol-
nej gminie albo przez Internet, bez wychodzenia z domu.              Redakcja

nowy kierownik Dziennego Domu opieki „senior - wigor”

Krystyna MOTYKA, która do tej pory pracowała z młodymi wolontariuszami w naszym Centrum 
Wolontariatu w Radiówku, objęła dodatkowo funkcję kierownika Dziennego Domu Opieki „Senior- 
WIGOR”. Z jednej strony pracuje z młodymi aktywnymi ludźmi, z drugiej z seniorami, których warto 
aktywizować. To niecodzienne połączenie zadań pozwala łatwiej nawiązywać współpracę między 
pozornie odległymi środowiskami. Życzymy powodzenia w realizacji ambitnych celów!   
                               Redakcja 

e-usc 

Od niedawna za pomocą nowej e-usługi można przez Internet złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu 
stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) i od razu za niego zapłacić on-line. Odpis aktu moż-
na otrzymać w postaci papierowej lub elektronicznej. Kolejną opracowywaną e-usługą USC będzie 
zgłoszenie urodzenia dziecka. Od 1 czerwca rodzice będą mogli w pełni elektronicznie zgłosić naro-
dziny swojego dziecka, bez wizyty w urzędzie. Zachęcamy do korzystania z e-usług, które umożliwiają 
w wygodniejszy, mniej stresujący i szybszy sposób załatwiać różne sprawy urzędowe.   
Więcej informacji o e-usługach w administracji można znaleźć na stronie: https://obywatel.gov.pl/. 

Agnieszka Kijowska
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Na terenie naszej gminy od granicy z Ha-
linowem aż do Józefowa powstaje ponad 
10-kilometrowy odcinek drogi rowerowej. 
To fragment olbrzymiej inwestycji, która 
zmieni rowerową komunikację nie tylko 
w naszej okolicy, ale także w dużej części 
Mazowsza.  

Ścieżka, która powstaje wzdłuż drogi woje-
wódzkiej 721, będzie miejscami wspólna dla 
pieszych oraz rowerzystów. W ramach projek-
tu przebudowane zostaną również zatoki au-
tobusowe. Cała inwestycja zaplanowana jest 
w technologii asfaltowej.

Ścieżka powstaje we współpracy gminy Wią-
zowna z czterema innymi gminami. Liderem 
przedsięwzięcia jest Józefów. Prace przy 
budowie tej drogi są na różnym etapie, w 
różnych gminach. I tak: Halinów odebrał już 
wszelkie niezbędne pozwolenia, ścieżki w 
Józefowie są w fazie projektowania, Karczew, 
podobnie jak Wiązowna, ma już wprowadzo-
nego w teren wykonawcę, w Otwocku ok. 
40% zaplanowanych ścieżek zostało odebra-
nych w 2017 roku, zaś Sulejówek ukończył 
już jeden odcinek, a na pozostałe kompletu-
je niezbędne dokumenty. Jeśli każda z gmin 
wywiąże się ze swoich zobowiązań, długość 
wybudowanych ścieżek rowerowych wraz z 
ciągami pieszo-rowerowymi wyniesie ponad 
48 km. Czas na realizację projektu mamy do 
końca listopada 2018 roku. Gmina Wiązowna 
planuje swoją inwestycję zakończyć wcze-

śniej. Realizacja projektu będzie kosztowała 
około 10 mln euro. Do 80% tej kwoty zaan-
gażowane gminy pozyskały z dotacji. My na 
swój fragment tej drogi rowerowej wydamy 7 
671 223,15 zł, z czego 4 905 010,67 zł zosta-
nie pokryte z dofinansowania. To największa 
tego typu inwestycja w historii naszej gminy. 
Jesteśmy przekonani, że ta droga przyda się 
wielu naszym mieszkańcom. Wsłuchaliśmy się 
też w głosy rowerzystów, którzy apelowali, by 
ta ścieżka pokryta była asfaltem, a nie kostką 
betonową. Cieszy mnie, że możemy spełnić te 
oczekiwania i, że nasi rowerzyści zyskają bez-
pieczną, wygodną drogę, którą będzie można 
przejechać naprawdę imponujący fragment 
naszego regionu - mówi wójt Janusz BUDNY. 

Ścieżka pieszo-rowerowa, która powstaje na 
naszym terenie, tworzy spójne połączenia 
międzygminne i wpisuje się w istniejącą już 
sieć dróg rowerowych metropolii warszaw-
skiej.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Gigantyczna inwestycja dla rowerzystów 
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Montowanie oświetlenia przez  Elzet
Instalatorstwo Elektryczne Janusz Ajdacki

oświetlenie popiersia stefana grota – roweckiego 

W 2015 r. otworzyliśmy skwer im. Stefana Grota Roweckiego przed Urzędem Gminy. W centralnym 
miejscu skweru umieściliśmy kamień poświęcony żołnierzom Armii Krajowej i Wojska Polskiego. Rok 
później odsłoniliśmy popiersie generała, które teraz będzie widoczne także po zmroku. Zamontowa-
liśmy oświetlenie popiersia. Dzięki temu, skwer przed budynkiem urzędu stanie się jeszcze bardziej 
przyjazny i atrakcyjny.                          Redakcja

Właśnie tego typu kamery zainstalowaliśmy

W budynku świetlicy będzie także
przedszkole

Latarnie to coraz częstszy widok                
w naszej gminie

Dopełnienie formalności

Wizualizacja świetlicy w Pęclinie „Pracownia Pro-
jektowa”  mgr inż. arch. Lesława Bubieńca

świetlica w pęclinie

Pod koniec stycznia otworzono oferty złożone w trybie przetargu nieograniczonego na budo-
wę świetlicy wiejskiej w Pęclinie. W ramach przeprowadzonego postępowania wpłynęły 4 ofer-
ty. Nową świetlicę w Pęclinie wybuduje firma Budowlano - Handlowa Józef Powierza z Łochowa. 
Termin ukończenia realizacji inwestycji to koniec października tego roku. Świetlica powstanie na 
działce przy przedszkolu  „Pod Stumilowym lasem”.          Tomasz Mielnicki

lampa ważna Dla społeczności

W styczniu mieszkańcy ul. Sadowej w Wiązownie złożyli wniosek w ramach inicjatywy lokalnej. Dla 
poprawy bezpieczeństwa i komfortu potrzebowali w swojej okolicy jednej latarni. Dosłownie: jed-
nej. Choć powstanie tylko jedna lampa, to jest to bardzo ważne dla nas mieszkańców - mówi Beata 
MARKOWICZ, mieszkanka ul. Sadowej. Całość zadania kosztować będzie 5 tys. zł, na które po połowie 
złożył się samorząd i mieszkańcy. Ta jedna latarnia jest doskonałym przykładem na to, że w ramach 
inicjatywy lokalnej można wiele zmienić wokół nas. Zachęcamy do tworzenia inicjatyw lokalnych. W 
tej kwestii pomoże nasz specjalista - Jan WIERZBICKI z Wydziału Inwestycji, tel. 22 512 5 861, email: 
j.wierzbicki@wiazowna.pl.                                  Redakcja 

11 lokalizacJi Dla nowych latarni

Żeby można było przygotować projekt oświetlenia ulicznego w miejscach, w których nie ma planów 
zagospodarowania przestrzennego, trzeba najpierw przeprowadzić procedurę tzw. ustalenia lokaliza-
cji inwestycji celu publicznego. Właśnie uruchomiliśmy taką procedurę dotyczącą projektów oświetle-
nia w 11 lokalizacjach w naszej gminie. Oświetlenie powstanie m.in. wzdłuż drogi powiatowej między 
Glinianką a Lipowem oraz Lipowem a Malcanowem. Doświetlimy odcinek ul. Letniej w Malcanowie, ul. 
Rzeki w Woli Karczewskiej oraz ul. Szlacheckiej w Bolesławowie. Latarnie staną też przy ul. Malowniczej 
w Kącku, przy ul. Mostów między Wolą Ducką a Wolą Karczewską, a także przy ul. Wiosennej w Woli 
Duckiej i na Osiedlu Kwiatowym w Wiązownie. Już wkrótce będziemy mogli rozpocząć prace projekto-
we dla tych inwestycji.                           Jan Wierzbicki

świetlica w woli DuckieJ

W ramach zawartego kontraktu partnerstwa publiczno - prywatnego, dzięki któremu modernizujemy 
gminne szkoły, prowadzone są prace przy świetlicy w Woli Duckiej. Opracowujący ekspertyzę budynku 
inżynierowie wykazali, że stan techniczny konstrukcji dachowej, stropu nad parterem i fundamentów oraz 
innych elementów konstrukcyjnych tego budynku nie spełniają wymogów wytrzymałościowych dla nowej 
funkcji obiektu. Dlatego prace modernizacyjne zostały zaplanowane tak, by obiekt mógł spełnić wymaga-
nia stawiane tego typu budynkom. To pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału tego miejsca.  
                            Redakcja

monitoring w parku centrum w wiązownie

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy, na terenie parku Centrum oraz na terenie 
przyległym do Urzędu Gminy i pawilonu handlowego zainstalowano kamery monitoringu. Całkowity 
koszt inwestycji na terenie wokół urzędu to 8927,50 zł. Koszt monitoringu wraz z oświetleniem parku 
to 141 890,00 zł. Monitoring w parku jest wyjątkowo potrzebny w związku z tym, że już niejedno-
krotnie zdarzały się w tym miejscu akty wandalizmu. Podgląd kamer monitoringu mają policjanci na 
naszym posterunku w Wiązownie i komisariacie w Józefowie.                        Redakcja
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Z prac Rady

BOlESłAWóW
Projektowanie budowy oświe-
tlenia w kierunku Dobrzyńca od 
skrzyżowania ul. Szlacheckiej z 
ul. Bażantów i ul. Młynarskiej

BORySZEW
Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy wiejskiej

CZARNóWKA
Projektowanie budowy oświe-
tlenia ul. Kaliny

DuCHNóW
Modernizacja ul. Spacerowej 
- dotacja z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazo-
wieckiego

Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej

Duchnowski Dom Kultury

DZiECHCiNiEC
Pomoc rzeczowa dla powiatu na 
budowę ciągu pieszo – rowe-
rowego od ul. Olchowej do ul. 
Piaskowej

Pomoc finansowa dla powiatu 
na wymianę nakładki asfaltowej 
na ul. Dworskiej na odcinku 
pomiędzy Dziechcińcem a 
Pęclinem

Modernizacja ul. Piaskowej

Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy wiejskiej

Budowa sieci wodociągowej w 
ul. Miodowej i ul. Ziołowej

EMóW
Modernizacja ul. Sosnowej

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
ul. Sosnowej i ul. Gołębiej

Budowa wodociągu i kanalizacji 
w ul. Jasnej

GliNiANKA
Pomoc rzeczowa dla powiatu na 
budowę ciągu pieszo – rowero-
wego od Ośrodka Zdrowia do 
ul. Łąkowej

Budowa dróg osiedlowych 
- wzmocnienia i nakładki 
asfaltowe

STAN ZAAWANSOWANiA 
iNWESTyCJi W GMiNiE 

WiĄZOWNA

Dzięki nowoczesnej linii elekronergetycznej będzie niższe oddziaływanie na otoczenie

Na styczniowej sesji (31.01) radni podjęli 
22 uchwały. Wszystkie jednogłośnie. Wiele 
uchwał dotyczyło remontów i budowy na-
wierzchni dróg powiatowych, przebiegają-
cych przez teren naszej gminy. 

Radni wyrazili zgodę na przekazanie Powia-
towi Otwockiemu pomocy finansowej i rze-
czowej na ten właśnie cel. Dwie największe 
inwestycje to kontynuacja modernizacji dro-
gi nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, 
Duchnów. Wykonana zostanie dokumentacja 
projektowa wraz z mapami podziałowymi 
nieruchomości za 56 tys. zł. Na jej podstawie 
zostanie wybudowany brakujący odcinek ul. 
Widocznej pomiędzy Majdanem a Izabelą. 
Druga ważna inwestycja to wybudowanie 
odcinka ciągu pieszo-rowerowego od ul. Ol-
chowej do ul. Piaskowej w Dziechcińcu oraz 
od Ośrodka Zdrowia w Gliniance do ul. Łąko-
wej. Przewidywany koszt to 350 tys. zł. Jest to 
kontynuacja inwestycji realizowanej etapami 
od 2016 r., która przyczyni się do podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa dla mieszkańców i 
przede wszystkim dla dzieci uczęszczających 
do szkoły podstawowej w Malcanowie i szko-
ły w Gliniance. 

Radni, jak co roku, podjęli uchwały określające 
kryteria rekrutacji do przedszkoli i szkół, któ-
re będą brane pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego, a więc w przy-
padku równorzędnych wyników uzyskanych 
na pierwszym etapie. Więcej o tej sprawie na 
str. 20. Zdecydowali także o pozostawieniu na 
tym samym poziomie, co w roku 2017 opłat 
za dostarczanie wody i odbiór ścieków przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie.  
Uchwalony został miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego „Duchnów-aktywiza-
cja gospodarcza”. Plan obejmuje fragment ob-
rębu geodezyjnego Duchnów, ograniczony 
ulicami Ustronną, Spacerową, projektowaną 
autostradą A2 i północną granicą gminy (ul. 
Bosmańską). To bardzo istotny dokument, 
który pozwoli rozwijać na tym terenie duże 
inwestycje, a tym samym w przyszłości zwięk-

szać przychody podatkowe gminy. Plan jest 
istotny także dla właścicieli nieruchomości 
na tym terenie. Plany budowy autostrady A2 
uniemożliwiały obrót nieruchomościami pod 
zabudowę mieszkaniową. Powstający plan 
uwolni te tereny pod nowe inwestycje. 

Radni zajęli stanowisko, w którym wyrazili 
wolę przeznaczenia działki nr 195 o pow. 0,33 
ha w Wiązownie, w centrum miejscowości, 
(kształt, wielkość, parametry działki, a także 
dostępność do mediów powodują, że na tym 
terenie realizacja inwestycji jest jak najbar-
dziej zasadna) pod budowę nowego Poste-
runku Policji oraz o przeznaczeniu środków 
finansowych z budżetu gminy (w bieżącym 
roku 300 tys. zł oraz 1 mln zł do 2020 roku) na 
ten cel. Działania te są konieczne dla zapew-
nienia bezpieczeństwa publicznego w związ-
ku z rozbudową dróg krajowych, autostrady, a 
także budową centrum handlowego. 

Na sesji obecni byli przedstawiciele Polskich 
Sieci Elektroenergetycznych, którzy przedsta-
wili plany budowy linii wysokiego napięcia od 
Kozienic do Miłosny, która ma zastąpić istnie-
jącą linię. Wymienione zostaną wysłużone słu-
py na nowe i smukłe, dzięki czemu przewody 
będą wyżej zawieszone oraz stare przewody 
na nowoczesne (trójwiązkowe) zmniejszają-
ce hałas. Obecni na sesji sołtysi i przewodni-
czący zarządów osiedli otrzymali materiały 
informacyjne w tej sprawie. O spotkaniach 
konsultacyjnych z mieszkańcami będziemy 
informować na stronie www.tuwiazowna.pl.      
Natomiast reprezentanci Mazowieckiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego przedstawili 
zmiany w zasadach składania wniosków o do-
płaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe 
przez producentów rolnych.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Wiązowna oraz do wglą-
du w Biurze Rady, pok. 207. Sesje zawsze są 
otwarte dla wszystkich. Zapraszamy! 

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl



SAMORZĄD

11www.tuwiazowna.pl
“Powiązania” - miesięcznik samorządowy l Luty 2018

Budowa ul. Szkolnej - od ul. 
Napoleońskiej do mostu

Zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej w centrum 
Glinianki

Budowa ogrodzenia działki 
gminnej przeznaczonej na 
potrzeby mieszkańców sołectwa 
Glinianka II wraz z zagospodaro-
waniem terenu

Budowa oświetlenia drogi 
powiatowej nr 2709W na dwóch 
odcinkach Lipowo-Malcanów i 
Lipowo-Glinianka

Budowa oświetlenia ul. Wawrzy-
nieckiej

Rozbudowa boiska KS Glinianka

Termomodernizacja budynku 
szkoły w Gliniance przy ul. Napo-
leońskiej 53

Konserwacja rowu melioracyjne-
go przy ul. Marzeń

GóRASZKA
Projekt budowy ul. Krótkiej wraz 
z dojazdami

Budowa sieci wodociągowej w 
ul. Kaczeńców i ul. Liliowej

Budowa sieci kanalizacyjnej 

Doposażenie świetlicy wraz z  
zagospodarowaniem terenu

iZABElA
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 powia-
towej Majdan, Izabela, Micha-
łówek, Duchnów - na odcinku 
między Majdanem a Izabelą

Zagospodarowanie terenu świe-
tlicy wraz z wyposażeniem

Budowa sieci wodociągowej dz. 
nr 83/15

ciąg dalszy paska na str. 13

STAN ZAAWANSOWANiA 
iNWESTyCJi W GMiNiE 

WiĄZOWNA
1.lii.2018

zmieniająca Uchwałę Nr 200.LI.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 
grudnia 2017 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna 
na 2018 rok;

2.lii.2018
zmian w Uchwale Nr 199.LI.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 
grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wiązowna na lata 2018- 2033, z późn. zm.;

3.lii.2018
uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadza-
nia ścieków na terenie Gminy Wiązowna”;

4.lii.2018
dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna;

5.lii.2018

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 
Otwockiemu na realizację zadania dotyczącego finansowania przez 
Gminę Wiązowna dodatkowego etatu w Wydziale Komunikacji 
Starostwa Powiatowego w Otwocku w 2018 roku;

6.lii.2018

trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie nie-
publicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolne-
go przy szkołach podstawowych i przedszkoli oraz trybu i 
zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania  
i wykorzystywania udzielonej dotacji;

7.lii.2018

określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i odd-
ziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prow-
adzonych przez Gminę Wiązowna, określenia liczby punktów za każde 
z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;

8.lii.2018

określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym 
do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prow-
adzącym jest Gmina Wiązowna, określenia liczby punktów za każde 
z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;

9.lii.2018
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta 
Sulejówek na: budowę oświetlenia drogi krajowej Nr 2 pomiędzy ul. 
Rzemieślniczą a ul. Asfaltową w Sulejówku;

10.lii.2018
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 
Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2701W Majdan, 
Izabela, Michałówek, Duchnów;

11.lii.2018
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 
Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2702W w miejsco-
wości Zakręt ul. Szkolna;

12.lii.2018
udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na wykonanie 
nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2705W w Kącku;

13.lii.2018
udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na modern-
izację chodnika na drodze powiatowej nr 2705W w Wiązownie na ul. 
Kościelnej;

14.lii.2018
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 
Otwockiego na budowę drogi powiatowej nr 2705W w Wiązownie 
ul. Kącka;

15.lii.2018
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 
Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2708W na odcinku 
pomiędzy Dziechcińcem a Pęclinem;

16.lii.2018
udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na budowę 
ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W;

17.lii.2018
udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na budowę 
chodnika na drodze powiatowej nr 2712W w Woli Karczewskiej;

18.lii.2018 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;

19.lii.2018 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;

20.lii.2018 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;

21.lii.2018 wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej;

22.lii.2018
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
pn. „Duchnów aktywizacja gospodarcza”.

Wykaz uchwał w sprawach:



Smog nie zniknie sam. To my musimy 
zacząć z nim walczyć. A pierwszy krok 

to walka ze swoimi złymi nawykami. Co 
możesz zrobić w tej kwestii od zaraz? 

1. Nie pal śmieci 
Piec to nie śmietnik. Zamiast dla oszczędności 

palić byle czym, uszczelnij okna, zmniejszaj tem-
peraturę na noc, w pochmurny dzień zasłoń okna, 
kiedy nie ma Cię w domu. Mniej wydasz na węgiel 
czy drewno. A śmieci posegreguj i wyrzuć. Zosta-

ną przetworzone.

2. Rozmawiaj o tym                     
z sąsiadami 

Wolnoć Tomku w swoim 
domku - to zasada, która nie 

może dotyczyć palenia w 
piecu. Bo dym z tego pieca 

zatruwa wszystkich, a przede 
wszystkim najbliższych są-

siadów. Więc reaguj, zwracaj 
uwagę, stanowczo domagaj 
się, by Twój sąsiad zmienił 

nawyki, jeśli zatruwa okoli-
ce. Masz do tego prawo, bo 

to także Twoja okolica! 

3. Poproś o pomoc urząd Gminy 
Nie, to nie jest donosicielstwo. Nie ma żadne-
go powodu, dla którego mielibyśmy zgadzać 

się na to, by ktoś nas truł.  Jeśli rozmowa z 
sąsiadem nie pomoże, pomóc mogą przepisy 
prawa. W urzędzie Gminy jest Wydział Środo-
wiska i Nieruchomości (kontakt tel. 22 512 5 
820 – 827, email: a.bogucka@wiazowna.pl), 

nasi urzędnicy wiedzą co robić w takich przy-
padkach. Zadzwoń. Pomożemy! 
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KĄCK
Pomoc rzeczowa dla powiatu na 
wykonanie nakładki asfaltowej 
w ul. Majowej

Projekt i wykonanie oświetlenia 
ulicznego ul. Malowniczej

KOPKi
Budowa świetlicy wiejskiej w 
Kopkach w ramach tworzenia 
sieci świetlic wiejskich na tere-
nie Gminy Wiązowna

Budowa sieci wodociągowej

KRuSZóWiEC
Pomoc finansowa dla powiatu na 
modernizację drogi powiatowej 
w miejscowości Kruszówiec 

liPOWO
Zagospodarowanie terenu 
działki nr 147

Budowa oświetlenia drogi 
powiatowej 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 powiatowej 
Majdan, Izabela, Michałówek, 
Duchnów - na odcinku między 
Majdanem a Izabelą

Projektowanie budowy ul. 
Wesołej - od ul. Widocznej do 
wiaduktu na S17

Projekt budowy odcinka ul. 
Pięknej wraz z dojazdami

Doprojektowanie kanalizacji 
Zagórze-Majdan

Kompleksowa kanalizacja Gmi-
ny Wiązowna – część wschodnia 
miejscowości

Budowa świetlicy wiejskiej w 
Majdanie w ramach tworzenia 
sieci świetlic wiejskich na tere-
nie Gminy Wiązowna

STAN ZAAWANSOWANiA 
iNWESTyCJi W GMiNiE 

WiĄZOWNA

Zimą niemal codziennie normy tzw. pyłów 
zawieszonych w powietrzu w naszej oko-
licy są przekroczone kilkukrotnie. Pyły to 
szkodliwe substancje, które powstają w 
czasie spalania węgla złej jakości, mokre-
go drewna, ale także śmieci. W naszej gmi-
nie nie ma stacji pomiarowej, ale najbliższy 
tego typu wskaźnik z Otwocka wciąż alar-
muje. W chłodne dni w naszych miejscowo-
ściach wystarczy po prostu wyjść z domu, 
żeby się przekonać, że wielu z nas truje sie-
bie i sąsiadów.  

Smog nie jest wcale zjawiskiem, które wy-
stępuje wyłącznie w dużych, pełnych samo-
chodów miastach. Niestety, jakość powietrza 
zimą pozostawia wiele do życzenia także w 
tak zielonej i wydawać by się mogło, czystej 
ekologicznie okolicy jak nasza. Bo 40% smogu 
pochodzi z naszych pieców, a nie z naszych 
samochodów czy fabryk. W wielu gminach 
naszego powiatu występuje ten sam problem, 
co u nas - powietrze zatruwamy w najwięk-
szym stopniu sobie sami. I sami potem tym 
powietrzem zmuszeni jesteśmy oddychać. 

Mówi się często, że smog to efekt biedy. Że 
przyczyną palenia w piecach odpadami, 
resztkami - wszystkim co popadnie - jest 
brak pieniędzy, np. na węgiel dobrej jakości. 
I pewnie jest w tym część prawdy. Ale jest też 
druga strona medalu: nasze przyzwyczajenie, 
czasem zwyczajnie bezmyślność. Przez lata 
domowy piec był miejscem, w którym zimą 
znikało wszystko, co niepotrzebne już w do-
mowym gospodarstwie. Śmieci, tekstylia, 
plastikowe butelki, nawet lakierowane meble. 

Łatwiej, taniej, szybciej można się było tego 
pozbyć, paląc w piecu. Niewiele mówiło się 
także o szkodliwości takiego zachowania. Dziś 
już jednak wiemy, że to bardzo niebezpieczne 
dla naszych sąsiadów oraz dla nas i naszych 
rodzin. Więc czas zmienić przyzwyczajenia! 
Nikt za nas tego nie zrobi! 

Tzw. pyły zawieszone, które znajdują się w 
powietrzu, mogą zawierać metale ciężkie i 
inne substancje toksyczne. Są to siarczany, 
azotany, amoniak, czarny węgiel i przeróżne 
tlenki (np. siarki, glinu albo żelaza) oraz sole. 
Wszystko pochodzi ze spalania. Nikt z nas na 
własne życzenie nie chciałby wdychać tych 
związków. Najbardziej niebezpieczne dla nas 
są te najmniejsze cząstki, których średnica 
wynosi poniżej 10 mikrometrów. Te najgłębiej 
penetrują płuca. Wbijają się w nie i prowadzą 
do wielu groźnych chorób. Co roku z powodu 
chorób wywołanych smogiem umiera w Pol-
sce 40 tys. osób, 72% z nich cierpi na chorobę 
niedokrwienną serca, która kończy się zawa-
łem, 14% na przewlekłą chorobę obturacyjną 
płuc, kolejnych 14% umiera z powodu raka 
płuc.

Nie ma żadnego powodu, by sądzić, że nas, 
mieszkańców gminy Wiązowna, ten problem 
nie dotyczy. Przeciwnie! Im dłużej nie będzie-
my zwracali uwagi na to, czym palimy w pie-
cach, tym większy będziemy mieli problem ze 
zdrowiem.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

W tekście wykorzystano dane WHO

Gryzący dym,
palący problem

W ostatnim czasie w Polsce zmieniły się przepisy.

Nie można już sprzedawać tzw. kopciuchów- pieców, w których 

da się spalić wszystko. W wielu gminach w Polsce samorządy 

podejmują decyzję o zakazie palenia w piecach czy kominkach 

nawet w tzw. celach rekreacyjnych. To dobre, ale restrykcyjne 

działanie. My, zaczynamy od dobrego przykładu.

W naszej gminie trwa termomodernizacja wszystkich szkół. 

Te budynki zostaną ocieplone, wymienimy w nich okna, zain-

stalujemy nowe, ekologiczne systemy grzewcze. W ten sposób 

zaoszczędzimy pieniądze, ale także, a może przede wszystkim, 

poprawimy jakość powietrza w naszej gminie.

Wydamy na to pieniądze z naszych podatków, ale to

inwestycja, która posłuży całym pokoleniom! 
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MAlCANóW
Przebudowa ul. Żwirowej - od 
ul. Mazowieckiej - etap I

Zagospodarowanie terenu 
działki  nr 211

Budowa oświetlenia drogi 
powiatowej nr 2709W na dwóch 
odcinkach Lipowo-Malcanów i 
Lipowo-Glinianka

Budowa oświetlenia ul. Letniej

Budowa oświetlenia ul. Żwiro-
wej i części ul. Podleśnej

Kompleksowe rozwiązanie za-
opatrzenia Gminy Wiązowna w 
wodę - budowa sieci wodocią-
gowej w ul. Szyszkowej

MiCHAłóWEK
Zagospodarowanie działki w 
Michałówku na potrzeby pętli 
autobusowej

Modernizacja drogi wew. na dz. 
nr ew. 38

Budowa oświetlenia drogi w 
miejscowości

OSiEDlE PARKOWE
Podniesienie bezpieczeństwa 
przestrzeni publicznej poprzez 
wykonanie przyłącza ener-
getycznego i remont bramy 
wjazdowej

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, siłownia plenerowa wraz 
z parkingiem

Budowa świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Pęclin, wraz z 
niezbędną infrastrukturą

PORęBy
Modernizacja budynku w Porę-
bach w ramach tworzenia sieci 
świetlic wiejskich na terenie 
Gminy Wiązowna

ciąg dalszy paska na str. 17

STAN ZAAWANSOWANiA 
iNWESTyCJi W GMiNiE 

WiĄZOWNA

Prawnik radzi

Najem nieruchomości
Podczas zawierania umowy najmu warto 
być dobrze poinformowanym i posiadać 
możliwie pełną wiedzę. Prawidłowo spo-
rządzona umowa pozwala na spokojne ko-
rzystanie z wynajmowanego mieszkania 
oraz bezkonfliktowe rozstanie się z właści-
cielem po jej rozwiązaniu.

Umowa najmu powinna zawierać: 
1. oznaczenie stron umowy wraz z adresem 
zameldowania, numerami dowodów osobi-
stych, PESEL lub NIP; 
2. dokładne informacje o przedmiocie naj-
mu, czyli oznaczenie rzeczy, która będzie od-
dana w najem. Jeżeli będzie to mieszkanie, to 
należy wskazać: miejscowość, ulicę, numer lo-
kalu, liczbę pomieszczeń i opis wyposażenia. 
W związku z opisem przedmiotu najmu wy-
najmujący powinien złożyć oświadczenie, iż 
jest właścicielem mieszkania lub podmiotem 
uprawnionym do dysponowania lokalem na 
innej podstawie; 
3. wysokość czynszu. Przez czynsz zazwy-
czaj rozumie się opłatę za wynajem miesz-
kania, jednak można tu również uwzględnić 
jeszcze opłaty wynikające z bieżącej eks-
ploatacji, które pokrywane będą z kieszeni 
najemcy (energia elektryczna, gaz, telefon, 
Internet itd.); 
4. terminy i sposób płatności czynszu oraz 
ewentualnych opłat dodatkowych. W umo-
wie musi być wskazany termin płatności 
wszelkich opłat np. do 10 dnia każdego mie-
siąca oraz forma płatności, np. przelew na ra-
chunek bankowy; 
5. określenie czasu trwania umowy i ewen-
tualnie okres wypowiedzenia. Należy pamię-
tać, że podpisując umowę na czas nieozna-
czony i przy braku uzgodnień dotyczących 
terminów wypowiedzenia stosuje się terminy 
ustawowe. W umowie zawartej na czas okre-
ślony należy wskazać początkowy i ostatni 
dzień trwania umowy; 
6. do umowy można dodać dodatkowy za-
łącznik, który będzie zawierał opis stanu tech-
nicznego lokalu (protokół zdawczo-odbior-
czy lokalu), a także wskazania liczników, spis 
pozostawionych urządzeń AGD i RTV, mebli 
etc. Szczegółowość protokołu zapewnia nam 
bezpieczeństwo przy późniejszym rozliczeniu 
kaucji po zakończeniu umowy najmu; 
7. wysokość kaucji, która będzie pełnić rolę 
zabezpieczenia przed potencjalnie możliwy-
mi stratami materialnymi w lokalu; 
8. podpisy stron. Umowa powinna zostać 
sporządzona w dwóch jednakowo brzmią-
cych egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

Powyżej wskazane zostały najważniejsze ele-
menty, na które warto zwrócić uwagę przy 

sporządzaniu umowy najmu. Nie sposób 
jednak w jednym artykule wymienić wszyst-
kich, mających bezpośrednie znaczenie dla 
bezpieczeństwa wynajmu. Należy pamiętać, 
że dla spraw nieuregulowanych umową mają 
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i 
ustawy o ochronie praw lokatorów. 

Marek Bajson
Adwokat

Jeśli potrzebujesz 
porady prawnej w 
zakresie prawa ro-
dzinnego, spadko-
wego, pracy i spraw 
cywilnych i miesz-
kasz w gminie 
Wiązowna, skorzy-
staj z bezpłatnych 
usług prawnika w 
urzędzie gminy. Możesz się umówić poprzez 
sekretariat wójta (tel. 22 512 58 01). Wybiera-
jąc się na takie konsultacje weź ze sobą kom-
plet dokumentów, które mogą być potrzebne 
prawnikowi do oceny Twojej sytuacji. Jeśli 
masz problem – nie zwlekaj. Zapisz się już 
dziś! Nasz prawnik jest po to, by Ci pomóc.

NiESKOŃCZENiE
NiEPODlEGłA

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
Powiatu Otwockiego

uG Wiązowna, ul. lubelska 59
poniedziałki 12.00-16.00, środy 12.00-16.00, 

czwartki 8.30-12.30

uM Karczew, ul. Warszawska 28
poniedziałki 14.00-18.00, środy 8.00-12.00, 

piątki 12.30-16.30

GOPS Sobienie-Jeziory,
ul. Garwolińska 16A

wtorki i czwartki 8.00-12.00

uG Celestynów, ul. Regucka 3
wtorki 14.00-18.00, środy 15.00-19.00,

piątki 8.00-12.00 

uG Osieck, ul. Rynek 1
poniedziałki 14.00-18.00,

czwartki 12.00-16.00

uG Kołbiel, ul. Szkolna 1
wtorki 14.00-18.00, piątki 8.00-12.00

OPS wOtwocku, ul. Sosnowa 4
poniedziałki 10.00-14.00, wtorki 9.00-13.00, 

środy 12.00-16.00, czwartki 9.00-13.00, piątki 
12.00-16.00

PCPR w Otwocku, ul. Komunardów 10
wtorki, środy i piątki 12.00-16.00

uM Józefów, ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 1

poniedziałki i czwartki 10.00-14.00
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3 lutego 1919 r. - Polska i Czechosłowacja zawierają tymczasową 
ugodę w sprawie podziału Śląska Cieszyńskiego.

10 lutego 1919 r. - tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski 
otwiera posiedzenie Sejmu Ustawodawczego.

16 lutego 1919 r. - Powstanie Wielkopolskie kończy się zwycięstwem 
Polaków, większość terenów Prowincji Poznańskiej przyłącza się do 
Rzeczpospolitej.

20 lutego 1919 r. - Sejm Ustawodawczy uchwala tzw. „Małą Konsty-
tucję”; Marszałek Sejmu Wojciech Trąmpczyński podczas posiedzenia 
Sejmu: Komendancie Józefie Piłsudski! Sejm Ustawodawczy jedno-
myślnie postanowił dzisiaj władzę Naczelnika Państwa oddać znowu 
w Twoje ręce. W myśl tej uchwały władzę naczelną państwa, którą by-
łeś złożył w ręce moje, znowu Tobie powierzam z życzeniem, ażebyś 
ją sprawował na pożytek narodu i na chwałę Ojczyźnie. (ożywione 
oklaski i brawa).

Materiały przekazane przez Ośrodek KARTA w ramach Programu „Nie-
skończenie Niepodległa”, www.nieskonczenieniepodlegla.pl www.
karta.org.pl

27 grudnia 1918 r. - rozpoczyna się Powstanie Wielkopolskie.

16 stycznia 1919 r. - ustępuje nieakceptowany przez większość ugru-
powań politycznych rząd Jędrzeja Moraczewskiego, Prezydentem Mi-
nistrów zostaje Ignacy Jan Paderewski.

18 stycznia 1919 r. - w Paryżu rozpoczynają się obrady konferencji po-
kojowej, na czele polskiej delegacji stoją Roman Dmowski oraz Ignacy 
Jan Paderewski.

23 stycznia 1919 r. - Czechosłowacja napada na przyznaną Polsce 
część Śląska Cieszyńskiego; Stanisław Grabski: Już w połowie stycznia 
nadchodziły alarmujące wieści o przygotowaniach czeskich do zbroj-
nego zajęcia terytorium polskiej administracji. […] Wyjście pułku cie-
szyńskiego na odsiecz Lwowa przyspieszyło czeską napaść. Nastąpiła 
ona zgoła niespodzianie 23 stycznia, siłami zbrojnymi przewyższający-
mi parokrotnie nieliczne polskie oddziałki. Polska ludność, szczególnie 
robotnicza, stawiała rozpaczliwy opór, ale nie była w stanie przeszko-
dzić zajęciu przez wojska czeskie Orłowy, Karwiny i Cieszyna, skąd Ślą-
ska Rada Narodowa przeniosła się do Krakowa. [...].

26 stycznia 1919 r. - odbywają się pierwsze w II Rzeczypospolitej wy-
bory do Sejmu Ustawodawczego; po raz pierwszy w historii Polski w 
wyborach mogą brać udział kobiety.

Przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu „Nieskończenie Niepodległa”. Rozpoczynając od tego wyda-
nia „Powiązań” aż do ostatniego numeru w 2018 r. będziemy publikować to, co wydarzyło się w Polsce przez 
ostatnie stulecie. liczymy, że publikowane materiały (teksty i fotografie) zachęcą Państwa do zagłębienia się w 
dzieje historii naszego kraju, zwłaszcza w jubileuszowym roku. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości w 
naszej gminie odbędą się liczne wydarzenia, po szczegóły zapraszamy na str. 2. 

TyTuł KARTy: KSZTAłT PAŃSTWA

Po upojeniu ziszczającym marzenia o niepodległości listopadem 1918, przychodzi czas ustanawiania fundamentów nowego państwa. Powołany 
w listopadzie 1918 pierwszy gabinet, socjalisty Jędrzeja Moraczewskiego, spotyka się z brakiem akceptacji: zarówno społecznym, jak i większości 
środowisk politycznych. Szukając kompromisu, a także porozumienia z paryskim Komitetem Narodowym Polskim – jedynym uznawanym przez 
aliantów przedstawicielstwem Polski – Piłsudski powierza w styczniu 1919 funkcję premiera wysłannikowi KNP, Ignacemu Janowi Paderewskie-
mu. Wkrótce też odbywają się pierwsze wybory parlamentarne. 

Poznań, 27 grudnia 1918. Powitanie Ignacego Jana Paderewskiego (po prawej) przez mieszkańców miasta.
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

NiESKOŃCZENiE
NiEPODlEGłA

PARTNERZY 
MEDIALNI:

PARTNERZY 
AKCJI:

www.nieskonczenieniepodlegla.pl

52 MOMENTY 
DECYDUJĄCE O STULECIU

Materiały przygotowane w ramach prowadzonego przez Ośrodek KARTA programu 
„Nieskończenie Niepodległa”. Kierownik projektu: Marta Markowska, współpraca: zespół Ośrodka KARTA.

PARTNERZY 
MEDIALNI:

PARTNERZY 
AKCJI:

www.nieskonczenieniepodlegla.pl

52 MOMENTY 
DECYDUJĄCE O STULECIU

Materiały przygotowane w ramach prowadzonego przez Ośrodek KARTA programu 
„Nieskończenie Niepodległa”. Kierownik projektu: Marta Markowska, współpraca: zespół Ośrodka KARTA.
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1% dla sąsiadów
Dzięki 1% Rysio z Emowa ma szansę odzyskać sprawność lewej ręki

Zbliża się termin składania rocznych ze-
znań podatkowych. Każdy z nas rozlicza-
jąc się z fiskusem może przekazać część 
podatku na rzecz organizacji pożytku pu-
blicznego. W ten sposób nie wyciągając 
dodatkowej gotówki z portfela możemy 
znacząco pomóc potrzebującym. Nama-
wiamy do pomagania sąsiadom! 

W tym roku szczególnie zachęcamy do wspar-
cia 5,5-letniego Rysia NAWROCKIEGO z Emo-
wa. Chłopiec cierpi na uszkodzenie splotu 
ramiennego i niedowład lewej ręki. Żeby 
pomóc Ryszardowi i jego rodzinie, potrzeba 
przynajmniej 68 000 zł. To możliwe, jeśli każdy 
z nas przekaże na jego leczenie 1% podatku. 
Można to zrobić wpisując w odpowiednim 
miejscu KRS 0000142952 z dopiskiem „Na-
wrocki Ryszard”. Rysia wspieramy także w ak-
cji „Świąteczna radość pomagania”.

Na terenie naszej gminy działa kilka organiza-
cji, którym można pomóc przekazując część 
swojego podatku. Przed wpisaniem w zezna-

nie podatkowe odpowiedniego numeru KRS 
warto zapoznać się z działalnością tych orga-
nizacji.

• Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” 
KRS: 0000037904 z dopiskiem „28184 Górski 
Teodor”, bohater zeszłorocznej akcji „Świą-
teczna radość pomagania”;

• Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie „Jeste-
śmy!”, Duchnów, KRS: 0000228443;

• Stowarzyszenie „Krokus – Wiązowna”, Ra-
diówek, KRS: 0000299965;

• Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z 
Porażeniem Mózgowym, Żanęcin, KRS: 
0000322904;

• Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia i Roz-
woju Progres, Duchnów, KRS: 0000341963;

• Stowarzyszenie Ruch Aktywności Spo-

łeczno-Gospodarczej „Wola”, Wola Ducka, KRS: 
0000167120;

• Fundacja AVALON (opiekuje się auty-
stycznym Marcinem l.15 z Pęclina) z dopi-
skiem „Rejer Marcin 5184” KRS: 0000270809;

Można wesprzeć też działające u nas Ochotni-
cze Straże Pożarne. W zeznaniu podatkowym 
należy wpisać: KRS: 0000116212 z dopiskiem: 

• OSP Wiązowna (ul. Kościelna 41, 05-462 
Wiązowna); 

• OSP Glinianka (ul. Napoleońska 48, 05-
408 Glinianka); 

• OSP Malcanów (ul. Mazowiecka 22, Mal-
canów, 05-462 Wiązowna). 

To prosty i bardzo skuteczny sposób pomaga-
nia. Polecamy! 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Czekamy na stare fotografie

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 niepodległości planujemy wyda-
nie publikacji dokumentującej te wydarzenia w naszej okolicy. Opubli-
kujemy materiały związane z historią, a także wszystkimi śladami dzia-
łań 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
tukontakt@wiazowna.pl
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RADióWEK
Modernizacja ciągu pieszego 
na osiedlu

Zagospodarowanie terenu 
parku gminnego

Budowa oświetlenia parku 
gminnego

Modernizacja budynku świe-
tlicy

RuDKA
Budowa oświetlenia ul. Jodło-
wej

RZAKTA
Budowa świetlicy wiejskiej w 
Rzakcie w ramach tworzenia 
sieci świetlic wiejskich na tere-
nie Gminy Wiązowna

Modernizacja ul. Wiejskiej - 
nakładka asfaltowa

WiĄZOWNA GMiNNA
Przebudowa przepustu pod ul. 
Leśną

Budowa  ul. Polnej i ul. Brzozo-
wej - od ul. Boryszewskiej do 
ul. Polnej

Pomoc rzeczowa dla powiatu 
na modernizację 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 
szkoły w Wiązownie przy ul. 
Kościelnej 20

Budowa targowiska w gminie 
Wiązowna

Budowa sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej w ul. Boryszew-
skiej dz. nr 168/17

ciąg dalszy paska na str. 19

STAN ZAAWANSOWANiA 
iNWESTyCJi W GMiNiE 

WiĄZOWNA

ulga na start dla 
przedsiębiorców

Jedną ze zmian wchodzących w życie 31 
marca 2018 r. przewidzianych w ustawie 
Prawo dla przedsiębiorców jest tzw. ulga 
na start – uprawnienie dla rozpoczynają-
cych działalność przedsiębiorców.

Ulga polegać ma na zwolnieniu z płacenia 
składek na obowiązkowe ubezpieczenia spo-
łeczne przez pierwsze 6 miesięcy od rozpoczę-
cia wykonywania działalności gospodarczej. Z 
uprawnienia skorzystać może przedsiębiorca 
będący osobą fizyczną, który: podejmuje 
działalność gospodarczą po raz pierwszy; po-

dejmuje działalność ponownie po upływie co 
najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego 
zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje 
jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz któ-
rego przed dniem rozpoczęcia działalności 
gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim 
roku kalendarzowym wykonywał w ramach 
stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku 
pracy czynności wchodzące w zakres wyko-
nywanej działalności gospodarczej.

Anna Sawińska
a.sawinska@wiazowna.pl

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 31 marca 2018 r. 

eWniosekPlus to aplikacja, która została 
stworzona dla rolników, aby mogli złożyć 
wniosek o przyznanie płatności na 2018 
rok. Aplikacja będzie dostępna od 15 mar-
ca 2018 roku, natomiast wcześniej można 
zapoznać się z wersją demonstracyjną na 
stronie www.arimr.gov.pl. 

Aby skorzystać z aplikacji należy zalogować 
się poprzez stronę internetową ARiMR, a na-
stępnie wypełnić wniosek z wykorzystaniem 
podpowiedzi wyświetlanych na bieżąco i 

dołączyć wymagane dokumenty. Aplikacja 
automatycznie sprawdzi, czy wszystkie pola 
we wniosku są wypełnione poprawnie. Do-
datkowe informacje można uzyskać pod bez-
płatnym numerem infolinii 800-38-00-84, na 
stronie www.arimr.gov.pl, wysyłając e-mail 
na adres info@arimr.gov.pl lub za pomocą 
formularza kontaktowego, w punktach infor-
macyjnych ARiMR.

Gabriela Dowjat
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Aplikacja eWniosekPlus
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Nowy dział dla seniorów

Jedz więcej warzyw, ogranicz czerwone mięso i wędliny

Zastąp białe pieczywo ciemnym

„Dla seniorów” to nowy dział, który od lutowego nume-
ru będziemy dla Państwa rozwijali w „Powiązaniach”. 
Nasza gmina dynamicznie się rozwija, ale budując szko-
ły, przedszkola i drogi nie możemy zapomnieć także o 
potrzebach najstarszych mieszkańców.  

Dlatego rozpoczęliśmy pracę nad strategią, która pozwoli 
nam zdefiniować, a potem odpowiadać na potrzeby senio-
rów przez najbliższe lata. W nowym dziale „Powiązań” bę-
dziemy przede wszystkim promowali zdrowy styl życia, bo 
głęboko wierzymy, że jakość naszego życia w dużym stop-
niu zależy od nas samych. Podpowiemy zatem naszym se-
niorom co robić, żeby poprawić i dłużej zachować zdrowie 
fizyczne i świeżość umysłu.  

Długiego, zdrowego życia… 
Któż z nas nie usłyszał, albo nawet sam nie składał najbliż-
szym takich życzeń? Ale czy długie i w dobrym zdrowiu życie 
to tylko nasze życzenia? Czy możemy coś zrobić, aby zwięk-
szyć szansę na ich spełnienie? Otóż tak! Zdrowie zaczyna 
się na talerzu - w styczniu tego roku specjaliści z Instytutu 
Żywności i Żywienia opublikowali nową piramidę zdrowego 
żywienia i aktywności fizycznej dla osób starszych. To prosty 
schemat, który mówi co robić, by długo cieszyć się dobrym 
zdrowiem. Co nowego znalazło się w tym opracowaniu? 

Po pierwsze podstawą nowej piramidy jest aktywność fi-
zyczna. Nie od dziś wiemy, że codzienny, umiarkowany wysi-
łek fizyczny sprzyja zdrowiu i dobrej kondycji. Dowiedziono, 
że aktywność fizyczna, zwłaszcza u ludzi w wieku starszym, 
znacząco wydłuża życie i zapobiega poważnym chorobom 
cywilizacyjnym, takim jak choroby serca, nadciśnienie, cu-
krzyca czy otyłość.

Bądź aktywny fizycznie! Ćwicz minimum pół 
godziny dziennie w dowolnej formie: może to być 

intensywny spacer, jazda na rowerze czy gimnasty-
ka. Pomocne mogą być coraz liczniejsze na terenie 

naszej gminy siłownie na świeżym powietrzu. 

Z kolei gwarancją prawidłowego odżywiania jest dieta bo-
gata w warzywa i owoce. To niby oczywiste, ale jakże często 

zapominamy o tym na co dzień. To warzywa i owoce znala-
zły się w fundamentach nowej piramidy zdrowia. Zaleca się, 
by na naszych talerzach pojawiało się proporcjonalnie 3/4 
warzyw oraz 1/4 owoców, przy czym warzywa powinny być 
w różnych kolorach, z przewagą zielonego. Warzywa i owo-
ce zawierają bogactwo bioaktywnych witamin, minerałów, 
błonnika oraz wody, a swoją największą wartość odżywczą 
mają spożywane na surowo – dlatego najlepiej jadać je w tej 
postaci. Bardzo zdrowe są również kiszonki: kapusta, ogórki 
czy zakwas z czerwonych buraków. Szczególnie zimą! Oso-
by, które nie tolerują surowych warzyw, mogą je gotować 
na parze, blanszować (czyli przelewać wrzątkiem), piec czy 
grillować. Pamiętajmy – długie gotowanie pozbawia warzy-
wa drogocennych składników odżywczych. Wszystko, co w 
warzywach wartościowe, wylewamy wtedy wraz z wodą. 

Warzywa i owoce spożywaj jak najczęściej i w jak 
największej liczbie – najlepiej 4-5 razy dziennie, na 
surowo lub po krótkiej obróbce termicznej. Jedną 

porcję warzyw lub owoców można zastąpić sokami.

Kolejnym, po warzywach i owocach, niezbędnym składni-
kiem naszej diety powinny być produkty zbożowe, najlepiej 
z pełnego przemiału. Zapewniają one tak ważny dla zdrowia 
błonnik regulujący pracę układu pokarmowego, witaminy i 
minerały. Sięgajmy jak najczęściej po pełnoziarniste pieczy-
wo oraz kasze: są sycące i zdrowe! Unikajmy białego pieczy-
wa. 

Ograniczaj spożycie mięsa i tłuszczów na rzecz 
warzyw, produktów zbożowych i nabiału. Posiłki 

powinny być kolorowe, urozmaicone i jak najmniej 
przetworzone. Zaleca się, aby mięso i wędliny 

pojawiały się na naszych talerzach nie częściej niż 
2-3 razy w tygodniu, najlepiej w formie chudego, 

białego mięsa drobiowego lub ryb. 
 
Wprowadzając od dziś te trzy proste zasady żywienia sami 
mamy wpływ na polepszenie naszego zdrowia. Bez drogich 
suplementów diety kupowanych w aptece. Naprawdę war-
to! W kolejnych częściach naszego cyklu opowiemy o tym, 
jak ważny w diecie jest nabiał oraz woda.  

Monika Mikulska 
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Na terenie naszej gminy działa Sto-
warzyszenie Seniorów ,,Bądźmy Ra-
zem’’. To organizacja, która promuje 
aktywne życie najstarszych miesz-
kańców gminy.  W ramach działal-
ności na rzecz osób w wieku emery-
talnym realizowaliśmy w 2017 roku 
program ,,Seniorem być – aktywnie 
żyć’’ współfinansowany z budżetu 
Gminy Wiązowna.   

Proponowaliśmy seniorom: prowadzenie 
zajęć o charakterze rozwojowym i eduka-
cyjnym, organizację wycieczek, spotkań 
okolicznościowych i świątecznych, wy-
darzeń rozwijających wiedzę i umiejęt-
ności, organizację obchodów Gminnego 
Dnia Seniora i III Spartakiady Seniorów. 
Ważnym elementem działań była inte-
gracja międzypokoleniowa – spotkania 
seniorów na terenie szkół i przedszkoli. 
Wszystkie zaplanowane działania zostały 
profesjonalnie przygotowane i przepro-
wadzone przez członków stowarzysze-
nia, często we współpracy z dyrektorami 
jednostek organizacyjnych gminy. Czte-
rodniowa wycieczka do Wiednia i Pragi, 
trzydniowa Szlakiem Piastowskim, dwu-
dniowa do Hajnówki i kilka jednodnio-
wych, wzbogaciły wiedzę uczestników, 

wzmocniły integrację wewnątrzpoko-
leniową, spełniły niektóre marzenia z 
dzieciństwa. Propozycje adresowane 
do osób 60+ realizowane w 2017 roku 
przez Stowarzyszenie ,,Bądźmy Razem’’ 
cieszyły się ogromnym zainteresowa-
niem. Autobusy były pełne wyciecz-
kowiczów, a miejsca wydarzeń witały 
mnóstwo uczestników. To dowód na to, 
że nasi seniorzy chcą aktywnie uczestni-
czyć w życiu społecznym, chcą się czuć 
potrzebni, spotykać z innymi ludźmi, 
obcować z kulturą, dzielić się doświad-
czeniem, uczyć się i podróżować.  

Zapraszamy do korzystania z naszych 
propozycji w 2018 roku. Wiele z nich, 
dzięki dofinansowaniu gminy Wiązow-
na, jest bezpłatna dla seniorów. Stowa-
rzyszenie „Bądźmy Razem” skupia wo-
kół siebie tych, którzy chcą aktywnie, 
zdrowo i mądrze spędzać wolny czas i 
dzielić się nim z innymi.  Kontakt do nas: 
Radiówek 25, 05-462 Wiązowna, FB Sto-
warzyszenie Seniorów Bądźmy Razem, 
Sekretarz Stowarzyszenia - Wanda WIT-
KOWSKA tel. 504 903 337.

Zarząd Stowarzyszenia 

Seniorem być - aktywnie żyć

Na wycieczce w Łowiczu

Zapraszamy do udziału w programie Karta Seniora. To program ze zniżkami, 
rabatami i atrakcjami, które seniorom fundują przedsiębiorcy w całej Polsce 

(także na terenie naszej gminy) oraz instytucje publiczne, takie jak kina, teatry, 
biblioteki. Dzięki karcie będą Państwo mogli robić tańsze zakupy, mniej płacić 

za bilety,  a tym samym częściej korzystać z wielu atrakcji. Polecamy!  Kartę 
można wyrobić w urzędzie Gminy Wiązowna.

STAN ZAAWANSOWANiA 
iNWESTyCJi W GMiNiE 

WiĄZOWNA

WiĄZOWNA KOŚCiElNA
Pomoc rzeczowa dla powiatu 
na modernizację chodnika w ul. 
Kościelnej

Pomoc finansowa dla powiatu 
na budowę ul. Kąckiej

Modernizacja ul. Świerkowej - 
nakładka asfaltowa

Budowa oświetlenia ul. Projek-
towanej i ul. Spokojnej

Budowa oświetlenia ul. Duch-
nowskiej

Projektowanie budowy oświe-
tlenia na Osiedlu Kwiatowym

Budowa oświetlenia ul. Kwiato-
wej i ul. Niezapominajki

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
ul. Kwiatowej

Doprojektowanie i wybudowa-
nie kanalizacji w ul. Projekto-
wanej

Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w ul. Dębowej

Budowa sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej w ul. Duchnow-
skiej

Budowa sieci wodociągowej w 
ul. Jagodowej

Budowa sieci wodociągowej 
dz. nr 196/16, Aleja Kwiatów 
Polskich

Podniesienie jakości życia 
mieszkańców gminy Wiązowna 
w miejscowościach Wiązowna, 
Żanęcin, Radiówek przez budo-
wę kanalizacji sanitarnej - etap II 

WOlA DuCKA
Zagospodarowanie terenu 
działki nr 294

Budowa oświetlenia ul. Dział-
kowej

Projektowanie budowy 
oświetlenia ul. Leszczyny i ul. 
Słonecznej
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Projektowanie budowy oświe-
tlenia ul. Wiosennej

Projektowanie budowy oświe-
tlenia ul. Mostów - etap I - odci-
nek między Wolą Karczewską a 
Wolą Ducką

WOlA KARCZEWSKA
Pomoc rzeczowa dla powiatu 
na budowę chodnika na drodze 
powiatowej Nr 2712W w Woli 
Karczewskiej 

Zagospodarowanie terenu 
działki nr 285 - budowa altany

Projektowanie budowy 
oświetlenia ul. Leszczyny i ul. 
Słonecznej

Budowa oświetlenia ul. Rzeki

Projektowanie budowy oświe-
tlenia ul. Mostów - etap I - odci-
nek między Wolą Karczewską a 
Wolą Ducką

Budowa sieci wodociągowej w    
ul. Rutki

ZAKRęT
Pomoc finansowa dla powiatu 
na modernizację ul. Szkolnej - 
od ul. Jana Pawła II do skrzyżo-
wania w Izabeli

Budowa ul. Jana Pawła II - etap I

Budowa ul. Długiej wraz z od-
cinkami dojazdów

Zagospodarowanie „Zakąciku” - 
budowa altany wraz z doposa-
żeniem placu

Budowa siłowni plenerowej 
przy szkole w Zakręcie - 
nawierzchnia bezpieczna wraz 
z doposażeniem

Budowa sieci wodociągowej w 
ul. Nowej

żANęCiN
Budowa sieci wodociągowej w 
Żanęcinie dz. nr 132/3

Podniesienie jakości życia 
mieszkańców gminy Wiązowna 
w miejscowościach Wiązowna, 
Żanęcin, Radiówek przez budo-
wę kanalizacji sanitarnej - etap II

100 nowych miejsc                     
w gminnych przedszkolach! 

STAN ZAAWANSOWANiA 
iNWESTyCJi W GMiNiE 

WiĄZOWNA

W poniedziałek 26 lutego rozpoczynamy rekrutację do szkół i przedszkoli

We wrześniu tego roku w naszej gminie od-
dane zostanie do użytku nowe przedszko-
le w Woli Duckiej. To oznacza 100 nowych 
miejsc dla najmłodszych dzieci w nowocze-
snym, komfortowym budynku. Rekrutacja 
do tego przedszkola, jak i do pozostałych 
szkół i przedszkoli gminnych, rusza 26 lu-
tego.

Zgodnie z prawem oświatowym w publicz-
nych szkołach podstawowych obowiązuje 
zasada rejonizacji, określona obwodem danej 
szkoły. Szkoła rejonowa ma obowiązek przyjąć 
dziecko mieszkające w jej obwodzie. Zasada 
rejonizacji nie jest stosowana restrykcyjnie, a 
jeżeli rodzice chcą posłać dziecko do szkoły z 
innego obwodu, mogą to zrobić, o ile wybrana 
przez nich szkoła ma wolne miejsca.

Do publicznych przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych na terenie gminy Wiązowna przyj-
muje się dzieci zamieszkałe na jej obszarze. 
W przypadku większej liczby kandydatów niż 
liczba wolnych miejsc w placówkach, przepro-
wadza się postępowanie rekrutacyjne uzupeł-
niające.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyj-
nego pod uwagę brane są następujące kryteria 
ustawowe:  
•  wielodzietność rodziny kandydata, 
•  niepełnosprawność kandydata, 
•  niepełnosprawność  jednego  z  rodziców 
kandydata, 
•  niepełnosprawność  obojga  rodziców  kan-
dydata, 
•  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
•  samotne  wychowywanie  kandydata  w  ro-
dzinie, 
•  objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i od-
działów przedszkolnych oraz klas pierwszych 
szkół podstawowych prowadzona będzie w 
systemie elektronicznym. To proste. Można to 
zrobić nie wychodząc z domu, albo skorzystać 
z Internetu w dowolnej szkole lub naszym urzę-
dzie. Wystarczy wejść na stronę www.gmina-
wiazowna.przedszkola.vnabor.pl w przypadku 
rekrutacji do przedszkoli lub www.gminawia-
zowna.podstawowe.vnabor.pl – rekrutacji do 
klas pierwszych szkół podstawowych. Elektro-
niczna rekrutacja będzie widoczna w formie 
zakładki na stronie gminy. Dla osób nieposia-
dających dostępu do Internetu będzie możli-
wość zalogowania się w urzędzie gminy. 

W roku szkolnym 2018/2019 warunki naucza-
nia we wszystkich naszych szkołach ulegną 
ogromnej poprawie. Do września zakończy-
my modernizację wszystkich gminnych szkół. 
Rozbudujemy je, stworzymy nową przestrzeń 
wygodną w codziennym użytkowaniu. To naj-
większy tego typu projekt w naszym powiecie. 
Zdecydowaliśmy się na jednoczesne działanie 
we wszystkich szkołach, ponieważ nie wyobra-
żam sobie dokonywania wyboru, które dzieci 
jako pierwsze miałyby mieć lepsze warunki, a 
które miałyby na to czekać latami - mówi wójt 
Janusz BUDNY. - Zachęcam Państwa, żeby od-
wiedzili Państwo szkoły przed zapisaniem tam 
dzieci. Jestem przekonany, że wysiłek, który 
wszyscy wkładamy w zmodernizowanie bu-
dynków, przekona rodziców sześciolatków, 
że mogą one bezpiecznie i komfortowo roz-
począć naukę w naszych szkołach. Nowocze-
snych i przyjaznych. Czystych. Gotowych na 
pracę z najbardziej wymagającymi, bo naj-
młodszymi dziećmi.

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl 
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Już trzeci rok z rzędu organizowaliśmy zi-
mowe półkolonie w czasie ferii. Dzieci w 
czasie wolnym od nauki mogły brać udział 
w zajęciach sportowych, rekreacyjnych, 
edukacyjnych i plastycznych, które przygo-
towały szkoły, biblioteka i ośrodek kultury.  

Staramy się, żeby to była naprawdę dobra pro-
pozycja – alternatywa dla dzieci, które rzadko 
wyjeżdżają na ferie - mówi zastępca wójta To-
masz KOSTYRA. - W tym roku z naszej oferty 
skorzystało 78 dzieci.

Gmina Wiązowna dofinansowuje „Ferie bli-
sko domu”, dzięki czemu cena tygodnia zajęć 
nie przekracza 50 zł od osoby. W tej kwocie są 
i posiłki, i wyjazdy na basen (trzy w ciągu ty-
godnia), i materiały plastyczne. Dzieci przez 
cały czas są pod opieką nauczycieli i wycho-
wawców. Program półkolonii jest inny w każ-
dej placówce, dopasowany do potrzeb dzieci.

Co roku „Ferie blisko domu” to przede wszyst-
kim zabawa, odpoczynek i sport. I tak ma to 
wyglądać z perspektywy dzieci - mówi zastęp-
ca wójta - Ale tę akcję cenią też dorośli, którzy 
nie zawsze mogą zapewnić swoim dzieciom 
opiekę w czasie ferii. I dlatego właśnie w 2015 
roku rozpoczęliśmy organizowanie letnich i zi-
mowych półkolonii. Wychodzimy z założenia, 
że taki rodzaj wsparcia dla rodziców jest waż-
nym zadaniem samorządu. I że to po prostu 
dobrze wydane pieniądze. 

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl 

Zagospodarowanie terenu 
działki wokół świetlicy wiejskiej

Pomoc finansowa dla mia-
sta Sulejówek na budowę 
oświetlenia drogi krajowej nr 2 
pomiędzy ul. Rzemieślniczą a 
ul. Asfaltową w Sulejówku

Budowa sieci kanalizacyjnej dz. 
nr 3/4

ZADANiA OGólNOGMiNNE

Budowa i modernizacja pero-
nów i wiat przystankowych

Systemowa modernizacja 
obiektów gminnych przy wyko-
rzystaniu odnawialnych źródeł 
energii w formule partnerstwa 
publiczno – prywatnego w 
Gminie Wiązowna

Rozwój systemu dróg rowero-
wych w Gminie Wiązowna

Koncepcja rozbudowy kanali-
zacji w centralnej części gminy

Wybierzmy rower - Partner-
stwo dla rozwoju komunikacji 
niskoemisyjnej WOF - pomoc 
rzeczowa dla województwa

Zakup dwóch przydomowych 
oczyszczalni ścieków dla obiek-
tów gminnych

Remonty dróg Gminy 
Wiązowna

lEGENDA:
0  Opracowanie założeń

25  Faza projektowa / przygotowawcza

50  Kontynuacja/lub/procedura 

wyłonienia wykonawcy

75  Realizacja zadania/lub/

pozwolenia na budowę

100  Zadanie zakończone

STAN ZAAWANSOWANiA 
iNWESTyCJi W GMiNiE 

WiĄZOWNA

Ferie blisko domu 

Nie zabrakło aktywności sportowych – Akademia Siatkówki z Łukaszem Kadziewiczem

Były też zajęcia w bibliotece

Dowiedzieliśmy się na czym polega praca strażaka

Wystawa budowli z klocków Lego
wywarła duże wrażenie
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Zadbaj o własnego psa!

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

Miej swojego pupila na oku

Już niedługo zacznie się wiosenny okres wyjątkowej aktywności 
naszych psów. To trudny czas dla ich właścicieli. Psy, wiedzione in-
stynktem, bywają nieprzewidywalne.

Zwierzęta uciekają z posesji, gotowe są podkopać się pod ogrodzeniem 
czy wręcz zniszczyć je tylko po to, by zbliżyć się do suki w rui. Z dru-
giej strony właściciele suk niejednokrotnie na swoich posesjach muszą 
„walczyć” z obcymi psami, które na kilka dni gotowe są tam zamiesz-
kać. W tym okresie częstym widokiem w naszej okolicy są całe watahy 
psów uganiających się za sukami. Pobudzone zwierzęta, konkurujące 
ze sobą, bywają niebezpieczne i dla siebie, i dla ludzi.

Dlatego apelujemy, by w tym szczególnym czasie wyjątkowo ich pilno-
wać. Nasza czujność to ich bezpieczeństwo. Warto o to zadbać! Gmi-
na Wiązowna od ponad roku prowadzi program dopłat do sterylizacji 
zwierząt domowych. To zabezpiecza przed niepożądanymi ciążami u 
zwierząt i kłopotem z wychowaniem ich licznego potomstwa. Więcej 
informacji znajdą Państwo pod numerem telefonu 22 512 5 826, kom. 
605 874 227 w Wydziale Środowiska i Nieruchomości Urzędu Gminy 
Wiązowna.

W następnym numerze „Powiązań” opiszemy, dlaczego warto sterylizo-
wać psy i koty także ze względów zdrowotnych. Obalimy mity związane 
ze sterylizacją.  

Iwona Marczyk  
i.marczyk@wiazowna.pl 

yOKO została znaleziona w ostatniej chwili, 
w stanie skrajnego zaniedbania. Wyglądała 
jak szkielet pokryty skórą. Przez co musiała 
przejść ta nieduża sunia - nie wiemy, ale na 
początku bardzo bała się dotyku. Dziś to już 
zupełnie inna Yoko. Chodzi na spacery i przy-
dałby jej się spokojny, cierpliwy i delikatny 
dom.  NR 148/17

CEZAR jeszcze niedawno miał swój dom, ale 
niestety nie mógł tam dłużej przebywać. To 
nieduży, ok. 6-cio letni psiak. Ma tak krótką 
sierść, że nie powinien mieszkać na dworze w 
budzie, tylko wygrzewać się wtulony w swo-
jego człowieka. Pomóżmy mu jak najszybciej 
znaleźć dom, zanim zrozumie, że został sam. 
NR 11/18 

JERZyN to ok. 2-letni nieduży psiak. Jest bar-
dzo pogodny i kontaktowy. Przytuli się chęt-
nie do każdego człowieka i świetnie dogada z 
innymi psami. Naprawdę nie potrzebuje wiele 
miejsca, za to odwdzięczy się ogromem miło-
ści. Czy znajdzie swój dom i pana to zależy od 
nas.
NR 18/18    
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Budowa trasy S17 i węzła lubelska wiąże 
się z koniecznością wycinki wielu drzew. 
Już dziś jadąc Szosą lubelską widzimy, 
że wykonawca inwestycji – firma Strabag, 
przystąpił do wycinki.

To smutny obraz, ale bez wycinki niemożli-
wa byłaby budowa tak potrzebnej w naszej 
okolicy nowej drogi. Na szczęście inwestor i 
wykonawca odtworzą drzewostan. Do poło-
wy przyszłego roku na terenie naszej gminy 
posadzonych zostanie 576 nowych drzew i 
krzewów.  Do nasady wybrane zostały rodzi-
me gatunki odporne na nasze warunki atmos-
feryczne. Są wśród nich klony, olchy, jesiony, 
dęby oraz wierzby. Pojawią się też nowe krze-
wy, m. in. tawuły. Wierzchnia warstwa zebra-
nej pod budowę ziemi, cenna biologicznie, 
zostanie ponownie wykorzystana po zakoń-
czeniu budowy do wyrównania terenu. Bę-
dzie doskonałym podłożem pod wysiewaną 
wówczas trawę. Drzewa, które nie kolidują 
z inwestycją, ale są w jej bezpośrednim oto-
czeniu, zostaną zabezpieczone specjalnymi 
matami, tak by miały szansę przetrwać nieko-
rzystny dla nich okres.  

Nowe nasadzenia „objęte” są gwarancją. Jeśli 
w dwa lata po zakończeniu budowy, któreś 

z nich nie przetrwa, zostanie wymienione. W 
przeciwnym wypadku wykonawca zapłaci 
kary umowne.  

Niektóre fragmenty trasy i węzła zabezpieczo-
ne będą ekranami akustycznymi. Te elementy 

także zostaną obsadzone. Wykorzystany do 
tego będzie bluszcz, który za kilka lat nie tylko 
pomoże ograniczać hałas, ale także znacznie 
poprawi wygląd ekranów.   

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl 

Ponad 500 nowych drzew  

Równowaga zostanie zachowana

Dziki – trapiący problem 
Na terenie powiatu otwockiego stwierdzo-
no występowanie afrykańskiego pomoru 
świń – choroby zakaźnej. Co zrobić w przy-
padku, gdy natrafią Państwo na padłego 
dzika?

Należy zgłosić taki przypadek do Powiatowe-
go Inspektoratu Weterynarii w Otwocku, tel. 
22 779 25 26. Padłych zwierząt jest coraz wię-
cej. Wiele takich przypadków odnotowuje się 
na terenie powiatów okołowarszawskich. W 
związku z tym Wojewoda Mazowiecki wydał 
rozporządzenie, zobowiązujące służby we-
terynaryjne i leśne do poszukiwania padłych 
dzików.

W rozporządzeniu jest także mowa o tym, aby 
nie dokarmiać dzików, na co uczulamy.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl 
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420 tys. zł - tyle z budżetu gminy wydamy w tym roku na dofinan-
sowanie klubów sportowych z naszej gminy. To wzrost o 20% w 
stosunku do ubiegłego roku. Dofinasowanie i rozwój klubów to 
dobra inwestycja.

Nowa infrastruktura i tanie zajęcia powodują, że w klubach uprawia 
sport coraz więcej osób. To oczywiście dobre dla ich zdrowia, ale także 
dla rozwoju w innych dziedzinach. 

W naszej gminie działa obecnie 7 klubów sportowych. KS Advit Wią-
zowna, KS Glinianka i LUKS Rzakta prowadzą treningi piłki nożnej. UKS 
Smoki i UKS Orły - to kluby lekkoatletyczne, GKTS Wiązowna to klub 
tenisa stołowego, a w UKS Zakręt trenowane są sztuki walki. Kontakt 
do wszystkich klubów znajdą Państwo na stronie www.tuwiazowna.
pl w zakładce Sport.

Z naszych wspólnych pieniędzy współfinansujemy nie tylko działal-
ność klubów, ale też rozwijamy ich infrastrukturę. To ważne, bo nawet 

najlepsi trenerzy, bez odpowiedniego zaplecza, nie zdołają zachęcić 
dzieci do regularnych treningów. W tej kwestii mamy całkiem sporo 
do nadrobienia. Nie da się tego zrobić w ciągu jednego czy dwóch 
sezonów. Ale przez ostatnie dwa lata wydaliśmy na ten cel 100 tys. zł  
(dokładne zestawienie kosztów pod tekstem).

Największym klubem sportowym na terenie gminy jest KS Advit. 
Klub od lat ma problemy z infrastrukturą. Mimo to funkcjonuje tam 
7 grup młodzieżowych (1 grupa roczników 2002-2004, po dwie grupy 
w rocznikach 2005-2006, 2007-2008 i 2009-2012), co daje ponad 100 
trenujących dzieci. Dodatkowo w strukturach klubu działają jeszcze 
sekcje seniorów (powyżej 16 roku życia) i oldboyów (powyżej 35 roku 
życia), co daje kolejnych ponad 50 trenujących zawodników. Każda z 
grup trenuje dwa razy w tygodniu po 1,5 h, przeważnie na boisku w 
Wiązownie i Orliku w Zakręcie. Kondycja klubu w dużej mierze zależy 
od zaangażowania wolontariuszy i pasjonatów, którzy poświęcają mu 
swój wolny czas.

Kluby z Glinianki i Rzakty prowadzą głównie zajęcia dla drużyn senior-
skich. Ale dzięki ogromnemu zaangażowaniu przedstawicieli klubów 
coraz częściej chcą tam trenować także młodsi. W związku z tym kluby 
te planują utworzenie drużyn młodzieżowych. 
 
Sukcesy w sporcie buduje się latami. To proces, który wymaga zaanga-
żowania wielu ludzi, instytucji i samych zawodników. O tych sukcesach 
regularnie piszemy na stronie www.tuwiazowna.pl i w „Powiązaniach”. 
Bo choć każda wygrana to przede wszystkim dowód ciężkiej pracy za-
wodnika, to dla nas także dowód na to, że inwestowanie publicznych 
pieniędzy w ogólnodostępny sport ma ogromny sens.

Jeśli są Państwo zainteresowani zapisaniem dzieci do klubów sporto-
wych działających w naszej gminie, prosimy o bezpośredni kontakt z 
przedstawicielami klubu. Lista klubów dostępna jest na stronie www.
tuwiazowna.pl w zakładce NGO Sport. 

Michał Białek
m.bialek@wiazowna.pl 

Rekordowe dofinansowanie
do gminnego sportu

Nazwa zadania Wydatki Rok Zakres 

Rozbudowa infrastruktury sportowej w 
Wiązownie – boisko KS „ADVIT” 

10.000 zł  2016  Przesunięcie boiska treningowego ze względu na wymaganą odległość 
bezpieczną od bramki boiska głównego (przestawienie piłkochwytów, 
ogrodzenia, malowanie słupków, wyrównanie terenu i posianie trawy)

Rozbudowa infrastruktury sportowej w 
Lipowie - boisko „KS Glinianka” 

27.000 zł  2016  Wykonanie studni głębinowej, zakup materiałów do wykonania nawod-
nienia i ogrodzenia boiska, zakup materiałów do otynkowania budynku 

Rozbudowa infrastruktury sportowej w 
Lipowie - boisko „KS Glinianka” 

42.700 zł  2017  Kompletna renowacja boiska (po zryciu przez dziki), zakup tabliczek 
informacyjnych, materiałów na dokończenie ogrodzenia boiska, rozbu-
dowa oświetlenia boiska (oświetlenie II połowy boiska) 

Zagospodarowanie dz. 272 w Rzakcie - 
boisko „LUKS Rzakta” 

12.000 zł  2017  Wykonanie ogrodzenia wokół budynku starej hydroforni (szatnia LUKS 
Rzakta)

Rozbudowa infrastruktury sportowej w 
Lipowie - boisko „KS Glinianka” 

6.435,80 zł  2018  Planowana budowa zbiornika na nieczystości ciekłe dla budynku klubo-
wego KS Glinianka 
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Nie może Cię tu zabraknąć

Możesz pobiec, nie tylko dla wyniku czy zabawy.
Fot. M. Sosnowska

Dołącz do naszej drużyny

Brawa dla wszystkich zawodników

Na zawodach dajemy z siebie wszystko. Fot. K. Sitek

wygrana gkts wiązowna

Wygraliśmy 7:3 z zespołem Spójni Warszawa w meczu 2 ligi mężczyzn. Tym samym kończymy 
pierwszą rundę rozgrywek na 2 miejscu z 1-punktową stratą do pierwszego zespołu Fructoplant 
Gąbin oraz 2-punktową przewagą nad trzecim zespołem Mlexer Elbląg. Miło nam również poin-
formować, że nasz zawodnik Michał MURAWSKI jest liderem rankingu 2 ligi: z 21 zwycięstwami i 1 
porażką co daje 95% skuteczności! W najbliższym czasie czekają nas zmagania podczas Mistrzostw 
Województwa Mazowieckiego, Mistrzostw Polski, półfinał Pucharu Polski MZTS, a także decydująca 
faza rozgrywek II ligi mężczyzn. Poza tym kilkanaście turniejów Grand Prix.                         Kamil Sitek

wiązowscy tenisiści z meDalami 

Tenisistki z Wiązowny wygrały Mistrzostwa Powiatu Otwockiego w tenisie stołowym dziewcząt i 
chłopców szkół gimnazjalnych i 7 klas szkół podstawowych. Ola GOŁĄB, Julia SMOLAK i Wikto-
ria BAJER pokonały w finale drużynę z Józefowa 3:1. Rewelacyjnie wypadli także chłopcy. Nasza 
drużyna uległa tylko rówieśnikom z Józefowa. Bartek KUBLIK, Sebastian KOSTRZYńSKI, Kamil 
DMOWSKI i Patryk WITAN byli naprawdę świetni. To kolejne sukcesy w lokalnym sporcie, który 
ostatnio bardzo szybko u nas się rozwija. Jesteśmy przekonani, że sport młodzieży to inwestycja, 
która zaprocentuje w przyszłości, dlatego w tym roku na dofinansowanie lokalnych klubów spor-
towych przeznaczyliśmy 420 tys. zł. Lista klubów sportowych działających u nas dostępna jest na 
stronie www.tuwiazowna.pl w zakładce NGO Sport. Sprawdź ich ofertę i zapisz swoje dziecko na 
zajęcia.                                               Redakcja

wiązowska Drużyna skautów

Zastępy Orzeł i Puchacz z Federacji Skautów Europy 1 Drużyny Wiązowskiej wraz z zastępem Kruk 
z drużyny z Bemowa spędziły trzy dni w gościnnym ośrodku księży Filipinów w Poświętnem (woj. 
łódzkie). Mimo mroźnej i wietrznej pogody, udało się rozgrzać ciało i ducha podczas gier i zabaw 
oraz samodzielnie przygotowywanych obiadów. Trzej chłopcy z zastępu Puchacz: Jakub CIECIERSKI, 
Wojciech DZIEWULSKI i Benedykt SOKOŁOWSKI złożyli przysięgę wierności oraz otrzymali chusty w 
barwach drużyny. Chłopców w wieku od 12 lat zapraszamy do kontaktu z drużynowym Krzysztofem 
BLANKIEWICZEM tel. 512 105 589.                                    Monika Sokołowska

pobiegniJ Dla rysia

Podczas 38. Półmaratonu Wiązowskiego możesz wziąć udział w akcji charytatywnej „biegnę dla 
Rysia” organizowanej przez Fundację PKO Banku Polskiego. 5,5-letni Rysio w 2014 roku przeszedł 
operację wycięcia guza w dole nadobojczykowym, co spowodowało uszkodzenie splotu ramien-
nego. Rączka chłopca jest wiotka i musi być cały czas w temblaku. W najbliższym czasie plano-
wane są jeszcze operacje, które mają poprawić jej sprawność. Żeby akcja przebiegła pomyślnie 
potrzebujemy zaangażowania przynajmniej 40 osób. Twój mały gest będzie miał wielki wpływ na 
całe życie chłopca! Szczegóły na www.wiazownapolmaraton.pl.                                         Redakcja

korzeniowski i wesołowski pobiegną z nami

Wyjdź na trasę i kibicuj biegaczom. W tym roku na półmaraton i Wiązowską 5-tkę zapisało się ponad 
2500 osób. Wszystkim przyda się wsparcie. Kibice na trasie są nieocenieni. Gdy biegacz opada z sił, 
traci wiarę, wówczas uśmiech, okrzyk, brawa czy zwykłe przybicie piątki może dodać mu dodatko-
wą energię, potrzebną do ukończenia biegu. W 38. Półmaratonie Wiązowskim pobiegnie cztero-
krotny mistrz olimpijski (1996, 2000, 2004), trzykrotny mistrz świata (1997, 2001, 2003), dwukrotny 
mistrz Europy (1998, 2002) Robert KORZENiOWSKi, oraz aktor znany z ról w filmach m. in. takich 
jak: „Jutro idziemy do kina” czy „Dlaczego Nie!” i z licznych seriali – Jakub WESOłOWSKi. Wyjdźcie 
z domu i bądźcie z nami 4 marca!           Redakcja

Skupieni na rozgrywkach. Fot. L. Laszczak

i mieJsce Dla Juniora z wiązowny w szachach szybkich

Przemek LASZCZAK, mieszkaniec Wiązowny, okazał się najlepszym juniorem do lat 18, uplasowu-
jąc się na 3 miejscu w klasyfikacji generalnej. To bardzo dobry wynik rozstawionego dopiero na 
12 miejscu startowym Przemka. Mistrzostwa rozgrywano systemem szwajcarskim na dystansie 9 
rund. Były to Mistrzostwa Powiatu Wołomińskiego w szachach szybkich na rok 2018.                   

Redakcja



Rys. Furtka Wyobraźni

Anna i Katarzyna Jędrzejewskie
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Opowieści bajarza spotkały się z dużym zaciekawieniem. Fot. M. Kopka

Dzieci były pod wielkim wrażeniem magii. Fot. P. Sokół 

Rozwiń pasję swojego dziecka – zapisz je na zajęcia już dziś

To była naprawdę świetna zabawa.
Fot www.bibliotekawiazowna.pl

Weź udział w konkursie i wygraj nagrody

Wspólne świętowanie to tradycja

obchoDy powstania styczniowego

Obchody 155. rocznicy wybuchu powstania styczniowego tradycyjnie zorganizowano 
przy mogile powstańczej w Emowie. Uczestnicy obchodów przemaszerowali z płoną-
cymi pochodniami z klubu „Mlądz” do mogiły powstańców styczniowych z oddziału 
pułkownika Ziemomysła KUCZYKA. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu zapalono znicze 
i złożono wieńce. Było ognisko i pieśni patriotyczne, które skłoniły do chwili zadumy. 
Głównym organizatorem wydarzenia jest od 15 lat PTTK Oddział Otwock. 

Paulina Sokół

„tropy niepoDległości”

Trwa konkurs fotograficzny „Tropy Niepodległości” na fotografię wykonaną na terenie 
powiatu otwockiego. Uczestnicy w jednym kadrze muszą połączyć tradycję, nowo-
czesność i odnieść się do tematów niepodległościowych. Zadanie nie jest proste, ale 
nagrody są naprawdę wysokie: I miejsce - 1500 zł, II miejsce - 900 zł, III miejsce - 600 zł. 
Szczegóły na www.powiat-otwocki.pl.      Redakcja 

niech żyJe bal

 „Jak Karnawał to Karnawał” – pod takim hasłem bawiliśmy się na balu, który 27 stycznia 
odbył się w Duchnowie. Za sprawą książkowej magii i licznych ozdób, biblioteka stała 
się pięknie udekorowaną salą balową. Dziękujemy sołectwu Duchnów za wspaniałą 
współpracę, wszystkim gościom za dobre humory i bajkową zabawę oraz witamy no-
wych czytelników, którzy skorzystali z okazji założenia karty czytelnika.

Marzena Bobrowska

zaJęcia Dla Dzieci i ich roDziców

W Klubie Malucha, który działa przy GOK w Wiązownie we wtorek 27 lutego, godz. 11.30 
-12.30 odbędą się specjalne zajęcia, które poprowadzi: Anna KRZYŻOWSKA. W programie 
niezwykle twórcze warsztaty muzyczno-plastyczne dla najmłodszych, wiele atrakcyjnych 
zabaw stymulujących rozwój dziecka oraz melodii, które rozwiną zmysł artystyczny dziecka 
(rytmiczanki, śpiewanki i zabawy instrumentalne). Koszt uczestnictwa 10,00 zł/dziecko – 
płatność na miejscu, tylko gotówką.                Paulina Sokół

baśnie inDiańskie w bibliotece

W bibliotece w Wiązownie po raz kolejny gościliśmy Szymona GÓRALCZYKA z grupy 
„Karawana Opowieści”. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy akcji „Ferie Blisko Domu”. 
Nasz gość wprowadzając nas w klimat indiańskiego życia rozpoczął od opowieści o 
stworzeniu świata i o tym skąd wziął się ogień. To było kilkadziesiąt minut spędzonych 
z bajarzem, który przeniósł dzieci w zupełnie inny świat. Doskonała rozrywka i nauka. 
Niezapomniany klimat.                                                  Marzena Kopka

pokaz iluzJi w woli karczewskieJ

Płonące dolary oraz królik z kapelusza – to wszystko, na własne oczy podziwiała pu-
bliczność Domu Kultury „Nad Świdrem” podczas pokazu iluzji. To niezwykła forma roz-
rywki, która pobudza zmysły, rozwija wyobraźnię. Po pokazie były warsztaty dla naj-
młodszych. Dzieci nauczyły się kilku tricków iluzjonistycznych. Wieczór pełen magii i 
zagadek zachwycił nawet sceptyków.            Redakcja
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Chrzanowska wkrótce 
błogosławioną

Hanna CHRZANOWSKA, wnuczka Karola 
SZlENKiERA, współwłaściciela wiązowskie-
go pałacu, a następnie właściciela folwarku 
Mieczysławów i budowniczego willi Mieczy-
sławów (obecnie ul. Parkowa 1), w kwietniu 
zostanie wyniesiona na ołtarze.

CHRZANOWSKA (7.10.1902-29.04.1973) zwią-
zana jest z terenem naszej gminy poprzez 
chrzest, którego w wiązowskim kościele pod 
wezwaniem św. Wojciecha udzielił jej 23 
czerwca 1903 roku proboszcz parafii, ksiądz 
Hipolit ROSTKOWSKI. We wczesnym dzieciń-
stwie przebywała wielokrotnie w Wiązownie, 
gdzie dziadkowie mieli letni dom, w którym 
pod opieką babci i matek chętnie bawiły dzie-
ci z całej, dużej rodziny. 

W okresie międzywojennym Hanna CHRZA-
NOWSKA dzieliła czas między Kraków i War-
szawę. W Krakowie osiedli w 1910 roku jej 
rodzice. Hanna ukończyła tam szkołę średnią 
(1920) i tam rozpoczęła pracę zawodową po 
ukończeniu Warszawskiej Szkoły Pielęgniar-
stwa. W Warszawie mieszkała rodzina ze stro-
ny matki. Tu Hanna zdobyła zawód (1924), tu 
też pracowała jako asystentka dyrektorki War-
szawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, Zofii SZLEN-
KIERÓWNY (swej ciotki, 1931-1933). Aktywnie 
uczestniczyła w samoorganizowaniu się śro-
dowiska pielęgniarskiego, debiutowała jako 

autorka wierszy i powieści (pod pseudoni-
mem „Agnieszka OSIECKA”). 
 
Czas wojny spędziła w Krakowie, pracując w 
Polskim Komitecie Opiekuńczym, w Sekcji 
Pomocy Wysiedlonym. W tym okresie straciła 
bardzo wielu bliskich m.in. ukochaną ciotkę 
Zofię (1939, Warszawa), ojca (1940, Sach-
senhausen) i brata (1940, Katyń). Po wojnie 
pozostała w Krakowie. Zajmowała się przede 
wszystkim otwartą opieką zdrowotną, tzn. 
opieką nad ciężko chorymi poza szpitalami, 
początkowo jako kierownik szkolenia w ko-
lejnych, reformowanych szkołach pielęgniar-
skich. Instruktorki i uczennice tych szkól w 
ramach praktyk odwiedzały chorych. Gdy w 
1958 roku została przeniesiona na emeryturę, 
poświęciła się całkowicie pielęgniarstwu do-
mowemu i organizacji opieki nad chorymi w 
domach. 

W 2000 roku kapituła Medalu Pamiątkowe-
go „Wiązowna 2000” wyróżniła śp. Hannę 
CHRZANOWSKĄ, uzasadniając swą decyzję: 
w najwyższym uznaniu dorobku i postawy 
życiowej Służebnicy Bożej z Wiązowny. Medal 
z rąk wójta gminy wiosną 2001 roku odebrała 
jej kuzynka, Anna SZLENKIEROWA. 

Hanna CHRZANOWSKA była ostatnią właści-
cielką wiązowskiej posiadłości SZLENKIERÓW. 

Resztkę rodzinnego majątku, willę (z loka-
torami), zabudowania gospodarcze, ziemię 
orną i sad, w sumie około 25 ha, sprzedała na 
przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Zmar-
ła 29 kwietnia 1973 roku. Została pochowana 
w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Rako-
wickim w Krakowie.  

W 1995 roku pielęgniarki krakowskie, skupio-
ne w Katolickim Stowarzyszeniu Pielęgniarek 
i Położnych, zwróciły się do księdza kardy-
nała Franciszka MACHARSKIEGO z prośbą o 
wszczęcie procesu kanonizacyjnego Hanny 
CHRZANOWSKIEJ. Proces został otwarty w li-
stopadzie 1998 roku i zamknięty na szczeblu 
diecezjalnym w grudniu 2002 roku. W 2017 
roku Watykan uznał Służebnicę Bożą Hannę 
CHRZANOWSKĄ za godną miana Błogosła-
wionej.

Obecnie doczesne szczątki Hanny CHRZA-
NOWSKIEJ znajdują się w kościele św. Mi-
kołaja w Krakowie, przy ul. Kopernika 9. 28 
kwietnia 2018 roku o godzinie 10.00, w Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich 
Łagiewnikach, podczas uroczystej mszy świę-
tej, Służebnica Boża Hanna CHRZANOWSKA 
zostanie wyniesiona na ołtarze. 

Alicja Dybkowska – Purwin

Hanna w pracy. Fot. www.hannachrzanowska.pl
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Drugi w historii naszej gminy integracyjny bal karnawałowy za 
nami! Organizatorzy - Stowarzyszenie „Jesteśmy!”, Dzienny Dom 
Opieki „Senior-WiGOR” oraz GOK przygotowali cudowną imprezę, 
na której wspaniale bawili się seniorzy, osoby z niepełnosprawno-
ścią i zaproszeni goście.

W karnawałowo udekorowanej sali niepodzielnie rządził DJ Marcin 
GĘSINA. Pan Marcin jest z nami drugi raz za darmo! Imponująco wy-
glądał bufet pełen pyszności podarowanych przez Hotel Brant. Dosko-
nałe bigosy przygotowane przez WTZ-y z Radiówka i z Michalina ser-
wowali niezastąpieni wolontariusze Mirosława i Tomasz UŚCIńSCY. Nie 
można zapomnieć o kanapkowym popisie seniorów i wolontariuszy z 
Centrum Wolontariatu w Radiówku.

Wolontariuszom dziękujemy za wspólną zabawę i pomoc podczas 
balu. Wspomnienie balonów, serpentyn, wybuchowych confetti, mu-
zyki, tańców i uśmiechu pozostanie w pamięci balowiczów do przy-
szłego roku.  

Waldemar Burtkiewicz

Hanna w pracy. Fot. www.hannachrzanowska.pl

Bibliotekarze polecają

John irving „uwolnić 
niedźwiedzie”  
                                           
Książka jest debiutem literac-
kim IRVINGA. Sednem opowie-
ści jest historia GRAFFA, stu-
denta, który oblał egzaminy. 
Jako remedium na to, zaserwo-
wał sobie szaloną podróż mo-
tocyklem. Towarzyszem podró-
ży jest przypadkowo poznany 
mechanik samochodowy - fi-
lozof, który staje się przewod-
nikiem. Udziałem mężczyzn są 
niesamowite przygody. Jed-
nych mogą one śmieszyć, in-
nych dziwić.

Kazuoishiguro „Nokturny. 
Pięć opowiadań o muzyce 
i zmierzchu” 

Książka laureata literackiej Na-
grody Nobla 2017. Oblewana 
łagodnym światłem Wenecja, 
gwarny Londyn, ekskluzyw-
ny hotelu w Beverly Hills stają 
się sceną wydarzeń, na której 
pojawiają się - marzyciele, mu-
zycy, blaknące gwiazdy estra-
dy. Autor opowiada o życiu i 
jego wartości, o poszukiwaniu 
sensu i porządku w przemija-
jącym świecie. Wspólną cechą 
„nokturnów” jest ich lekkość i 
humor.  

Krzesimir Dębski „Nic nie 
jest w porządku. Wołyń – 
moja rodzinna historia” 

Krzesimir DĘBSKI, znany kom-
pozytor, przez całe życie żył w 
cieniu rzezi wołyńskiej. Jego ro-
dzice cudem uratowali się z po-
gromu, jaki urządzili Ukraińcy z 
UPA we wsi Kisielin i okolicach, 
gdzie zginęło okrutną śmiercią 
kilkudziesięciu Polaków. Rela-
cje świadków tej rzezi, w tym 
rodziców Krzesimira DĘBSKIE-
GO, są wstrząsającym świadec-
twem ludobójstwa. 
 

Książka dostępna w filii bibliote-
ki w Gliniance. 

Książka dostępna w filii bibliote-
ki w Duchnowie. 

Książka dostępna w bibliotece
w Wiązownie.

Bal rozpoczął się polonezem

Wyjątkowy bal 
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Będzie się działo

27.02.2018 r. godz. 11:30 – 12:30 
Smyk w ruchu i w skupieniu. Zajęcia dla najmłodszych dzieci i ich mam w 
Klubie Malucha. Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie. Koszt uczestnictwa 
10,00 zł/dziecko – płatność na miejscu, tylko gotówką. Kolejne spotkania 13, 
27 marca 2018 r.  

28.02.2018 r. godz. 9:00 – 15:00
Spotkanie z okazji Dnia Pamięci żołnierzy Wyklętych. Żywa lekcja historii. 
Szkoła Podstawowa w Gliniance.

02.03.2018 r. godz. 15:00-19:00
iV Turniej Szachowy o Puchar św. Floriana. Szkoła w Gliniance. Turniej dla 
dzieci klas I-VI i młodszych ze Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Gliniance 
oraz 6-osobowych reprezentacji z pozostałych szkół podstawowych klas I-VI z 
Malcanowa, Wiązowny i Zakrętu.

03.03.2018 r.
155. rocznica Bitwy pod Porębami. Upamiętnienie potyczki powstańczego 
oddziału partyzantów pod dowództwem płk. Ziemomysła Kuczyka z wojskiem 
rosyjskim.
Program:
11:00 część oficjalna przy Kapliczce w Porębach
11:30 Przemarsz historyczny

Szczegóły na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie: www.gok-wia-
zowna.pl.

38. Półmaraton Wiązowski – 
utrudnienia w ruchu 

4 marca po raz 38 zawodnicy staną na 
starcie Półmaratonu Wiązowskiego. Nasza 
impreza biegowa cieszy się nieustającą 
popularnością. W związku z organizacją 
biegów czasowo będziemy musieli zmienić 
organizację ruchu.

Półmaraton odbędzie się na trasie: start ul. 
Kościelna przy szkole w Wiązownie, następnie 
ulicami Pęclińską i Projektowaną do Żanęcina, 
a potem przez Dziechciniec, Malcanów, Lipo-
wo do centrum Glinianki. Powrót odbędzie się 
przez miejscowości Glinianka, Lipowo, Malca-
nów, Dziechciniec, Pęclin do mety przy szkole 
w Wiązownie.

Podczas trwania Półmaratonu zamknięte 
będą dojazdy do trasy biegu na całej długości. 
Na skrzyżowaniach dróg publicznych usta-
wione będą posterunki policji, a na bocznych

drogach dojazdowych patrole ochotniczych 
straży pożarnych oraz żandarmerii wojskowej. 

W godzinach od 07:30 do 15:30 ruch na ul. Ko-
ścielnej na odcinku od restauracji „Mazowsze” 
do ul. Pęclińskiej będzie zamknięty. Dojazd 
do Kościoła będzie od ul. Duchnowskiej i ul. 
Kąckiej. Ponadto w godzinach trwania biegu 
autobusy linii 720 i L20 kursować będą nastę-
pująco: 

Skrócenie jednego kursu autobuso-
wego linii 720 tam i z powrotem na 
trasie Wiązowna – Rzakta, wyjazd z 
Wiązowny godz. 12:22, wyjazd z Rzak-
ty godz. 12:59 w dniu 4 marca 2018 r. 
Kurs autobusowy będzie kończył i za-
czynał swój przejazd na pętli autobu-
sowej w Wiązownie.

Skierowanie objazdem przez Radiówek 
– Żanęcin - Rzakta, trzech kursów auto-
busowych linii 720 na trasie Wiązowna – 
Rzakta: wyjazd z Wiązowny godz. 09:42, 
12:22 i 14:52 oraz czterech kursów na tra-
sie Rzakta – Wiązowna: wyjazd z Rzakty 
godz. 07:39, 10:22, 12:59 i 15:29. 

Prosimy o ograniczenie poruszania się pojaz-
dami mechanicznymi po trasie półmaratonu, 
a w razie konieczności o zmniejszenie pręd-
kości, zachowanie szczególnej ostrożności 
wobec zawodników i zastosowanie się do po-
leceń policji i służb porządkowych.

Szczegółowych informacji udziela Michał BIA-
ŁEK, tel. 22 512 5 838, email: m.bialek@wia-
zowna.pl. 
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04.03.2018 r. godz. 18:00
Koncert Charytatywny dla Rysia. Hotel Brant, Maj-
dan ul. Równa 20. W programie koncert Grzegorza 
TURNAU, wyjątkowy kabaret z udziałem przedstawi-
cieli urzędu i jednostek organizacyjnych oraz liczne 
licytacje na rzecz chorego chłopca.

26.03.2018 r. godz. 19:00
Wernisaż wystawy fotograficznej uczestników 
sekcji fotograficznej GOK 2017/2018. Gminny 
Ośrodek Kultury w Wiązownie. Wstęp wolny.

04.03.2018 r. godz. 09:00-16:00
38. Półmaraton Wiązowski. Start, meta oraz miasteczko biegowe zlokalizowa-
ne będą przy Szkole Podstawowej w Wiązownie. Siedem biegów dla każdego, 
w każdym wieku, w tym dla najmłodszych. Szczegółowe informacje na temat 
biegu znajdą Państwo pod adresem: www.wiazownapolmaraton.pl.



To już drugi tego typu koncert charytatywny w naszej gminie. Po raz kolejny pomożemy w ten sposób bohaterowi 
gminnej akcji „Świąteczna radość pomagania”. 

W tym roku pomagamy Rysiowi NAWROCKIEMU z Emowa. Chłopiec potrzebuje serii skomplikowanych operacji, które mają 
szansę uratować jego lewą rękę.

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie przygotowuje specjalnie na tę okazję kabaret z udziałem przedstawicieli gminy i jedno-
stek organizacyjnych. Przedstawienie odbędzie się tylko raz, właśnie podczas koncertu. Do wylicytowania będą różne przed-
mioty podarowane przez darczyńców – akcesoria sportowe z autografami sportowców, rzeźby, obrazy, zdjęcia, przedmioty 
użytkowe, a także vouchery do restauracji czy na zabiegi kosmetyczne. W tym roku będzie licytowany medal taty Rysia za udział 

w misji w Afganistanie V i VI zmiany 
NATO ISAF AFGANISTAN. Specjalnie dla 
Rysia zagra niezwykły kompozytor, pio-
senkarz i pianista, autor tekstów, aran-
żer – Grzegorz TURNAU.

Koncert odbędzie się 4 marca 2018 
roku (niedziela) w Hotelu Brant w Maj-
danie przy ul. Równej 20.

Cegiełki upoważniające do wstępu 
na koncert dostępne są w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Wiązownie przy ul. 
Kościelnej 41, w Bibliotece Gminy Wią-
zowna mieszczącej się pod tym samym 
adresem i filiach biblioteki: w Duchno-
wie przy ul. Wspólnej 157 i w Gliniance 
przy ul. Napoleońskiej 46c. Poza tym 
cegiełki można nabyć wpłacając daro-
wiznę na konto Fundacji. Szczegóły na 
www.tuwiazowna.pl.

Dochód ze sprzedaży cegiełek zostanie 
przekazany na konto Fundacji Otwarte 
Ramiona na potrzeby Rysia NAWROC-
KIEGO.

W ubiegłym roku w czasie podobnego 
koncertu pomagaliśmy innemu chore-
mu chłopcu - Teodorowi GÓRSKIEMU. 
Zebraliśmy wtedy ponad 48 tys. zł. W 
tym roku na naszą pomoc czeka Rysio. 
Zróbmy to razem!
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Grzegorz Turnau
dla Rysia 
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