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Szanowni Państwo!

Życzymy Państwu i Państwa rodzinom 
przede wszystkim zdrowia, 
które zazwyczaj doceniamy dopiero wtedy, 
gdy zaczyna go brakować.
Życzymy miłości, która nadaje życiu sens 
i wiary w drugiego człowieka,
bo tak łatwo tę wiarę dziś stracić.

Niech te Święta, będą dla Państwa 
czasem spokoju i radości tak, 
by mogli się Państwo delektować nie tylko tym, 
co na stole, ale także towarzystwem tych, 
z którymi do tego stołu Państwo zasiądą.

Życzymy chwili prawdziwego odpoczynku, 
by pełni energii mogli Państwo wejść 
w Nowy – 2016 Rok. 
I by w tym roku spełniły się 
Państwa największe marzenia.

szczerze i z całego serca

Renata Falińska Janusz Budny 
Przewodnicząca Rady Gminy Wójt Gminy Wiązowna

oraz pracownicy Urzędu Gminy Wiązowna



Uśmiech na twarzach gości to najlepszy dowód na to, 
że tego typu spotkania są bardzo potrzebne.

Pamiątkowy dąb posadzono w pierwszą rocznicę postania Stowarzyszenia Seniorów „Bądźmy Razem”.

Nasi seniorzy potrafią się bawić. Do wspólnej zabawy nie trzeba było nikogo zachęcać.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili wójt Janusz BUDNY, przewodnicząca rady Renata FALIŃSKA 
i Waldemar MONIAK – prezes stowarzyszenia.

24 grudnia 2015 r. 
(czwartek) 

Urząd Gminy Wiązowna 
będzie nieczynny !

Gminny Dzień Seniora
Starsi mieszkańcy naszej gminy skutecznie zaprzeczają powszechnemu powiedzeniu „Starość, 
nie radość”. Aktywnie uczestniczą w  życiu gminy, utworzyli Stowarzyszenie Seniorów 
„Bądźmy Razem”, w ramach którego spotykają się w swoim i zaproszonych gości gronie, jeż-
dżą na wycieczki, organizują wieczorki tematyczne, a  nawet powołali grupę teatralną. Oni 
sami bardzo sobie chwalą coroczne spotkania w gronie rówieśników. Dla wielu jest to okazja 
zobaczenia się z dawno niewidzianymi znajomymi, sąsiadami, kolegami z podwórka.

Dlatego też, aby podkreślić aktyw-
ność seniorów, tradycyjnie w listopa-

dzie obchodzimy Gminny Dzień Seniora. 
Dzień ten to szczególne święto ludzi star-
szych, którym należy się szacunek i uzna-
nie. To oni przykładają największą wagę 
do kultywowania tradycji i  obrzędów, 
przez co wzbogacają i przekazują unikal-
ną kulturę i obyczaje naszego regionu.

W  tym roku obchody rozpoczęły się 
uhonorowaniem roku działalności Stowa-
rzyszenia Seniorów „Bądźmy Razem” – 26 
listopada przed urzędem gminy seniorzy 
wspólnie z  wójtem Januszem BUDNYM 
posadzili pamiątkowy dąb. Wieczorem zaś 
bawili się w sali bankietowej RAJ w Dziech-
cińcu. Były tu oczywiście przemówienia 
i  życzenia. Wójt dziękował seniorom za 
zaangażowanie i  uczestniczenie w  życiu 
kulturalnym i społecznym gminy. Podkre-
ślił, że seniorzy są źródłem życiowej mą-
drości, którą nabywa się z  upływem lat, 
a jako wyraz swojego szacunku i uznania 
dla ich zasług dla rozwoju gminy, nadał 
stowarzyszeniu tytuł „Zasłużony dla Gmi-
ny Wiązowna” w uznaniu działań na rzecz 
aktywizacji i  integracji osób starszych oraz 
w  podziękowaniu za działalność społecz-
ną na rzecz środowiska lokalnego i czynny 
udział w  życiu gminy Wiązowna. Z  kolei 
przewodnicząca rady Renata FALIŃSKA 
odczytała wiersz swojego autorstwa, przy-
gotowany specjalnie na tę okazję.

Występy artystyczne seniorów, wróżby 
andrzejkowe przygotowane przez Centrum 
Wolontariatu w Radiówku, konkursy i zaba-
wa taneczna były niezwykle barwnym uzu-
pełnieniem tego szczególnego dnia. ◘

Małgorzata Kąkol
m.kakol@wiazowna.pl
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Nachodzące święta to czas, kiedy szczególnie dużo myślimy o potrzebujących i chętniej 
dzielimy się tym, co mamy. Stąd gminna akcja „Świąteczna radość pomagania”.

Szanowni Mieszkańcy gminy Wiązowna!
Brak numeru na domu czy posesji, to dla nas i innych służb ratowniczych 
poważny problem. Powstaje coraz więcej domów, coraz więcej 
uliczek i  często nie wiadomo, do której ulicy przynależy konkretny 
dom. Dlatego zwracamy się z  prośbą o  umieszczanie numeru domu 
i nazwy ulicy w widocznym miejscu. Dodatkowo, jeżeli nasz budynek 
stoi w głębi, to powinniśmy umieścić tabliczkę na ogrodzeniu. Jest to 
niewielki koszt, a  w  przypadku zagrożenia, każda minuta spóźnienia, 
każda chwila stracona na poszukiwanie właściwego domu, może kogoś 
kosztować utratę życia lub zdrowia.

OSP Wiązowna

„Świąteczna radość pomagania”

W  tym roku mija dziesięć lat od momentu, kiedy zarejestrowano Stowa-
rzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Je-

steśmy”. Stowarzyszenie działa w Radiówku. To fantastyczni ludzie, którzy po-
święcają niemal całe swoje życie po to, by pomagać osobom niepełnosprawnym 
intelektualnie. To ciężka i odpowiedzialna praca, ale to także ogromna radość.

Każdy z nas ma szansę doświadczyć tej radości. Wystarczy przyłączyć się 
do gminnej akcji „Świąteczna radość pomagania” i w 2016 r. przekazać Stowa-
rzyszeniu” Jesteśmy” 1% podatku. To mały gest, który ma ogromne znaczenie 
dla podopiecznych Stowarzyszenia.

Niemal do każdego domu w gminie dotarła albo już wkrótce dotrze mała 
pocztówka. Znajdą Państwo na niej numer KRS Stowarzyszenia. By pomóc pod-
opiecznym „Jesteśmy” wystarczy przepisać ten numer do zeznania podatkowego 
PIT za 2015 rok. Namawiamy państwa do tego bardzo gorąco! ◘

Stowarzyszenie „Jesteśmy” prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej w  Ra-
diówku. Jest to placówka pobytu dziennego, której celem jest rehabilitacja spo-
łeczna, zawodowa i fizyczna, zmierzająca do wszechstronnego rozwoju każdego 
uczestnika warsztatów. Poprawy jego zaradności osobistej, sprawności psycho-
fizycznych oraz przystosowania społecznego umożliwiającego niezależne, mak-
symalnie samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym.

W warsztatach bierze udział 25 osób niepełnosprawnych. Zajęcia pod kierunkiem 
wykwalifikowanych terapeutów odbywają się w 5 pracowniach: multimedialno-spo-
łecznej, gospodarstwa domowego, stolarskiej, rękodzieła artystycznego i muzyczno-
-teatralnej. Jest także doskonale wyposażona sala rehabilitacyjna, w której pod opieką 
fizjoterapeuty uczestnicy codziennie ćwiczą. Wszystkie osoby niepełnosprawne, a w ra-
zie potrzeby także i ich rodziny, mają zapewnioną profesjonalną opiekę psychologa.

KRS 0000228443
Więcej na: www.wtzjestesmy.pl i na www.tuwiazowna.pl

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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PrioryteteM 
jeSt rozWój
Właśnie mija pierwszy rok pracy samorządu wybranego 

w ubiegłorocznych wyborach. To naturalny czas 

podsumowań i rozliczeń. O tym, czy był to dla gminy dobry rok, 

o problemach, z którymi przyszło się w nim zmierzyć, 

a także o przyszłorocznych priorytetach inwestycyjnych 

rozmawiamy z wójtem Januszem BUDNYM.

Pana zdaniem Gmina Wiązowna 
przez ten rok zyskała? Jest Pan za-
dowolony z tempa rozwoju?

To był pasjonujący rok. Rok, w  którym 
musieliśmy na bieżąco administrować gmi-
ną, zaspokoić podstawowe potrzeby miesz-
kańców, a  jednocześnie zbudować plan 
strategicznych inwestycji na przyszłe lata. 
Pomimo opracowania dokumentów stra-
tegicznych dla gminy czy powiatu, bardzo 
często nie korzystano z  tych dokumentów, 
pozostawiając ich zapisy martwymi, albo – 
co gorsze – nie poddawano aktualizacjom 
i analizom, nie brano pod uwagę zmienia-
jących się uwarunkowań wewnętrznych 
i zewnętrznych. Bardzo mi zależało na tym, 
żeby to zmienić. Żeby budować, remonto-
wać, modernizować z  głową. Żeby remon-
towanymi drogami łączyć kolejne miej-
scowości. Żeby tak planować rozbudowy 
i remonty szkół, by w ciągu najbliższych lat 
te budynki mogły pomieścić dzieci, które 
rozpoczną w  nich naukę. To był rok wyjąt-
kowej współpracy z  Powiatem Otwockim. 
Nie wszystko udało się zrealizować w zało-
żonych terminach, ale jeszcze nigdy Powiat 
nie wyremontował w ciągu jednego sezonu 
tylu dróg na terenie naszej gminy. Oczywi-
ście, inicjowaliśmy i wspieraliśmy te remon-
ty z  budżetu gminy, ale same pieniądze to 
za mało. Potrzebna była elastyczność w ne-
gocjacjach i dążenie do kompromisu służą-
cego mieszkańcom. W kwestiach inwestycji 
największym wysiłkiem było rozpoczęcie 
i  zakończenie przed terminem pierwszego 
etapu modernizacji szkoły w  Malcanowie. 
Prace kosztowały ponad 4 miliony złotych, 
a  to dopiero początek, bo szkoła będzie 
rozbudowywana w kolejnych latach, tak by 
mogło się w niej uczyć coraz więcej dzieci.

Ale wszyscy zdajemy sobie spra-
wę z tego, że jedna szkoła, nawet 
rozbudowana, nie zaspokoi potrzeb 
mieszkańców. Wciąż nas przybywa. 
W szkołach jest coraz więcej dzieci. 
Jakie są szanse na to, że uda się roz-
budować pozostałe szkoły.

I  to jest właśnie jeden ze strategicznych 
celów, o  których mówiłem. Szkół potrzebu-
jemy wręcz natychmiast. W  tych, które ma-
my, nasze dzieci po prostu się nie mieszczą. 
I  choć potrzeb związanych z  inwestycjami 
np. drogowymi mamy mnóstwo, to aku-
rat szkoły są dla mnie absolutnym priory-
tetem. Chodzi przecież nie tylko o  komfort, 
ale i o bezpieczeństwo. Nie tylko o wygodę, 
ale także o  możliwości nowoczesnego, pro-
fesjonalnego uczenia dzieci. Zgodnie z  naj-
nowszymi standardami. Gdybyśmy chcieli 
finansować rozbudowę szkół z budżetu gmi-
ny, potrzebna by nam na to była dekada. 
Bo to koszt około 20 mln zł. Planując strate-
gicznie takie inwestycje, najpierw badając, 

Podkreślam, że zależy mi na tym, by mieszkańcy gminy Wiązowna brali czynny udział w zarządzaniu gminą 
– mówi wójt. Na zdjęciu w trakcie jednego z ponad 30 zebrań sołeckich.
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Poprawa współpracy administracji i biznesu, to jeden z priorytetów obecnej władzy. Na zdjęciu uczestnicy II Forum Gospodarczego Gminy Wiązowna, które odbyło się 
21 czerwca w Majdanie.

jakie są potrzeby, a  potem robiąc rozmaite 
symulacje finansowe, doszliśmy do wnio-
sku, że jedyną metodą na szybką rozbudo-
wę i  modernizację szkół w  naszej gminie 
jest współpraca z  przedsiębiorstwami w  ra-
mach przedsięwzięcia pod nazwą „Systemo-
wa modernizacja obiektów gminnych przy 
wykorzystaniu odnawialnych źródeł ener-
gii w  formule partnerstwa publiczno – pry-
watnego”. To nie jest proste. Wymaga prze-
brnięcia przez trudną procedurę, której do 
tej pory nie podejmowano w naszej gminie. 
Według mnie to jedyna droga, by szybko i re-
alnie zmienić oświatę w  gminie Wiązowna. 
Nie za pięć lat, nie za dziesięć, ale wkrótce. 
Podobne plany mamy do ośrodków zdrowia 
i  jeszcze kilku gminnych budynków. Śmiało 
wchodzimy w  zupełnie nowy etap inwesty-
cji w naszej gminie. Inwestycji na skalę do tej 
pory u nas niespotykaną. Ostateczny kształt 
i zakres zostaną ustalone podczas negocja-
cji z partnerem prywatnym.

Jeszcze niedawno w pośpie-
chu przystosowywaliśmy szkoły na 
przyjęcie sześciolatków. Teraz mówi 
się o cofnięciu obowiązku szkolne-
go dla sześciolatków. Znów ciaśniej 
zrobi się w przedszkolach. Czy gmi-
na jest gotowa na takie zmiany?

Nagłe zmiany w  polityce oświatowej 
bez wątpienia utrudniają nam budowanie 
strategii długoterminowych. Ale musimy 
się dostosować do decyzji, które zapadają 
wyżej. Zrobiliśmy to już wielokrotnie, zro-
bimy i  tym razem. Jestem przekonany, że 
– jak to się teraz często mówi – damy ra-
dę. Gdy podejmowano decyzję o  budowie 
szkoły w  Malcanowie wielu wątpiło, że to 
się uda. Udało się i to przed terminem. Jeśli 
rząd postawi nas w  nowej sytuacji, też so-
bie poradzimy.

Edukacja jest ważna, ale to nie 
wszystko. W gminie potrzebny jest 
przyspieszony rozwój infrastruk-
tury. To przyspieszenie chce Pan 
uzyskać m. in. łącząc Wydział Tech-
niczny Urzędu Gminy i ZWiK w Wią-
zownie. Co, Pana zdaniem, przynie-
sie ta zmiana?

Będzie szybciej, taniej i  sprawniej. To 
nie jest tylko formalna zmiana. To zmia-
na w  zarządzaniu ludźmi, sprzętem i  pie-
niędzmi. Dziś, kiedy chcemy interwencyjnie 
załatać dziury w  którejś z  gminnych dróg, 
musimy się posiłkować firmami zewnętrz-
nymi nawet w drobnych naprawach, w try-
bie zamówień publicznych. Czas reakcji 
na potrzeby mieszkańców jest niezadowa-

lający. W  poważnych robotach będziemy 
korzystać z  wyspecjalizowanych firm, na-
tomiast do tych prostych, wymagających 
natychmiastowego działania, będziemy 
mogli utrzymywać infrastrukturę na do-
brym poziomie. Płacąc zewnętrznej firmie 
pokrywamy także koszty podatku VAT, któ-
rego jako gmina nie możemy odzyskać. To 
tylko dwa drobne przykłady na to, jak ha-
mowana jest praca Wydziału Techniczne-
go, który jest umocowany w Urzędzie Gmi-
ny. Jeśli ten sam wydział będzie częścią 
zewnętrznego zakładu komunalnego (po 
połączeniu z  Zakładem Wodociągów i  Ka-
nalizacji), urząd będzie zlecał prace zakła-
dowi, a  zakład wykona je sam, nie płacąc 
zewnętrznej firmie. Zrobi to po kosztach, 
bo nie będzie nastawiony na zysk. Marża 
zewnętrznego wykonawcy zostanie więc 
w  budżecie gminy. Już planujemy zatrud-
nienie kolejnych pracowników fizycznych, 
zakup sprzętu, który w  przyszłym roku bę-
dzie dla nas pracował codziennie. Tak jak 
codziennie pracuje ciągnik, rębak i  walec 
wibracyjny, który kupiliśmy w  tym roku. 
Nowy zakład komunalny będzie się także 
zajmował zielenią w przestrzeni publicznej 
i konserwacją publicznych budynków. Efek-
ty tych zmian będziemy mogli oglądać już 
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Mimo napiętego budżetu i ograniczonych możliwości, w przyszłym roku rozpocznie się wiele inwestycji, na których mieszkańcom najbardziej zależy. Na zdjęciu z mieszkańcami Radiówka.

za kilka miesięcy. Tu znów wracamy do my-
ślenia strategicznego. Nowy zakład komu-
nalny to część tego planu.

Skoro mówimy o drogach, kilka 
miesięcy temu zainicjował Pan spot-
kanie z wojewodą mazowieckiem 
w sprawie budowy S17 i DK2. To 
dwie gigantyczne inwestycje, które 
za parę lat będą miały dla mieszkań-
ców naszego regionu ogromne zna-
czenia. Ale zanim drogi powstaną, 
mieszkańcy gminy będą dojeżdżali 
do Warszawy przez wielki plac bu-
dowy. Czy gmina jest na to przygo-
towana?

To nie będzie dla nas łatwe. Ale efekt 
tych inwestycji zmieni naszą okolicę i  zde-
cydowanie ułatwi nam życie. Musimy to 
przetrwać, choć będzie to uciążliwe. Na 
spotkaniu w  urzędzie wojewódzkim roz-
mawialiśmy o  tym, jakie plany ma GDD-
KiA. Dziś nie ma jednoznacznej odpowiedzi 
na pytanie, kiedy dokładnie budowy ruszą. 
Wiemy tyle, że wkrótce budowana będzie 
południowa obwodnica Warszawy, Węzeł 
Lubelska, odcinek S17 od węzła do Zakrętu 
i od węzła do A2. Mimo, że GDDKiA zapew-
nia nas, że nie planuje objazdów naszymi 

drogami, zdajemy sobie sprawę, że nasze 
drogi gminne mogą się na niektórych od-
cinkach stać wygodnymi dla kierowców 
nieformalnymi objazdami. Będziemy się 
starali na tych odcinkach poprawić bezpie-
czeństwo czy to przez budowę chodników, 
czy oświetlenia. To, co możemy zrobić i  co 
zrobimy już na początku 2016 roku, to wy-
znaczę koordynatora ds. tych inwestycji, 
którego zadaniem będzie monitorowanie 
procesu budowy i  zbieranie wszystkich in-
formacji. Stworzymy specjalną podstronę 
w  gminnym serwisie www.tuwiazowna.pl 
i  będziemy publikowali wszystko to, czego 
się dowiemy. Tak, by mieszkańcy nie czuli 
się zaskoczeni.

Wspomniał Pan o oświetleniu 
dróg. Jeden z Pana podstawowych 
postulatów w czasie kampanii wy-
borczej dotyczył właśnie latarni. Co 
udało się zrobić i jakie ma Pan plany 
w tej kwestii na rok 2016?

W 2015 roku wydaliśmy na oświetlenie 
uliczne około 600 tys. złotych. Za te pienią-
dze postawiliśmy 129 latarni LED-owych, 
energooszczędnych, tanich w  eksploata-
cji. W 2016 roku wydamy na to jeszcze wię-
cej pieniędzy. Bardzo zależy mi na tym, 

by nasze drogi szybko zostały oświetlone. 
Nie jesteśmy w  stanie od razu wybudować 
wszędzie chodników, poboczy. Ale może-
my podnosić bezpieczeństwo budując li-
nie oświetleniowe. I  te inwestycje, obok 
budowy dróg, są bardzo ważne dla miesz-
kańców. Wiem to choćby z  wniosków, któ-
re mieszkańcy składali do budżetu na 2016 
rok. Na podstawie tych pism w dużej części 
konstruowaliśmy budżet. Jestem bardzo 
zadowolony z  tego, że mieszkańcy potrak-
towali moją propozycję poważnie i  zaan-
gażowali się w  składanie tych wniosków. 
Dzięki temu wiemy, co dla nich jest najważ-
niejsze i które inwestycje powinny być prio-
rytetowe.

Otworzył Pan uroczyście Dom 
Dzienny Senior – WIGOR. To ważne 
miejsce w naszej gminie, bo służyć 
będzie seniorom, którzy tej pomocy 
potrzebują. Na terenie gminy działa-
ją organizacje zrzeszające seniorów. 
Jak się Panu z tymi organizacjami 
współpracuje?

Fantastycznie. To są bardzo aktywni 
ludzie, którzy mają wiele zapału i chęci do 
tego, by organizować świetne wydarzenia 
kulturalne, sportowe, towarzyskie. Stowa-
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Inwestycje w budynki szkolne i przedszkolne to jeden z priorytetów naszego samorządu, ponieważ zwiększa się u nas liczba mieszkańców.

rzyszenie „Bądźmy Razem” to osoby, które 
nie usiedzą w jednym miejscu. Zazdroszczę 
im energii. Chciałbym, za jakiś czas, mieć 
tak otwartą głowę i tyle sił witalnych co oni. 
A DD Senior – Wigor to miejsce bardzo po-
trzebne tym, którzy z powodu swojego wie-
ku nie mogą już zostawać sami w domu. Na 
ten dom dostaliśmy duże dofinansowanie, 
ale z  naszego budżetu też wydaliśmy po-
nad 600 tys. zł. Współpraca z seniorami daje 
mi dużo satysfakcji. Bardzo cenie starszych 
ludzi i na ich potrzeby gminni urzędnicy zo-
stali szczególnie wyczuleni. Dom Kultury 
w Woli Karczewskiej zacznie pełnić funkcję 
integracyjną, będzie budynkiem, w którym 
pod wspólnym dachem będą działać senio-
rzy, harcerze, grupa teatralna, amatorzy 
sportu, będzie także służyć mieszkańcom.

Nasza rozmowa ukaże się tuż przed 
Świętami Bożego Narodzenia. W tym ro-
ku zaproponował Pan mieszkańcom no-
wą świąteczną akcję. Przypomniał Pan, 
już trochę zapomniany w dobie sms-ów 
i  emaili, zwyczaj wysyłania pocztówek. 
Mieszkańcy dostaną albo już dostali 

specjalnie zaprojektowaną pocztówkę, 
w  której zachęca Pan do przekazania 
1% podatku na rzecz Stowarzyszenia 
„Jesteśmy” z Radiówka. Skąd pomysł na 
„Świąteczną Radość Pomagania”?

Stowarzyszenie „Jesteśmy” działa od 11 
lat. To, co robi dla swoich podopiecznych, 
jest nie do przecenienia. Polecam każde-
mu mieszkańcowi gminy, żeby choć raz 
odwiedził dom społeczny w  Radiówku. Ale 
członkowie stowarzyszenia oprócz tego, że 
pomagają osobom niepełnosprawnym, an-
gażują się także w życie gminy. I to dla mnie 
zawsze największa motywacja do tego, by 
się odwdzięczyć. Bo jeśli oni, mając na gło-
wie tyle swoich spraw i  problemów, znaj-
dują czas, by pomóc w  organizacji imprez 
gminnych czy w promocji naszego regionu, 
to my musimy znaleźć sposób, by ich wes-
przeć. Nie zawsze możemy pomóc wprost, 
przyznając np. pieniądze z budżetu. Wtedy 
trzeba ruszyć głową i  coś wykombinować. 
Dlatego postanowiłem w  tym roku namó-
wić jak największą liczbę mieszkańców 
naszej gminy, by przekazali 1% podatku 

właśnie na Stowarzyszenie „Jesteśmy”. Na 
tej małej sympatycznej pocztówce, którą 
Państwo dostali albo wkrótce dostaną do 
domu, jest numer KRS. Wystarczy ten nu-
mer wpisać w zeznanie podatkowe za 2015 
rok. To naprawdę niewielki wysiłek. A  dla 
podopiecznych stowarzyszenia ogromna 
szansa. Chciałbym, by ta świąteczna akcja 
stała się tradycją w  gminie Wiązowna i  by 
w  ten sposób co roku pomagać innym lu-
dziom. Skoro mówimy o Świętach, to korzy-
stając z  okazji, chciałbym Państwu życzyć 
wszystkiego co najlepsze w  2016 roku. Ży-
czę przede wszystkim zdrowia. To nie ba-
nał. To – obok miłości – najważniejsze, co 
mamy w  życiu. Życzę Państwu także spo-
koju, bo tylko żyjąc spokojnie mamy szansę 
docenić to, co w życiu istotne i piękne. Ach! 
I jeszcze dobrych sąsiadów. Bo dobry sąsiad 
jest często więcej wart niż nie jeden skarb. 
Jestem przekonany, że rok 2016 będzie dla 
nas, tu, w gminie Wiązowna, pomyślny. Do 
siego roku! ◘

Rozmawiała Anna Rosłaniec
a.roslaniec@wiazowna.pl
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Bolesławów:

Budowa oświetlenia ul. Młynarskiej 
– zadanie zakończone

Boryszew:

Budowa kanalizacji sanitarnej 
(Wiązowna – Duchnów) – zadanie zakończone

Zakup pompowni terenowych i budowa 
odgałęzień sieci kanalizacyjnej (Boryszew 
– Stefanówka – Duchnów) – zadanie zakończone

Przebudowa drogi gminnej (od kapliczki 
do drogi 721) – projekt – zadanie zakończone 
(wykonano zakres prac przewidziany na 2015 rok)

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 – zadanie zakończone

Remonty ul. Akacjowej i Lawendowej 
– zadanie zakończone

Remont wylotu kolektora wodnego 
– zadanie zakończone

Duchnów:

Budowa kanalizacji sanitarnej 
– projekt – termin realizacji zadania VI 2016

Budowa kanalizacji sanitarnej 
(Wiązowna – Duchnów) – zadanie zakończone

Zakup pompowni terenowych i budowa odgałęzień 
sieci kanalizacyjnej (Boryszew – Stefanówka 
– Duchnów) – zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej w ul. Dłuskiej 
– projekt – zadanie zakończone 
(wykonano zakres prac przewidziany na 2015 rok)

Budowa sieci wodociągowej przy dz. nr ew. 
929/6 – termin realizacji zadania III 2016

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna
z prac rady Gminy

Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii

Program jest kontynuacją dzia-
łań podjętych w  latach ubiegłych. 
Głównym założeniem gminy jest 
zmniejszenie problemu alkoholizmu 
i  nadużywania środków psychoak-
tywnych poprzez profilaktykę, wspar-
cie osób uzależnionych i  ich rodzin 
oraz zmniejszenie szkód społecz-
nych i zdrowotnych.

Program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi

Celem programu jest podejmowa-
nie wspólnych działań gminy z  orga-
nizacjami pozarządowymi w  zakresie 
sportu, ochrony zdrowia, bezpieczeń-
stwa itp., które będą służyć lepszemu 
zaspokojeniu potrzeb społecznych, co 
w konsekwencji doprowadzi do popra-
wy poziomu życia mieszkańców. Wię-
cej informacji na str. 13.

Odpady komunalne
Rada podjęła pakiet uchwał zwią-

zanych z  odbiorem śmieci na terenie 
gminy. Od 1 maja 2016 roku odpady 
segregowane będą odbierane raz na 
dwa tygodnie, a  odpady biodegrado-
walne – w tym zielone – odbierane bę-
dą raz w miesiącu przez cały rok, a nie 
jak teraz – tylko latem. W ramach opła-
ty za śmieci z  każdej posesji będzie 
można również oddać do 5m3 odpa-
dów budowlanych do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych. Mieszkańcy poniosą tylko koszt 
transportu odpadów. Od nowego roku 
właściciele domków letniskowych bę-
dą płacili za wywóz śmieci ryczałtem, 
raz w roku 132 zł (w przypadku selek-
tywnej zbiórki odpadów).

Informacji udziela Wydział Ochro-
ny Środowiska, tel. 22 512 58 24, tel. 
interwencyjny: 661 969 850 lub email: 
j.iwanska@wiazowna.pl.

ZWiK przejmuje pracowników 
Wydziału Technicznego

W związku ze zmianami organiza-
cyjnymi polegającymi na przekazaniu 
zadań utrzymania dróg z  Wydziału 
Technicznego do Zakładu Wodocią-
gów i  Kanalizacji zaistniała koniecz-

Na XVII Sesji Rady Gminy 
Wiązowna w dniu 24 listopada 
podjęto 21 uchwał:

133.XVII.2015
ws. zmian w Uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy Wią-
zowna z dnia 22 grudnia 2014 r. – Uchwała Budżeto-
wa Gminy Wiązowna na 2015 rok, z późn. zm.

134.XVII.2015
ws. Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii w  Gminie Wiązowna 
na rok 2016

135.XVII.2015
ws. przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązow-
na z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność pożytku publicz-
nego na 2016 rok”

136.XVII.2015

ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w  zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości i zagospodaro-
wania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi

137.XVII.2015 ws. Regulaminu utrzymania czystości i  porządku 
na terenie Gminy Wiązowna

138.XVII.2015
ws. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których znajdują się domki letni-
skowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

139.XVII.2015

ws. określenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla właścicieli nierucho-
mości, na których znajdują się domki letniskowe, 
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe

140.XVII.2015
ws. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uisz-
czania opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi

141.XVII.2015 ws. przejęcia pracowników przez Zakład Wodocią-
gów i Kanalizacji w Wiązownie

142.XVII.2015 ws. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

143.XVII.2015

ws. zmiany uchwały Nr 113.LX.2014 Rady Gminy Wią-
zowna z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wy-
rażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebno-
ści przesyłu na działkach nr ew. 504/1, 504/2, 504/4, 
504/5 z  obrębu geod. Wiązowna Gminna, będącej 
własnością Gminy na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

144.XVII.2015

ws. zmiany uchwały Nr 89.LVII.2014 Rady Gminy 
Wiązowna z  dnia 25 czerwca 2014 roku w  sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służeb-
ności przesyłu na działce nr ew. 232/5, 232/6 z obrębu 
geod. Wiązowna Gminna, będącej własnością Gminy 
na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

145.XVII.2015

ws. zmiany uchwały Nr 6.IV.2015 Rady Gminy Wią-
zowna z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie ustale-
nia zasad obciążania nieruchomości, niebędących 
drogami publicznymi, stanowiących własność 
Gminy Wiązowna

146.XVII.2015 ws. zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
na rzecz użytkownika wieczystego

147.XVII.2015 ws. zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
na rzecz użytkownika wieczystego

148.XVII.2015 ws. zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
na rzecz użytkownika wieczystego

149.XVII.2015 ws. zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
na rzecz użytkownika wieczystego

150.XVII.2015
ws. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Wiązowna

151.XVII.2015
ws. dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Wiązowna

152.XVII.2015

ws. zmiany uchwały nr 44.VII.2015 Rady Gminy Wią-
zowna z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie udziele-
nia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego w po-
staci wykonanego projektu chodnika w  ciągu drogi 
powiatowej nr 2712W – ul. Doliny Świdra w miejsco-
wości Wola Karczewska

153.XVII.2015
ws. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ot-
wockiego na modernizację dróg powiatowych zlo-
kalizowanych na terenie Gminy Wiązowna
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Podczas listopadowej sesji podjęto 21 uchwał m.in. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 
Otwockiego na modernizację dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy.

Mieszkańcy biorą czynny udział w obradach rady gminy.

Duchnów (c.d.):

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

Budowa zjazdu z drogi 721 w ul. K. Dowjata 
– zadanie zakończone

Remonty ul. Kwitnącej Jabłoni i Dłuskiej 
– zadanie zakończone

Budowa oświetlenia ul. Księżycowej, 
II etap – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia 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 – zadanie zakończone (Gmina wykonała 
zakres prac przewidziany na 2015 rok)

Dziechciniec:

Budowa oświetlenia ul. Kamiennej Górki, 
I etap – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia ul. Piaskowej, 
róg Ziołowej – zadanie zakończone

Emów:

Budowa oświetlenia ul. Sosnowej 
– zadanie zakończone

Modernizacja ul. Sosnowej 
– zadanie zakończone

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

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

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

Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej 
wraz z przejściem pod rzeką Mienia 
– zadanie zakończone (wykonano zakres 
prac przewidziany na 2015 rok)

Remont konstrukcji mostu w ul. Sosnowej 
– zadanie zakończone

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna

ność przeniesienia dotychczasowych 
pracowników wraz z przypisanymi do 
nich obowiązkami. Więcej informacji 
na str. 11.

Kolejna ulica w kategoriach 
dróg gminnych

W  związku z  zamiarem budowy 
drogi publicznej, do dróg gminnych 
zaliczono część ul. Wypoczynkowej 
w Lipowie i Porębach – na odcinku od 
i do ul. Armii Krajowej.

Zgoda na sprzedaż 
nieruchomości

Rada podjęła 4 uchwały umożliwia-
jące wykup Gminnej Spółdzielni Samo-
pomoc Chłopska w  Wiązownie, obec-
nemu użytkownikowi wieczystemu 4 
nieruchomości, tj. karczmy w Wiązow-
nie, sklepu w Pęclinie, bazy w Lipowie 
i terenu bazy GS w Wiązownie.

Pomoc rzeczowa dla Powiatu 
Otwockiego

Zostały podjęte dwie uchwa-
ły o  pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Otwockiego. W  pierwszej uchwale 
zwiększeniu ulega wartość udziela-
nej pomocy rzeczowej do 17  466,00 
zł na wykonanie projektu chodnika 
w  ul. Doliny Świdra w Woli Karczew-
skiej. Drugą uchwałą zwiększono po-
moc rzeczową na modernizację drogi 
powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabe-
la, Michałówek, Duchnów w  postaci 
zakupu materiałów drogowych do 
449.100,00 zł. Tylko w  2015 r. z  bu-
dżetu gminy przekazano prawie 1,2 
mln zł. na prace na drogach powia-
towych.

Taryfy za wodę i ścieki
Ponownie radni pochylili się nad 

taryfami za dostarczanie wody i  od-
biór ścieków rozszerzając zakres ulg 
i dopłat na osoby zamieszkujące na te-
renie gminy, a nie jak wcześniej – tylko 
zameldowanych. Informacje o nowych 
stawkach za wodę i ścieki znajdą Pań-
stwo w  listopadowym wydaniu „Po-
wiązań”. ◘

Paula Woźnica
p.woznica@wiazowna.pl
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ODCINKI WYBUDOWANE W 2015 
WSPÓLNIE Z INICJATYWA 
LOKALNĄ MIESZKAńCÓW

ODCINKI W TRAKCIE 
BUDOWY

ODCINKI 
ZAPROJEKTOWANE 

W 2015

ODCINKI, KTÓRYCH 
PROJEKTOWANIE 

ROZPOCZEŁO SIĘ W 2015
• 782 mb w Majdanie w kierunku Alei Gen. 
Grota Roweckiego;
• 1 298,5 mb sieci wodociągowej w Izabeli;
• 300 mb w Czarnówce w ul. Lawendowej;
• 392 mb w Góraszce;
• 247 mb w Wiązownie w ul. Polnej;
• 283 mb w Izabeli w dz. nr 345;
• 690 w Duchnowie w ul. Puchacza i Werbeny;
• 80 mb w Wiązownie w ul. Sadowej (prze-
dłużenie istniejącego wodociągu). 

•  1 190 mb w  Emowie 
w  ul. Sosnowej, Krętej, 
Mlądzkiej i Świderskiej.

•  1  356,5 mb w  Zakręcie (uzy-
skaliśmy prawomocną decyzję 
Starosty Otwockiego o  pozwo-
leniu na budowę);
• 1 448 mb w Duchnowie w ul. 
Dłuskiej (uzyskaliśmy zaświad-
czenie Starosty Otwockiego 
o  nie wniesieniu sprzeciwu na 
budowę sieci wodociągowej).

•  360 mb w  dz. Nr 929/6 
(boczna od ul. Wspólnej) 
w Duchnowie;
• 410 mb sieci w Zakręcie w ul. 
Świerkowej i Wąskiej;
• 330 mb w Woli Duckiej.

ODCINKI WYBUDOWANE W 2015 WSPÓLNIE 
Z INICJATYWĄ LOKALNĄ MIESZKAńCÓW

ODCINKI, KTÓRYCH PROJEKTOWANIE 
ROZPOCZEŁO SIĘ W 2015

• 192 mb w Wiązownie Kościelnej w ul. Sadowej;
• 323 mb w Wiązownie Gminnej w ul. Polnej;
• 60 mb w Wiązownie Kościelnej w ul. Sadowej;
• 188 mb w Wiązownie Kościelnej w ul. Lubelskiej od nr 17 do rzeki 
Mienia (bez inicjatywy lokalnej mieszkańców).

•  7 620 mb w  Majdanie (Majdan – wschodnia część miejscowości 
i Majdan – centralna część miejscowości);
• 9 220 mb w Duchnowie (po wybudowaniu cała miejscowość zosta-
nie podłączona do kanalizacji);
• 2 570 mb w Emowie w ul. Sosnowej i Gołębiej.

2015 rok to był rok przygotowań pod 
duże inwestycje kanalizacyjne. Projekto-
wanie długich odcinków kanalizacji to 
skomplikowany i  drogi proces. W  tym ro-
ku rozpoczęliśmy projektowanie kanaliza-
cji w  trzech miejscowościach – to łącznie 

Wodociągi i kanalizacja
W 2015 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie wybudował w sumie prawie 4100 
mb sieci wodociągowej, 1190 mb jest w trakcie budowy. Wykonaliśmy projekty na kolejne od-
cinki o łącznej długości 2804,5 mb. Wszystkie te prace kosztowały ponad 541 tys. zł netto.

Komuś przeszkadzało...

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 – zadanie zakończone 
(wykonano zakres prac przewidziany na 2015 rok)

Remont ul. Podzamcze – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia ul. Łąkowej 
– projekt – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia ul. Wawrzynieckiej 
– projekt – zadanie zakończone

Zagospodarowanie placu zabaw 
przy ul. Sosnowej – zadanie zakończone

Udrożnienie rowów gminnych (2,5 km) 
– zadanie zakończone

Góraszka:

Budowa sieci wodociągowej 
– projekt – zadanie zakończone

Remonty ul. Dębowej, Krótkiej, Flory 
oraz Kaczeńców – zadanie zakończone

Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie 
terenu – zadanie zakończone

Gruntowna konserwacja Kanału Boryszewskiego 
(1,6 km) wraz z oczyszczeniem rowów 
podrzędnych – zadanie zakończone

Izabela:

Budowa świetlicy – projekt 
– zadanie zakończone (wykonano zakres 
prac przewidziany na 2015 rok)

Polepszenie infrastruktury placu zabaw 
– zadanie zakończone (wykonano zakres 
prac przewidziany na 2015 rok)

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

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna

Nie skończyliśmy jeszcze montażu ogrodzenia Parku 
Centrum w Wiązownie, a już komuś zaczęło prze-

szkadzać. Ktoś zadał sobie sporo trudu, poprzecinał 
metalową siatkę w kilku miejscach i uszkodził furtkę. 
Koszt naprawy ogrodzenia, którego jeszcze gmina nie 
skończyła, wyniesie 1400 zł. Za te pieniądze można by 
np. ufundować stypendium dla najlepszego ucznia, al-
bo odświeżyć którąś z wiejskich świetlic, czy wreszcie 
wiosną, obsadzić roślinami Park Centrum, który mały-
mi krokami powstaje od kilku lat.

Na początku grudnia komuś zaczęła rów-
nież przeszkadzać wystawa plenerowa, którą otwarto 
latem przed urzędem. Archiwalne zdjęcia naszej gmi-
ny tak bardzo rozdrażniły któregoś z przechodniów, że 
postanowił wyładować na nich swoją złość. I  jeszcze 

jedno. Wiejskie tablice ogłoszeniowe to ważna me-
toda komunikacji z mieszkańcami. Niestety, od pew-
nego czasu widać, że z dziwną regularnością z tablic 
w  miejscowościach na północy gminy  znikają ogło-
szenia wieszane przez sołtysów, radnych i urzędników.

Nie będziemy używali wielkich słów. Nie będzie-
my mówili o  wandalach i  konieczności montowania 
monitoringu. Uważamy, że to zwykła ludzka głupota. 
Niestety, płacimy za nią wszyscy ze wspólnego budże-
tu. Ale głupota nielicznych nie powstrzyma nas przed 
zmienianiem przestrzeni, z której korzysta wielu.

Widzisz – reaguj! Policja tel. 997 lub 22 
789 01 77. ◘

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

ponad 16 tys. mb nowej kanalizacji. Dzisiaj 
sieć kanalizacyjna ma długość 37,3 km. Na 
budowę kanalizacji w 2015 roku i rozpoczę-
cie projektowania strategicznych odcinków 
wydaliśmy w sumie ponad 288 tys. zł netto.

ZWiK w Wiązownie uzyskał pozwole-
nie na budowę, rozbudowę i przebudo-
wę Stacji Uzdatniania Wody w  Rzakcie, 
której realizacja przewidziana jest na lata 

2016 – 2017. Dzięki modernizacji miesz-
kańcy Bolesławowa, Porąb, Kruszówca, 
Czarnówki, Glinianki i Rzakty będą mogli 
korzystać z  wody, która będzie dostar-
czana z nowoczesnej stacji o technologii 
bez środków chemicznych.

ZWiK jako inwestor zastępczy na 
zlecenie mieszkańców realizuje zbior-
czo przyłącza wodociągowe i  kanali-
zacyjne przy nowo – wybudowanych 
sieciach w  miejscowościach Stefa-
nówka, Boryszew, Duchnów, Wiązow-
na Kościelna i Żanęcin. ◘

Janusz Chaber
biuro@zwik-wiazowna.pl
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Wydział Techniczny przestanie być 
od stycznia częścią Urzędu Gmi-

ny. Pracownicy zostaną formalnie prze-
niesieni do ZWiK. Od stycznia to ZWiK 
będzie odpowiedzialny za remonty 
gminnych dróg, konserwacje publicz-
nych budynków i  utrzymanie zieleni 
w naszej gminie. To połączenie pozwoli 
znacznie sprawniej zarządzać pieniędz-
mi, sprzętem i  ludźmi. Nie będzie trze-
ba ogłaszać przetargów, by na bieżąco 
konserwować gminne drogi. Gmina bę-
dzie mogła wiele prac wykonać sama, 
a  przez to zaoszczędzi pieniądze, które 
do tej pory wydawała na honoraria firm, 
które na zlecenie prowadziły remonty. 
W  przyszłym roku zatrudnieni zostaną 
nowi pracownicy fizyczni, tak by zakład 
komunalny codziennie mógł wykony-
wać jak najwięcej napraw. Już w tym ro-
ku zakupiono dodatkowy sprzęt (m.in. 
ciągnik z  przyczepą, rębak, malowarkę 
do pasów ulicznych i walec wibracyjny). 
W przyszłym roku na nowy sprzęt gmi-

na wyda jeszcze więcej pieniędzy. Za-
mierza kupić między innymi koparkę, 
dzięki której wiele prac będzie można 
wykonywać we własnym zakresie. Po-
łączenie Wydziału Technicznego i ZWiK, 
to ogromna zmiana w  sposobie zarzą-
dzania, która pozwoli szybko nadrabiać 
zaległości inwestycyjne i  zbudować 
profesjonalny zakład świadczący kom-
pleksowe usługi komunalne.

W związku z połączeniem ZWiK i Wy-
działu Technicznego:
•	 pracownicy Wydziału Techniczne-

go będą pracowali w budynku przy 
ul. Boryszewskiej 2 w Wiązownie,

•	 pracownicy Wydziały Technicznego 
w  nowej strukturze będą zajmowa-
li się tymi samymi zagadnieniami, 
co dotychczas (z  wyjątkiem spraw 
dotyczących decyzji o  zajęciu pasa 
drogowego i  umieszczeniu w  pasie 
drogowym dróg gminnych, które 
będzie wydawał Wydział Urbanistyki 
Urzędu Gminy),

•	 obecnie używane telefony komór-
kowe pracowników pozostaną bez 
zmian,

•	 telefon stacjonarny (do Wydziału 
Technicznego 22 789 06 95) pozo-
staje bez zmian,

•	 w styczniu 2016 roku zostaną poda-
ne nowe adresy mailowe.
Z wszelkimi pytaniami na temat tej re-

organizacji można zwracać się do Dyrek-
tora ZWIK Janusza ChABRA, tel. 22 789 01 
33, email: biuro@zwik-wiazowna.pl. ◘

Janusz Chaber
biuro@zwik-wiazowna.pl

Duże Litery to specjalne wydania książek dla 
tych, którzy chcą dać odpocząć oczom lub mają 
kłopoty ze wzrokiem. Dzięki dużemu formatowi 
(16 x 23,5 cm) są to książki wyjątkowe, drukowa-
ne niespotykaną w większości książek dużą i bar-
dzo czytelną czcionką. Zapraszamy do zapozna-
nia się z naszą ofertą – liczba książek w Dużych 
Literach będzie się dynamicznie zwiększać! ◘

Teresa Naperty
czytelnikw@wp.pl

Duże 
litery 
w bibliotece

Będzie szybciej, taniej 
i sprawniej
Wydział Techniczny Urzędu Gminy od 1 stycznia będzie przeniesiony do Zakładu Kanalizacji 
i Wodociągów. W ten sposób powstanie nowy zakład komunalny w Gminie Wiązowna.

Izabela (c.d.):

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

Kopki:

Budowa drogi gminnej Lipowo – Kopki 
– Dziechciniec (ul. Trakt Napoleoński) 
– projekt – zadanie zakończone (wykonano 
zakres prac przewidziany na 2015 rok)

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

Budowa drogi ul. Jeździeckiej 
– zadanie zakończone

Kruszówiec:

Modernizacja drogi powiatowej 
– pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego 
– zadanie zakończone (wykonano zakres 
prac przewidziany na 2015 rok)

Lipowo:

Budowa altanki z wyposażeniem 
na działce 147 – zadanie zakończone

Budowa przyłączy: energetycznego 
i wodociągowego do działki nr. ew. 147 
– zadanie zakończone (wykonano zakres 
prac przewidziany na 2015 rok)

Budowa ul. Wypoczynkowej 
– projekt – zadanie zakończone 
(wykonano zakres prac przewidziany 
na 2015 rok)

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna

powiązania grudzień 2015  11
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Tego dnia sala konferencyjna w urzędzie pełna była niezwykłych młodych mieszkańców naszej gminy.

Centrum Wolontariatu powstało 
w maju 2010 r. w ramach Gminne-

go Ośrodka Pomocy Społecznej w Ra-
diówku. Działa w nim grupa ponad 70 
młodych ludzi z terenu naszej gminy: 
uczniowie gimnazjów, szkół średnich 
oraz studenci.

Wolontariusze aktywnie uczest-
niczą w  życiu gminy biorąc udział 
w  imprezach lokalnych – piknikach 
r o d z i n n y c h ,  d o ż y n k a c h ,  D n i a c h 
Gminy Wiązowna, a  także Półmara-
tonie Wiązowskim. W  organizację 
tych imprez włączają się całe ro-
dziny. Wolontariusze pomagają też 
młodszym kolegom, którzy mają 
problemy z  nauką oraz współpracu-
ją z rodzinami wielodzietnymi i oso-
bami niepełnoprawnymi intelek-
tualnie. Młodzież podejmuje także 
działania mające na celu ratowanie 
ludzkiego życia (akcja „Korek dla Ali-
cji”, „Ratujmy życie Łukaszowi”) czy 
dbanie o  ekologię (akcja „Wielkie 
sprzątanie Świdra”).

Od początku działalności CW orga-
nizuje różnego rodzaju szkolenia, kursy 
i  warsztaty, podnoszące umiejętności 
wolontariuszy. Ukończyli oni m.in. kurs 
pierwszej pomocy z  elementami pe-
diatrii, po którym rozpoczęli współpra-
cę z  rodzinami, które zgłaszały prośbę 
o pomoc. Szkolili się też z artystycznego 
malowania twarzy, zdobienia ceramiki 
i tworzenia wycinanek.

CW nawiązało również kontakt 
z Warszawskim Towarzystwem Dobro-
czynności. W ramach Funduszu Inicja-
tyw Społecznych wolontariusze wy-
jechali na bezpłatne szkolenie, gdzie 
m.in. poznali istotę i  różne formy wo-
lontariatu od „podszewki”, uczyli się 
asertywności, kreatywności i  zarzą-
dzania własnym czasem.

Jeżeli chcą Państwo dołączyć do 
Centrum Wolontariatu – Zapraszamy!

email: gops.wolontariat@onet.pl 
tel. 22 780 46 59 ◘

Małgorzata Kąkol
m.kakol@wiazowna.pl

Majdan:

Budowa siłowni plenerowej 
– zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej 
– zadanie zakończone

Budowa kanalizacji sanitarnej – centralna część 
miejscowości – termin realizacji zadania XI 2016

Budowa kanalizacji sanitarnej 
– wschodnia część miejscowości 
– termin realizacji zadania XI 2016

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

Budowa oświetlenia ul. Turkusowej 
– zadanie zakończone

Budowa oświetlenia ul. Zagórskiej 
– zadanie zakończone

Przebudowa oświetlenia ul. Willowej 
– zadanie zakończone

Remont ul. Przyleśnej, Kwitnącej Wiśni 
i Turkusowej – zadanie zakończone

Projekt odwodnienia ul. Pięknej 
– trwają prace związane z realizacją zadania

Wymiana siatki ogrodzeniowej na terenie 
świetlicy – zadanie zakończone

Konserwacja rowu M-7b (2,2 km) 
– zadanie zakończone

Malcanów:

Budowa ciągu pieszo – rowerowego (Żanęcin 
– Glinianka) – projekt – zadanie zakończone 
(wykonano zakres prac przewidziany na 2015 rok)

Budowa ul. Podleśnej – projekt 
– zadanie zakończone (wykonano zakres 
prac przewidziany na 2015 rok)

Budowa ul. Żwirowej – projekt 
– zadanie zakończone (wykonano zakres 
prac przewidziany na 2015 rok)

Remont ul. Letniej – zadanie zakończone

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna
Międzynarodowy 
Dzień Wolontariusza
To  by ł  w y j ą t kow y  d z i e ń  d la  p r a cow n i ków  Ur zę d u  G m i ny.  M i e l i  o k a z j ę  sp o t k a ć 
s i ę  z   w y j ą t kow y m i  lu d ź m i,  k tó r z y  b e z i n te r e s ow n i e  o d daj ą  s wó j  c z a s  i n ny m . 
Lu d ź m i,  k tó r z y  w i e d z ą,  co  to  z na c z y  p o m a g a ć .  M i e l i  o g r o m ną  p r z y j e m n o ś ć 
g o ś c i ć  w   u r zę d z i e  wo l o n t a r i u s z y  z   Ce n t r u m  Wo l o n t a r ia t u .  B y ł y  d y p l o my, 
by ł  to r t ,  by ł y  p r ze m i ł e  r oz m ow y  z   f a n t a s t yc z ną  m ł o d z i e ż ą.  Z   na s to la t k a -
m i  i   s t u d e n t a m i  p e ł ny m i  p a sj i  i   z a p a ł u  d o  p r a c y  sp o ł e c z n ej .  Ta k  o b c h o -
d zo n o  w   g m i n i e  W ią zow na  M i ę d z y na r o d ow y  D z i e ń  Wo l o n t a r i u s z a  –  ś w i ę to 
t yc h,  k tó r z y  na  co  d z i e ń  p ozo s t aj ąc  w  c i e n i u,  r o b ią  na p r awd ę  w i e l e  d o b r e g o! 
D z i ę k u j e my !
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HARMONOGRAM
ogłaszania otwartych konkursów 

ofert na realizację zadań publicznych 
Gminy Wiązowna w 2016 roku

L.p. Zadanie Czas ogłoszenia

1 Upowszechnianie sportu i rekreacji grudzień 2015

2 Przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym grudzień 2015

3 Porządek i bezpieczeństwo pub-
liczne marzec 2016

4
Działanie na rzecz osób niepełno-
sprawnych, w  tym z  zaburzeniami 
psychicznymi

marzec 2016

5 Krzewienie tradycji narodowej i regio-
nalnej, propagowanie kultury ludowej marzec 2016

6 Ochrona i promocja zdrowia czerwiec 2016

7 Działalność na rzecz osób w  wieku 
emerytalnym czerwiec 2016

8 Upowszechnianie turystyki i  krajo-
znawstwa czerwiec 2016

9
Upowszechnianie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa 
narodowego

czerwiec 2016

10 Ekologia i  ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego czerwiec 2016

11 Promocja i organizacja wolontariatu czerwiec 2016

Program został przygotowany przez 
przedstawicieli NGO-sów działają-

cych na naszym terenie  oraz urzęd-
ników. Zawarto w  nim cele i  zada-
nia, które gmina zamierza realizować 
wspólnie z  organizacjami pozarzą-
dowymi w  2016 roku. Priorytetami 
będzie m.in. upowszechnianie spor-
tu i  rekreacji, ochrona i  promocja 
zdrowia oraz działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych i  w  wieku eme-
rytalnym. Na realizację tych zadań  
zaplanowano środki w wysokości pra-
wie 581 tys. zł, to jest prawie 70 tys. zł 
więcej niż w tym roku.

Środki te będą przekazywane orga-
nizacjom w formie dotacji na podstawie 
otwartych konkursów ofert, których har-
monogram znajduje się obok. ◘

26 listopada w  sali bankietowej Raj 
w  Dziechcińcu seniorzy zorganizo-

wali konferencję, podczas której wy-
mieniali się doświadczeniami i  dysku-
towali o tym, jak powinni dbać o swoje 
zdrowie, dlaczego warto szczepić się 
w dojrzałym wieku, jak się dobrze od-
żywiać i jak rehabilitować, by długo za-
chować sprawność. W walce o zdrowie 
i  aktywne życie warto pamiętać o  ba-
daniach. Nie do przecenienia jest też 
ruch i aktywny tryb życia – ważny jest 
wysiłek fizyczny. Ale nie fitness, tylko 
ćwiczenia wytrzymałościowe. Najlep-
sze są spacery, marsze, pływanie czy 
nordic walking.

Konferencja zaczęła się po południu, 
a  skończyła późnym wieczorem. Była 

Michał Białek
m.bialek@wiazowna.pl

Malcanów (c.d.):

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

Szkoła Podstawowa – modernizacja 
i rozbudowa – zadanie zakończone (wykonano 
zakres prac przewidziany na 2015 rok)

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

Wykonanie ogrodzenia w Parku Centrum 
Wiązowna – 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 ul. Letniskowej 
– projekt – zadanie zakończone

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 – termin realizacji do 28 XII 2015 r.

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

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna
Współpraca z NGo

zdrowy senior 
to dobry senior

Na sesji, która odbyła się 24 listopada, rad-
ni  podjęli uchwałę dotyczącą  „Programu 
współpracy Gminy Wiązowna z  orga-
nizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2016 roku”. 

Seniorzy z  naszej gminy udowodniają, 
że profilaktyka zdrowotna może być też 
przyjemnością.

okazją do spotkania w fantastycznej at-
mosferze. 250 uczestników spotkania 
brało czynny udział w dyskusjach, dzie-
ląc się swoimi doświadczeniami i  spo-
strzeżeniami Na zakończenie ustalono, 
że takie konferencję mają głęboki sens 
i należy je powtarzać.

Konferencję, przy wsparciu gmi-
ny Wiązowna, zorganizowało Stowa-
rzyszenie Seniorów „Bądźmy Razem”, 
które działa na terenie naszej gminy. 
W  listopadzie stowarzyszenie otrzy-
mało gminne dofinansowanie i  pro-
wadziło bezpłatną akcję szczepień 
seniorów przeciwko grypie. Skorzy-
stało z  niej 70 osób. Ta akcja to do-
wód na to, że dojrzali mieszkańcy 
naszej gminy, przy odpowiednim 
wsparciu, długo będą aktywni i  za-
dowoleni z życia. ◘

Michał Białek
m.bialek@wiazowna.pl
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Uśmiechy na twarzach dzieci – to najlepszy dowód na to, że było fantastycznie.

W ekologicznej zabawie udział wzięło prawie 200 dzieci.

ChOInKI
świerk, jodła

Atrakcyjne ceny
Duchnów, ul. Wspólna 7 

tel. 692 324 405
Zapraszamy!

Rudka:

Remont ul. Jodłowej 
– termin realizacji zadania 18 XII 2015 r.

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 (wykonano 
zakres prac przewidziany na 2015 rok)

Stefanówka:

Budowa kanalizacji sanitarnej 
(Wiązowna – Duchnów) – zadanie zakończone

Zakup pompowni terenowych i budowa odgałęzień 
sieci kanalizacyjnej (Boryszew – Stefanówka 
– Duchnów) – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia ul. Złotej 
– projekt – zadanie zakończone

Remonty ul. Pliszki, Złotej i Klonowej 
– zadanie zakończone

Wiązowna Gminna:

Budowa ul. Polnej i Brzozowej 
– projekt – zadanie zakończone 
(wykonano zakres prac przewidziany na 2015 rok)

Budowa oświetlenia ul. Polnej 
– projekt – zadanie zakończone

Przebudowa ul. Ogrodowej 
– projekt – zadanie zakończone 
(wykonano zakres prac przewidziany na 2015 rok)

Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej 
– zadanie zakończone

Kanalizacja sanitarna w ul. Polnej 
– zadanie zakończone

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

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna
eko Mikołajki w Woli 
Karczewskiej
Dwieście dzieci, rodzice i doskonała zabawa z ekologicznym przesłaniem. Tak wyglądały 
Mikołajki w Wiejskim Domu Kultury nad Świdrem w Woli Karczewskiej. Mikołajki zorgani-
zowali po raz pierwszy pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska.

W  naszym wydziale mamy za zada-
nie nie tylko organizować wywóz 

śmieci czy pilnować tego, jak korzysta-
my ze środowiska. Mamy także obowią-
zek edukacji i  promocji ekologicznego 
życia – mówi naczelnik wydziału Iwo-
na MARCZYK. Dlatego w  tym roku zor-
ganizowaliśmy EKO Mikołajki. W  ten 
sposób, poprzez zabawę, chcemy poka-
zywać dzieciom, że warto być eko! Wszy-
scy mamy dzieci i wiemy, że najszybciej 
można do nich trafić przekazując ważne 
treści właśnie w czasie zabawy.
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Czy Mikołaj zawsze musi by ubrany na czerwono? 
Okazuje się, że nie!

Wiązowna 
Gminna (c.d.):

Zagospodarowanie Parku Centrum Wiązowna 
III etap – zadanie zakończone

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 (dz. nr ew. 205/17; 204/14) 
– zadanie zakończone

Modernizacja ul. Sadowej 
– zadanie zakończone

Remont ul. Projektowanej  
– zadanie zakończone

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

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

Budowa oświetlenia ul. Spokojnej 
– projekt – zadanie zakończone

Budowa drogi w ul. Słonecznej 
– zadanie zakończone

Wola Ducka:

Budowa oświetlenia w ul. Górnej 
i Wczasowej – zadanie zakończone

Remonty ul. Różyce i Działkowej 
– zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej 
– termin realizacji zadania II 2016

Stan zaawansowania 
inwestycji 

w Gminie Wiązowna

Gibon jest wspaniałym, rocznym 
psiakiem. Przeszłość Gibona to łańcuch 
i buda. Jego „rodzina” wyprowadziła się 
zostawiając go pod chmurką. To potęż-
ny i  silny wyrośnięty szczeniak, wyma-
gający ogromnej dawki ruchu oraz kon-
sekwentnego podejścia. Kocha ludzi 
i pragnie być blisko człowieka. Szuka od-
powiedzialnego domu! nr. 519/15

Bomba to niespełna roczna sunia 
z temperamentem. To prawdziwa bom-
ba pozytywnej energii, radości, miłości 
i  zabawy. Ma dość zdecydowany cha-
rakter. Potrzebuje więc rodziny, która 
ma doświadczenie i  poświęci czas na 
jej wychowanie. Jest wysterylizowana. 
Nasza cudowna, radosna Bomba pilnie 
potrzebuje domu! nr. 477/15 ◘

Agnieszka Barszczewska-Woszczyk
sekretariat@celestynow.toz.pl

Żabcia to kocia mama – bohaterka.
Wyrzucona jak śmieć w kartonowym pu-
dełku razem z maleńkimi kociakami. Ma-
luchy już znalazły swoje domy! A Żabcia 
została sama w  schroniskowej klatce. 
Jest cudowna, pokorna, zrównoważona 
i dostojna – prawdziwa matrona. Wyste-
rylizowana i zaszczepiona czeka na swo-
jego człowieka... nr. 36/15

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

Pracownicy wydziału nie tylko zor-
ganizowali tę zabawę, ale także sami 
ją moderowali. Na tych kilka godzin 
wcielili się w  rolę animatorów kultu-
ry. Zorganizowali sobie stroje. Bawili 
się wspólnie z dziećmi. Wystawili także 
przedstawienie pt. „Mikołaj uczy dzieci 
segregować śmieci”. Na kilka tygodni 
przed zabawą mikołajkową ogłoszony 
został konkurs na eko ozdobę choinko-
wą. Nagrody i wyróżnienia w konkursie 
wręczył wójt Janusz BUDNY.

To była pierwsza tego typu impreza 
zorganizowana przez urzędników. Już 
dziś wiemy, że nie ostatnia. Następne 
„Eko Mikołajki” za rok! ◘

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Dzień ten wypełniony był radosnymi przeżyciami.

Dzięki wspólnej zabawie dzieci lepiej poznawały swoich ulubionych literackich bohaterów.

Wola Karczewska:

Budowa oświetlenia ul. Ogrodów 
– zadanie zakończone

Adaptacja części budynku na dzienny dom pobytu 
„SENIOR – WIGOR” – zadanie zakończone

Chodnik przy ul. Doliny Świdra 
– projekt, pomoc rzeczowa dla Powiatu 
Otwockiego – zadanie zakończone

Zakręt:

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

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Wąskiej i Świerkowej – projekt 
– termin realizacji zadania IV 2016

Rozbudowa oświetlenia ul. Dobrej 
100 – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia ul. Sosnowej 
– zadanie zakończone

Budowa oświetlenia ul. Jana Pawła II 
i Pięknej (projekt+wykonanie) 
– zadanie zakończone

Budowa oświetlenia ul. Cisowej 
i Lawendowej – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia ul. Górnej 
– projekt – zadanie zakończone

Budowa drogi ul. Kościelnej – projekt 
– zadanie zakończone (wykonano zakres 
prac przewidziany na 2015 rok)

Zespół Szkolno – Gimnazjalny 
– rozbudowa – zadanie zakończone 
(wykonano zakres prac przewidziany na 2015 rok)

Zagospodarowanie działki 
nr ew. 138/4 – Ośrodek Integracji 
„Zakącik” – zadanie zakończone

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
Czytamy z Witosem
Uczniowie Szkoły Podstawowej w  Gliniance kolejny raz świętowali jubileusz nadania szkole 
imienia Wincentego Witosa. Obchody odbyły się 26 listopada pod hasłem „Czytamy z Witosem”. 

W  godzinach przedpołudniowych bawiły się dzieci 
z  oddziałów przedszkolnych i  uczniowie klas I-III. 

W związku z realizacją jednego z priorytetów MEN doty-
czącego czytelnictwa, spotkanie odbyło się pod hasłem: 
„Bohaterowie naszych książek”. Pierwszaki zaprezento-
wały fragmenty występu przygotowanego na ślubowa-
nie „Prawdziwym uczniem być”.

Wspólne śpiewanie wprowadziło dzieci w  świat 
ich ulubionych książek, które następnie odegrały krótkie 
inscenizacje m.in. „Królewny Śnieżki”, „Kota w  butach” 
i „Kopciuszka”. Dzieci przygotowały barwne i niepowta-
rzalne scenki, wzbudzające wiele emocji na widowni. 
Stroje, w których prezentowali się mali aktorzy były tak 
wymowne, że czasem pojawienie się danej postaci na 
scenie od razu wskazywało na książkę, z jakiej pochodził 
dany bohater. Wszyscy doskonale uporali się z zadania-
mi. Podsumowaniem tej części uroczystości była zabawa 
„Czary – mary, worze stary, pokaż jakie skrywasz dary”. 
Zadaniem uczniów było skojarzenie danego rekwizytu 
z tytułem baśni, bajki czy też lektury.

Ostatnim punktem zabawy dla najmłodszych była 
wspólna bajkowa zabawa przy muzyce.

Z kolei uczniowie klas IV- VI bawili się na święcie 
patrona prezentując przygotowane wcześniej prace 

związane z  lekturami. I  tak, uczniowie klasy VIb opo-
wiadali o  przygodach rozbitka i  gorąco zachęcali do 
przeczytania lektury „Przypadki Robinsona Kruzoe”. 
Klasa VIa wywołała gromkie brawa hasłem, a brzmiało 
ono „Czytajcie Anię z Zielonego Wzgórza, bo jest pięk-
na jak róża”. Jako kolejni wystąpili uczniowie klasy Va, 
kórzy śpiewająco zachęcali zebranych do przeczytania 
lektury „Chłopcy z Placu Broni”. Przygotowali piosenkę 
na melodię „Deszcze niespokojne”, w której przedstawi-
li przygody Nemeczka i  jego przyjaciół. Klasa Vb rów-
nież śpiewająco zaprezentowała zebranym treść książki 
pt. „W pustyni i w puszczy”. Można było się z niej mię-
dzy innymi dowiedzieć tego, że bohaterowie przemie-
rzyli pustynię, a także że udało im się odnaleźć ojców. 
Klasy IVa i IVb przygotowały dla zebranych krzyżówki, 
których główne hasło brzmiało „Nasze lektury”. Wszyst-
kie pytania związane były z czytanymi i lubianymi przez 
dzieci pozycjami książkowymi. Klasy V i VI bezbłędnie 
odpowiadały na pytania czwartoklasistów, a wszystkie 
występy nagradzano gromkimi brawami.

Po części literackiej uczniowie bawili się na dyskote-
ce andrzejkowej, w czasie której nie zabrakło wróżb. ◘

Katarzyna Dziewulska, Małgorzata Rzeszotek
spglinianka@wp.pl
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Po lekcji dzieci nie będą miały problemu z  rezerwacją 
książki przez internet.

Żanęcin:

Zagospodarowanie placu zabaw 
– zadanie zakończone

Budowa kanalizacji sanitarnej 
(Wiązowna – Radiówek) – zadanie zakończone

Budowa oświetlenia 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 – zadanie zakończone (wykonano 
zakres prac przewidziany na 2015 rok)

Budowa ciągu pieszo – rowerowego 
wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 w ramach ZIT 
– projekt – zadanie zakończone 
(wykonano zakres prac przewidziany 
na 2015 rok)

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

Olga Nowak
o.nowak@wiazowna.pl

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
Noc w przedszkolu
W Gminnym Przedszkolu im. Misia Uszatka w Wiązownie odbyła się „Wielka przygoda” 
i test na samodzielność, czyli noc w przedszkolu.

W  nocowaniu, które zorganizowa-
no 20 listopada, brały udział dzie-

ci z trzech najstarszych grup: „Jagódki”, 
„Słoneczka” i „Muchomorki”. Głównym 
celem wieczoru były „Mini-wróżby” 
– zabawy integracyjno-edukacyjne 
z tradycjami ludowymi.

Andrzejkowy wieczór rozpoczął 
się od złożenia przysięgi, która zawie-
rała ważne klauzule „My, przedszkola-
ki przysięgamy tego wieczoru i  nocy 
być odpowiedzialni, prezentować po-
godę ducha, dobry humor i chęć zaba-
wy. Nie będziemy marudzili, narzekali 
i płakali – pokażemy wszystkim, jacy je-
steśmy wspaniali”. Kolejnym punktem 
programu były „andrzejkowe wróżby”, 
przeplatane tańcami przy muzyce. Wy-

czerpane, ale bardzo szczęśliwe dzieci 
o  godz. 20.00 zasiadły do uroczystej 
kolacji serwowanej przez przedszkol-
ną kuchnię.

W sobotę rano, po nocy pełnej wra-
żeń, dzieci rozpoczęły dzień toaletą po-
ranną. Zjadły smaczne śniadanko i bawi-
ły się według własnych upodobań. Kiedy 
pojawiali się rodzice, to dzieci szczęśli-
we i  zadowolone z „Wielkiej przygody” 
opuszczały przedszkole.

Rodzice byli bardzo dumni ze swoich 
pociech, które spisały się na medal, gdyż 
dla niektórych była to pierwsza noc po-
za domem bez najbliższych, czyli – „test 
na samodzielność!”. ◘

Izabela Soboń
grupamuchomorki@gmail.com

Dzieci dowiedziały się, co trzeba 
zrobić, żeby zapisać się do biblio-

teki i stać się jej czytelnikiem, jakie są 
możliwości wyszukania konkretnej 
pozycji przez internet, że – zamówić/
zarezerwować można tylko te książ-
ki, które w  danej chwili nie są wy-
pożyczone przez innego czytelnika. 
W  celu wykonania zamówienia czy-
telnik musi tylko zalogować się na 
własne konto, następnie wyszukać 
pozycję i dokonać rezerwacji.

Po wysłuchaniu podstawowych 
informacji uczniowie ćwiczyli umie-
jętność posługiwania się katalogiem 
elektronicznym. Każdy mógł spraw-
dzić osobiście, jak on działa i wyszu-
kać wskazaną przez bibliotekarkę 
pozycję. Ćwiczenia praktyczne prze-
biegły szybko i  sprawnie. Nie zabra-
kło też głośnego czytania. Czwar-
toklasiści w  skupieniu wysłuchali 
opowiadań ks. Jana TWARDOWSKIE-

jak zarezerwować 
książkę przez internet?
Uczniowie klasy czwartej ze szkoły w  Wiązownie wzięli udział w  lekcji bibliotecznej. 
Celem lekcji było zapoznanie uczniów z  katalogiem elektronicznym, z  uwzględnieniem 
– Jak zarezerwować książkę przez Internet?

GO „O  świętach Bożego Narodzenia” 
i  „O  stajenkach w  kościołach”. Za-
prezentowali też swoje umiejętno-
ści czytając opowiadania „Nowy Rok” 
i „O  Trzech Królach”. Na zakończenie 
dzieci otrzymały zakładki do książek, 
słodkie co nieco i ustawiły się do pa-
miątkowego zdjęcia. ◘

Teresa Naperty
czytelnikw@wp.pl

powiązania grudzień 2015  17

edukacja



Nie zabrakło naszych młodych lek-
koatletów z UKS „Smoki” Glinianka. 

Dzieci startowały w  pięciu konkuren-
cjach w II kategoriach wiekowych: rocz-
niki 2003 i  2004 dziewcząt i  chłopców 
rywalizujących na bieżni i  skoczniach, 
osiągając wspaniałe wyniki i  bijąc nie-
jednokrotnie swoje rekordy życiowe.

Tak też startowali nasi sportowcy. Na-
talka SZOSTAK pobiła swój rekord życio-
wy o 12 s. na dystansie 600 m, osiągając 
świetny wynik 2.00,75 s., co dało 9 loka-
tę na 31 startujących dziewcząt. Maciej 
WOŚ w  grupie 30 zawodników zajął 4 
miejsce uzyskując czas 3.21,61 s. w  bie-
gu na 1000 m, lepszy od swojego rekor-
du życiowego o 14 s. Pecha miała Zuzia 
ZIELIŃSKA, która w  decydującej próbie 
w skoku wzwyż „zgubiła” rozbieg i strąci-

ła poprzeczkę na wysokości 130 cm, którą 
pokonywała swobodnie na treningach.

Atmosfera na bieżni, skoczniach i peł-
nych trybunach była wspaniała. Dzieci 
z  uśmiechem przyjmowały zwycięstwa 
i porażki. Zawierały nowe znajomości, po-
znawały areny treningowe najlepszych 
polskich i  zagranicznych lekkoatletów 
w Centralnym Ośrodku Olimpijskim i histo-
rię sportu polskiego w Alei Gwiazd. W cza-
sie treningu spotkali jednego z wybitnych 
lekkoatletów – Mistrza Świata w  rzucie 
młotem Pawła FAJDKA. Były rozmowy, 
uśmiechy, autografy i wspólne zdjęcia.

Pogoda w urokliwej Spale była wspa-
niała. To był piękny dzień. Wielkie po-
dziękowania za stworzenie i organizację 
imprezy należą się kierownictwu Stowa-
rzyszenia Sport Dzieci i Młodzieży, panu 

Wielkie wydarzenie w polskim 
sporcie dziecięcym!
I Ogólnopolski  Halowy Mityng Lekkoatletyczny dzieci, który odbył się 5 grudnia w hali 
Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale, zgromadził około 300 najlep-
szych „Czwartkowiczów” z całego kraju.

MAJKOWSKIEMU i WORONINOWI. Wszy-
scy trenerzy i  zawodnicy uznali, że ta-
kie zawody powinny być kontynuowane 
w  przyszłości. Lekkoatletami z  Glinianki 
opiekowali się nauczyciele-trenerzy UKS 
„Smoki” – Krzysztof ŚLUSARCZYK i Zenon 
KWIATKOWSKI. ◘

Zenon Kwiatkowski
spglinianka@wp.pl

WyNiKi tUrNiejU:

Szkoła podstawowa dziewczęta:
1. Magda SOBOTA
2. Wiktoria BAJER
3. Julia SMOLAK
4. Kinga KOWALSKA
5. hania JÓŹWICKA
6. Wiktoria GAJCY
Szkoła podstawowa chłopcy:
1. Bartek KUBLIK
2. Maxmilian JÓŹWICKI
3. Szymon DĄBROWSKI
4. Dawid BARAN
5. Sebastian KOSTRZYŃSKI
6. Kuba SZULIK
Gimnazjum dziewczęta:
1. Olga SAWIŃSKA
2. Ola GOŁĄB
3. Karolina ZAWADA
4. Karolina ChOJNICKA
5. Weronika MASZCZYK 
Gimnazjum chłopcy:
1. Adam PLĄSEK
2. Piotr GORZKOWSKI
3. Adrian SKROCKI
4. Piotr GAŃKO
5. Kacper BIELEŃ
6. hubert PADUCh

Młodzi lekkoatleci w  towarzystwie mistrza świata 
– Pawła FAJDKA.

Cieszy, że tenis stołowy w naszej gminie staje się coraz bardziej popularny.

Super turniej, świetna frekwencja 
i bardzo dobre gry finałowe – tak wy-

glądały mistrzostwa w tenisie w szkole 
w Wiązownie.

Największą sensacją było dotarcie do 
finału w  kategorii szkół podstawowych 
chłopców Maxa JÓŹWICKIEGO z  3 kla-

sy. Ciężka praca na treningach i SKS-ach 
przyniosła doskonały wynik w  turnieju. 
Zachęcamy wszystkich do uczęszczania 
na na zajęcia tenisa stołowego już od 
2 klasy szkoły podstawowej. ◘

Tomasz Grzybowski
GKTS Wiązowna

Najlepsi z najlepszych
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złoci medaliści 
z Woli Karczewskiej
Młodzi zawodnicy trenują pod okiem doświadczonych trenerów. Na czym głównie opiera 
się ich trening? Okazuje sie, że na zabawie. Chociaż dzieci uczą się przewrotów i padów, 
rozwijają koordynację ruchową, sprawność i  wytrzymałość, to programowi opartemu 
na grach i zabawach towarzyszą śmiech i zdrowa rywalizacja.

Warto zauważyć, że klub nie prowadzi 
selekcji. Bez względu na predyspozy-

cje każde dziecko w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym znajdzie tu coś dla sie-
bie, np. mini akrobatykę sportową, gry i za-
bawy sportowe, a  także mini sztuki walki 
(zapasy, sumo), oczywiście dostosowane 
do poziomu i umiejętności maluchów.

Małgorzata Kąkol
m.kakol@wiazowna.pl

Chłopcy z Advitu, pomimo wyso-
kiego poziomu rozgrywek byli 

jednak nie do pokonania! Wygrali 5 
meczów, a  wyniki poszczególnych 
spotkań przedstawiają się nastę-
pująco:
•	 KS Advit – MKS Piaseczno 0:0
•	 KS Advit – Perła Złotokłos 1:0
•	 KS Advit – Syrena Białobrzegi Soc-

cer Skills 1:0
•	 KS Advit – LKS Promna 4:0
•	 KS Advit – GKS Kraska Jasie-

niec 1:0
W finale nasz zespół zmierzył się 

ponownie z  MKS Piaseczno wygry-
wając tym razem 2:1.

Bramki w  całym turnieju strze-
lali dla zespołu: 3 x Piotr WIĄCEK, 
3 x Klaudiusz SOBOTA, 2 x Oliwier 
WIKTOROWICZ oraz Julek KWAŚ-
NIEWSKI, a  najlepszym bramka-
rzem turnieju wybrany został nasz 
zawodnik – Maciek LUBAS.

Wielkie brawa dla chłopaków 
i  trenera oraz podziękowania dla 
kibiców! ◘

Marta Mróz-Cacko
ADVIT Wiązowna

zajęcia odbywają się:
• dla dzieci w wieku 8 – 14 lat w Domu Kul-

tury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej we 
wtorki 17.30 – 18.30, środy 16.30 – 17.30,  
piątki 16.30 – 17.30,

• dla dzieci w wieku 3 – 8 lat w otwockim 
Klubie „Mlądz”, ul. Majowa 202 we wtor-
ki, środy i  piątki w  godz. 16.30 – 17.30 
i 17.30 – 18.30.

Marysia SZULIK i Bartłomiej KOBZA, czyli nasi złoci 
medaliści, w towarzystwie trenerów.

Treningi są ważne, ale nie mniej ważna jest dobra zabawa.

Serdecznie zachęcamy do skorzysta-
nia z oferty klubu i zapisania swoich po-
ciech na zajęcia. Tym bardziej, że pierw-
sze są bezpłatne. Więcej informacji na 
stronie www.uksniedzwiadek.pl lub pod 
numerem tel. 603 682 799. ◘

29 listopada drużyna Advit z  rocznika 
2005 brała udział w Zimowym Turnieju 
Piłki Nożnej, który rozgrywany był na 
hali sportowej w Jasieńcu koło Grójca. 
W  spotkaniu uczestniczyło 6 drużyn, 
k tóre rozgr y wał y mec ze systemem 
„każdy z każdym”.

Advit 
wygrywa 
turniej!
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Kolejny, już 24. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w  naszej gmi-

nie, odbędzie się 10 stycznia w Zespole 
Szkolno-Gimnazjalnym w Wiązownie.

Dzień ten obfitował będzie 
w  moc atrakcji, takich jak koncer-
ty lokalnych zespołów muzycznych 
i zaproszonych gości, występy sek-
cji GOK, szkół i przedszkoli oraz tra-
dycyjne już licytacje.

Zapraszamy wszystkich do obej-
rzenia przygotowanych atrakcji. Jed-
nocześnie zachęcamy do aktywnego 
włączenia się w  akcję jako wolonta-
riusze i  do występów artystycznych. 
Na Państwa zgłoszenia czekamy 
w  GOK pod nr tel. 22 780 41 79 lub 
gok@gok-wiazowna.pl ◘

Dorota Czermińska
gok@gok-wiazowna.pl

WoŚP w Wiązownie

Uczestników imprezy powitała dyr. 
GOK Mirella ŻURAWSKA, program 

przygotowali instruktorzy GOK: Anna 
ChWALCZUK, Roman SADOWSKI i  Da-
riusz ŚWITALSKI.

Wieczór rozpoczął się prezentacja-
mi sekcji GOK: wystąpiły Joanna DY-
LEWSKA i Dominika WIECZORKOWSKA 
z  sekcji instrumentalno-muzycznej, 
które wykonały 5 różnych utworów 
wokalnych z akompaniamentem swo-
ich instruktorów, a  z  sekcji tanecz-
nej RYTM obejrzeliśmy 8 pokazów 
w  wykonaniu Angeliki MALESY i  Zu-
zi KĄKOL, formacji dziecięcej TAKCIK, 

Gminna Biblioteka 
Publiczna poleca …

Swat Ewa Anna: 
„Kobieto uwierz w siebie, 
a inni uwierzą w Ciebie”

Istotną rolę w  budowaniu niezachwia-
nej wiary w  siebie odgrywa motywacja, któ-
ra tkwi w  tobie, a  nie na zewnątrz ciebie. 
Życie bez celu nie ma głębszego sensu i nie gwa-
rantuje satysfakcji życiowej czy wymiernych ko-
rzyści. Kobiety wyróżniające się wiarą w  siebie 
potrafią cieszyć się życiem, ponieważ jest ono 
dla nich frajdą, z  której czerpią motywację na 
przyszłość. Kobieta świadoma własnej wartości 
żyje pełnią życia, ciesząc się każdym przeżytym 
dniem. Książka będzie inspirować na co dzień 
i wspierać wiarę w siebie! 

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

Booth Louise: 
„Billy: kot, który ocalił moje dziecko”

Prawdziwa historia przyjaźni autystyczne-
go dziecka i  niezwykłego kota. Fraser od uro-
dzenia miał skłonność do nagłych wybuchów 
złości, często wywołanych pozornie błahymi 
przyczynami. Codzienność rodziny Boothów by-
ła więc męcząca, a  mama chłopca, Louise, wi-
działa przyszłość w ciemnych barwach. I wtedy 
właśnie Fraser poznał Billy’ego: wyjątkowego 
szaro-białego kocura. Billy sam wiele wycierpiał 
– został porzucony przez właścicieli – a  jed-
nak natychmiast pokochał nowego opiekuna, 
choć inne zwierzęta zwykle się bały drażliwe-
go i nerwowego dziecka. Ta przyjaźń odmieniła 
wszystkich Boothów. Żywiołowy, lecz cierpliwy 
Billy wniósł radość do domu, w którym nikt się 
od dawna nie śmiał. Lecz co bardziej zaskakują-
ce – wkrótce się okazało, że kot... ◘

Teresa Naperty
czytelnikw@wp.pl

Jurczenko-Topolska Iwona: 
„Podróżą każda miłość jest” 

On – kanadyjski biznesmen, emigrant 
polityczny z  '68 roku, właśnie wrócił do kra-
ju po dwudziestoletniej przerwie. Ona – zna-
komita dziennikarka. Po godzinnej znajo-
mości decydują się na ślub i  są szczęśliwym 
małżeństwem przez dwadzieścia jeden lat. 
Nie mogą mieć swoich dzieci, więc decydu-
ją się na adopcję rodzeństwa w  wieku 3, 5 
i  7 lat. Iwona, zwana Żabą, opowiada o  tym 
z  humorem, dystansem i  bardzo szczerze. 
Książkę uzupełniają opowieści przyjaciół. 
Żyli razem długo i szczęśliwie? Szczęśliwie, ale 
niedługo. Iwona zmarła...

solistki Anastazji FRELEK, hani PA-
DUCh i  Zuzi NOWOCIEŃ, Julii JAGO-
DZIŃSKIEJ i  Patrycji SPRYChY, solist-
ki Agnieszki ZIUBIŃSKIEJ oraz hani 
JÓŹWICKIEJ, która zadebiutowała na 
piątkowej imprezie.

W  drugiej części wieczoru instruk-
torzy GOK przygotowali zabawy i kon-
kursy andrzejkowe oczekiwane przez 
dzieci. Były zabawne i cieszyły się du-
żym zainteresowaniem. „Magiczny” 
wieczór przebiegł w  bardzo miłej at-
mosferze. ◘

Anna Chwalczuk, Dorota Czermińska
gok@gok-wiazowna.pl

Andrzejki to tradycyjne zabawy i wróżby z przymrużeniem oka. 27 listopada takie zabawy 
i wesołe konkursy przygotował Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie.  

ANDrzejKi W GoK
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Spektakl połączył pokolenia – starszym przypomniał czasy ich młodości, a młodszym pokazał rzeczywistość tamtych lat.

Strojenie choinki to była świetna zabawa, a efekt można już podziwiać w Wiązownie.

„Prl-u wspomnień czar”
Goście Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej byli świadkami i uczestnikami 
niezwykłej imprezy kulturalno – rozrywkowej pod hasłem „PRL-u wspomnień czar".

W  jeden magiczny wieczór, 28 li-
stopada, mogliśmy przenieść się 

w  czasie i  przestrzeni, zamienić nasz 
stechnologizowany, rozpędzony XXI 
wiek na pełen uroku, zamknięty w swo-
istym schemacie, skolektywizowany 
czas Polski Ludowej. Mieliśmy odwagę 
powrócić do czasów, wielokrotnie uzna-
wanych za szare, smutne, ogołocone 
z  kultury czy rozrywki, nazywane cza-

sem marazmu, uśpienia. Tego jednakże 
wieczoru przypomnieliśmy, że były to 
niezwykłe czasy! Jesteśmy przekonani, 
że wszystkim seniorom przywróciliśmy 
ich najpiękniejsze wspomnienia, cze-
go dowodem był szczery uśmiech, za-
chwyt i łzy wzruszenia błyszczące w ich 
oczach. Młodzież natomiast zapałała 
miłością od pierwszego wejrzenia do 
tej „wyklętej” epoki.

W Parku Centrum w Wiązownie stanęła kil-
kumetrowa choinka, którą pomogli usta-
wić strażacy z OSP w Wiązownie.

Dzieci z gminnych szkół i przedszkoli 
udekorowały drzewko świąteczny-

mi, własnoręcznie przez siebie zrobio-
nymi ozdobami. Jest na co popatrzeć! 
Dzieciom i nauczycielom należą się po-
dziękowania, bo naprawdę się napraco-
wali. Zatem PIĘKNIE DZIĘKUJEMY!

Przed urzędem gminy stanęła bo-
żonarodzeniowa szopka. W  tym roku 
w Wiązownie, Zakręcie i Gliniance po raz 
pierwszy pojawiło się dekoracyjne, świą-
teczne oświetlenie ulic. Na razie skrom-
ne, ale kto wie – może za rok iluminacje 
będą jeszcze piękniejsze?! ◘

Jan Popławski
j.poplawski@wiazowna.pl

idą święta i u nas już to widać!

W  urzekającym przedstawieniu mu-
zyczno–teatralnym przygotowanym przez 
Stowarzyszenie Miłośników Skubianki 
„SMS” wspominaliśmy najwspanialsze pio-
senki lat 60-tych, 70-tych i 80-tych ubiegłe-
go stulecia, ulegliśmy czarowi mlecznych 
barów, bogactwu Pewexu, smakom i aro-
matom PRL-owskiej Kuchni Polskiej. Z sen-
tymentem oglądaliśmy supernowoczesne 
ówczesne maszyny, pojazdy i sprzęty, któ-
re tak szybko wyszły z użycia i stały się re-
liktami. Dom Kultury stał się swoistym we-
hikułem czasu. Już od bram witała gości 
lśniąca Syrena, wyprodukowana przez Fa-
brykę Samochodów Osobowych, i  polski 
motocykl Junak. Wejściówki – czyli przygo-
towane specjalnie na tę okazję – legityma-
cje PRL-owskie, sprawdzane przez aktorów 
w strojach milicji, galeria gadżetów z tam-
tych lat, m. in. monety, bony towarowe, 
kartki zakupowe, telewizory, plakaty pro-
pagandowe – wszystko to sprzyjało wspo-
mnieniom. Organizatorzy wydarzenia 
– Gminny Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie 
Miłośników Skubianki i  mieszkańcy Woli 
Karczewskiej z  sołtysem na czele zadbali, 
by nie zabrakło oranżady – tak typowej dla 
tamtych lat, i czekolady Wedla „Jedyna”. Ar-
tystom wręczono tradycyjne goździki.

Jesteśmy przekonani, że to fascynu-
jące przedsięwzięcie zyskało tylu miłoś-
ników, że na stałe wpisze się w  kalen-
darz kulturalnych imprez i uroczystości 
naszego regionu. ◘

Monika Krajewska, Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl
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godz. 19.00 – Koncert Wiedeń-
ski w PMDK w Otwocku. 
Bilety: 55 zł, Kasa Powiatowe-
go Młodzieżowego Domu Kultury 
w  Otwocku,  rezerwacje pod nume-
rem: (22) 779-33-57 wew. 40 lub 
adresem e-mail: pmdk.otwock.
adm@gmail.com. Bilety online: 
www.kupbilecik.pl, www.ebilet.pl, 
www.eventim.pl oraz w  sieciach: 
Empik, Media Markt i Media Expert.godz. 9.30 – „Dzieciaki z dobrą 

nowiną”, Gminny Przegląd Jasełek 
w  Domu Kultury „Nad Świdrem” 
w Woli Karczewskiej.

godz. 19.00 – „Mały człowiek 
– duże możliwości. Jak skutecz-
nie wykorzystać potencjał naszych 
dzieci”. – wykład dla rodziców 
w GOK Wiązowna. 
Zapraszamy rodziców na wykład z cy-
klu dobry model wychowania. Wykład 
prowadzi lider Akademii Familijnej.

godz. 19.00 – Spektakl mu-
zyczny „Przygody Piotrusia Pana” 
w  Domu Kultury nad Świdrem 
w Woli Karczewskiej.
Kto jeszcze nie widział spektaklu, 
albo kto chce obejrzeć raz jeszcze, 
zapraszamy ponownie na „Przy-
gody Piotrusia Pana” w  wykona-
niu Wiązowskiego Teatru Amator-
skiego. Młodzi aktorzy w  rolach 
znanych bajkowych postaci z Baj-
landii zapraszają małych i dużych 
na bajkowe przygody. Spektakl 
trwa ok. 50 min.

godz. 19.00 – Wystawa batiku 
w GOK Wiązowna.
Zapraszamy na wystawę dzieł 
powstałych w  pracowni batiku 
działającej w  GOK pod kierun-
kiem instruktor Joanny CZuBAK.

godz. 19.00 – Wieczór Kolęd 
w GOK Wiązowna.
Zapraszamy na wspólne śpiewanie 
kolęd. W programie również wystę-
py dzieci z sekcji muzycznych GOK.

godz. 18.00 – XIII Powiatowy 
Konkurs Kolęd i Pastorałek w PMDK 
w Otwocku – przesłuchania. 
Zapraszamy dzieci i   młodzież 
w wieku 7 – 19 lat do udziału w XI-
II Powiatowym Konkursie Kolęd 
i  Pastorałek. Mogą wziąć w  nim 
udział reprezentanci szkół, placó-
wek kulturalnych, jak  i  uczestni-
cy indywidualni zamieszkali lub 
uczący się na terenie powiatu. Wy-
konawca może zaprezentować nie 
tylko polskie tradycyjne kolędy, ale 
również zagraniczne utwory o  te-
matyce Świąt Bożego Narodzenia. 
Koncert laureatów odbędzie się 23 
stycznia. Zgłoszenia do konkursu 
będą przyjmowane do 8 stycznia.

Będzie się 
działo … 

grudzień
2015

styczeń
2016

22
stycznia

25
stycznia

21
grudnia

4
stycznia

11
stycznia

16
stycznia

8
stycznia

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy
Zapraszamy do Zespołu Szkol-
no – Gimnazjalnego w  Wiązow-
nie na 24. Finał WOŚP. W  pro-
gramie m.in. koncerty lokalnych 
zespołów, występy sekcji GOK 
oraz tradycyjne licytacje.

10
stycznia
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Dzienny Dom Senior – WIGOR to placówka dla osób potrzebujących wsparcia w czynnościach dnia codziennego.

Dzienny Dom „Senior-Wigor” to miejsce, gdzie nasi seniorzy będą mogli się spotkać oraz aktywnie spędzić czas 
w rodzinnej atmosferze.

W otwarciu Domu, 8 grudnia 2015 
roku, udział wzięło kilkudzie-

sięciu seniorów z  naszej gminy. Byli 
wśród nich także członkowie Stowa-
rzyszenia „Bądźmy Razem”. Byli przed-
stawiciele samorządu gminnego, po-
wiatowego i  wojewódzkiego. Już na 
otwarciu domu seniorzy fantastycz-
nie się bawili. Dom został poświęcony 
i oficjalnie otwarty.

Już dziś jesteśmy pewni, że tak jak na 
otwarciu, tak i  każdego kolejnego dnia 
w  Domu Senior – WIGOR będzie pano-
wała ciepła, rodzinna atmosfera.

Na przystosowanie budynku i  jego 
wyposażenie w  2015 r. z  budżetu gmi-
ny wydaliśmy 694 623,00 zł, w tym 195 
214,59 zł z dofinansowania. Nasz wnio-
sek o  dofinansowanie uzyskał jedną 
z najwyższych ocen. Jesteśmy przekona-
ni, że to dobrze wydane pieniądze.

Wszystkie miejsca w  domu są już 
zajęte. Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej zapisuje chętnych na listę rezer-
wową: GOPS Wiązowna tel./fax 22 780 
46 59, 610 45 53 ◘

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

WiązoWSCy PoeCi
Monika ZAWISTOWSKA urodziła się w  Ot-
wocku, ale całe dzieciństwo i  młodość spę-
dziła w  Wiązownie i  te właśnie krajobrazy 
zainspirowały ją do pisania. O  sobie mówi: 
„z wykształcenia pedagog, a z wyboru serca 
– poetka”. Tworzy poezję emocjonalną, oso-
bistą i  pełną szczerości ukazując, że miłość 
jest poszukiwaniem i tęsknotą, a życie speł-
nieniem i drogą ku przeznaczeniu. Inspiracje 
czerpie ze swej emocjonalności oraz ze swo-
ich wnikliwych obserwacji ludzi i życia. 23 li-
stopada 2015 r. z inicjatywy Fundacji Moniki 
GAWRYLAK dla Kultury i  Rozwoju Osobiste-
go “Być Więcej” w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Wiązownie odbył się wieczór autorski, pro-
mujący pierwszy tomik poetki z  Wiązowny 
pt. „Tęsknię”. Przybyli goście wysłuchali pięk-
nych, pełnych emocji wierszy autorki, w  re-
cytacji MONIKI GAWRYLAK – prezes fundacji 
oraz samej autorki, a  Paweł IZDEBSKI, nasz 
lokalny artysta młodego pokolenia, ubierał 
je w krajobrazy dźwięków. ◘

Roman Sadowski, Dorota Czermińska
gok@gok-wiazowna.pl

Dom Dzienny Senior – WIGOR to miejsce, w którym grupa 30 seniorów znalazła pomoc, 
opiekę, rehabilitację i, co bardzo ważne, towarzystwo. W Woli Karczewskiej będą mogli 
bezpiecznie i aktywnie spędzać nawet osiem godzin dziennie. DD Senior – Wigor to miej-
sce dla ludzi, którzy mimo zaawansowanego wieku i czasem nie najlepszego stanu zdro-
wia chcą pozostać aktywni. Będą tam ćwiczyć, tworzyć, bawić się.

Senior WiGor – oficjalnie otwarty!
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W III Forum Gospodarczym Gminy Wiązowna udział wzięło 120 przedsiębiorców – przedstawicieli firm, instytucji 
i organizacji pozarządowych.

Sala bankietowa RAJ, w której odbyło się spotkanie, stała się miejscem do rozmów o rozwoju i o planach na przyszłość.

Forum tradycyjnie stało się okazją do spotkania 
wielu znamienitych osobowości z  gminnego 

świata gospodarki, miejscem do rozmów na te-
mat rozwoju. Uroczystość została zainaugurowa-
na przez wójta Janusza BUDNEGO, pomysłodaw-
cę Forum, po nim głos zabrali prelegenci. Barbara 
WITKOWSKA, prezes zarządu Witkowska i Partne-
rzy Sp. z o.o. zajmująca się optymalizacją i doradz-
twem finansowym, skupiła się na możliwościach 
ekspansji firm na rynki zagraniczne. A  Ewa AL-

BIńSKA, menadżerka projektów w  Forum Odpo-
wiedzialnego Biznesu, przedstawiła zagadnienia 
dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu.

W trakcie spotkania poruszono również prob-
lem pomocy dla lokalnych przedsiębiorców w do-
tarciu do pieniędzy unijnych. A te pojawią się już 
niedługo. O nowej perspektywie 2014 – 2020 dla 
dotacji unijnych opowiedział Tomasz KOSTYRA za-
stępca wójta, który nadzoruje pozyskiwanie tych 
środków dla gminy. W  dyskusji przedsiębiorcy 

Prezentacje ekspertów, dyskusje i  120 uczestników. Niezliczona liczba nawiązanych rozmów 
o współpracy oraz nowo zawarte znajomości. W takiej, przedświątecznej już atmosferze przebie-
gło III Forum Gospodarcze Gminy Wiązowna, czyli cykliczne spotkanie administracji i biznesu tym 
razem poszerzone o stowarzyszenia. Na każdego z uczestników Forum czekał miły prezent od pod-
opiecznych Stowarzyszenia „Jesteśmy” – samodzielnie wykonane słodkie świąteczne pierniczki.

iii Forum Gospodarcze 
Gminy Wiązowna za nami

wskazywali na trudności w pozyskiwaniu środków 
unijnych, chociażby ze względu na nieodpowied-
nie zdefiniowanie pojęć „Małe i Średnie Przedsię-
biorstwa” przez Komisję Europejską. Otóż zgodnie 
z tą definicją, za małe przedsiębiorstwa uważa się 
te zatrudniające mniej niż 50 pracowników, a śred-
nie mniej niż 250. Przedsiębiorcy zwrócili uwagę, 
że o  spełnienie tych kryteriów w  wyścigu o  dofi-
nansowania jest trudno. Zbyt wąskie ramy i  nie-
adekwatna punktacja za złożony projekt nie przy-
stają do polskiej rzeczywistości, gdzie większość 
firm jest jednoosobowych. W tej sprawie, zgodnie 
z  wolą przedsiębiorców Wójt zobowiązał się wy-
stąpić do agencji rządowych.

W  kolejnej części głos zabrał koordynator 
projektu WOF Expo „Promocja gospodarcza War-
szawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w  Biurze 
Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego 
m.st. Warszawy, Andrzej CZAJKOWSKI. Zagad-
nienia tu poruszone, były o  tyle interesujące, że 
projekt, do którego przystąpiła gmina Wiązow-
na, zakłada zwiększenie powiązań międzynaro-
dowych, na które MŚP mogą otrzymać nawet do 
80% dofinansowania na rozpoczęcie lub rozwija-
nie działalności międzynarodowej, wziąć udział 
w targach, misjach gospodarczych, wizytach stu-
dyjnych oraz korzystać z prestiżowych sal konfe-
rencyjnych w Warszawie.

Podsumowania roku współpracy dokonała 
skarbnik gminy Alicja MATUSZEWSKA. Drastycz-
ne zmniejszenie podatków od środków trans-
portowych w 2016 r. to kolejny ukłon samorządu 
w  stronę przedsiębiorców. Interesowała ich rów-
nież, struktura dochodów od działalności rolniczej 
i  gospodarczej, ściągalność podatków, ale o  tym 
będzie mowa już na kolejnym Forum.

Na zakończenie części wykładowej ponow-
nie zabrał głos wójt, który przedstawił zebranym 
nowoczesne metody zarządzania w  samorządzie 
gminnym. Podkreślił, jak ważna dla rozwoju gmi-
ny jest przedsiębiorczość i jej innowacyjność. Klu-
czem do sukcesu może tu być zrównoważony roz-
wój, czyli zintegrowanie polityki środowiskowej, 
gospodarczej i społecznej.

Po zakończeniu części oficjalnej oraz złożeniu 
życzeń i  symbolicznym podzieleniu się opłatkiem, 
rozmowy kontynuowano w kuluarach. Oprawę mu-
zyczną uświetnił duet Irina JÓZEFOWICZ – keybord 
i Maja HELBERT – flet, a za obsługę konferansjerską 
odpowiadała Kinga GŁOGOWSKA.

Następne spotkanie odbędzie się w  I  kwar-
tale przyszłego roku. Już teraz serdecznie na nie 
zapraszamy! ◘

Małgorzata Kąkol
m.kakol@wiazowna.pl


