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Władze gminy Wiązowna zadba-
ły o  rozszerzenie współpracy na li-

nii przedsiębiorcy – samorząd poprzez 
wspieranie rozwoju istniejących firm. Jed-
nym z  podjętych kroków jest powołanie 
Koordynatora ds. współpracy z  przedsię-
biorcami, dzięki któremu obie strony mo-
gą poznać swoje oczekiwania i wypraco-
wać optymalny model funkcjonowania.

Koordynator, powołany w Wydzia-
le Urbanistyki urzędu gminy, zajmuje 
się wnioskami przedsiębiorców, firm 
deweloperskich, spółek oraz pełno-
mocników PGE Dystrybucja S.A. i  PSG 
Sp. z o. o. Nie tylko prowadzi, ale i nad-
zoruje całe postępowanie administra-
cyjne, pilnując terminów. Oczywiście, 
jego działania muszą pozostawać 
w zgodzie z obowiązującymi przepisa-
mi. Jednak tam, gdzie jest to możliwe 
usprawnia współpracę nie tracąc czasu 

na zbędną biurokrację, co tworzy przy-
jazną atmosferę do działania.

Działania koordynatora polegają 
przede wszystkim na doradztwie w za-
kresie właściwego określenia przed-
miotu inwestycji, a to prowadzi do 
uproszczenia procedury wydania de-
cyzji i  przyspieszenia całego procesu 
inwestycyjnego. Przeprowadza też wy-
wiad środowiskowy z  inwestorem do-
tyczący planowanego przedsięwzięcia, 
mający na celu ustalenie, czy nie są wy-
magane dodatkowe uzgodnienia czy 
decyzje innych instytucji (postępowa-
nie środowiskowe, decyzje zwalniające 
z zakazu realizacji planowanego przed-
sięwzięcia na terenach zalewowych lub 
na terenach Natura 2000). Wymagania 
te są weryfikowane przed rozpoczę-
ciem procesu, co znacząco upraszcza 
procedurę i pozwala oszczędzić czas.

zAPrOSzENiE

III FORUM 
GOSPODARCZE 

GMINY WIĄZOWNA

10 grudnia 2015 r., 
godz. 17.00 

Sala bankietowa RAJ 
Dziechciniec, 

ul. Majowa 164

Zaproszenia do odbioru 
w urzędzie gminy, pok. 001

Prosimy o potwierdzenie 
obecności do dnia 01.12.2015 r.

e-mail: a.galkowska@wiazowna.pl 
tel. 22 512 58 05

Gmina przyjazna 
przedsiębiorcom
Dla tworzenia optymalnych warunków do rozwoju biznesu największe znaczenie ma sto-
sunek władz lokalnych do przedsiębiorców. Nowoczesny samorząd współpracuje z pod-
miotami gospodarczymi i zachęca do uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. 

inwestorzy zagraniczni mogą li-
czyć także na pomoc związaną z  tak 
błahą sprawą, jak zmiana we wniosku 
parametrów inwestycji lub samo jego 
wypełnienie.

Poprzez takie działania koordyna-
tor zachęca przedsiębiorców do inwe-
stowania na terenie naszej gminy.

Dzia ła lność  miejscow ych f i rm 
sprzyja integracji środowiska przed-
siębiorców z władzami samorządowy-
mi i  zachęca do wspólnego poszuki-
wania rozwiązań problemów lokalnej 
społeczności. Przedsiębiorcy sprawu-
ją mecenat nad imprezami i  festyna-
mi organizowanymi w gminie. Chętnie 
pokazują na nich materiały reklamo-
we, a  przede wszystkim finansowo 
wspierają imprezy kulturalne.

W  gminie Wiązowna stworzono 
platformę porozumienia między śro-
dowiskiem lokalnego biznesu i  wła-
dzami gminy, co usprawnia pracę 
władz, a  przedsiębiorcom ułatwia po-
dejmowanie decyzji. ◘

Maciej Nejman, Małgorzata Kąkol
m.nejman@wiazowna.pl, m.kakol@wiazowna.pl
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UWAGA!
ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO!

Szanowni Państwo, 
Informujemy, że z dniem 1 października 2015 roku 

zostały wprowadzone indywidualne numery 
kont bankowych dla odbiorców wody i dostawców ścieków 

do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie.

W związku z tym, uprzejmie prosimy 
o zwrócenie szczególnej uwagi i dokonywanie 
wpłat na numer konta wskazany na fakturze.

Jednocześnie informujemy, że wpłaty które wpłyną 
na dotychczasowy numer konta, zostaną prawidłowo zaksięgowane.

Dyrektor ZWiK – Janusz Chaber

O głOszenie

Zmiany w rozkładzie 
jazdy linii L20
Po uzgodnieniach z  Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie, 

Miastem Otwock oraz firmą Stalko z dniem 02.11.2015 r. wprowa-
dzone zostały zmiany w rozkładzie jazdy linii L20.

Dodaliśmy pięć nowych kursów w ciągu dnia roboczego oraz do-
stosowaliśmy popołudniowe kursy do godzin lekcyjnych, by skorelo-
wać je z powrotami uczniów ze szkół.

Szczegółowy rozkład jazdy linii L20 oraz pozostałych linii obsługują-
cych teren naszej gminy znajduje się na stronie www.ztm.waw.pl. ◘

Michał Białek
m.bialek@wiazowna.pl
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Irena Nowak – magister teologii. Członkini koła Gospodyń 
wiejskich w  Gliniance. Pracuje w  Zespole Szkół w  Hucie 
Mińskiej. Funkcję radnej gminy wiązowna pełni po raz 
trzeci. Prywatnie szczęśliwa żona, mama i  babcia trzech 
wspaniałych wnuków, mająca różnorodne zainteresowania 
– od tradycji i kultury ludowej, przez dobrą piosenkę pop, po 
górskie wędrówki, podczas których wypoczywa i nabiera siły.

Nauczycielka, radna, członkini koła Gospodyń wiejskich w Gliniance. aktywnie przyczynia się do propagowania 
folkloru i podtrzymywania tradycji regionu.

„Nie samym 
chLebem 
cZłowiek 
żyje”

Jest jedną z tych osób, które mają tak wielki wkład w rozwój 

inicjatyw kulturalnych w naszej gminie. Od ponad 10 lat aktywnie 

działa w Kole Gospodyń Wiejskich w Gliniance, wkładając wiele 

serca i wysiłku w kultywowanie i promocję tradycji ludowej regionu. 

O doświadczeniach zdobytych w trakcie trzech ostatnich kadencji, 

rozmawiamy z zastępcą przewodniczącej rady gminy – Ireną NOWAK.

Jest Pani radną od 2006 r., czyli 
trzecią kadencję. Jaki jest sposób na 
utrzymanie zaufania wyborców? Ja-
ka jest recepta na to, by pierwsza ka-
dencja w Radzie Gminy nie okazała 
się jednocześnie ostatnia?

„Sposób” … jakoś nie pasuje mi to okre-
ślenie, bo nigdy nie uciekałam się do żadnych 
sposobów. Zawsze przyświecała mi jedna 
zasada: szczerość i otwartość w kontaktach 
z ludźmi i to niezależnie, czy z moimi wybor-
cami, czy też nie. Staram się także, by na ile 
to jest możliwe, pomagać w rozwiązywaniu 
problemów mieszkańców, zaradzić różnym 
trudnym sytuacjom. Trzeba zawsze pamię-
tać, że nikt nie ma przysłowiowego monopo-
lu na wszelką mądrość i wiedzę. Należy słu-
chać głosu ludzi i pamiętać, że to my, radni, 
mamy im służyć, my ich reprezentujemy.

Jednocześnie nie można myśleć tylko 
i wyłącznie o swoim okręgu wyborczym, ale 
musimy patrzeć całościowo i perspektywicz-
nie na naszą gminę. Ponadto bardzo ważna 
jest umiejętność współpracy z  pozostałymi 
radnymi. Myślę, że to zaufanie, jakim kolej-
ny raz obdarzyli mnie mieszkańcy, ma swo-
je podstawy w tym, co do tej pory udało się 
zrobić dla naszych miejscowości.

Myślę, że wiele osób interesuje, jak oce-
nia Pani pracę radnej z perspektywy czasu, 
minionych dwóch kadencji. Czy to jest to, 
czego się Pani spodziewała? Czy coś Panią 
zaskoczyło?

Istotnie, dwie poprzednie kadencje, to 
powiem wprost: dwa różne światy. Najpierw 
dosyć ostry start, dużo inwestycji zwłaszcza 
drogowych i nie tylko, wielkie plany, cały czas 
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w podziękowaniu za wieloletnie zaangażowanie i działania na rzecz społeczności lokalnej i samorządu gminnego 
radna została odznaczona tytułem „Zasłużony dla gminy wiązowna”. Czerwiec 2015 r.

coś się działo, dużo pracy, ale i  satysfakcja. 
Później, niestety, regres i mimo tego, że pra-
cy też było wiele, to efekty marne. Ale to już 
było, minęło i nie wracajmy do roztrząsania 
tamtego czasu. Jesteśmy tu i teraz. Trzecia ka-
dencja, jak do tej pory charakteryzuje się tym, 
że jest konkretny pomysł na przyszłość gmi-
ny, konkretna wizja, która stopniowo jest re-
alizowana. Bardzo cieszy mnie to, że wszyscy 
radni doskonale się rozumieją, że problemy 
rozwiązywane są bez jakiś niepotrzebnych 
emocji i starć. Poza tym bardzo dobrze ukła-
da się współpraca między urzędem a radny-
mi. Przygotowywane projekty uchwał są ro-
bione rzetelnie, a  nie na „kolanie”. Również 
mieszkańcy bardzo dobrze oceniają skutecz-
ność rady i wójta oraz sprawny przebieg sesji.

Obecnie zasiada Pani w skła-
dzie dwóch komisji: Oświaty, Kultu-
ry, Sportu i Spraw Społecznych oraz 
Komisji Gospodarczej. Działalność, 
której z nich jest dla Pani najbliższa?

Praca zarówno w  jednej, jak i  w  drugiej 
jest dla mnie bardzo ważna. W  oświatowej 
– z racji wykonywanego zawodu, wrażliwo-
ści na potrzeby ludzi. Tu również pojawiają 
się bliskie memu sercu sprawy szeroko rozu-
mianej kultury, dziedzictwa lokalnego, re-
kreacji i sportu, bo wiem, że alternatywą dla 
młodego pokolenia może być właśnie sport, 
różne zajęcia pozalekcyjne, które powinny 
odbywać się w  świetlicach wiejskich. Nato-
miast komisja gospodarcza – to tak, jak we 
własnym gospodarstwie domowym, trzeba 
o wszystko dbać, czy to o budynki, czy o po-
rządek na podwórku, tak zadaniem tej komi-
sji jest między innymi dbanie o należyty stan 
gminnych obiektów kubaturowych, czy też 
utrzymanie dróg. Przyznam, że to nie lada 
wyzwanie, bo doskonale wiemy, jakie mamy 
drogi na terenie gminy i chociaż ich stan z ro-
ku na rok się poprawia, to daleko nam jeszcze 
do ideału. Mieszkańców nie bardzo interesuje 
to, czy droga przy której mieszkają bądź jeż-
dżą, jest gminna, czy też powiatowa. Każdy 
wychodzi z założenia, i słusznie, że płaci po-
datki, i  chce poruszać się swoim pojazdem 
po dobrej, bezpiecznej drodze. Stąd też, na ile 
to możliwe, staramy się przeznaczać jak naj-
więcej funduszy na nasze drogi, a także prze-
kazujemy naprawdę duże kwoty dotacji dla 
powiatu na poprawę stanu dróg, na projek-
towanie i  budowę chodników, by poprawić 
bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza dzieci. 
Pewnie, że chciałoby się więcej i  prędzej, ale 
budżet jest ograniczony, a wydatków dużo.

Jakich konkretnych działań 
w tym zakresie mogą spodziewać 
się mieszkańcy?

Na pewno nadal będziemy współpra-
cować z  powiatem i  dofinansowywać re-
monty i budowy dróg powiatowych na tere-
nie naszej gminy, bo wiemy, że to działanie 

na rzecz naszych mieszkańców, dla dobra 
wszystkich. Będziemy też inwestować w na-
sze gminne drogi, bo potrzeby są jeszcze du-
że. Ponadto już wszyscy pewnie słyszeli, że 
rada upoważniła Wójta do podjęcia działań 
zmierzających do rozbudowy i  moderniza-
cji między innymi naszych szkół w  ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jest Pani aktywną działaczką 
Koła Gospodyń Wiejskich w Gli-
niance. W jaki sposób przekłada 
się to na postrzeganie przez Panią 
rozwoju kultury?

Owszem, jestem związana z  KGW od 
ponad dziesięciu lat. W tym czasie w wyniku 
oddolnych inicjatyw i wsparcia władz gminy 
trochę w kulturze się ruszyło, np. nastąpił re-
mont naszej Izby Regionalnej, zawiązało się 
Stowarzyszenie Miłośników Tradycji i  Kul-
tury Ludowej „Wawrzynioki”, odrodziła się 
tradycja obchodów święta plonów, nastąpi-
ła promocja lokalnego produktu, jakim jest 
sójka, poprzez coroczne wrześniowe „Świę-
to sójki glinieckiej”. Zainicjowany został i od 
trzech lat jest obchodzony Dzień Kobiet 
Wiejskich. Powstało również wiele świetlic, 
w tym Wiejski Dom Kultury „Nad Świdrem” 
w  Woli Karczewskiej, gdzie prowadzone 
są różne zajęcia. Utworzona także została 
Gminna Rada Seniorów, w  której seniorzy 
zaczęli z wigorem działać, co bardzo cieszy. 

Jednak z  rozmów z  mieszkańcami wynika, 
że oczekiwania są większe.

Oczekiwania różnych środowisk 
w kwestii finansowania polityki kul-
turalnej, są skrajnie różne. Jak wo-
bec tej polaryzacji władze gminy po-
winny się zachowywać?

Kwestia łożenia na kulturę ma swoich 
zwolenników i  przeciwników. Jednak po-
winniśmy pamiętać, że nie samym chle-
bem żyje człowiek. Bardzo ważne są np. do-
bre drogi, ale nie mniej ważny powinien być 
rozwój duchowy człowieka, rozwijanie pa-
sji i talentów zarówno dzieci, młodzieży, jak 
i  dorosłych oraz integracja lokalnego śro-
dowiska. Należy także dbać o  infrastruktu-
rę, bo jak wiemy kultura to materialny i du-
chowy dorobek ludzkości. Wspomniałam, że 
oczekiwania mieszkańców są większe co do 
np. zajęć świetlicowych. Powinniśmy wyjść 
naprzeciw mieszkańcom oferując większą 
liczbę i różnorodność zajęć. Warto przy tym 
skorzystać z naszego, lokalnego potencjału. 
Zdolnych, chętnych do działania „zapaleń-
ców” w  naszej gminie nie brakuje. Słuchaj-
my głosu społeczeństwa, które wie, czego 
chce, wspierajmy lokalne działania i oddol-
ne inicjatywy, a  wtedy więcej ludzi poczuje 
się docenionymi i zadowolonymi, czego so-
bie i wszystkim życzę. ◘

Rozmawiała Małgorzata Kąkol
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102.XV.2015
z 29.09.2015 r.

ws. zmian w  Uchwale Nr 15.III.2014 Rady 
Gminy Wiązowna z  dnia 22 grudnia 2014 
r. – Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna 
na 2015 rok, z późn. zm.

103.XV.2015
z 29.09.2015

ws. zmian w  Uchwale Nr 14.III.2014 Rady 
Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Wiązowna na lata 2015-2029, 
z późn. zm.

104.XV.2015
z 29.09.2015

ws. nadania nazwy ulicy ogólnie dostęp-
nej, położonej w  obrębie geodezyjnym 
Duchnów

105.XV.2015
z 29.09.2015

ws. nieskorzystania z  prawa pierwokupu 
nieruchomości położonej w obrębie geode-
zyjnym Emów, gmina Wiązowna

106.XV.2015
z 29.09.2015

ws. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego p.n. „Mienia- Etap III”

107.XV.2015
z 29.09.2015

ws. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego p.n. „Wiązowna Kościelna 
– Gródek bis”

108.XV.2015
z 29.09.2015

ws. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego p.n. „Duchnów – Centrum 
Handlowe”

109.XV.2015
z 29.09.2015

ws. utworzenia Dziennego Domu „Senior-
-WIGOR” w Woli Karczewskiej oraz przyjęcia 
statutu tej jednostki

110.XV.2015
z 29.09.2015

ws. ustalenia szczegółowych zasad po-
noszenia odpłatności za pobyt w  Dzien-
nym Domu „Senior-WIGOR” w  Woli Kar-
czewskiej

111.XV.2015
z 29.09.2015

ws. wyrażenia zgody na podjęcie działań 
zmierzających do przygotowania i przepro-
wadzenia projektu „Systemowej moderni-
zacji obiektów gminnych przy wykorzysta-
niu odnawialnych źródeł energii w formule 
partnerstwa publiczno -prywatnego”

112.XV.2015
z 29.09.2015

ws. uzgodnienia realizacji inwestycji w  od-
niesieniu do pomnika przyrody

113.XV.2015
z 29.09.2015

ws. zasad przyznawania diet oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowej przewodniczą-
cym organów wykonawczych jednostek po-
mocniczych Gminy Wiązowna

114.XV.2015
z 29.09.2015

ws. zmiany uchwały Nr 87.XIII.2015 Rady 
Gminy Wiązowna z  dnia 30 czerwca 2015 
r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
dla Powiatu Otwockiego na modernizację 
drogi powiatowej nr 2705W we wsi Kąck 
i budowy trzech peronów przystankowych 
oraz chodnika w pasie drogi powiatowej nr 
2710W i 2706W

115.XV.2015
z 29.09.2015

ws. uznania za park gminny terenu położo-
nego w Radiówku i wprowadzenia Regula-
minu korzystania z parku gminnego

116.XV.2015
z 29.09.2015

ws. rozpatrzenia skargi

117.XV.2015
z 29.09.2015

ws. wyrażenia zgody na przystąpienie Gmi-
ny Wiązowna do projektu realizowanego 
przez Samorząd Województwa Mazowie-
ckiego w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckie-
go 2014-2020 pn.: „Regionalne partner-
stwo samorządu Mazowsza dla aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w  zakresie 
e-administracji i geoinformacji”

Bolesławów:

Budowa oświetlenia w ul. Młynarskiej 
– zadanie zakończone

Boryszew:

Budowa kanalizacji sanitarnej 
(Wiązowna – Duchnów) 
– zadanie zakończone

Zakup pompowni terenowych i budowa 
odgałęzień sieci kanalizacyjnej 
(Boryszew – Stefanówka – Duchnów) 
– termin realizacji zadania XI 2015

Przebudowa drogi gminnej 
(od kapliczki do drogi 721) – projekt 
– trwają prace projektowe

Zagospodarowanie terenu wokół 
świetlicy – zadanie zakończone

Modernizacja zastawki na Kanale 
Boryszewskim – zadanie zakończone

Czarnówka:

Budowa chodnika 
przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 
– pomoc finansowa dla Powiatu 
Otwockiego – zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Lawendowej – termin realizacji 
zadania do połowy listopada

Remonty ul. Akacjowej i Lawendowej 
– zadanie zakończone

Remont wylotu kolektora wodnego 
– zadanie zakończone

Duchnów:

Budowa kanalizacji sanitarnej 
– projekt – trwają prace projektowe, 
termin realizacji VI 2016

Budowa kanalizacji sanitarnej 
(Wiązowna – Duchnów)  
– zadanie zakończone

Zakup pompowni terenowych i budowa 
odgałęzień sieci kanalizacyjnej 
(Boryszew – Stefanówka – Duchnów) 
– termin realizacji zadania XI 2015

stan zaawansowania 
inwestycji 

w gminie Wiązowna
Z prac Rady Gminy
Na XV sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się 29 września br., rozpatrzono 16 projek-
tów uchwał, w  tym aż 3 w  sprawach bardzo ważnych dla mieszkańców Duchnowa, Kącka 
i Wiązowny - planów zagospodarowania przestrzennego pn. „Mienia Etap III”, „Wiązowna 
Kościelna - Gródek bis” i „Duchnów – Centrum Handlowe”.

Zmiany budżetowe
zmiany w Uchwale budżetowej oraz 

Wieloletniej Prognozie Finansowej wy-
nikają z kontynuacji działań inwestycyj-
nych w bieżącym roku.

Uchwalono miejscowe plany
rada uchwaliła trzy Miejscowe Plany 

zagospodarowania Przestrzennego:
1. Plan „Duchnów – Centrum Handlo-

we” pozwoli na budowę drugiego po 
Góraszce centrum handlowego na te-
renie gminy. Planem objęta jest część 
miejscowości Duchnów. Dzięki tej 
uchwale inwestor będzie mógł rozpo-
cząć prace związane ze stworzeniem 
dokumentacji niezbędnej do budowy. 
Mające powstać w  Duchnowie cen-
trum handlowe to inwestycja bardzo 
korzystna. W Centrum znajdzie zatrud-
nienie ok. 1500 osób, a okoliczne firmy  
będą naturalnym rynkiem kooperan-
tów. Po drugie, wraz z węzłem drogo-
wym „Konik” i  odcinkiem autostrady 
A2, które powstaną w  okolicy, wpły-
nie korzystnie na ceny nieruchomości, 
a samo centrum zwiększy wpływy do 
budżetu gminy z podatków.

2. „Mienia – etap iii” – to plan zago-
spodarowania dla terenów w  miej-
scowościach Duchnów oraz Kąck, 
położonych w  rozwidleniu dróg: 
wojewódzkiej nr 721 i  powiatowej 
Duchnów-Kąck (ul. Majowa). Plan za-
kłada m.in. zabudowę mieszkaniową 
i  mieszkaniowo-usługową wzdłuż 
drogi wojewódzkiej. Nie wszystkie 
zgłaszane przez mieszkańców wnio-
ski dotyczące opracowywania pla-
nu zagospodarowania, mogły zostać 
uwzględnione, ponieważ znaczna 
część terenów objęta tym planem, 
to tereny zalewowe rzeki Mieni. i  to, 
mimo woli niektórych mieszkańców, 
nie zmieni się ze względu na przepisy 
przeciwpowodziowe.

3. Trzeci plan, który przyjęli radni, to 
„Wiązowna Kościelna – Gródek bis” – 
dla terenów położonych w  miejsco-
wości Wiązowna Kościelna i  Żanęcin 
(od strony DK 17 i  ul. Turystycznej). 
Plan przewiduje obszar usługowo-
-produkcyjny wzdłuż ul. Turystycznej 
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większość uchwał została podjęta jednogłośnie. Członkowie 
komisji Rewizyjnej nie brali udziału w głosowaniu uchwały 
ws. rozpatrzenia skargi.

Duchnów (c.d.):

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Dłuskiej – trwają prace projektowe

Budowa sieci wodociągowej 
dz. nr ew. 929/6 – trwa procedura 
wybory wykonawcy

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

Budowa zjazdu z drogi nr 721 
w ul. K. Dowjata – trwa procedura 
wyboru wykonawcy

Remonty ul. Kwitnącej Jabłoni 
i Dłuskiej – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia w ul. Księżycowej, 
II etap – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia w ul. Łabędziej 
i Nizinnej – zadanie zakończone

Zakup kotła gazowego z montażem 
w budynku świetlicy i biblioteki 
– zadanie zakończone

Dokończenie budowy chodnika 
w ul. Wspólnej – projekt 
– trwają prace projektowe

Dziechciniec:

Budowa oświetlenia w ul. Kamiennej 
Górki, I etap –planowany termin 
realizacji zadania do końca XI 2015 r.

Budowa oświetlenia w ul. Piaskowej, 
róg Ziołowej – zadanie zakończone

stan zaawansowania 
inwestycji 

w gminie Wiązowna

LegenDA: 

Opracowywanie założeń zadania 

Faza projektowa / przygotowawcza

Kontynuacja z 2014 roku /lub/ 
Procedura wyłonienia wykonawcy 

Realizacja zadania /lub/ 
Pozwolenie na budowę 

Zadanie zakończone

oraz Szosy Lubelskiej. Bliżej centrum 
ww. miejscowości funkcja zmienia 
się na mieszkaniowo-usługową w sa-
mym centrum – mieszkaniową. Ten 
plan zagospodarowania przestrzen-
nego jest ważny także dla mieszkań-
ców Żanęcina. Na jego podstawie 
gmina będzie mogła przejąć od nad-
leśnictwa teren, na którym znajduje 
się miejscowa świetlica. Uregulowa-
nie kwestii prawnych ułatwi ewentu-
alne inwestycje w tej świetlicy.

„Senior-WIGOR”
Na stworzenie domu gmina zdoby-

ła dotację z  Ministerstwa Pracy i  Polityki 
Społecznej. z budżetu gminy w 2015 r. na 
ten cel wydamy 694 623,00 zł, jest w tym 
195 214,59 zł dofinansowania. Nasz wnio-
sek dostał jedną z najwyższych ocen. Se-
nior WiGOr będzie działał w domu kultu-
ry „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej, co 
pozwoli w pełni wykorzystać ten budynek. 
Dzienny dom seniora to placówka, która 
pomagać będzie osobom po 60-tym roku 
życia. Takim, które chcą pozostać aktywne. 
Takim, które często nie mogą zostać same 
we własnym domu, gdy ich bliscy pracują. 
Seniorzy będą mogli tam spędzać nawet 
osiem godzin dziennie. Będą mieli wspól-
ne zajęcia sportowe, rekreacyjne, eduka-
cyjne. Na zajęcia będzie mogło chodzić 30 
osób. To pierwsza tego typu placówka na 
terenie naszej gminy.

PPP, czyli Partnerstwo 
Publiczno-Prywatne

PPP to forma długoterminowej 
współpracy prywatnych przedsiębior-
ców i w naszym przypadku, samorządu. 
Celem tej współpracy jest zrealizowanie 
konkretnej inwestycji. Gmina Wiązowna 
w  ramach partnerstwa publiczno-pry-
watnego realizuje projekt pn. „Systemo-
wa modernizacja obiektów gminnych 
przy wykorzystaniu odnawialnych źró-
deł energii w  formule partnerstwa pub-
liczno-prywatnego”. Projekt obejmuje 
przeprowadzenie robót budowlanych 
oraz wdrożenie tzw. zintegrowanego sy-
stemu zarządzania energią w  następu-
jących budynkach: Szkoła Podstawowa 
w Gliniance, zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w  zakręcie, zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w  Wiązownie, Gimnazjum w  Gliniance, 
Ośrodek zdrowia w  Gliniance, Ośrodek 
zdrowia w  Wiązownie, Budynek komu-
nalny w rzakcie, Świetlica w Woli Duckiej.

Ścieżka edukacyjna w centrum
zadanie polega na zagospodaro-

waniu części terenu placu Centrum 
Wiązowna, poprzez urządzenie ścież-

ki edukacyjnej. Ścieżka będzie służyć 
edukacji ekologicznej dzieci i młodzie-
ży w  zakresie wiedzy na temat fauny 
i  flory występującej na terenie woje-
wództwa mazowieckiego. W  szczegól-
ności gatunków zwierząt, roślin i  form 
ochrony występujących na terenie 
Gminy Wiązowna.

Park Gminny w Wiązownie
Na wniosek mieszkańców radiów-

ka utworzono park gminny. Uznanie za 
park terenu leśnego wewnątrz osiedla 
pozwoli na jego urządzenie oraz pro-
wadzenie inwestycji współfinansowa-
nych ze środków unijnych. Mieszkańcy 
osiedla podjęli uchwałę o  przeznacze-
niu części środków sołeckich z 2015 r. na 
wykonanie projektu zagospodarowania 
parku, oraz zdecydowali, że środki sołe-
ckie na 2016 r. powinny zostać przezna-
czone na zabezpieczenie ewentualnego 
wkładu własnego gminy przy aplikowa-
niu o  dotację na urządzenie i  zagospo-
darowanie parku.

Przystąpienie do projektu
Na wniosek wójta rada wyraziła zgo-

dę na przystąpienie Gminy Wiązowna 
do projektu realizowanego przez Sa-
morząd Województwa Mazowieckiego 
w  ramach rPO WM 2014-2020 pn. „re-
gionalne partnerstwo samorządu Ma-
zowsza dla aktywizacji społeczeństwa 
informacyjnego w  zakresie e-admini-
stracji i geoinformacji”.

Projekt, który będzie realizowany 
w latach 2014 – 2020 da możliwość wy-
pracowania nowych rozwiązań informa-
tycznych z  zakresu elektronicznej ad-
ministracji oraz geoinformacji, pozwoli 
również na dalszą cyfryzację zbiorów. 
Wkład Gminy na realizację projektu roz-
łożony jest na trzy kolejne lata. ◘

Paula Woźnica
p.woznica@wiazowna.pl
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emów:

Budowa oświetlenia w ul. Sosnowej 
– zadanie zakończone

Modernizacja ul. Sosnowej 
– zadanie zakończone

Budowa kanalizacji w Emowie 
(od ul. Lubelskiej do rzeki Mienia) 
– zadanie zakończone

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Sosnowej i Gołębiej 
– projekt – termin realizacji III 2016

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Sosnowej i Mlądzkiej 
– projekt – zadanie zakończone

Remont konstrukcji mostu 
w ul. Sosnowej – zadanie zakończone

glinianka:

Budowa chodnika w ul. Wrzosowej, 
II etap – pomoc finansowa dla Powiatu 
Otwockiego – zadanie zakończone

Modernizacja ul. Łąkowej – pomoc 
rzeczowa dla Powiatu Otwockiego 
– zadanie zakończone

Przebudowa ul. Kościelnej – projekt 
– trwają prace projektowe

Remont ul. Podzamcze 
– zadanie zakończone

Budowa oświetlenia w ul. Łąkowej 
– projekt – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia w ul. Wawrzynieckiej 
– projekt – trwają prace projektowe

Zagospodarowanie placu zabaw 
przy ul. Sosnowej – zadanie zakończone

Udrożnienie rowów gminnych 
– zadanie zakończone

stan zaawansowania 
inwestycji 

w gminie Wiązowna
Zimowe 
utrzymanie dróg 
Jest porozumienie z OSP!

W tym roku to jednostki ochotniczej 
straży pożarnej będą odpowie-

dzialne za odśnieżanie większości dróg 
gminnych. Jedynie w  zakręcie zadanie 
to powierzono zewnętrznej firmie. Stra-
żacy z  trzech jednostek: Glinianki, Mal-
canowa i  Wiązowny podzielili się tere-
nem gminy. Każda z  trzech jednostek 
odśnieżać będzie inne drogi. Do współ-
pracy strażaków namówił wójt gminy 
– Janusz BUDNy. W  przeszłości urząd 
podejmował ze strażą negocjacje w  tej 
sprawie, ale przez ostatnie lata nie uda-
ło się z  sukcesem sfinalizować rozmów. 
Strażacy mają odpowiedni sprzęt i  do-
świadczenie, są na miejscu i będą mogli 
szybko reagować (dyżury całodobowe). 
zapewniają, że poradzą sobie z  zada-
niem sprawnie i profesjonalnie, a miesz-
kańcy nie będą czekali na odśnieżanie. 

zimowe utrzymanie dróg, to prace 
mające na celu ograniczenie zakłóceń ru-
chu drogowego takimi czynnikami atmo-
sferycznymi jak opady śniegu, gołoledź 
czy śliskość pośniegowa. za organizację 
i koordynację utrzymania dróg w okresie 
zimy, na terenie gminy odpowiedzialni są:

Za drogi krajowe – Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad – dro-
ga krajowa nr 17.

Za drogi wojewódzkie – Mazowie-
cki zarząd dróg Wojewódzkich w Warsza-
wie rejon Drogowy Otwock Piaseczno 
z/s w Otwocku – droga wojewódzka 721.

Za drogi powiatowe – zarząd Dróg 
Powiatowych w Otwocku (drogi: zakręt 
– Michałówek – Duchnów, izabela – Ko-
nik Nowy, Góraszka – Boryszew, Wiązow-
na – Kąck, Glinianka – Poręby – Górki, 
Duchnów – Kąck – Wielgolas Duchnow-
ski, Dziechciniec – Pęclin – Kąck, Żanęcin 
– Malcanów – Glinianka – Bolesławów – 
Grębiszew, Glinianka – Wola Karczewska 
– Teofilów – Świerk, Czarnówka – rzak-
ta – Józefów, Wola Karczewska – Kruszó-
wiec, Celestynów – Dąbrówka – Glina 
– Wola Karczewska, Wiązowna (dawny 
przebieg drogi Warszawa – Lublin), Wią-
zowna – Falenica).

za drogi gminne (publiczne) odpo-
wiada Wydział Techniczny Urzędu Gminy, 
a wykonawcami są:

Rejon I – Ochotnicza Straż Pożarna 
w Wiązownie
•	 Droga przez Boryszew i w kierun-

ku izabeli
• 	 Bor yszew –  droga gminna od 

drogi wojewódzkiej do kapliczki
• 	 Emów – ul .  Nadwiś lańcz yków, 

ul. Mlądzka, ul. Sosnowa, ul. Jas-
na, ul. runa Leśnego

•	 Góraszka – Osiedle rSP – ul. zielona, 
ul. Wrzosów, ul. Krótka, ul. Kaczeńców 
i ul. Liliowa

•	 Majdan – izabela – ul. Dębów
•	 Majdan – ul. Piękna, ul. Przyleśna, 

ul. Wesoła
•	 Michałówek – Konik Nowy droga 

gminna, droga wewnętrzna
•	 radiówek – droga gminna przez 

osiedle – oczyszczalnia
•	 rudka – Żanęcin – ul. Czeremchowa, 

ul. Biesiadna
•	 Stefanówka – ul. Krucza
•	 Wiązowna – ul. Parkowa i droga we-

wnętrzna na Osiedlu Parkowym, 
ul. Nadrzeczna, ul. Sportowa, ul. 
Duchnowska, ul. Polna, ul. Klono-
wa, ul. Pliszki, ul. złota, ul. Modrze-
wiowa, ul. Dębowa, XXX-lecia + ul. 
Szkolna, ul. Leśna, ul. Brzozowa, 
ul. Bażantowa, ul. Wrzosowa, pętla 
zTM w centrum Wiązowny, ul. Ogro-
dowa, ul. Dworkowa, ul. Kwiatowa, 
ul. Parkingowa

•	 zagórze – ul. zagórska
•	 inne drogi w razie konieczności.

Rejon II – Ochotnicza Straż Pożarna 
w Gliniance
•	 Bolesławów – ul. Bażantów
•	 Czarnówka – ul. Topoli, ul. Lawendo-

wa, ul. różana, ul. Górna
•	 Czarnówka – ul. Dolna, Bolesławów – 

ul. Akacjowa, ul. Młynarska
•	 Dziechciniec – ul. ziołowa od strony 

ul. Miodowej
•	 Dziechciniec – ul. Miodowa
•	 Glinianka – ul. Sosnowa, Osied-

le, ul. zacisze, ul. Kościelna, ul. 
Partyzantów, ul. Poprzeczna, ul. 
Wrzosowa do Celinowa, ul. za-
mkowa, ul. Podzamcze, ul. Waw-
rzyniecka
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Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Mińska 25, Warszawa 
tel. 22 209 25 00

Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich 

w Warszawie 
Rejon Drogowy Otwock Piaseczno 

z/s w Otwocku
ul. Górna 18, Otwock 

tel. 22 779 24 87

Zarząd Dróg Powiatowych 
w Otwocku

ul. Bohaterów Westerplatte 1, Karczew 
tel. 22 780 64 21

Wydział Techniczny 
Urzędu Gminy Wiązowna

ul. Boryszewska 2, Wiązowna 
tel. 22 512 58 50 – 55

góraszka:

Budowa sieci wodociągowej – projekt 
– trwa procedura wyboru wykonawcy

Remonty ul. Dębowej, Krótkiej, Flory 
oraz Kaczeńców – trwają prace związane 
z realizacją zadania (zakończono remont 
ul. Krótkiej, Flory oraz Kaczeńców)

Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie 
terenu – zadanie zakończone

izabela:

Budowa świetlicy – projekt – złożono 
wniosek o pozwolenie na budowę

Polepszenie infrastruktury placu 
zabaw – trwają prace projektowe

Modernizacja drogi powiatowej (Majdan 
– Duchnów) – od ul. Pięknej do Wesołej 
– pomoc rzeczowa dla Powiatu 
Otwockiego – termin realizacji XI 2015

Budowa sieci wodociągowej 
– zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej 
dz. 345 – zadanie zakończone

Kąck:

Budowa oświetlenia Kolonia 
– Kąck – zadanie zakończone

Modernizacja ul. Majowej – pomoc rzeczowa 
dla Powiatu Otwockiego – zadanie zakończone

Termomodernizacja budynku świetlicy 
(etap I) – zadanie zakończone

LegenDA: 

Opracowywanie założeń zadania 

Faza projektowa / przygotowawcza

Kontynuacja z 2014 roku /lub/ 
Procedura wyłonienia wykonawcy 

Realizacja zadania /lub/ 
Pozwolenie na budowę 

Zadanie zakończone

stan zaawansowania 
inwestycji 

w gminie Wiązowna

•	 Glinianka – Kruszówiec, ul. Szkol-
na, ul. Wspaniała

•	 Kopki – Wola Karczewska ul. Nad Świ-
drem, ul. radosna

•	 Kopki – Lipowo ul. Ułańska, ul. Trakt 
Napoleoński

•	 Kruszówiec – od drogi gminnej ul. 
Wspaniałej przez wieś

•	 Lipowo – droga wewnętrzna do sta-
cji uzdatniania wody, ul. Wypoczyn-
kowa, ul. Wierzbowa, ul. Cedrowa, ul. 
Niezapominajki

•	 Malcanów – ul. Szyszkowa, ul. Jeź-
dziecka, ul. Letnia

•	 Poręby – droga do Teresława
•	 rzakta – w kierunku Jędrzejnika, ul. 

Pólko, ul. Południowa, ul. Borkowa, 
ul. Graniczna (od drogi wewnętrz-
nej do ul. Topoli), ul. Wiejska, ul. Po-
pławska

•	 rzakta – Dobrzyniec ul. Dobrzyniecka
•	 rzakta – Bolesławów – ul. Jagodowa
•	 rzakta – Kolonie ul. Górska
•	 Wola Ducka – ul. Sportowa, ul. Wio-

senna, ul. zdrojowa, ul. Spacerowa
•	 Wola Karczewska – ul. rzeki, Pęt-

la zTM
•	 inne drogi w razie konieczności.

Rejon III – Ochotnicza Straż Pożarna 
w Malcanowie
•	 Duchnów – ul. Góry warszawskiej, 

ul. Kwitnącej Jabłoni, ul. Spacerowa, 
ul. Dłuska, ul. Sasanki, ul. Pogodna

•	 Dziechciniec – ul. Bukowa, ul. Ka-
miennej Górki

•	 Dziechciniec – ul. Piaskowa, ul. zioło-
wa od strony ul. Piaskowej

• 	 K ąck –  ul .  Ak acjowa do ostat-
nich zabudowań, ul. Bursztynowa 
(od ul. Malowniczej do ul. Akacji), 
ul. Łąkowa, ul. Brzozowa, Pętla au-
tobusowa, droga ul. Malownicza 
(od ul. Majowej do granic Gminy)

•	 Malcanów – ul. Graniczna, ul. Akacjo-
wa, ul. Leśnej Polany, ul. Kotliny

•	 Pęclin – Malcanów ul. Podleśna, 
ul. Żwirowa

•	 Pęclin – ul. Źródlana, ul. Letniskowa, 
pętla zTM

•	 Pęclin – Kąck – ul. Wierzbowa i ul. 
Majowa (do skrzyżowania z  ul. 
Sosnową)

•	 Wiązowna – Pęclin – ul. Pęclińska, 
ul. zamkowa

•	 Wiązowna – ul. Malwy, ul. Sarnia, 
ul. Płachta, ul. Świerkowa, ul. Pro-
jektowana – kolonie, ul. Sadowa, 
ul. Słoneczna, ul. irysowa, ul. Tury-
styczna

•	 Wiązowna – Kąck – ul. Kącka, ul. Sos-
nowa, ul. Majowa (od kościoła do 
Kącka)

• 	 Żanęcin –  ul .  C icha,  u l .  Ak acj i , 
ul. Gościniec, ul. Nizinna, ul. za-
ciszna od ul. Akacji

•	 inne drogi w razie konieczności.

Rejon IV – P.P.U i T „TOMIRAF”
zakręt – ul.  Dębowa, ul.  Górna, 

ul. Miła, ul. Polna, ul. Ciekawa, ul. Pięk-
na, ul. Dobra, ul. Cisowa, ul. Nowa, ul. 
Kręta, ul. Wąska, ul. Świerkowa, ul. Sło-
neczna, ul. Sosnowa, do szkoły, przed-
szkola i do Orlika, ul. Ks. iwaniuka, inne 
drogi w razie konieczności.

Przypominamy, że zimowym utrzy-
maniem dróg przez urząd gminy nie są 
objęte ulice prywatne oraz drogi we-
wnętrzne. Dotyczy to również odśnie-
żania chodników. Ustawa o  utrzyma-
niu czystości i  porządku w  gminach, 
nakłada na właścicieli nieruchomości 
obowiązki m.in. uprzątnięcie błota, 
śniegu, lodu i  innych zanieczyszczeń 
z  chodników położonych wzdłuż nie-
ruchomości. W przypadku utrzymania 
chodników i  parkingów publicznych, 
obowiązek ten wykonuje Wydział 
Techniczny Urzędu Gminy. ◘

Monika Książek
m.ksiazek@wiazowna.pl
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Czym jest partnerstwo publiczno 
– prywatne?

PPP to forma długoterminowej 
współpracy prywatnych przedsiębior-
ców i w naszym przypadku, samorządu. 
Celem tej współpracy jest zrealizowa-
nie konkretnej inwestycji. Współpraca 
musi opierać się na dokładnym podzia-
le zadań i ponoszonego ryzyka między 
partnerami przedsięwzięcia.

Jaki projekt realizujemy?
Gmina Wiązowna w  ramach part-

nerstwa publiczno-prywatnego realizu-
je projekt pn. „Systemowa modernizacja 
obiektów gminnych przy wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii w  formu-
le partnerstwa publiczno-prywatnego”. 
Projekt obejmuje przeprowadzenie ro-
bót budowlanych oraz wdrożenie tzw. 
zintegrowanego systemu zarządzania 
energią w następujących budynkach:
1. Szkoła Podstawowa w Gliniance;
2. zespół Szkolno-Gimnazjalny w  za-

kręcie;
3. zespół Szkolno-Gimnazjalny w Wią-

zownie;
4. Gimnazjum w Gliniance;
5. Ośrodek zdrowia w Gliniance;
6. Ośrodek zdrowia w Wiązownie;
7. Budynek komunalny w rzakcie;
8. Świetlica w Woli Duckiej.

zgodnie z  przyjętymi założeniami 
w  budynkach planowane jest wykona-
nie następujących prac:
•	 docieplenie ścian zewnętrznych, 

stropów, połaci dachowych;
•	 wymiana zewnętrznej stolarki okien-

nej i drzwiowej;

•	 modernizacja istniejącej lub wyko-
nanie instalacji c.o.;

•	 modernizacja systemów instalacji 
wewnętrznej elektrycznej i  sanitar-
nej z  zastosowaniem odnawialnych 
źródeł energii;

•	 montaż systemów monitoringu 
i zdalnego zarządzania energią;

•	 montaż instalacji systemów wenty-
lacyjnych;

•	 zmiana geometrii dachu wraz z wy-
mianą pokrycia dachowego w  ce-
lu zapewnienia tzw. efektywności 
energetycznej budynku;

•	 modyfikacja układu pomieszczeń.
zakres przedsięwzięcia przewiduje 

również:
•	 w  Szkole Podstawowej Gliniance: 

rozbudowę budynku o nowe skrzyd-
ło oraz budowę sali gimnastycznej;

•	 w  zespole Szkolno-Gimnazjalnym 
w  zakręcie: rozbudowę o  nowe 
skrzydło.
Po zakończeniu termomoderniza-

cji lub termomodernizacji i  rozbudo-
wy inwestor będzie odpowiedzialny za 
konserwację systemów i  utrzymanie 
odpowiedniego poziomu tzw. efek-
tywności energetycznej oraz zdalne 
monitorowanie zużycia energii i  rea-
gowanie na sytuacje awaryjne. Szcze-
góły zostaną ustalone w efekcie dialo-
gu konkurencyjnego.

Jak będzie finansowana 
inwestycja?

inwestycje sfinansuje wyłoniony 
w procedurze PPP przedsiębiorca pry-
watny. To on zapłaci za remonty i  roz-

Partnerstwo 
publiczno-prywatne: 
wielkie wyzwanie 
i wielka szansa!
Pilnej rozbudowy i modernizacji wymagają w naszej gminie budynki czterech szkół, dwóch 
ośrodków zdrowia, budynek komunalny w Rzakcie i świetlica w Woli Duckiej. To inwesty-
cje, które ze względu na wysokość kosztów, trzeba by rozłożyć na lata. My tego czasu nie 
mamy. Musimy szybko i  sprawnie rozbudować i  unowocześnić wszystkie nasze szkoły, 
bo co roku przybywa w  nich dzieci. Musimy szybko zmodernizować budynki ośrodków 
zdrowia, bo wielu mieszkańców naszej gminy nie ma szans na leczenie np. w Warszawie. 
Budżet gminy nie pozwala na przeprowadzenie takich inwestycji jednocześnie. Dlatego 
zdecydowaliśmy się to zrobić w sposób niekonwencjonalny. Chcemy budować w systemie 
partnerstwa publiczno-prywatnego.

Kopki:

Budowa drogi gminnej Lipowo – Kopki 
– Dziechciniec (ul. Trakt Napoleoński) 
– projekt – trwają prace projektowe

Budowa oświetlenia w ul. Jeździeckiej 
od ul. Trakt Napoleoński 
– zadanie zakończone

Budowa drogi ul. Jeździeckiej 
– zadanie zakończone

Kruszówiec:

Modernizacja drogi powiatowej 
– pomoc rzeczowa dla Powiatu 
Otwockiego – trwa procedura 
związana z dostawą materiałów

Lipowo:

Budowa altanki z wyposażeniem 
na działce 147 – zadanie zakończone

Budowa przyłączy: energetycznego 
i wodociągowego do działki 
nr. ew. 147 –wybudowano 
przyłącze wodociągowe; przyłącze 
energetyczne w trakcie realizacji

Budowa ul. Wypoczynkowej 
– projekt – trwają prace projektowe

Majdan:

Budowa siłowni plenerowej 
– zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej 
– zadanie zakończone

Budowa kanalizacji sanitarnej 
– centralna część miejscowości 
– trwają prace projektowe

Budowa kanalizacji sanitarnej 
– wschodnia część miejscowości 
– trwają prace projektowe

Modernizacja drogi powiatowej 
(Majdan – Duchnów) – od ul. Pięknej 
do Wesołej – pomoc rzeczowa 
dla Powiatu Otwockiego  
– zadanie zakończone

stan zaawansowania 
inwestycji 

w gminie Wiązowna
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Majdan (c.d.):

Budowa oświetlenia w ul. Turkusowej 
– projekt został przekazany 
do Gminy – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia w ul. Zagórskiej 
– zadanie zakończone

Przebudowa oświetlenia 
w ul. Willowej – zadanie zakończone

Remont ul. Przyleśnej, 
Kwitnącej Wiśni i Turkusowej 
– faza projektowo przygotowawcza

Modernizacja ul. Pięknej – trwają 
prace związane z realizacją zadania

Wymiana siatki ogrodzeniowej 
na terenie świetlicy 
– faza projektowo przygotowawcza

Konserwacja rowu M-7b na długości 2,2 km 
z dotacji gminnej przez spółkę wodną 
– trwają prace związane z realizacją zadania

Malcanów:

Budowa ciągu pieszo – rowerowego 
(Żanęcin – Glinianka) – projekt 
– trwają prace projektowe

Budowa ul. Podleśnej – projekt 
– trwają prace projektowe

Budowa ul. Żwirowej – projekt 
– trwają prace projektowe

Remont ul. Letniej 
– zadanie zakończone

LegenDA: 

Opracowywanie założeń zadania 

Faza projektowa / przygotowawcza

Kontynuacja z 2014 roku /lub/ 
Procedura wyłonienia wykonawcy 

Realizacja zadania /lub/ 
Pozwolenie na budowę 

Zadanie zakończone

stan zaawansowania 
inwestycji 

w gminie Wiązowna

budowy. Przedsiębiorca zainwestuje 
w  nasze budynki i  przez lata będzie 
otrzymywał zwrot z  inwestycji, a  my 
zyskamy szybko wyremontowane 
szkoły, ośrodki zdrowia i  dwa budyn-
ki komunalne. raty, które będziemy 
opłacać, nie będą tak wysokie, by za-
chwiać budżetem gminy. W  ten spo-
sób zachowamy stabilność finansów 
i  możliwość dalszego rozwoju, nie re-
zygnując z pozostałych inwestycji.

Prace w toku
Przepisy ustawy prawo zamówień 

publicznych nakładają na gminę obo-
wiązek przeprowadzenia kilku eta-
pów postępowania w celu wyłonienia 
partnera prywatnego. Pierwszym, już 
zrealizowanym jest przygotowanie 
postępowania, tj. określenie wstęp-
nych założeń projektu, przedstawie-
nie założeń radzie Gminy Wiązowna 
oraz powołanie zespołu ds. wdroże-
nia PPP.

W  ramach kolejnego etapu Gmi-
na Wiązowna 1 października 2015 
roku wszczęła postępowanie na wy-
bór partnera prywatnego w  trybie 
dialogu konkurencyjnego. Ogłosze-
nie wraz z  wymaganymi załącznika-

mi zostało udostępnione na stronie 
BiP Gminy Wiązowna. Termin składa-
nia wniosków przez potencjalnych 
oferentów o dopuszczenie do udziału 
w  postępowaniu został wyznaczony 
na 4 listopada 2015 r. zgodnie z usta-
lonym harmonogramem kolejny etap 
– etap dialogu konkurencyjnego zo-
stanie zakończony w  marcu 2016 ro-
ku, natomiast zawarcie umowy pla-
nowane jest do końca czerwca 2016 
roku.

Pracujemy nad tym projektem 
z  ogromnym zaangażowaniem. Je-
steśmy przekonani, że to rozsąd-
na i  efektywna metoda na poprawę 
warunków, w  jakich uczą się nasze 
dzieci i  w  jakich leczą mieszkańcy 
gminy. Tylko partnerstwo publicz-
no-prywatne daje nam szansę na 
przeprowadzenie tych inwestycji 
w  realnie krótkim czasie. W  Gminie 
Wiązowna to nowość. W  innych sa-
morządach takie rozwiązania działa-
ją. Wierzymy, że z dużym sukcesem, 
zadziałają i  u  nas! O  postępach nad 
wdrożeniem programu będziemy in-
formowali na bieżąco. ◘

Ewelina Kowalska
e.kowalska@wiazowna.pl
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Sytuacja z Zakrętu jest dowodem na to, jak duże znaczenie mają spółki wodne i jak wiele mogą zdziałać 
przy odpowiednim wsparciu ze strony samorządu.

Przez ostatnie lata funkcje odwadnia-
jące rowu melioracyjnego r-7 w  za-

kręcie były mocno zaburzone, co no-
torycznie doprowadzało do lokalnych 
podtopień. 

zbyt małe światło przepustów w  ich 
dolnej części powodowało piętrzenie 
wód. To skutkowało podtopieniami. Straty 
ponosili mieszkańcy, a budżet Gminy ob-
ciążany był corocznie kwotą kilkudziesię-
ciu tysięcy złotych na działania jednostek 
ratowniczych. Dzięki interwencji władz 
Gminy, przy nieocenionym zaangażowa-
niu Spółki Wodnej zakręt oraz w świetnej 
współpracy z GDDKiA, w ostatnich dwóch 
tygodniach przebudowano 11 wadliwych 

przepustów. Umożliwi to prawidłowy od-
biór wód z dużej części zakrętu. Na ten cel 
Gmina przeznaczyła maksymalną zgodną 
z zasadami przyznawania dotacji kwotę – 
blisko stu tysięcy złotych. Ten koszt zwróci 
się już po dwóch sezonach, kiedy w zakrę-
cie nie potrzebna będzie droga akcja ra-
townicza. Dla mieszkańców modernizacja 
rowu oznacza spokój o własny dom.

Na dalszych odcinkach rowu r-7 
i  r-8 Spółka Wodna zakręt przystąpiła 
do typowych robót konserwacyjnych: 
koszenia, odmulania, wycinki drzew 
i krzewów z koryta. ◘

Przemysław Kaźmierczak
p.kazmierczak@wiazowna.pl

Budowa nowego odcinka autostrady zo-
stanie podzielona na dwa etapy. Pierw-

szy etap obejmie prace od węzła Lubelska 
do węzła Konik, a więc na odcinku prze-
biegającym przez tereny gminy Wiązow-
na. Drugi etap budowy połączy węzeł Ko-
nik z obwodnicą Mińska Mazowieckiego.

Przetarg na te inwestycje potrwa naj-
prawdopodobniej do końca przyszłego 
roku. To skomplikowana procedura. inwe-
stycja prowadzona jest bowiem w  syste-
mie „projektuj i buduj”. To oznacza, że zwy-
cięzca przetargu – zanim zacznie budowę 
– będzie musiał najpierw zaprojektować 
autostradę. GDDKiA przewiduje, że zakoń-
czenie prac i oddanie drogi do użytku po-

winno nastąpić na przełomie 2019 i 2020 
roku. Droga będzie miała po dwa pasy ru-
chu w każdą stronę, jednak projekt od po-
czątku będzie zakładał możliwość rozbu-
dowy autostrady w przyszłości. W związku 
z tym zarezerwowany zostanie 11. metro-
wy pas wzdłuż autostrady.

Tempa nabierają także prace zwią-
zane z  przygotowaniem budowy drogi 
S17 na odcinku przebiegającym przez 
naszą gminę. Bieżące informacje na te-
mat planowanych inwestycji drogowych 
przebiegających przez gminę Wiązowna 
można znaleźć na stronie GDDKiA. ◘

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Malcanów (c.d.):

Budowa siłowni plenerowej na działce 
nr ew. 211 – zadanie zakończone

Szkoła Podstawowa – modernizacja 
i rozbudowa – zakończono I etap 
realizacji inwestycji. Trwają dalsze 
prace budowlane II i III etapu

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 
poprzez modernizację oświetlenia 
ulicznego przy Szkole Podstawowej 
– zadanie zakończone

Modernizacja ul. Mazowieckiej 
– pomoc rzeczowa dla Powiatu 
Otwockiego – zadanie zakończone

Osiedle Parkowe:

Wymiana nakładki na drodze 
wewnętrznej do Przedszkola 
Gminnego – zadanie zakończone

Pęclin:

Modernizacja ul. Wierzbowej 
(dotacja z UM WM – 40 tys. zł.) 
– zadanie zakończone

Modernizacja ul. Radosnej – pomoc 
rzeczowa dla Powiatu Otwockiego 
– zadanie zakończone

Wykonanie przyłącza wodociągowego 
i energetycznego do przyszłej 
świetlicy – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia w ul. Letniskowej 
– projekt – trwają prace projektowe

Poręby:

Remonty dróg gminnych w sołectwie 
– zadanie zakończone

Radiówek:

Budowa kanalizacji sanitarnej (Wiązowna 
– Radiówek) – zadanie zakończone

Park Gminny im. Georga Bidwella 
na terenie osiedla – projekt 
– faza projektowo-przygotowawcza

stan zaawansowania 
inwestycji 

w gminie Wiązowna

wróciło sprawdzone 
rozwiązanie na Dk2

Ruszył przetarg na budowę 
autostrady a2
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war to płacić lokalne podatki. To z nich możemy 
finansować gminne drużyny sportowe, a potem cieszyć 
się sukcesami naszych mistrzów!

Filip MŁYNARSKI, zawodnik i trener GKTS Wiązow-
na, został Mistrzem Polski w Ping Pongu. Wywal-

czył ten tytuł na Mistrzostwach Polski w Ping Pongu 
2015, w których udział wzięło ponad stu zawodni-
ków z całego kraju. Tytuł Mistrza Polski daje awans 
na Mistrzostwa Świata, które już w  styczniu roze-
grane zostaną w Londynie. Filip MŁYNARSKI będzie 
pierwszym zawodnikiem, który wystąpi na sporto-
wej imprezie tej rangi z logo Gminy Wiązowna.

Filip MŁYNARSKI dołączył do drużyny we wrześ-
niu 2015 roku z konkretnymi zadaniami i planem do 
wykonania. Miał zająć się głównie szkoleniem i budo-
wą pierwszej drużyny z Wiązowny w Akademii Tenisa 
Stołowego, którą prowadzi w Warszawie oraz opraco-
wać system dodatkowych treningów poza Wiązowną 
dla wszystkich zawodników z drużyny ligowej.

Zaczynamy odliczanie!

Wszystkich pasjonatów biegania, amatorów i  zawo-
dowców, młodszych i starszych, zapraszamy 28 lute-

go 2016 roku na kolejną edycję Półmaratonu Wiązowskie-
go. Tego dnia biegacze po raz 36. zmierzą się z dystansem 
21,097 km lub „Wiązowską 5-tką”,  w  zimowej odsłonie. 
Zapisy tradycyjne ruszają 1 stycznia 2016 r.

Tak jak zawodnicy starają się w każdym sezonie po-
prawiać swoje wyniki, tak samo my pracujemy nad tym, 
aby Półmaraton był ciekawszy i przyjaźniejszy, zarówno 
dla uczestników jak i  mieszkańców. Dlatego najbliższe 
miesiące to będzie dla nas czas wytężonej pracy.

Więcej informacji wkrótce. Tymczasem już dziś zachę-
camy wszystkich do wpisania Półmaratonu Wiązowskiego 
do swojego kalendarza biegowego na 2016 r. ◘

Dyrektor Półmaratonu Wiązowskiego
Anna Rosłaniec

Radiówek (c.d.):

Zakup i montaż piłkochwytów 
na boisko – zadanie zakończone

Likwidacja oczyszczalni ścieków 
i przełączenie sieci kanalizacyjnej 
do pompowni (etap I zaplanowany 
na rok 2015 rok) – zadanie zakończone

Rudka:

Remont ul. Jodłowej 
– wybrano wykonawcę

Rzakta:

Modernizacja ul. Mazowieckiej 
– pomoc finansowa dla Powiatu 
Otwockiego – zadanie zakończone

Remonty ul. Sarniej, Wiejskiej, 
Pólko, Borowej i Górskiej 
– zadanie zakończone

Modernizacja Stacji Uzdatniania 
Wody –  zadanie zakończone

stefanówka:

Budowa kanalizacji sanitarnej 
(Wiązowna – Duchnów) 
– zadanie zakończone

Zakup pompowni terenowych i budowa 
odgałęzień sieci kanalizacyjnej 
(Boryszew – Stefanówka – Duchnów) 
– termin realizacji zadania XI 2015

LegenDA: 

Opracowywanie założeń zadania 

Faza projektowa / przygotowawcza

Kontynuacja z 2014 roku /lub/ 
Procedura wyłonienia wykonawcy 

Realizacja zadania /lub/ 
Pozwolenie na budowę 

Zadanie zakończone

stan zaawansowania 
inwestycji 

w gminie Wiązowna

mamy mistrza Polski! Nasz najbardziej utytułowany zawodnik jest 
wielokrotnym Mistrzem Polski Juniorów, Młodzie-
żowców i  brązowym medalistą Mistrzostw Polski 
Seniorów oraz Mistrzem Polski w drużynie, zawod-
nikiem superligi mężczyzn.

GKTS Wiązowna odbudowuje się po trud-
nych latach. Zespół, pod kierownictwem Tomasza 
GRZYBOWSKIEGO, walczy, z  sukcesami,   o  I  ligę 
mężczyzn.

Klub co roku otrzymuje dotacje z budżetu gminy. 
W 2015 roku ta dotacja wróciła do poziomu sprzed lat. 
W 2012 roku została ona bowiem gwałtownie ścięta 
o 35% , co obiło się na kondycji drużyny.

Dotacje z budżetu gminy na GKTS Wiązowna:
•	 2010 – 81.000,00 zł (konkurs)
•	 2011 – 85.000,00 zł (konkurs)
•	 2012 – 56.500,00 zł (konkurs 50.000,00 + 

6.500,00 mały grant)
•	 2013 – 69.000,00 zł (konkurs 60.000,00 + 

4.000,00 mały grant + 5.000,00 mały grant)
•	 2014 – 62.400,00 zł (konkurs)
•	 2015 – 79.500,00 zł (konkurs  74.000,00 + 

5.500,00 mały grant)
Obecnie trwa procedura przyznawania GKTS Wią-

zowna kolejnego małego grantu w wysokości 5 tys. zł.
Inwestycja w Klub przynosi efekty. To kolejny do-

wód na to, że warto płacić lokalne podatki. To z nich 
możemy finansować gminne drużyny sportowe, a po-
tem cieszyć się sukcesami naszych mistrzów!

Filipowi MŁYNARSKIEMU, trenerom i zawodni-
kom GKTS Wiązowna – GRATULUJEMY! ◘

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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stefanówka (c.d.):

Budowa oświetlenia w ul. Złotej 
– projekt – zadanie zakończone

Remonty dróg ul. Pliszki, Złotej i Klonowej 
– zadanie zakończone

Wiązowna gminna:

Budowa ul. Polnej i Brzozowej 
– projekt – trwają prace projektowe

Budowa oświetlenia w ul. Polnej 
– projekt – trwają prace projektowe

Przebudowa ul. Ogrodowej 
– projekt – trwają prace projektowe

Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej 
– trwa procedura wyłonienia wykonawcy

Kanalizacja sanitarna w ul. Polnej 
– trwa procedura wyłonienia wykonawcy

Zespół Szkolno – Gimnazjalny 
– wykonanie izolacji akustycznej sali 
gimnastycznej – zadanie zakończone

Zagospodarowanie Parku Centrum 
Wiązowna III etap – został wybudowany 
zjazd z ul. Lubelskiej, wybrano wykonawców 
na realizację ścieżki edukacyjnej

Zagospodarowanie skweru gen. Grota 
Roweckiego – zadanie zakończone

Zakup i montaż ławek parkowych 
oraz koszy na śmieci w sąsiedztwie 
przystanku autobusowego w ul. Kościelnej 
i pętli autobusowej pod pawilonem 
handlowym – zadanie zakończone

Wiązowna Kościelna:

Budowa kanalizacji sanitarnej (Wiązowna 
– Radiówek) – zadanie zakończone

Budowa sieci kanalizacyjnej 
w ul. Sadowej – zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej od ul. Sadowej 
– faza projektowo-przygotowawcza

stan zaawansowania 
inwestycji 

w gminie Wiązowna
Pomoc dla 
potrzebujących
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie realizuje wieloletni Program rządowy „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Od 01.01. do 30.09.2015 r. z pomocy w for-
mie dofinansowania posiłków w szkołach skorzystało 213 osób, z czego 166 dzieci i 10 osób do-
rosłych na podstawie decyzji administracyjnych oraz 37 dzieci na wniosek dyrektora placówki.

Celem programu jest zapewnienie 
nieodpłatnej pomocy w  zakresie 

dożywiania dzieci i  młodzieży z  ro-
dzin o  niskich dochodach lub znajdu-
jących się w trudnej sytuacji. Podwyż-
szono kryterium dochodowe do 150%. 
Dodatkowo ustanowiono wieloletni 
program osłonowy w  zakresie doży-
wiania, pozwalający na objęcie dzieci 
posiłkiem w placówkach oświatowych 
na terenie gminy, na wniosek dyrekto-
ra szkoły, bez konieczności przepro-
wadzania wywiadu środowiskowego. 
Koszt dożywiania w  szkołach i  przed-

szkolach wyniósł 68 342,00 zł, z czego 
25 932,00 zł to środki własne gminy, 
a 42 410,00 zł stanowi dotacja celowa 
z budżetu państwa.

Jeśli dochód w Państwa rodzinie nie 
przekracza miesięcznie 684 zł na oso-
bę, to mają Państwo prawo do otrzy-
mania pomocy w  formie opłacania po-
siłku w  szkole/przedszkolu dla dziecka. 
Aby uzyskać pomoc, prosimy o  kontakt 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej w radiówku, tel. 22 780 46 59. ◘

Beata Kozłowska
gops@wa.home.pl

28 listopada Przychodnia w  Gliniance zaprasza 
mieszkanki gminy Wiązowna na bezpłatne ba-

dania cytologiczne, prowadzone w ramach Profilak-
tyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. 
Biała Sobota to doskonała okazja dla wszystkich ko-
biet, które mają od 25 do 59 lat i nie miały wykona-
nego badania cytologicznego przez ostatnie 3 lata. 
Bez długiego oczekiwania w kolejce będzie można 
skonsultować się z lekarzami i pielęgniarkami.

Zapisy prowadzone są osobiście w rejestra-
cji przychodni (ul. Napoleońska 53) lub telefo-
nicznie pod nr 22 789 97 22 lub 885 110 158.

Zapraszamy! ◘
Ewa Śmigasiewicz

nzoz_glinianka@poczta.onet.pl

bezpłatna 
cytologia
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Wiązowna 
Kościelna (c.d.):

Modernizacja ul. Sadowej 
– wyłoniono wykonawcę

Remont ul. Projektowanej 
– zadanie zakończone

Wymiana nakładki asfaltowej 
na drodze gminnej w ul. Spokojnej 
i Projektowanej – zadanie zakończone

Budowa chodnika przy ul. Pęclińskiej 
(III etap) – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia 
w ul. Spokojnej – projekt 
– planowany termin 
realizacji 15 XII 2015 r.

Budowa drogi ul. Słonecznej 
– wybrano wykonawcę

Wola Ducka:

Budowa oświetlenia w ul. Górnej 
i Wczasowej – zadanie zakończone

Remonty ul. Różyce i Działkowej 
– zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej 
– trwają prace projektowe

LegenDA: 

Opracowywanie założeń zadania 

Faza projektowa / przygotowawcza

Kontynuacja z 2014 roku /lub/ 
Procedura wyłonienia wykonawcy 

Realizacja zadania /lub/ 
Pozwolenie na budowę 

Zadanie zakończone

stan zaawansowania 
inwestycji 

w gminie Wiązowna
Ułatwienia 
abonamentowe 
dla seniorów
Abonament radiowo-telewizyjny to chyba jedna z najbardziej kontrowersyjnych opłat w polskim pra-
wie. Nowe regulacje „podatku od radia i telewizora”, wprowadzone 09.10.2015 r., mają ułatwić życie 
seniorów, którzy m.in. ze względu na stan zdrowia nie wywiązywali się z obowiązku składania oświad-
czeń uprawniających do zwolnienia z opłat abonamentowych i musieli ponosić tego konsekwencje.

Nowy plac zabaw 
w Zakręcie

Opłatę abonamentową płacimy za sa-
mą możliwość odbioru programów 

radiowo-telewizyjnych, a nie za posiadanie 
tych sprzętów. Nieważne, że wykorzystu-
jemy telewizor do innych celów – jeśli po-
siadamy odbiornik, musimy płacić. Często 
osoby starsze, mieszkające same i niezna-
jące się na przepisach, nie zgłaszały w urzę-
dach pocztowych swoich uprawnień. Wy-
chodziły z  założenia, że skoro ukończyły 
wymagany w wiek, to nie muszą uiszczać 
abonamentu. Kończyło się to zazwyczaj 
koniecznością uregulowania opłaty wraz 
z odsetkami i kosztami upomnienia.

Do tej pory, aby zostać zwolnionym 
z  opłaty abonamentowej, osoby upraw-
nione do zwolnienia z  niej, musiały 
przedstawić w urzędzie pocztowym (od-
powiedzialnym za pobieranie opłat abo-
namentowych) stosowne dokumenty lub 
złożyć oświadczenie w tej sprawie. Teraz 
uległo to zmianie i seniorzy nie muszą już 
składać oświadczeń o spełnieniu warun-

ków do zwolnienia z  abonamentu rTV. 
Nie mają już również obowiązku przed-
stawiania dokumentów potwierdzają-
cych prawo do tego zwolnienia. Opera-
tor pocztowy uzyskał bowiem dostęp do 
ewidencji PESEL i  sam ustali wiek abo-
nenta i automatycznie zwolni go z opłaty. 
Ponadto wydłużono termin na zgłoszenie 
nabycia prawa do zwolnienia z  abona-
mentu rTV pozostałym osobom zwolnio-
nym z  jego płacenia, np. całkowicie nie-
zdolnym do pracy – z 14 do 30 dni.

Uprawnione do zwolnienia z  opłat 
abonamentowych są m.in. osoby, któ-
re ukończyły 75. rok życia, kombatanci 
będący inwalidami wojennymi lub woj-
skowymi, osoby zaliczone do i grupy in-
walidzkiej, osoby, które ukończyły 60 lat 
i mają prawo do emerytury, której wyso-
kość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 
proc. przeciętnego wynagrodzenia. ◘

Małgorzata Kąkol
m.kakol@wiazowna.pl

Przy zbiegu ulic Sosnowej i  Świerkowej w  Za-
kręcie trwają prace przy budowie kolorowego 

i bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci. Plac zaj-
mie powierzchnię 1867 m². Na ogrodzonym te-
renie jest miejsce dla huśtawki wieloosobowej, 
zestawu zabawowego, piaskownicy modułowej 
oraz karuzeli z kierownicą. Zakup urządzeń został 
sfinansowany z funduszu sołeckiego, mieszkańcy 
sami montują je na placu. Obok powstanie teren 
zielony z ławkami, koszami na śmieci i stojakiem 
dla rowerów oraz chodnik z kostki brukowej.

Na placu zamontowano już ogrodzenie 
i  część urządzeń. Prace, mimo niesprzyjają-
cej pogody, idą zgodnie z  harmonogramem. 
Wartość inwestycji to 59 tys. zł, w tym ponad 
29 tys. zł z  funduszu sołeckiego i  2,5 tys. zł 
przekazanych przez mieszkańców w  ramach 
inicjatywy lokalnej. Reszta, ponad 27 tys. zł., 
pochodzi z budżetu gminy. ◘

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Niepotrzebne meble, sprzęty domowe, 
dywany wózki dziecięce, materace, ro-

wery, duże zabawki, szyby, lustra i  sprzęt 
AGD, rTV oraz opony samochodów oso-
bowych należy wystawić przed posesję – 
zostaną odebrane w ramach jesiennej akcji 
zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Jeśli chcą Państwo pozbyć się śmieci, 
prosimy o zgłoszenie w Wydziale Ochro-
ny Środowiska (pok. 010, tel. 22 512 58 
24) przed terminem ich odbioru w Pań-
stwa sektorze.

Prosimy nie wystawiać innych śmie-
ci, jak odpady i  materiały budowlane, 
armatura łazienkowa, deski, panele, 
drzwi, grzejniki, ramy okienne, części 
samochodowe i  odpady ogrodowe. Te 
nie zostaną odebrane.

Terminy jesiennej zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych na terenie gminy 
Wiązowna:
•	 17 listopada – sektor i Bolesławów, 

Czarnówka, Glinianka, Kopki, Kru-
szówiec, Lipowo, Poręby, rzakta, Wo-
la Ducka, Wola Karczewska

•	 19 listopada – sektor ii Duchnów, 
izabela, Majdan, Michałówek, zagó-
rze, zakręt

•	 20 listopada – sektor iii Dziechci-
niec, Emów, radiówek, rudka, Kąck, 
Malcanów, Pęclin, Żanęcin

•	 21 listopada – sektor iV Boryszew, 
Góraszka, Stefanówka, Wiązowna, 
os. Parkowe. ◘

Anna Sawińska
a.sawinska@wiazowna.pl

Wola Karczewska:

Budowa oświetlenia w ul. Ogrodów 
– zadanie zakończone

Adaptacja części budynku na dzienny 
dom pobytu „SENIOR – WIGOR” 
– trwają prace budowalne

Chodnik przy ul. Doliny Świdra 
– projekt, pomoc rzeczowa dla Powiatu 
Otwockiego – trwają prace projektowe

zakręt:

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Polnej, Długiej, Słonecznej, Krętej 
– projekt – zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Wąskiej i Świerkowej – projekt 
– trwają prace projektowe

Rozbudowa oświetlenia 
w ul. Dobrej – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia w ul. Sosnowej 
– trwają prace projektowe

Budowa oświetlenia w ul. Jana Pawła 
II i Pięknej (projekt+wykonanie) 
– trwa realizacja zadania

Budowa oświetlenia w ul. Cisowej 
i Lawendowej – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia w ul. Górnej 
– projekt – trwają prace projektowe

Budowa drogi ul. Kościelnej 
– projekt – trwają prace projektowe

Zespół Szkolno – Gimnazjalny 
– rozbudowa – zostały 
zakończone prace budowlane

Zagospodarowanie działki nr ew. 138/4 
– Ośrodek Integracji „Zakącik” 
– mieszkańcy porządkują 
teren pod inwestycję

Wymiana przepustów i konserwacja 
na rowie R-7 i R-8 z dotacji 
gminnej poprzez spółkę wodną 
– zadanie zakończone

stan zaawansowania 
inwestycji 

w gminie Wiązowna

Panda jest ok. 4-letnim kotem. Wy-
straszony i  zaniedbany koczował przy 
bibliotece w Otwocku. Okazał się wyjąt-
kowo kontaktowy, nigdy nie przepuści 
głaskania. zrównoważony i  przystojny, 
o  zielonych oczach i  hipnotyzującym 
spojrzeniu. Jest wykastrowany. Czeka 
w schroniskowej klatce na ciepłą kana-
pę w nowym domu!

Agnieszka Barszczewska-Woszczyk
sekretariat@celestynow.toz.pl

Pluto to niespełna półroczne psie 
dziecko wyrzucone z  domu. Garnie się 
do ludzi, tęskni za towarzystwem. Jest ży-
wiołowy i  pełen pozytywnej energii. Pil-
nie potrzebuje prawdziwego, kochające-
go domu i opiekuna, który zaspokoi jego 
potrzebę zabawy i wybiegania się. ◘

Filemon jest ok. 2-letnim kotem. 
Gdy zmarł jego właściciel, trafił do schro-
niska. Jest piękny i dostojny. Niezwykle 
delikatny i zrównoważony. Bardzo tęskni 
za człowiekiem i oddałby wiele, by zna-
lazł się ten jedyny, który zabrałby go do 
domu. Jest wykastrowany, zaszczepiony 
i odrobaczony.

czekają na dom
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie zaprasza do adopcji 
swoich podopiecznych. Kontakt tel. 22 789 70 61 lub za pośrednictwem 
poczty email: adopcje@celestynow.toz.pl

jesienna zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych
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To wyjątkowo ważne dla nas wyróżnienie. W ciągu 
ostatnich lat zdobyliśmy 250 894,11 zł dofinan-

sowań na zadania związane z ekologią. Za te pienią-
dze prowadziliśmy akcje utylizacji azbestu, edukację 
ekologiczną  mającą na celu  podniesienie świado-
mości ekologicznej dzieci i  młodzieży  oraz zapew-
niliśmy pielęgnację pomników przyrody, drzew i za-
drzewień mającą dużą wartość krajobrazową.

Położyliśmy duży nacisk na walkę z  dzikimi 
wysypiskami śmieci. Uruchomiliśmy specjalny tele-
fon interwencyjny dla mieszkańców, by móc szyb-
ciej i sprawniej reagować na pojawiające się w la-
sach śmieci. Współpraca przynosi efekt. I choć wiele 
mamy jeszcze w tej kwestii do zrobienia, to śmieci 
z lasów znikają szybciej.

W trosce o środowisko naturalne i budżet gmi-
ny planujemy termomodernizację szkół. Te inwe-
stycje spowodują, że budynki szkolne będą przyja-
zne środowisku. Będziemy zużywali mniej energii 

na ich ogrzanie. Spalimy mniej paliwa grzewczego. 
Wyemitujemy do atmosfery mniej CO2.

Pracujemy także nad stworzeniem komplek-
sowego planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmi-
ny Wiązowna. Ten plan pozwoli nam ubiegać się 
o  kolejne dofinansowania i  modernizować gmin-
ne budynki, a  mieszkańcom ułatwi ubieganie się 
o  dofinansowanie na proekologiczne inwestycje 
w gospodarstwach domowych.

Położyliśmy duży nacisk na edukację ekolo-
giczną. Konkursy ekologiczne i eko-pikniki organi-
zujemy w przedszkolach i szkołach.

To wyróżnienie utwierdza nas w przekonaniu, 
że obraliśmy właściwy kurs. W  kolejnych latach 
uda nam się zrealizować jeszcze więcej celów, któ-
re służą środowisku, a tym samym mieszkańcom. 
Jesteśmy tego pewni! ◘

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Od początku 2015 roku na terenie naszej gminy 
pod kołami samochodów, według danych prze-

kazanych do urzędu gminy, zginęło już 6 saren, 2 
lisy, 1 dzik, 1 łoś, 1 borsuk, 3 psy, 3 koty oraz wie-
wiórka. Doszło również do kilku wypadków, w któ-
rych zwierzęta przeżyły, ale były ranne i potrzebo-
wały pomocy lekarza weterynarii.

Najniebezpieczniejsze pory dnia dla zwierząt 
i kierowców to wczesne godziny poranne i późne wie-
czorne, kiedy zwierzęta udają się na żerowiska i wra-
cają z  nich. Dzikie zwierzęta, niestety, coraz częściej 
pojawiają się też w miejscach zabudowanych.

Jeśli widzisz zwierzę stojące przy drodze, od ra-
zu zwolnij i  licz się z  tym, że spróbuje ono w  ostat-
niej chwili przebiec przed autem. Nie wolno wtedy 
mrugać światłami ani trąbić! Wiele zwierząt reaguje 
w takiej sytuacji zupełnie inaczej niż byśmy tego ocze-
kiwali – zamiast uciec z drogi, może po prostu zastyg-
nąć w bezruchu – tak podpowiada mu instynkt.

Wypadki z  udziałem zwierząt nie zawsze 
kończą się dla nich natychmiastową śmiercią. 

Bardzo często ciężko ranne zwierzęta w  szoku 
uciekają z  miejsca wypadku i  konają w  mękach, 
gdyż nikt nie powiadomił odpowiednich służb: 
policji, weterynarza czy leśnych. Dlatego, jeśli 
już dojdzie do wypadku z  udziałem zwierzęcia, 
postępujmy następująco:
•	 gdy zwierzę żyje i  jest ranne – zgłaszamy 

fakt na policję i  zapewniamy mu pomoc we-
terynarza albo zgłaszamy ten fakt do urzędu 
gminy pod nr tel. 605874227

•	 gdy na skutek wypadku zwierzę ponio-
sło śmierć – zgłaszamy fakt na policję albo 
do urzędu gminy pod nr tel. 605874227 i za-
bezpieczamy zwłoki poprzez ich usunięcie na 
pobocze drogi.
Zgłoszenie takiego zdarzenia pozwoli w szyb-

ki sposób powiadomić odpowiednie służby wete-
rynaryjne, koła łowieckie czy też firmę utylizującą 
zwłoki zwierzęce. ◘

Iwona Marczyk
i.marczyk@wiazowna.pl

Żanęcin:

Zagospodarowanie placu zabaw 
– zakupiono część wyposażenia

Budowa kanalizacji sanitarnej 
(Wiązowna – Radiówek) – 
zadanie zakończone

Budowa oświetlenia w ul. Spokojnej 
– zadanie zakończone

zadania 
ogólnogminne:

Zakup maszyn i urządzeń do 
zapewnienia utrzymania dróg 
gminnych – zadanie zakończone

Systemowa modernizacja obiektów 
gminnych przy wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii 
w formule partnerstwa publiczno 
– prywatnego – trwa procedura wyboru 
podmiotów, które zostaną dopuszczone 
do dialogu konkurencyjnego

Budowa ciągu pieszo – rowerowego 
wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 
w ramach ZIT – projekt – trwa 
procedura wyboru wykonawcy

Budowa 3 peronów przystankowych 
oraz chodnika w ul. Łąkowej 
i Napoleońskiej w Gliniance 
oraz ul. Mostów w Woli Karczewskiej 
– zadanie zakończone

Olga Nowak

LegenDA: 

Opracowywanie założeń zadania 

Faza projektowa / przygotowawcza

Kontynuacja z 2014 roku /lub/ 
Procedura wyłonienia wykonawcy 

Realizacja zadania /lub/ 
Pozwolenie na budowę 

Zadanie zakończone

stan zaawansowania 
inwestycji 

w gminie Wiązowna
Gmina z wyróżnieniem
Gmina Wiązowna została wyróżniona w  konkursie EKOPOZYTYW Mazowsza. To prestiżowy kon-
kurs dla instytucji współpracujących z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Dostaliśmy nagrodę w kategorii „Samorząd przyjazny środowisku Mazowsza”.

wypadki 
z udziałem zwierząt
Zdarza się i to wcale nie tak rzadko, że na drogę przed samochód wyskoczy zwierzę i – niestety 
– dochodzi do kolizji. Pamiętajmy, że największe prawdopodobieństwo kolizji z dzikim zwierzę-
ciem występuje jesienią i wiosną, głównie na drogach wiodących przez lasy lub w pobliżu łąk.
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Gminnym obchodom Dnia Edukacji towarzyszyła uroczysta oprawa.

Prawdziwym uczniem być...

DZień eDUkacji 
NaRoDowej w GmiNie
Dzień Edukacji Narodowej, znany powszechnie jako Dzień Nauczyciela, 

jest obchodzony 14 października jako polskie święto oświaty 

i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. 

pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane 

na Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu, żeby odpowiednio uczcić 

to święto, odbyły się jego obchody.

Gminne obchody 
Dnia Edukacji Narodowej

W  trakcie gali nagrodzono nauczy-
cieli, pracowników administracji i  ob-
sługi szkół oraz pracowników Oświaty 
Gminnej, doceniając w  ten sposób ich 
osiągnięcia i zaangażowanie w pracę za-
wodową. Nadano również tytuły „zasłu-
żony dla Gminy Wiązowna”, wyróżnienia 
przyznawanego przez Wójta Gminy jako 
wyraz najwyższego uznania dla zasług 
dla rozwoju gminy Wiązowna.

4 nauczycielki przybyły na uroczy-
stość prosto z wręczenia medali Prezy-
denta rP za długoletnią służbę. Wśród 
wyróżnionych złotymi medalami zna-
lazły się dyrektor przedszkola w  Wią-
zownie Anna CiCHECKA, nauczycielka 
przedszkola w  Pęclinie Halina rUCiŃ-
SKA i  Hanna SzyMAŃSKA, zaś srebr-
ny medal przyznano Katarzynie TULiN 
z  przedszkola w  Wiązownie. Medale 
za długoletnią służbę nadawane są za 
wzorowe, wyjątkowo sumienne wyko-
nywanie obowiązków wynikających 
z pracy zawodowej w służbie państwa.

Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Wiązownie

Tegoroczne obchody Dnia Eduka-
cji Narodowej w  zSG w  Wiązownie zo-
stały uczczone śpiewająco.  rozpoczął je 
zabawny i  dowcipny występ trzeciokla-
sistów, wzbogacony popisami tanecz-
nymi i  wokalnymi uczniów, co spotkało 
się z z uznaniem nie tylko ze strony ob-
darowanych nim nauczycieli, ale także 
uczniów. Po raz pierwszy – dzięki prze-
prowadzonej w  wakacje modernizacji 
akustycznej hali sportowej – uroczystość 
mogła odbyć się w  tak dobrych warun-
kach. Wszystko było doskonale słychać!

zaskoczeniem – niezwykle pozy-
tywnym – był także program przygo-
towany samodzielnie przez gimnazja-
listów, którzy szczerze i ze sporą dozą 
poczucia humoru docenili wysiłki nio-
sących kaganek oświaty nauczycieli. 
W  starannie dobranych słowach po-
dziękowali za zaangażowanie i  co-
dzienną pracę.

Beata Bednarczyk
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Uroczystości zakończyły się rozdaniem pamiątkowych dyplomów i legitymacji szkolnych oraz wspaniałym 
poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Szkoła Podstawowa im. 
Wincentego Witosa w Gliniance

Tradycją szkoły jest świętowanie 
Dnia Edukacji Narodowej oraz uroczy-
stości ślubowania i pasowania pierwszo-
klasistów na uczniów Szkoły Podstawo-
wej im. Wincentego Witosa w  Gliniance. 
Tego dnia sala gimnastyczna przybrała 
odświętny wygląd. Serdeczne życzenia 
pracownikom szkoły w imieniu braci ucz-
niowskiej złożył Samorząd Szkolny. Ob-
chody Dnia Edukacji Narodowej uświet-
nił również występ szkolnego chóru, 
który zaśpiewał m.in. uroczyste 100 lat.

Teresa Bąk

Szkoła Podstawowa 
w Malcanowie

Dla uczniów z  klasy i  a, i  b, ii a  i  ii 
b był to dzień wyjątkowy, gdyż po raz 
pierwszy od 16 lat odbyło się pasowa-
nie pierwszo i drugoklasistów.

Nagrody wójta za szczególne oraz 
wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wy-
chowawcze i  opiekuńcze w  pracy zawo-
dowej, otrzymali:

Dyrektorzy placówek oświatowych
•	 Teresa BĄK Dyrektor SP w Gliniance
•	 Anna CICHECKA Dyrektor Przedszkola w Wią-

zownie
•	 Ewa KOŁODZIEJCZYK Dyrektor Przedszkola 

w Pęclinie
•	 Katarzyna LACKA Dyrektor ZSG w Wiązownie
•	 Elżbieta OLCZYK-SZUM Dyrektor ZSG w Zakręcie
•	 Hanna SEKULSKA Dyrektor SP w Malcanowie
•	 Joanna WASIAK Dyrektor Przedszkola w  Za-

kręcie
•	 Marzena WRÓBEL Dyrektor SP w Gliniance

Nauczyciele
•	 Monika GLEBA – ZSG w Wiązownie
•	 Danuta IDZIKOWSKA – Gimnazjum w Gliniance
•	 Agnieszka NOWICKA – Przedszkole w Pęclinie
•	 Anna PNIEWSKA – SP w Gliniance
•	 Lidia SKORUPKA – SP w Malcanowie
•	 Jolanta SMOLAK – SP w Malcanowie
•	 Ewa SOĆKO – Przedszkole w Wiązownie
•	 Hanna WÓJCIK – ZSG w Zakręcie

wyróżnienia wójta dla administracji 
i obsługi placówek oświatowych za rzetel-
ność i  zaangażowanie w  wypełnianie po-
wierzonych obowiązków, otrzymali:
•	 Joanna ARAźNA – ZSG w Wiązownie
•	 Janina CIEŚLICKA – ZSG w Zakręcie
•	 Zofia DĄBROWSKA – ZSG w Wiązownie
•	 Ryszard KARPIUK – ZSG w Wiązownie
•	 Joanna KONOWROCKA – ZSG w Wiązownie

•	 Mariola KUBLIK – ZSG w Wiązownie
•	 Teresa ŁADA – ZSG w Wiązownie
•	 Ewa ŁADNO – SP w Gliniance
•	 Zdzisław ŁADNO – Gimnazjum w Gliniance
•	 Tadeusz ŁYSIK – Przedszkole w Wiązownie
•	 Wiesława MAJSZCZYK – Przedszkole w Zakręcie
•	 Helena PAPIS – SP w Gliniance
•	 Wiesława RAFAŁ – SP w Gliniance
•	 Stanisław SMOLAK – Przedszkole w Pęclinie
•	 Renata SOKÓŁ – Gimnazjum w Gliniance
•	 Jolanta WITAN – Przedszkole w Zakręcie

Nagrody Dyrektora oświaty za osiągnię-
cia w pracy zawodowej oraz za zaangażowa-
nie i wysoką kulturę osobistą, otrzymali:
•	 Marzena BOBROWSKA
•	 Bożena BOGUSZ
•	 Edyta CZAJKA
•	 Agnieszka KARWOWSKA – Kierownik Refera-

tu Administracji Urzędu Gminy
•	 Karolina LECH
•	 Barbara ŁYSIK
•	 Elżbieta PIWEK
•	 Jan TWARDOWSKI
•	 Aleksandra WERSTAK-SULICH

Tytuły „Zasłużony dla Gminy wiązowna” 
otrzymali:

W uznaniu wieloletniego dorobku dydak-
tycznego i wychowawczego, pracy społecznej 
oraz zasług w  zakresie kształtowania postaw 
młodzieży
•	 Helena KOZERSKA – była nauczycielka Szkoły 

Podstawowej w Wiązownie
•	 Władysław KROPIEWNICKI – był dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Wiązownie

Nagrody i wyróżnienia
•	 Agata ŁĘGOWSKA – była dyrektor Szkoły 

Podstawowej Pęclinie, Wiązownie i  Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie

•	 Małgorzata MAJSZCZYK – była nauczyciel-
ka Szkoły Podstawowej w Wiązownie

•	 Ewa NOWAK – była nauczycielka Szkoły 
Podstawowej w  Gliniance i  Domu Dziecka 
w Pęclinie

•	 Wanda WITKOWSKA – była dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Gliniance

•	 Zofia WOźNICA – była nauczycielka Szko-
ły Podstawowej w  Pęclinie i  Wiązownie 
i przedszkola w Wiązownie

•	 Krystyna WYGLĄDAŁA – była nauczycielka 
Szkoły Podstawowej w Gliniance

•	 Zofia ZDUNIK – była nauczycielka Szkoły 
Podstawowej w Gliniance

•	 Zofia ŻUŁAWNIK – była dyrektor Przedszkola 
w Radiówku i Wiązownie
Za kultywowanie tradycji ludowych oraz 

działalność społeczną na rzecz środowiska lo-
kalnego
•	 Marianna GRZENDA – członek Koła Gospo-

dyń Wiejskich w Gliniance
•	 Helena PAPIS – sekretarz szkoły w Gliniance

Za długoletnią pracę na rzecz samorządu 
Gminy Wiązowna
•	 Bożena BOGUSZ – Główny Księgowy Oświa-

ty Gminnej
•	 Halina KUSAK – były Skarbnik Gminy Wiązowna

Za zasługi w dziedzinie sportu amatorskie-
go i szerzenie kultury fizycznej
•	 Tomasz GRZYBOWSKI – trener tenisa sto-

łowego i nauczyciel Szkoły w Wiązownie.
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Pomnik Powstania warszawskiego na Placu krasińskich.

Poszukiwanie powstańczych śladów.

włączeni w poczet braci szkolnej.

Biorący udział z zapartym tchem i nie-
zwykłym zaangażowaniem odnajdy-

wali odpowiedzi na poszczególne py-
tania i  wypełniali kolejne zadania. Tym 
sposobem nie tylko szukali informacji, 
ale wręcz dotykali śladów obecności po-
wstańców sprzed 71 lat.

Gra miejska o  tej tematyce stała 
się niekonwencjonalną lekcją historii. 
Przybliżyła informacje związane z  po-
wstaniem warszawskim, ale przede 
wszystkim pozwoliła na refleksję doty-
czącą bohaterstwa i  patriotyzmu mło-
dych tamtych czasów, a w tym kontek-
ście – i  naszych postaw. Po wędrówce 
śladami uczestników walk i poszukiwa-
niu symboli Polski Walczącej dostrze-
gamy ten słynny znak także na tablicy 
z  imieniem Gimnazjum im. Polskiego 
Państwa Podziemnego.

Dziękujemy organizatorom – nauczy-
cielom i  uczniom Katolickiego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bł. Ks. r. Archu-
towskiego na Bielanach. reprezentacja 
gimnazjum w  Wiązownie już zapowie-
działa swoją obecność za rok. ◘

Dorota Konstantynowicz – Bogłowska
Zdjęcia: Dominika Filimonow

szukamy powstańczych śladów
G i m n a z j u m  i m .  P o l s k i e g o  P a ń s t w a 
Podziemnego w Wiązownie po raz pierw-
szy wzięło udział w  niezwykłej inicjaty-
wie – grze miejskiej „Powstańcze ślady”. 
Jedenaścioro uczniów klasy 1b tej szko-
ły wraz z  wychowawczynią poznawało 
Starówkę, a na niej miejsca związane z hi-
storią powstania z roku 1944.

zanim nastąpiła uroczysta przysię-
ga, odbyły się popisy umiejętności re-
cytatorskich i  wokalnych uczniów klas 
pierwszych i  drugich. Występy dzieci 
każdorazowo nagradzane były gromki-
mi brawami.

Po części artystycznej i  uroczystym 
ślubowaniu na flagę narodową, dyrektor 
Hanna SEKULSKA pasowała wszystkie 
dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej 
w Malcanowie.

Uroczystości zakończyły się rozdaniem 
pamiątkowych dyplomów i  legitymacji 
szkolnych oraz wspaniałym poczęstun-
kiem przygotowanym przez rodziców.

Renata Koziarska

Gminne Przedszkole w Zakręcie
16 października 2015r. był szczegól-

nym dniem dla dzieci, które we wrześniu 
po raz pierwszy przekroczyły próg przed-
szkola. Podczas uroczystości pasowania 
dzieci z grup ,,Biedronki” i ,,Pszczółki” pomi-
mo tremy, pięknie zaprezentowały swoje 
umiejętności, które zdobyły podczas krót-

kiego pobytu w przedszkolu. Po zakończo-
nej części artystycznej dyrektor dokonała 
uroczystego pasowania. Na pamiątkę każ-
de dziecko otrzymało dyplom i prezent. Po 
części artystycznej, wszyscy goście zostali 
zaproszeni na słodki poczęstunek przygo-
towany przez rodziców.

Agnieszka Sidor

Gminne Przedszkole „Pod 
Stumilowym Lasem” w Pęclinie

49 dzieci stało się oficjalnymi 
Mieszkańcami Stumilowego Lasu, bio-
rąc udział w pasowaniu na przedszko-
laka w pęclińskim przedszkolu.

Były śpiewy, tańce oraz tradycyjne 
przechodzenie przez tunel czyli przed-
szkolne „otrzęsiny”. ◘

Ewa Kołodziejczyk
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Do wykonania pozostało jedynie ogrzewanie. Na ten cel 
mieszkańcy przeznaczyli środki z funduszu sołeckiego.

Gminna biblioteka 
Publiczna poleca …

głuchowski Piotr, górka Marcin: 
„Karbala”

Wiosną 2004 roku islamska Armia Mahdie-
go zaatakowała polskie oddziały w  naszej stre-
fie stabilizacyjnej w  środkowym Iraku. Gene-
rałowie stracili wszystkie kontrolowane dotąd 
przez Polaków miasta; An-Nadżaf, Al-Kut, Ad-
-Diwanijję, Al-Hillę i  Karbalę, najświętsze mia-
sto szyitów. Musieliśmy oddać koszary, pałace 
gubernatorskie i  siedziby władz – oprócz ratu-
sza w  Karbali. Kapitan Grzegorz Kaliciak z  kil-
kudziesięcioosobowym oddziałem przez trzy 
dni i  trzy noce odpierał tam szaleńcze szturmy 
dziesięciokrotnie liczniejszych przeciwników. 
Była to największa bitwa Polaków od czasów 
II wojny światowej. Książka jest relacją uczestni-
ków tamtych zdarzeń. Jest też hołdem oddanym 
odwadze polskich żołnierzy. ◘

Teresa Naperty
czytelnikw@wp.pl

bibLioTeka PUbLicZNa 
GmiNy wiąZowNa

ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna
tel./fax 22 789 01 46
e-mail: bibliotekaw@wp.pl 
www.bp-wiazowna.pl

Filia w Gliniance: tel. 22 789 97 90 
ul. Napoleońska 46, 05-408 Glinianka
Filia w Duchnowie: tel. 22 780 44 44 
ul. Wspólna 157, 05-462 Duchnów

Lagercrantz David: 
„Co nas nie zabije”

Kontynuacja trylogii Millennium Stiega Lars-
sona napisana przez Davida Lagercrantza. Mikael 
Blomkvist przechodzi kryzys i rozważa porzucenie 
zawodu dziennikarza śledczego. Lisbeth Salander 
podejmuje duże ryzyko i bierze udział w zorgani-
zowanym ataku hakerów. Ich drogi krzyżują się, 
kiedy profesor Balder, ekspert w dziedzinie badań 
nad sztuczną inteligencją, prosi Mikaela o pomoc. 
Profesor posiada szokujące informacje na temat 
działalności amerykańskich służb specjalnych. Mi-
kael bez wahania leci do Doliny Krzemowej zbierać 
materiały do sensacyjnego tekstu, który nie tylko 
może uratować jego karierę, ale też wpłynąć na lo-
sy całego świata. 

Jurgała-Jureczka Joanna: 
„Kobiety Kossaków”

Piękne, ambitne, nieodgadnione. Kobiety Kos-
saków żyły w cieniu artystów malarzy, chociaż to one 
były majętne i dobrze urodzone i to za ich posag Kos-
sakowie kupowali swoje siedziby. Dostojne matrony 
i matki, które same siebie nazywały kurami domowy-
mi; buntowniczki, malarki i literatki, chcące za wszel-
ką cenę wyjść z cienia by pokazać swój własny talent. 
O  ich talentach, strojach, stosunku do mężczyzn, 
o tym, jak zachowywały się wobec porażki, tragedii, 
sukcesu, jak dbały o urodę ile były w stanie wybaczyć, 
a czego nigdy nie zapomniały. Bohaterkami są m.in.: 
Maria, żona Wojciecha, ich córki Maria Pawlikowska-
-Jasnorzewska i  Magdalena Samozwaniec, Jadwiga, 
późniejsza Witkacowa i inne. 

Przed remontem budynek nie posia-
dał  właściwego zaplecza sanitarnego, 

ściany były zniszczone  i  zagrzybione, nie 
było funkcjonującego ogrzewania, gdyż 
znajdujący się tam piec nie nadawał się do 
użytku. Niezbędna była  również wymiana 
dachu, bo stare poszycie dachowe przecie-
kało. Tymczasem kącka świetlica to jedyne 
miejsce do spotkań mieszkańców Kącka 
i zajęć dla dzieci.

Dzięki współpracy z  firmą Orlen Upst-
ream udało nam się odmienić świetlicę i po 
prawie 5 miesiącach od rozpoczęcia remon-
tu budynek zmienił swoje oblicze: wymienio-
no dach i  wyremontowano pomieszczenia, 
m.in. wymieniono starą, zniszczoną glazurę, 
zamontowano też nowy sanitariat. Wykona-

no także prace malarskie i zamontowano no-
we szafki. Drzwi wejściowe, które pod wpły-
wem warunków atmosferycznych uległy 
zniszczeniu i nie nadawały się do renowacji, 
zostały zastąpione nowymi.

Mieszkańcy Kącka z  funduszu sołeckie-
go na 2016 r. przeznaczyli ponad 5 tys. zł na 
wykonanie dokumentacji i  rozpoczęcie rea-
lizacji ogrzewania świetlicy. Technologia zo-
stanie dobrana tak, aby była optymalna. Do 
tego czasu budynek będzie ogrzewany elek-
trycznie. Teraz w świetlicy można swobodnie 
i w komfortowych warunkach korzystać z za-
jęć  prowadzonych przez GOK,  odpoczywać 
i integrować się. ◘

Małgorzata Kąkol
m.kakol@wiazowna.pl

Remont świetlicy w kącku zakończony
Świetlica w Kącku, do tej pory zaniedbana i sporadycznie użytkowana ze względu na zły 
stan techniczny, doczekała się remontu. Decyzję o pracach w budynku podjął wójt Janusz 
BUDNY po jednym z zebrań sołeckich, w którym uczestniczył.
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akcja głośnego czytania realizowana jest w ramach kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

W tym dniu w gminnych Bibliotekach 
przeprowadzone zostały zajęcia 

dla najmłodszych: akcje głośnego czyta-
nia. Do biblioteki w Wiązownie przybyła 
druga i  trzecia klasa Szkoły Podstawo-
wej w Wiązownie z nauczycielkami Joan-
ną ABrAOWSKĄ i  Małgorzatą JĘCzMiE-
NiOWSKĄ. Na początku dzieci zapoznały 
się z biblioteką, dowiedziały się co trzeba 
zrobić by stać się jej czytelnikiem, a na-
stępnie z uwagą i zainteresowaniem wy-
słuchały opowiadań z  książek zofii STA-
NECKiEJ „Świat według dziadka” i  Ewy 
NOWAK „Kto wykradł grę z  kompute-
ra? Czyli nowa historia szpiegowska”. ze 
wzruszeniem słuchały opowieści o  kot-
ku, który zaprzyjaźnił się z  samotnym 
dziadkiem i jego wnuczkiem rysiem. Po 
wysłuchaniu opowiadań chętnie odpo-
wiadały na pytania związane z  przeczy-
tanym tekstem i  miały możliwość swo-
bodnego wypowiedzenia się.

z kolei Biblioteka w Gliniance gościła 
Panią Mariannę GrzENDĘ, członkinię Koła 
Gospodyń Wiejskich w Gliniance, popula-
ryzatorkę folkloru regionu kołbielskiego, 
bardzo zaangażowaną w  życie kultural-

ne i społeczne wsi. Pani Marianna, ubrana 
w strój ludowy, czytała dzieciom ze Szko-
ły Podstawowej w Gliniance. Lektura roz-
poczęła się od zapomnianych i wypartych 
przez współczesne kreskówki wierszy ze 
zbioru „Najpiękniejsze wiersze” Marii Ko-
nopnickiej. Pani Marianna stwierdziła, że 
niektóre wiersze znane są jako piosenki, 
więc nie obyło się bez wspólnego śpiewa-
nia. Następnie dzieci zasłuchały się w  hi-
storię pięcioletniej dziewczynki, opisa-
nej przez Joannę PAPUziŃSKĄ w  książce 
„Asiunia”. Autorka ukazuje w tym utworze 
wojnę widzianą oczami dziecka. Dzieci są 
szczere, nie upiększają ani nie wyolbrzy-
miają niczego. Opisują wszystko z prosto-
tą i  bardzo obrazowo. „Asiunia” jest od-
powiedzią na to, jak rozmawiać z dziećmi 
na tak trudny temat jakim jest wojna, jak 
przekazać im pewne wiadomości, bez na-
rażania ich na traumatyczne przeżycia.

Natomiast Biblioteka w  Duchnowie 
zrealizowała jeden ze scenariuszy zajęć 
z  projektu „Czytam sobie w  bibliotece” 
organizowanym przez Fundację Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej i wydawni-
ctwo Egmont.

cała Polska czyta dzieciom
Promowanie idei głośnego czytania, rozwijanie zainteresowań czytelniczych już od najmłod-
szych lat oraz zwrócenie uwagi na konieczność czytania dzieciom, aby obudzić w nich zamiło-
wanie do sięgania po książki, to główne cele kampanii „Cała Polska czyta Dzieciom”.

Misją akcji jest pokazanie dzieciom, 
że nauka czytania może być radosna 
i  ciekawa, a  samodzielne czytanie jest 
świetną zabawą. W  realizacji jednego 
ze scenariuszy zajęć wzięły udział dwie 
grupy sześciolatków ze Szkoły Podsta-
wowej w  Brzezinach. Dzieci przybyły 
wraz ze swoimi nauczycielkami oraz 
mamą jednego z wychowanków.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od 
krótkiej lekcji bibliotecznej, większość 
dzieci była po raz pierwszy w  bibliotece, 
więc miały różne pomysły na to, jakie to 
miejsce. Po wyjaśnieniu wszelkich niejas-
ności i  zwiedzeniu biblioteki przeczytali-
śmy fragment książki „Apollo 11” o pierw-
szej podróży na księżyc autorstwa Ewy 
NOWAK. i tak zaczęła się „mała kosmiczna 
przygoda” … Po przeczytaniu fragmentu 
książki uczestnicy udali się na spacer po 
bibliotece z białą kartką, ołówkiem i w gu-
mowych rękawiczkach (które dodatkowo 
miały utrudniać pracę oraz przypominać 
problemy, z jakimi borykali się astronauci 
pracujący w  kombinezonach). ich zada-
niem było stworzenie obrazów różnych 
powierzchni i  faktur w  technice frotta-
ge (przykładamy kartkę papieru do po-
wierzchni i  ołówkiem ją zarysowujemy). 
Następnie dzieci ze swoich prac wykleiły 
ogromny papierowy księżyc, który wyglą-
dem przypominał ten prawdziwy. 

Dodatkową atrakcją było przebranie 
dwójki dzieci za astronautów. Do wyko-
nania przebrania użyliśmy pożyczonego 
hełmu strażackiego i... pianki pod panele.

Po emocjonującej zabawie przyszła 
pora na małe co nieco. Po przerwie dzieci 
uważnie obejrzały prezentację multime-
dialną na temat układu słonecznego.

Na zakończenie pani Marta przeczy-
tała dzieciom bardzo śmieszną „Książkę 
bez obrazków” B. J. NOVAK.

Bezpośredni kontakt dziecka z książ-
ką w bibliotece ma ogromne znaczenie 
i  miejmy nadzieję, że spotkania takie 
zaowocują w  przyszłości, bo jak mówi 
przysłowie „czym skorupka za młodu na-
siąknie tym na starość trąci”.

Dzieci naprawdę chcą czytać! Ale to 
my bibliotekarze, nauczyciele i  rodzice 
musimy im w  tym pomóc i  zaszczepić 
bakcyla czytania wybierając odpowied-
nie tytuły. zadbajmy również o to, aby 
często odwiedzać biblioteki. ◘

Teresa Naperty, 
Dorota Milewska, Marzena Kopka

czytelnikw@wp.pl
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Dopisała pogoda, dopisali też i goście.

Na początku października br. Gminny 
Ośrodek Kultury w  Wiązownie gościł 
kompozytora, poetę, wokalistę i  gita-
rzystę w  jednej osobie, czyli Tomasza 
ŻÓŁTKO.

Artysta tworzy utwory oparte na 
refleksji, często teologicznej, któ-

re zawierają autoironię, ironię, humor 
i dowcip. Jego najbardziej znaną pio-
senką jest „Kochaj mnie i  dotykaj”, 
która stała się ogólnopolskim prze-
bojem emitowanym na antenie więk-
szości polskich stacji radiowych.

Podczas recitalu w  GOK zapre-
zentował swoje wiersze jak i  pio-
senki. Każdy utwór był poprzedzo-
ny krótkim wstępem i wyjaśnieniem 
okoliczności powstania. Te poetyckie 
teksty pozwoliły na chwilowe zatrzy-
manie się w  miejscu i  refleksję nad 
własnym życiem i  wartościami za 
którymi warto dążyć.

Publiczność z  wielkim zadowo-
leniem przyjęła koncert. ◘

Dorota Czermińska 
gok@gok-wiazowna.pl

Ten lokalny wypiek (bułeczka z  ka-
pustą i grzybami) to tradycja ludo-

wa regionu Glinianki, którą warto kul-
tywować w  kolejnych pokoleniach. 
Organizatorami wydarzenia byli: Sto-
warzyszenie Miłośników Tradycji i Kul-
tury Ludowej „Wawrzynioki” i Gminny 
Ośrodek Kultury w Wiązownie.

Jak na ludowe święto przysta-
ło organizatorzy, artyści, ale rów-
nież i  niektórzy mieszkańcy, przybyli 
w strojach ludowych. Pogoda dopisa-
ła i  publiczność przybyła bardzo licz-
nie. Artystyczną oprawę święta przy-
gotowały: Niepubliczne Przedszkole 
Karolek, Szkoła Podstawowa i  Gim-
nazjum w  Gliniance, Koło Gospodyń 
Wiejskich z  Glinianki oraz zaproszeni 
goście – kapela ludowa Bocianisko 
z Garwolina.

Święto Sójki, to także konkurs na 
najsmaczniejszą Sójkę przygotowaną 
przez rodzime gospodynie i  gospo-
darzy. Do konkursu stanęło 10 osób, 
a  komisja jako najsmaczniejszą oce-

niła Sójkę wypieku Stanisławy KOB-
zy. ii nagrodę otrzymała Wiesława 
MiCHALSKA, a iii rafał FiLiPOWiCz. 
Nagrodę specjalną Wójta Gminy Wią-
zowna otrzymała Marianna GrzEN-
DA, a  nagrodę „Wawrzynioków” ro-
man PiEKArSKi.

Oprócz sójek można było spróbo-
wać innych swojskich przysmaków 
np. chleba ze smalcem.

Podczas wydarzenia, Przewodni-
cząca rady Gminy renata FALiŃSKA 
złożyła specjalne podziękowania ro-
dzinie Pana Władysława KrzyŃSKiE-
GO, kołodzieja i stolarza z Glinianki, za 
przekazanie na wyposażenie izby re-
gionalnej, jego narzędzi pracy. Podzię-
kowania przyjęła pani Halina PiWO-
WAr, córka pana Władysława obecna 
na uroczystości, a w izbie została ufun-
dowana tablica z  informacją o  właści-
cielu przekazanych sprzętów.

zapraszamy za rok! ◘
Dorota Czermińska

gok@gok-wiazowna.pl

Recital 
Tomasza
żółTko

Święto sójki Glinieckiej
Już po raz czwarty, w Izbie Regionalnej w Gliniance, obchodziliśmy nasze lokalne święto 
– Święto Sójki Glinieckiej.

powiązania październik 2015  23

kultura



godz. 18.00 – projekcja filmu 
animowanego dla dzieci – Hotel 
Transylwania. Sala widowiskowa 
PMDK. Wstęp wolny.

godz. 19.00 – Andrzejki w GOK
To będzie wyjątkowy wieczór! 
W  programie m.in. występy 
uczestników zajęć GOK oraz gry 
i zabawy andrzejkowe.

godz. 9.00 – Spotkanie z Jo-
anną Wągiel. Pogadanki filo-
zoficzne „O  pożytku z  kłótni” 
w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Wiązownie.

godz. 10.30 – Spotkanie z Jo-
anną Wągiel. Pogadanki filozo-
ficzne „Czy dobrze jest się nudzić” 
w  Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Gliniance.

godz. 19.00 – Zaduszki z Mie-
nia River.
Tradycyjny koncert zaduszko-
wy w  GOK. W  tym roku usłyszą 
Państwo wielkie przeboje au-
torstwa nieżyjących już arty-
stów sceny polskiej i  światowej. 
Chcemy uczcić pamięć najdosko-
nalszych muzycznych twórców, 
którzy zostawili nam imponują-
cy dorobek. Utwory m. in. Mar-
ka Grechuty, Louisa Armstronga 
pozwolą nam tydzień po Dniu 
Wszystkich Świętych pogrążyć 
się jeszcze raz w  zadumie – nie-
koniecznie smutnej.

godz. 18.00 – projekcja filmu 
animowanego dla dzieci – Dr Do-
little. Sala widowiskowa PMDK. 
Wstęp wolny.

godz. 18.00 – projekcja filmu 
animowanego dla dzieci – Kop-
ciuszek. Sala widowiskowa PMDK. 
Wstęp wolny.

będzie się 
działo … 
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