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Tradycja orszaków z okazji święta Trzech 
Króli wróciła kilka lat temu do Polski. 
Gdy 6 stycznia stał się znów dzień wol-
nym od pracy, na ulicach wielu polskich 
miast pojawiły się barwne korowody. 

W  tym roku orszak po raz pierw-
szy zorganizowano także  

w naszej gminie. I Wiązowski Orszak 
Trzech Króli przeszedł ulicami Zakrę-
tu. Mieszkańcy Zakrętu w jego przygo-
towanie włożyli wiele wysiłku. Orszak 
poprowadził ksiądz proboszcz Tadeusz 
FIRYSIUK z parafii Św. Pawła Apostoła, 
a uroczystości uświetnił występ Chóru 
Mienia River. 

To była doskonała zabawa i czas wspa-
niałej integracji mieszkańców - pod-
sumowuje pomysłodawczyni i organi-
zatorka wydarzenia, radna z Zakrętu, 
Aleksandra RUTKOWSKA. -  W tym 
roku orszak przygotowaliśmy w Zakrę-
cie, ale uroczystość warto zorganizować  
i w innych parafiach. To doskonały pomysł 
na wspólne świętowanie! Szczegółową re-
lację wraz z galerią zdjęć z orszaku można 
znaleźć na stronie www.tuwiazowna.pl 
Polecamy!

Edyta Sitnicka 
e.sitnicka@wiazowna.pl

Trzej 
Królowie 
w Zakręcie

I ruszył Orszak Trzech Króli.

Orszak prowadził ksiądz proboszcz Tadeusz Firysiuk.

Trzej Królowie z Zakrętu.Przemarsz uliczkami Zakrętu.
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Po latach strażacy znowu odśnieżają drogi w gminie.
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Strażacy zdali test! 
Drogi odśnieżone
Pierwsza poważna śnieżyca w tym sezonie za nami 
i pierwszy test dla strażaków z naszej gminy, którzy 
są odpowiedzialni za odśnieżanie większości dróg 
gminnych. Test zdany pomyślnie! Mimo obfitych 
opadów śniegu wszystkie drogi, którymi opiekują 
się strażacy, zostały na czas odśnieżone.

Każda z trzech jednostek OSP z naszej gminy odśnieża 
inne drogi. Tylko w Zakręcie zatrudniona została do tego 

zewnętrzna firma. Do współpracy strażaków namówił wójt 
gminy - Janusz BUDNY. W przeszłości urząd podejmował 
ze strażą negocjacje w tej sprawie, ale przez ostatnie lata 
nie udawało się z sukcesem sfinalizować rozmów. Strażacy 
mają odpowiedni sprzęt i doświadczenie. W przeciwieństwie  
do zewnętrznych firm, są na miejscu i szybko reagują (dyżury 
całodobowe).

Jednocześnie przypominamy, że obowiązek odśnieżania chod-
ników przed posesją spoczywa na właścicielu posesji. Państwa 
pomoc przy utrzymaniu porządku i zapewnieniu bezpieczeń-
stwa pieszym jest nieoceniona.

Akcję zimowego utrzymania dróg w naszej gminie koordynu-
je Zakład Wodociągów i Kanalizacji, do którego od nowego 
roku wcielono Wydział Techniczny Urzędu Gminy. Jeśli masz 
pytania w kwestii odśnieżania, zadzwoń lub napisz do nas - 
chętnie odpowiemy!

Grzegorz Sado ZWiK, ul. Boryszewska 2
tel. 22 512 58 51, kom. 603 040 225 

e-mail:g.sado@wiazowna.pl

Redakcja tukontakt@wiazowna.pl
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Od 01 stycznia 2016 r. Wydział Tech-
niczny Urzędu Gminy, został przyłą-
czony do ZWIK. Po co ta zmiana?

W tej chwili cała infrastruktura tech-
niczna Gminy jest obsługiwana 

przez ZWIK. Zajmujemy się jak do tej pory 
wodociągami i kanalizacją, a od nowe-

go roku drogami, oświetleniem, lokalami 
gminnymi (mieszkalnymi i użytkowymi). 
To usprawnia działanie, zmniejsza koszty, 
pozwala nam pracować szybciej i skutecz-
niej.

Już poprawia działanie? Już zmniej-
sza koszty?
To oczywiste, że po trzech tygodniach 
pracy w nowej strukturze nie wszystko 
działa idealnie, ale pozytywne efekty tej 
reorganizacji  już są widoczne. Jesteśmy 
skuteczniejsi, a za parę tygodni będzie 
jeszcze lepiej.

Macie więcej sprzętu. Bo z my-
ślą o nowych funkcjach ZWiK już  
w zeszłym roku gmina zakupiła za 
342 tys. zł potrzebne urządzenia…

W zeszłym roku  dostaliśmy: rębak, wa-
lec wibracyjny, ciągnik i przyczepę, pług 
odśnieżny, zamiatarkę, posypywarkę, 
malowarkę, kosiarkę bijakową, widły 
do palet oraz samochód z przyczepką.  
W tym roku planujemy zakup furgonetki 
z możliwością zsypywania ładunku, która 
bardzo nam się przyda do przeprowadza-

nia drobnych, interwencyjnych remontów 
dróg, do których używamy kruszywa. 
Planujemy też kupić koparkę. To dla nas 
bardzo ważne. Dziś ją wy-
najmujemy. Ten sprzęt jest 
niezbędny i przy robotach 
wodno-kanalizacyjnych,  
i przy pracach drogowych. 
Koparka kosztuje od 150 
do 200 tysięcy złotych. To 
sporo, ale bardzo szybko 
się zwróci.  Szkolimy też 
pracowników po to, by mo-
gli poradzić sobie z nowymi 
obowiązkami. Zależy nam 
na tym, by mieli szerokie 
kompetencje, bo będą 
musieli poradzić sobie  
z bardzo różnymi pracami.  
Będziemy też zatrudniali 

kolejnych, bo przeorganizowany  ZWiK to 
teraz tak na prawdę zakład komunalny  
(na wzór tych, które działają w dużych 
miastach) zajmujący pełnym zakresem 
obowiązków nałożonych na samorządy  
w zakresie infrastruktury.

A dlaczego tak  funkcjonujący  ZWiK 
ma przynieść oszczędności?

Bo w wielu kwestiach będziemy samowy-
starczalni. Będziemy mieli sprzęt, który 
szybko się zamortyzuje, bo drobne prace 
będziemy wykonywali we własnym zakre-
sie,  a nie jak to było do tej pory zatrudnia-
jąc zewnętrzne firmy. 
To co zarobiłyby te firmy, teraz zostanie  
w naszym budżecie. Zapłacimy tylko za 
materiały. Dzięki temu będziemy mogli 
zatrudnić dodatkowych ludzi, czy kupić  
dodatkowy sprzęt. Będziemy działali 
szybciej, bo w wielu przypadkach uniknie-
my długotrwałej procedury przetargowej. 
Mamy ambitne plany.
Właśnie, co planujecie na ten rok? 

Mamy zaplanowane bardzo dużo inwe-
stycji. Budowa stacji uzdatniania wody 
w Rzakcie to jedna z najważniejszych.  
W tej chwili przymierzamy się do progra-
mu ogłoszonego przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Chcemy zdobyć dofinansowanie 
na budowę tej stacji. To by zakończy-

NOWy ZAKłAD KOmuNAlNy.
SZyBcIeJ, tANIeJ, SPrAWNIeJ

4

Nowy sprzęt dla Zakładu zakupiony w 2015 r..
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Janusz Chaber (w środku) odebrał prestiżową nagrodę  
„Pracodawca - organizator pracy bezpieczniej.

Z dyrektorem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Januszem Chabrem, absolwentem Politechniki  
Warszawskiej,  rozmawialiśmy o reorganizacji zakładu, planach inwestycyjnych i nowym sprzęcie.
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Nowe numery w ZWIK

W związku z połączeniem Za-
kładu Wodociągów i Kana-

lizacji w Wiązownie oraz Wydziału 
Technicznego Urzędu Gminy podaje-
my aktualne numery telefonów i ad-
resy mailowe pracowników nowego 
zakładu komunalnego:
ZWIK CENTRALA

tel. 22 789 01 33
tel. 22 789 06 95 fax wew. 301
DYREKTOR

mgr inż. Janusz Chaber: dyrektor@
zwik-wiazowna.pl tel. wew. 102
Sekretariat: biuro@zwik-w-
iazowna.pl tel. wew. 101
DZIAŁ WODNO-KANALIZACYJNY

Paweł Dąbrowski: kierowni-
k-wodkan@zwik-wiazowna.pl tel.
wew. 105
Joanna Mlądzka: inwestycje@zwik-
wiazowna.pl tel.wew. 106
Karolina Banaszczuk: inwestycje@
zwik-wiazowna.pl tel. wew. 108
Zofia Kazimierczyk: rozliczenia@
zwik-wiazowna.pl tel. wew. 107
DZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Bogusław Markowski: kierownik-
drogi@zwik-wiazowna.pl tel. wew. 
201
Jerzy Okliński: specjalista-drogi@
zwik-wiazowna.pl tel. wew. 204
Grzegorz Sado: mistrz-drogi@zwik-
wiazowna.pl tel. wew. 202
Danuta Sierpińska: lokale@zwik-
wiazowna.pl, oswietlenie@zwik-w-
iazowna.pl tel. wew. 203
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Urszula Iwińska: glownaksiegowa@
zwik-wiazowna.pl tel. wew 104
Emilia Samul: ksiegowosces@zwik-
wiazowna.pl tel. wew. 109
Magdalena Hada: ksiegowscmh@
zwik-wiazowna.pl tel. wew. 110
Monika Książek: ksiegowoscmk@
zwik-wiazowna.pl tel. wew. 111
DZIAŁ KADR

Ewa Szczepaniak: place@zwik-w-
iazowna.pl tel. wew. 103

ło proces poprawy  jakości i ilości wody 
w gminie Wiązowna. ale ogromnym wy-
zwaniem będą też remonty dróg gmin-
nych. Ich stan w wielu miejscach wymaga 
natychmiastowej interwencji. Planowana 
jest realizacja wspólnie z ZDP moder-
nizacji dróg powiatowych w Majdanie, 
Michałówku, Izabeli, Woli Karczewskiej 
i Woli Duckiej. Również w zakresie dróg 
gminnych przewidziane jest 17 inwestycji, 
realizowanych wspólnie z Wydziałem In-
westycji Urzędu Gminy na łączną kwotę 
1 463 000 zł. Będą realizowane też za-
dania z zakresu oświetlenia dróg.

Od stycznia zmieniły się ceny wody 
w gminie. Za niektóre usługi ZWiK za-
płacimy trochę więcej, inne stanieją.

Bardzo istotnym elementem wpływają-
cym na cenę wody  jest opłat za umiesz-
czenie infrastruktury wodno-kanalizacyj-
nej na drogach powiatowych. Ta opłata 
w tym roku wzrosła i  wynosi 65 000 zł 
i to musi być uwzględnione w taryfie. Sta-
raliśmy się, by nasi odbiorcy za bardzo 
tego nie odczuli. Działania ZWIK w tym 
zakresie nastawione są  na  ograniczanie 
kosztów, jednak bez uszczerbku na jako-
ści świadczonych usług.  Wynikiem tego 
jest nieznaczna podwyżka ceny wody 
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z 3,05 zł (w 2015) do 3,09 zł (w 2016r.) 
za m/3. Jest to jedna z najniższych cen 
w okolicy. Jeśli chodzi o odbiór ścieków, te 
ceny od momentu uruchomienia oczysz-
czalni w 2006 roku, albo się nie zmienia-
ją, albo maleją. W stosunku do zeszłego 
roku cena spadła ponad 1 zł za m3 Pod-
stawowym czynnikiem, który na to wpły-
nął, było podłączenie Radiówka do sieci 
kanalizacyjnej. 

Wspieramy też rodziny wielodzietne. 
Gmina dopłaca do wody takim rodzinom 
77groszy brutto do każdego m/3. Więc 
te rodziny płacą za m/3 wody 2,32 zł. 
Dopłaty te mogą otrzymać rodziny, które 
mają podpisaną umowę na dostawę wody 
i spełniają warunki określone dla Karty 
Dużej Rodziny.

To będzie przełomowy rok w zarządzaniu 
gminną infrastrukturą. Jestem przekona-
ny, że za parę miesięcy te zmianę w za-
rządzaniu mieszkańcy po prostu zobaczą 
w swoich miejscowościach. Takie zada-
nie postawił przed nami wójt. Taki efekt 
mamy osiągnąć. I to jest naszym najważ-
niejszym zadaniem na najbliższy rok.     

Rozmawiał Jan Popławski
j.poplawski@wiazowna.pl

Dzień wody w ZWIK, 2015 rok.
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Bolesławów:
Modernizacja ul. Bażantów  
- opracowywanie założeń zadania

Boryszew:
Projektowanie budowy drogi nr 2703W 
pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockie-
go - opracowywanie założeń zadania  

Projektowanie budowy drogi gminnej  
nr 270820W w Boryszewie - kontynuacja 
prac rozpoczętych w 2015 r.

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu 
wokół świetlicy - opracowywanie założeń 
zadania  

czarnówka:
Budowa chodnika przy ul. marsz.  
J. Piłsudskiego - pomoc finansowa dla 
Powiatu Otwockiego - opracowywanie 
założeń zadania  

Duchnów:
Budowa kanalizacji sanitarnej  
- opracowywanie założeń zadania

Budowa sieci wodociągowej ul. Werbeny 
i ul. Puchacza - opracowywanie założeń 
zadania  

Budowa sieci wodociągowej ul. Dłuska  
- opracowywanie założeń zadania  

Budowa sieci wodociągowej dz. nr ew. 
929/6 - opracowywanie założeń zadania

Modernizacja budynku świetlicy  
i biblioteki w Duchnowie  
- opracowywanie założeń zadania

Projektowanie oświetlenia ul. Pęclińskiej  
- opracowywanie założeń zadania

Projekt oświetlenia ul. Kwitnącej Jabłoni  
- opracowywanie założeń zadania

Remont ul. Kwitnącej Jabłoni  
- opracowywanie założeń zadania

Dziechciniec:
Budowa oświetlenia ul. Dworska  
- opracowywanie założeń zadania

Projekt oświetlenia ul. Miodowej  
- opracowywanie założeń zadania

Z PrAc rADy GmINy

6

SAMORZĄD

154.XVIII.2015 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.;

155.XVIII.2015 zmian w uchwale Nr 14.III.2014 Rady 
Gminy Wiązowna z dnia 22.XII.2014 r. 
w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Wiązowna na lata 2015- 2029 
z późn. zm.;

156.XVIII.2015 Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Wiązowna na lata 2016-2029;

157.XVIII.2015 uchwały budżetowej Gminy Wiązowna 
na 2016 rok;

158.XVIII.2015 wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości;

159.XVIII.2015 uchylenia uchwały nr 94.XXXI.2012  
z 29 października 2012 roku w sprawie 
intencji współpracy partnerskiej 
pomiędzy Gminą Wiązowna (Rzeczpo-
spolita Polska) a Zarządem wsi Bieśgioz 
(Republika Mołdawii);

160.XVIII.2015 zmian w uchwale Nr 25.IX.2011 Rady 
Gminy Wiązowna z dnia 27 kwietnia 
2011 roku w sprawie określenia 
gminnych jednostek budżetowych, 
źródeł dochodów gromadzonych na 
wydzielonym rachunku i ich przeznacze-
nia oraz sposobu i trybu sporządzania 
planów finansowych dla wydzielonych 
rachunków dochodów;

161.XVIII.2015 trybu udzielania i rozliczania dotacji na 
prowadzenie publicznych i niepublicz-
nych: szkół, oddziałów wychowania 
przedszkolnego przy szkołach pod-
stawowych, przedszkoli i innych form 
wychowania przedszkolnego oraz trybu 
i zakresu przeprowadzenia kontroli pra-
widłowości pobrania i wykorzystywania 
udzielonej dotacji;

162.XVIII.2015 zmiany uchwały Nr 137.XVII.2015 Rady 
Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 
2015 roku w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku  
na terenie Gminy Wiązowna;

163.XVIII.2015 najmu lokalu użytkowego;

164.XVIII.2015 zmiany uchwały nr 124.XVI.2015 Rady 
Gminy Wiązowna z dnia 30 października 
2015 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości  
na 2016 rok;

165.XVIII.2015 opłaty targowej na terenie Gminy 
Wiązowna;

166.XVIII.2015 określenia wzoru informacji i deklaracji 
w sprawie podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i podatku leśnego;

167.XVIII.2015 przekazania w użytkowanie Zakładowi
Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie, 
zakładowi budżetowemu Gminy Wią-
zowna, części mienia Gminy Wiązowna;

168.XVIII.2015 ustalenia jednostkowych stawek dotacji 
przedmiotowej dla Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji w Wiązownie.

Koniec roku był pracowity. Na 
XVIII Sesji Rady Gminy Wiązowna 
w dniu 22 grudnia podsumowującej 
rok pracy rada podjęła 15 uchwał  
w sprawach:

Budżet na 2016 rok i Wieloletnia 
Prognoza Finansowa 
Rada jednogłośnie i bez zmian przyjęła 
budżet na 2016 rok, zaproponowany 
przez wójta, a tworzony na podstawie 
wniosków, które od sierpnia ub.r. wpły-
wały do urzędu. W planie wydatków 
ujęto 104 zadania inwestycyjne na łączną 
kwotę 10.712.119,47 zł, z czego 36 za-
dań finansowanych w całości lub współ-
finansowanych z funduszy sołeckich oraz  
3 zadania współfinansowane ze środków 
własnych mieszkańców. Na transport 
publiczny w 2016 roku  wydamy 2 690 
000,00 zł; na przebudowę i modernizację 
dróg, budowę ciągu pieszo - rowerowe-
go, modernizację obiektów gminnych, 
budowę oświetlenia, zagospodarowanie 
terenów, budowę sieci wodociągowych 
itp. zaplanowano kwotę 8 825 624,42 zł. 
Na ten rok zaplanowano również kredyt 
w wysokości 5 000 000,00 zł na pokrycie 
deficytu oraz realizację zadań inwestycyj-
nych. Więcej na stronie 10-11.

Deklaracje za odbiór śmieci
W związku z nowelizacją ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach zaistniała konieczność uchwa-
lenia nowego wzoru deklaracji w sprawie 
ryczałtowej stawki opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. Zmiana 
wynika z wprowadzenia  ryczałtowej 
stawki opłaty m.in. dla domków  letni-
skowych oraz możliwości składania de-
klaracji elektronicznie. 

Zasady udzielania i rozliczania  
dotacji na prowadzenie placówek
W związku z wejściem w życie no-
wych uregulowań prawnych, zostały 
ustaliła zasady udzielania i rozliczania 
dotacji na prowadzenie publicznych 
i niepublicznych placówek: szkół, od-
działów wychowania przedszkolnego 
przy szkołach podstawowych, przed-
szkoli i innych form wychowania przed-
szkolnego oraz zasady rozliczania 
udzielonych dotacji z budżetu gminy.  
O szczegółach nowych regulacji informa-

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
Niemal w 100% zrealizowaliśmy inwestycje  
zaplanowane na 2015 r. Przed nami kolejny 
rok i kolejne - równie ambitne - plany.
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Budowa oświetlenia ul. Olchowej  
- opracowywanie założeń zadania

Wykup sieci wodociągowej w ul. Bukowej 
- opracowywanie założeń zadania

emów:
Budowa sieci wodociągowej   
- opracowywanie założeń zadania

Modernizacja ul. Sosnowej 25% - kontynu-
acja prac rozpoczętych w 2015 r.

Modernizacja ul. Świderskiej i Krętej  
- opracowywanie założeń zadania

Projekt oświetlenia ul. Wiązowskiej  
- opracowywanie założeń zadania

Projektowanie kanalizacji sanitarnej  
w ul. Sosnowej i Gołębia - opracowywanie 
założeń zadania

Projektowanie kanalizacji sanitarnej dz.  
nr 181 - opracowywanie założeń zadania

Projektowanie kanalizacji sanitarnej  
w ul. Runa Leśnego/ Jagód  
- opracowywanie założeń zadania

Zagospodarowanie terenu działki gminnej  
- opracowywanie założeń zadania

Glinianka:
Budowa chodnika w ul. Wrzosowej  
- pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockie-
go - opracowywanie założeń zadania

Budowa oświetlenia ul. Wawrzynieckiej  
- kontynuacja prac rozpoczętych w 2015 r.

Modernizacja pracowni informatycznej 
w Szkole Podstawowej - opracowywanie 
założeń zadania

Projekt przebudowy ul. Kościelnej  
- kontynuacja prac rozpoczętych w 2015 r.

Remont ul. Podzamcze - opracowywanie 
założeń zadania

Zagospodarowanie placu zabaw przy 
ul. Sosnowej - opracowywanie założeń 
zadania

Góraszka:
Naprawy i remonty dróg na terenie sołec-
twa - opracowywanie założeń zadania

7

SAMORZĄD

cji udziela Oświata Gminna,  tel. 22 512 5 
872, email: e.czajka@wiazowna.pl 

Zmiany w wysokości stawek, wzoru 
deklaracji i informacji
Zmiany w ustawie o podatkach  
i opłatach lokalnych wprowadzają nową 
kategorię gruntów, takich jak grunty nie-
zabudowane objęte obszarem rewitali-
zacji, na których plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje zabudowę 
mieszkaniową, usługową lub mieszaną. 
W związku z tą zmianą konieczne było 
podjęcie uchwały o wysokości stawek 
podatku oraz wzoru informacji i deklara-
cji. Podatek od tych gruntów w 2016 r. 
wyniesie  3 zł od 1 m2 powierzchni.

Opłata targowa bez zmian
Dzienna stawka opłaty targowej po-
została na tym samym poziomie, co  
w 2015 roku:

1)30 zł za sprzedaż z samochodu, stołu, 
namiotu przenośnego, przyczepy i na-
czepy;
2)10 zł za sprzedaż dokonywaną  
w innych formach, w tym z ręki, kosza.

Przekazanie mienia do ZWiK
W związku z wcieleniem Wydziału Tech-
nicznego do Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji, rada wyraziła zgodę na nieod-
płatne przekazanie w użytkowanie części 
mienia gminy Wiązowna. Protokoły 
zdawczo - odbiorcze zostaną sporządzo-
ne po inwentaryzacji.

Dotacja dla ZWiK
Rada ustaliła wysokość dotacji na 
utrzymanie bieżące dróg gminnych  
i placów wraz z oświetleniem w kwocie 
2 251 200,00 zł oraz na ORLIK w Zakrę-
cie 38.800,00 zł. 

Paula Woźnica 
p.woznica@wiazowna.pl

Sesja budżetowa odbyła się przy dużej frekwencji publiczności.

Budżet na 2016 rok przyjęty jednogłośnie.

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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Zagospodarowanie i utrzymanie terenu 
wokół świetlicy wraz z doposażeniem  
- opracowywanie założeń zadania

Izabela:
Budowa sieci wodociągowej ul. Dębów  
- opracowywanie założeń zadania

Budowa świetlicy wiejskiej  
- opracowywanie założeń zadania

Modernizacja drogi nr 2701W (Majdan  
- Izabela - Michałówek - Duchnów)  
- pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockie-
go - opracowywanie założeń zadania

Kąck:
Projekt oświetlenia ul. Majowej/ Sosnowej  
- opracowywanie założeń zadania

Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej  
- opracowywanie założeń zadania

Kopki:
Budowa ul. Jeździeckiej - kontynuacja prac 
rozpoczętych w 2015 r.

Projektowanie budowy drogi gminnej 
Lipowo - Kopki - Dziechciniec (ul. Trakt 
Napoleoński) - projekt - kontynuacja prac 
rozpoczętych w 2015 r.

Projekt oświetlenia ul. Nad Świdrem  
i ul. Radosnej - opracowywanie założeń 
zadania

Zagospodarowanie działki gminnej  
- opracowywanie założeń zadania

Kruszówiec:
Budowa oświetlenia drogi gminnej  
270842 W (Glinianka - Kruszówiec)  
- opracowywanie założeń zadania

Modernizacja drogi powiatowej nr 
2712W - pomoc rzeczowa dla Powiatu 
Otwockiego - opracowywanie

lipowo:
Projektowanie ul. Wypoczynkowej  
-  kontynuacja prac rozpoczętych  
w 2015 r.

Rozbudowa infrastruktury sportowej  
- opracowywanie założeń zadania

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu 
dz. 147 - opracowywanie założeń zadania

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna

G dybyśmy zdali się wyłącznie na inicja-
tywę i budżet powiatu, drogi, które 

służą naszym mieszkańcom długo nie był-
by jeszcze wyremontowane. Dlatego wójt 
i rada planując gminny budżet na 2016 
rok zarezerwowali w nim ponad 1 milion 
400 tysięcy złotych na wsparcie powiatu  
w tej dziedzinie. 

To kolejny rok, kiedy dofinansowujemy 
inwestycje powiatowe. I choć te pienią-
dze moglibyśmy wydać na drogi gminne 
to zdajemy sobie sprawę, że bez tej po-
mocy powiat nie zadba o bezpieczeń-
stwo i komfort naszych mieszkańców. 
Ze wstępnych szacunków wynika, że  
z budżetu gminy na inwestycje i remonty 
na drogach powiatowych w naszej gmi-
nie wydamy trzy razy więcej niż powiat. 
Pewne inwestycje we współpracy z po-
wiatem zaczęliśmy już w zeszłym roku. 
Z niektórych powiat się wycofuje i gmi-

Gminne pieniądze 
na powiatowe drogi

na będzie musiała poradzić sobie z nimi 
sama. Tak jest np. z chodnikiem na odcin-
ku  Żanęcin - Malcanów - Glinianka. Jesz-
cze w zeszłym roku ustalony został har-
monogram prac w tym zakresie. Gmina 
wzięła na siebie ciężar zaprojektowania 
chodnika (koszt to: 10 000 zł), a pracę 
miał wykonać powiat. W tym roku decy-
zję zmieniono. Niewykorzystanie projek-
tu byłoby marnotrawstwem publicznych 
pieniędzy, dlatego w budżecie za wszelką 
cenę będziemy musieli znaleźć dodatko-
we pieniądze na tę inwestycję. 

Większość prac, które planuje po-
wiat w tym roku, skoncentrowanych 
jest na południu naszej gminy. Rejon 
ten wymaga modernizacji, ale nie mo-
żemy zapominać o innych terenach  
i dlatego duża część gminnego dofi-
nansowania przeznaczona będzie na 
drogi powiatowe położone w centrum  

Dzięki współpracy wyremontowano drogę powiatową w Rzakcie.

SAMORZĄD
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Stan dróg powiatowych na terenie naszej gminy poprawia się, ale 
wciąż w wielu miejscach jest niezadawalający. Utrzymanie i moderni-
zacja tych dróg to zadanie, które powinien finansować Powiat. Powi-
nien, bo wynika to z podziału kompetencji między samorządami, ale  
z doświadczenia wiemy, że to finansowanie jest niewystarczające. 
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majdan:
Budowa kanalizacji sanitarnej - centralna 
część miejscowości - opracowywanie 
założeń zadania

Budowa kanalizacji sanitarnej - wschodnia 
część miejscowości - opracowywanie 
założeń zadania

Projekt oświetlenia ul. Przyleśnej  
- opracowywanie założeń zadania

Projekt oświetlenia ul. Słonecznej  
- opracowywanie założeń zadania

Projekt oświetlenia ul. Wesołej  
- opracowywanie założeń zadania

Zakup kruszywa na remont dróg 
gminnych znajdujących się w sołectwie - 
opracowywanie założeń zadania

malcanów:
Projektowanie budowy ciągu pieszo - 
rowerowego (Żanęcin - Glinianka)  
- kontynuacja prac rozpoczętych w 2015 r.

Projektowanie budowy ul. Podleśnej  
- kontynuacja prac rozpoczętych w 2015 r.

Projektowanie budowy ul. Żwirowej  
- kontynuacja prac rozpoczętych w 2015 r.

Projekt oświetlenia ul. Akacjowej  
- opracowywanie założeń zadania

Projekt oświetlenia ul. Granicznej  
- opracowywanie założeń zadania

Projekt oświetlenia ul. Kotliny  
- opracowywanie założeń zadania

Projekt oświetlenia ul. Letniej  
- opracowywanie założeń zadania

Projekt oświetlenia ul. Szyszkowej  
- opracowywanie założeń zadania

Projekt oświetlenia ul. Żwirowej  
- opracowywanie założeń zadania

Szkoła Podstawowa - modernizacja  
i rozbudowa - kontynuacja prac  
rozpoczętych w 2015 r.

Zagospodarowanie terenu działki 211 
- opracowywanie założeń zadania 

Zamelduj się i wygraj 
Jeśli nie jesteś jeszcze zameldowany w naszej gminie, ale faktycznie tu mieszkasz 

- ten konkurs skierowany jest właśnie do Ciebie. Główna nagroda - weekend  
w SPA czeka. Wystarczy przyjść do urzędu i  wypełnić jeden prosty dokument. 
Pomożemy Ci z tym. Nie musisz się wymeldowywać z poprzedniego adresu. 
Nasi urzędnicy zrobią to za Ciebie. Na miejscu będziesz też mógł złożyć od-
powiednią deklarację do otwockiego Urzędu Skarbowego a tym samym część 
Twojego podatku zasili budżet naszej gminy. 

Dzięki temu będziemy mieli pieniądze na inwestycje i rozwój. Na zapewnienie 
podstawowych potrzeb naszych mieszkańców. We wszystkich formalnościach 
pomogą Ci nasi urzędnicy, którzy wiedzą, że meldunki to nasz priorytet, a do-
pełnienie tego obowiązku dla mieszkańców ma być proste, szybkie i niekłopotli-
we! Czekamy na Ciebie! Bądź 12 000 mieszkańcem rozwijającej się gminy!      

Agnieszka Kijowska 
a.kijowska@wiazowna.pl

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna

i na północy gminy. Poniżej prezentujemy 
Państwu szczegółowe zestawienie pla-
nowanych na ten rok inwestycji współ-
finasowanych przez gminę na drogach 
powiatowych.

W 2016 r. zostanie udzielona pomoc 
rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na 
następujące drogi powiatowe znajdu-
jące się na terenie gminy Wiązowna:

ul. Radosna w Pęclinie (nr 2708W) • 
- wsparcie do kwoty 100 tys. zł na 
zakup mieszanki asfaltobetonowej, 
która zostanie rozłożona przez Za-
rząd Dróg Powiatowych na długości 
ok. 300 mb nawierzchni asfaltowej 
jako kontynuacja zadania z 2015r.;
Majdan - Izabela - Michałówek - • 
Duchnów (nr 2701W) - wsparcie 
do kwoty 448 tys. zł na wykonanie 
kolejnych odcinków drogi o na-
wierzchni asfaltowej w Majdanie  
i Izabeli oraz modernizację odcin-
ka w Michałówku - przewiduje się 
wykonanie ok. 600 mb drogi o na-
wierzchni asfaltowej w dwóch od-
cinkach;
Wola Karczewska - Wola Ducka • 
(nr 2713W ) -  400 tys. zł na wy-
konanie kolejnego odcinka drogi 
o nawierzchni asfaltowej od Woli 
Duckiej w kierunku do Woli Kar-
czewskiej - około 540 mb drogi  
o nawierzchni asfaltowej jako kolejny 
etap rozpoczętej w latach ubiegłych 
inwestycji Powiatu Otwockiego;
dr. pow. nr 2712W w Kruszówcu - • 
10 tys. zł na zakup kruszywa na ok. 
120 - 150 mb drogi jako kontynu-
acja zadania z roku 2015;

ul. Wrzosowa w Gliniance  • 
(nr 2711W) - wsparcie do 100 tys. 
zł z przeznaczeniem na dokończe-
nie budowy chodnika (ok. 120 mb) 
dla pieszych; 
drogę powiatową nr 2702W - do • 
kwoty 5 tys. zł na wykonanie pro-
jektu chodnika przy  ul. Asfaltowej 
w Zakręcie, od granicy z gminą  
Sulejówek do drogi krajowej nr 2 
(ok. 40,0 m);
Boryszew-Góraszka (nr 2703W) • 
w postaci wykonanego projektu 
budowy drogi w miejscowości Bo-
ryszew (ok. 690,0 m ) o wartości do 
kwoty 40 tys. zł;
drogę powiatową nr 2709W  • 
w postaci projektu oraz rozpoczęcia 
budowy ciągu pieszo-rowerowego  
o wartości do kwoty 300 tys. zł. 
Przewiduje się dokończenie wyko-
nania dokumentacji projektowej za 
kwotę 89.630,00 zł. Za pozostałą 
kwotę zostanie wybudowane ok. 
500 mb ciągu pieszo - rowerowe-
go, w tym odcinka od Szkoły Pod-
stawowej w Malcanowie do ul. Jeź-
dzieckiej oraz od S.P. w Malcanowie 
w kierunku Dziechcińca w ramach 
pozostałych środków finansowych 
przeznaczonych na budowę.

Łączna wartość pomocy rzeczowej  
i finansowej dla Powiatu Otwockiego  
w 2016 roku wyniesie blisko 1.433.000,00 
zł. W 2015 roku na pomoc rzeczową 
dla Powiatu przeznaczono 1.079.495,00 
zł, na pomoc finansową 280.000,00 zł,  
co daje łącznie 1.359.495,00 zł.               

Tomasz Mielnicki
t.mielnicki@wiazowna.pl

SAMORZĄD
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Osiedle Parkowe:
Modernizacja przedszkola  
- opracowywanie założeń zadania

Wykonanie nakładki na drodze  
wewnętrznej na terenie osiedla  
- opracowywanie założeń zadania

Pęclin: 
Budowa oświetlenia ul. Letniskowej  
- kontynuacja prac rozpoczętych w 2015 r.

Modernizacja ul. Radosnej - pomoc  
rzeczowa dla Powiatu Otwockiego  
- opracowywanie założeń zadania

Wyposażenie i zagospodarowanie placu 
zabaw - opracowywanie założeń zadania

Poręby:
Remonty dróg gminnych w sołectwie  
- opracowywanie założeń zadania

radiówek: 
Likwidacja oczyszczalni ścieków i przełą-
czenie sieci kanalizacyjnej do zamontowa-
nej pompowni - opracowywanie założeń 
zadania

Park Gminny im. Georga Bidwella  
- opracowywanie założeń zadania

rudka:
Remont ul. Jodłowej - etap II  
- opracowywanie założeń zadania

rzakta: 
Budowa oświetlenia ul. Granicznej  
- opracowywanie założeń zadania

Budowa oświetlenia ul. Popławskiej  
- opracowywanie założeń zadania

Modernizacja drogi do gruntów rolnych - 
ul. Graniczna (Rzakta - Czarnówka)  
-  kontynuacja prac rozpoczętych w 2015 r.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody  
- opracowywanie założeń zadania

Stefanówka:
Budowa oświetlenia ul. Złotej  
- kontynuacja prac rozpoczętych w 2015 r.

Projekt oświetlenia ul. Żurawiej  
- opracowywanie założeń zadania

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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B udżet gminy na 2016 rok, uchwalony 
pod koniec grudnia, został pozytyw-

nie zaopiniowany przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową i przyjęty jednogłośnie, 
bez uwag, przez piętnastu radnych gminy. 
Wysokość dochodów na kwotę ponad 
50 mln 990 tys. zł, a wydatki na ponad 53 
mln 904 tys. zł. Ponad 10 mln 712 tys. zł. 
wydamy na inwestycje. Najdroższą i naj-
większą z nich będzie kolejny etap budo-
wy szkoły w Malcanowie. Wydamy na to 
ponad 4 mln zł.

25% pieniędzy przeznaczonych na in-
westycje (2 mln 800 tys. zł) wydamy na 
budowę i modernizację dróg. 1 mln 700 

BuDżet 2016

Na budowę drugiego etapu szkoły  
w Malcanowie przeznaczyliśmy ponad 4 mln zł.

Budowa wodociągów, kanalizacji i remont 
SUW Rzakta kosztować nas będą 1,7 mln zł.

tys. zł przeznaczymy na rozbudowę sieci 
wodociągowych, kanalizacyjnej i stacji 
uzdatniania wody w Rzakcie.

Na inwestycje związane z budową no-
wych punktów świetlnych przeznaczono 
ponad 550 tys. zł. A to oznacza ponad 
200 nowych latarni.                                 

Alicja Matuszewska, 
Skarbnik Gminy 

a.matuszewska@wiazowna.pl
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Remont ul. Klonowej - opracowywanie 
założeń zadania

Remont ul. Kruczej - opracowywanie 
założeń zadania

Wiązowna Gminna: 
Budowa oświetlenia ul. Polnej  
- kontynuacja prac rozpoczętych w 2015 r.

Likwidacja SUW i studni  
- opracowywanie założeń zadania

Projektowanie budowy ul. Polnej  
i Brzozowej - kontynuacja prac  
rozpoczętych w 2015 r.

Projektowanie przebudowy  
ul. Ogrodowej - kontynuacja prac  
rozpoczętych w 2015 r.

Przebudowa przepustu pod ul. Leśną  
- opracowywanie założeń zadania

Remont ul. Klonowej - opracowywanie 
założeń zadania

Zagospodarowanie Parku Centrum  
Wiązowna III etap - opracowywanie 
założeń zadania

Zagospodarowanie ogólnodostępnej 
przestrzeni publicznej w Centrum  
Wiązowny - etap V - opracowywanie 
założeń zadania

Wiązowna Kościelna:
Budowa chodnika przy ul. Pęclińskiej  
(od ul. Kościelnej do ul. Sarniej)  
- opracowywanie założeń zadania

Budowa kanalizacji sanitarnej  
w ul. Kwiatowej/ Niezapominajki  
- opracowywanie założeń zadania

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sado-
wej - opracowywanie założeń zadania

Budowa oświetlenia ul. Spokojnej  
- kontynuacja prac rozpoczętych w 2015 r.

Budowa sieci wodociągowej  
w ul. Duchnowskiej  
- opracowywanie założeń zadania

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kwiato-
wej - opracowywanie założeń zadania

Budowa kanalizacji Żanęcin - Radiówek, 
etap II - opracowywanie założeń zadania

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna

SAMORZĄD
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Na modernizację i budowę dróg 
wydamy 2,8 mln zł.

Poniżej wykresy prezentujące najważniejsze 
założenia finansowe w 2016 r.
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Naprawy i remonty dróg na terenie sołec-
twa - opracowywanie założeń zadania

Rozbudowa infrastruktury sportowej  
- opracowywanie założeń zadania

Wykup działki nr 538 (ul. Kwiatowa, 
Rezedowa, Stokrotki) - opracowywanie 
założeń zadania

Wola Ducka:
Budowa oświetlenia ulicznego  
ul. M. Dąbrowskiej/ Trakt Lubelski  
- opracowywanie założeń zadania

Modernizacja ul. Słonecznej - pomoc 
rzeczowa dla Powiatu Otwockiego  
- opracowywanie założeń zadania

Remont ul. Spacerowej - opracowywanie 
założeń zadania

Remont ul. Wiosennej  
- opracowywanie założeń zadania

Budowa sieci wodociągowej  
- opracowywanie założeń zadania

Zagospodarowanie terenu świetlicy wiej-
skiej - opracowywanie założeń zadania

Wola Karczewska:
Modernizacja ul. Leszczyny - pomoc 
rzeczowa dla Powiatu Otwockiego  
- opracowywanie założeń zadania

Zagospodarowanie terenu działki nr 285  
- opracowywanie założeń zadania

Zakręt:
Projektowanie budowy ul. Asfaltowej - 
pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockie-
go - opracowywanie założeń zadania

Budowa sieci wodociągowej  
- opracowywanie założeń zadania

Budowa oświetlenia ul. Górnej  
- kontynuacja prac rozpoczętych w 2015 r.

Budowa oświetlenia ul. Sosnowej  
- kontynuacja prac rozpoczętych w 2015 r.

Projektowanie budowy ul. Kościelnej  
- kontynuacja prac rozpoczętych  
w 2015 r.

Projekt przebudowy ul. Długiej wraz  
z odcinkami dojazdów - opracowywanie 
założeń zadania

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna

SAMORZĄD
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NOWA GAlerIA
Przy skwerze gen. Stefana Grota - Roweckiego przed urzędem można oglądać 

nową wystawę zdjęć galerii plenerowej. Po planszach prezentujących historię gmi-
ny przyszedł czas na naszą sztandarową imprezę - Półmaraton Wiązowski. Na zdję-
ciach uchwycono niepowtarzalne chwile i emocje związane z jednym z najstarszych 
biegów w Polsce. Zdjęcia w naszej galerii będą sukcesywnie wymieniane. Zależy nam 
na tym, by zmieniać przestrzeń publiczną w naszej gminie tak, by stawała się ona coraz 
bardziej przyjazna mieszkańcom i estetyczna.                                                                 

Małgorzata Kąkol 
m.kakol@wiazowna.pl

Historia Półmaratonu Wiązowskiego.

Najmłodsi zawodnicy 35. Półmaratonu Wiązowskiego zaprezentowani na wystawie.

W Ośrodku Zdrowia w Wiązownie, ul. Lubelska 36 działa Punkt 
Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnio-

nych. Porad udziela specjalista psychoterapii uzależnień Blandyna Baran-
kiewicz-Prejs. Punkt jest czynny we wtorki w godzinach 16:00-18:00. 

Telefon kontaktowy: 22 789-01-15



POWIĄZANIA   STYCZEŃ 2016

ŚRODOWiSkO

13



POWIĄZANIA   STYCZEŃ 2016 www.wiazowna.pl

ŚRODOWiSkO

14



POWIĄZANIA   STYCZEŃ 2016

szy, ale na pewno nie ostatni tego typu 
projekt realizowany w naszej gminie.     

Olga Nowak 
o.nowak@wiazowna.pl

Nie palę śmieci - szanuję 
zdrowie sąsiadów i dzieci!
K łęby czarnego, gryzącego dymu wy-

dobywają się z komina sąsiada? To 
się u nas wciąż zdarzą. Wielu z nas cią-
gle jeszcze traktuje swój piec jak kosz na 
śmieci i czasem z oszczędności, a czasem 
z niewiedzy spala w nim wszystko, co 
popadnie. To wyjątkowo niebezpieczne. 
Palenie w piecu śmieciami przyczynia się 
do zachorowań na nowotwory w Twojej 
rodzinie i wśród Twoich sąsiadów. Przy-
łącz się do akcji „Nie palę śmieci - sza-
nuję zdrowie sąsiadów i dzieci!” i walcz 
z nami o czyste powietrze.

Każdy mieszkaniec gminy Wiązowna, 
który przyłącza się do akcji, publicznie 
deklaruje, że na terenie swojej posesji nie 
pali śmieci. Wyraża sprzeciw wobec tego 
typu szkodliwym praktykom prowadzo-
nym przez sąsiadów. Przyklej na drzwiach 
swego domu/mieszkania naklejkę akcji i zrób zdjęcie. Zdjęcia prosimy przysyłać na 
adres j.iwanska@wiazowna.pl. Wszystkie przysłane zdjęcia zostaną opublikowane na 
stronie internetowej www.tuwiazowna.pl oraz na facebooku ochrony środowiska. Na-
klejki są dostępne w Urzędzie Gminy Wiązowna, pok. 10. Przyłącz się do nas!            

Joanna Iwańska 
j.iwanska@wiazowna.pl

ŚRODOWiSkO

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna

Zakręt (c.d.):
Zagospodarowanie i utrzymanie terenu 
działki nr ew. 138/4 - Ośrodek Integracji 
„Zakącik” - opracowywanie założeń 
zadania

Zagospodarowanie terenu wokół przed-
szkola - opracowywanie założeń zadania

żanęcin:
Budowa kanalizacji Żanęcin - Radiówek, 
etap II - opracowywanie założeń zadania

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu 
działki wokół świetlicy wiejskiej - opraco-
wywanie założeń zadania

Zadania ogólnogminne:
Budowa wiat przystankowych na terenie 
gminy - opracowywanie założeń zadania

Projektowanie budowy ciągu pieszo - 
rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 
721 w ramach ZIT  - kontynuacja prac 
rozpoczętych w 2015 r.

Systemowa modernizacja obiektów 
gminnych wykorzystaniu odnawialnych 
źródeł energii  w formule partnerstwa 
publiczno - prywatnego - kontynuacja prac 
rozpoczętych w 2015 r.

leGeNDA
Opracowywanie założeń

Faza projektowa / przygotowawcza

Kontynuacja /lub/ procedyra wyłonienia 
wykonawcy

Realizacja zadania  /lub/ Pozwolenia na 
budowę

Zadanie zakończone

Olga Nowak 
o.nowak@wiazowna.pl

Naklejka promująca gminną akcję.

Z apraszamy wszystkich 
głodnych wiedzy na spa-

cer po świeżo ukończonej 
ścieżce edukacyjnej w Par-
ku Centrum Wiązowna. Na 
trasie możemy zapoznać się 
z gatunkami roślin występu-
jących na terenie naszej gmi-
ny, pod koniec przechadzki 
spacer umilą gry terenowe, 
dzięki którym dowiemy się, 
jakie formy ochrony przy-
rody, drzewa oraz zwie-
rzęta chronione występują 
w Wiązownie. Koniec ścież-
ki wieńczy zegar fenologicz-
ny, dzięki któremu poznamy 
wszystkie pory roku, a po krótkim, lecz 
intensywnym spacerze, i po wchłonięciu 
sporej dawki wiedzy odpocząć można 
w altanie. Projekt z zakresu edukacji eko-
logicznej został zrealizowany pilotażowo 
przez Wydział Inwestycji urzędu przy 
współfinansowaniu przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej z Warszawy. Jest to pierw-

edukacja w plenerze

Wiązowska ścieżka edukacyjna.

15
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Frytka jest młodą, ok. roczną sunią 
i ma w sobie mnóstwo pozytywnej 

energii. Wystarczy poświęcić jej czas  
i dużo miłości, a na pewno będzie wspa-
niałą przyjaciółką. To cudowne psie 
dziecko potrzebuje bliskości człowieka 
i ciepłego kąta-zima w schronisku jest 
bardzo ciężka! nr.517/15               

czekają na dom
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w celestynowie zaprasza do adopcji swoich podopiecznych.  
Schronisko czeka na 1% twojego podatku KrS: 0000154454Nagłówek i tło tak jak w Powiązaniach grudniowych. 
Kontakt tel. 22 789 70 61 lub za pośrednictwem poczty e-mail adopcje@celestynow.toz.pl

Beza jest ok.3-letnią sunią. To praw-
dziwa oaza spokoju. Na początku 

nie umiała się odnaleźć w schronisko-
wych realiach, próbowała odstraszać 
od siebie warczeniem. Jest jednak 
bardzo spragniona bliskości, cudowna,  
i delikatna. Beza wyjątkowo nie pasuje 
do boksu i budy. Czeka na cudowny, 
kochający dom!  nr.536/15

Misiek jest dużym ok.5-cio letnim 
psem. Ma piękną, długą i puszystą 

sierść. Uwielbia spacery i kocha bawić się 
i biegać. Niestety w boksie jest za ciasno 
na zabawy. Misiek potrzebuje przestrzeni.  
Jest cudowny i łagodny. Jego ogon wciąż 
merda na widok każdego człowieka...  
i nic. Wciąż tkwi w celestynowskim 
schronisku. nr. 193/15 Agnieszka Barszczewska-Woszczyk 

sekretariat@celestynow.toz.pl
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T o czas tradycyjnego przeżywania 
radości w klimacie wigilijnych 

zwyczajów i życzeń. Tego dnia dzieci  
z oddziałów Szkoły Podstawowej  
w Gliniance zaprezentowały jasełka,  
z którymi wystąpiły podczas I Gmin-
nego Przeglądu Jasełek, a następnie 
uczniowie klasy V wykonali jasełka 
pt. „Jeden zero dla nieba” które przy-
pomniały wszystkim o tym, że Niebo 
i Piekło toczą odwieczną walkę. Naj-
ważniejsze jednak jest, aby Dobro 
zawsze zwyciężało w naszych serca, 
a wtedy miłość i pokój zatryumfują 
w świecie. Zabawny tekst dialogów 
przyciągał uwagę słuchaczy, a pięk-
nie wykonane kolędy i pastorałki za-
chęciły do wspólnego śpiewania. 

Na zakończenie dyrektor Teresa 
BĄK złożyła wszystkim uczniom  
i pracownikom serdeczne życze-
nia świąteczne. Dzień ten upłynął  
w miłej i uroczystej, świątecznej  at-
mosferze.                                           

Teresa Rafał 
spglinianka@wp.pl

U czniowie klasy VI Szkoły Podsta-
wowej w Zakręcie, którzy od 

początku roku szkolnego niezwykle 
mocno angażowali się w projekt, zostali 
docenieni przez zacne grono jurorów 
(historyków, wykładowców uniwersy-
teckich, pracowników IPN-u). Drużyna 
szóstoklasistów z Zakrętu zdobyła 2. 
miejsce spośród wszystkich szkół ma-
zowieckich, a Michał ROMANOWSKI 
zwyciężył w konkursie dla uczniów, 
promującym wybrane wydarzenie hi-
storyczne. Pierwsze miejsce przypadło 
również opiekunce drużyny - Natalii 
MACIAK, która otrzymała je za autorski 
scenariusz lekcji historii.

Projekt „Bo warto pamiętać…” ma swój 
dalszy ciąg również w drugim semestrze 
roku szkolnego, a jego uwieńczeniem 
są dwutygodniowe warsztaty archeolo-

Sukces młodych historyków
Podsumowanie mazowieckiej części Ogólnopolskiego Projektu ”Bo warto pamiętać…” odbyło się  
17.12.2015 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki - Przystanek Historia - w Warszawie.

Zwycięska drużyna z opiekunem.

giczne dla zwycięskiej drużyny. Mamy 
nadzieję, że przyznane nagrody zmoty-
wują nas do jeszcze wytrwalszej pracy,  

Jeden zero dla nieba

Jasełka w wykonaniu uczniów SP Glinianka.

Święta Bożego Narodzenia to najbardziej oczekiwany czas w ciągu całe-
go roku. Dzieci z SP Glinianka dzielnie się do tego przygotowały.

a całoroczny trud zaowocuje kolejnymi 
laurami.                                                    

Natalia Maciak 
sekretariat@szkola-zakret.pl



POWIĄZANIA   STYCZEŃ 2016 www.wiazowna.pl

EDUkACJA

18

W Gminnym Przedszkolu im. 
Misia Uszatka w Wiązownie  
w grudniu 2015 r. przedstawiano 
jasełka. Głównym celem przed-
sięwzięcia było wprowadzenie 
małych aktorów oraz dorosłych 
widzów w radosną atmosferę 
Świąt Bożego Narodzenia. 

W naszym przedszkolu jasełka mają 
wieloletnią tradycję, a w wyko-

naniu małych aktorów nabierają każdego 
roku szczególnego wdzięku. Przedszko-
laki wcielają się m.in. w role Maryi i Jó-
zefa, pasterzy, aniołów oraz przybywa-
jących złożyć pokłon małemu Jezusowi 
trzech króli. Nie braknie także diabłów 
i złego króla Heroda.

Niezmiernie wzruszającym momen-
tem tegorocznego przedstawienia było 
złożenie przez małe dzieci serduszek 

Jasełka u misia uszatka...

przed Chrystusem. Także trzej królowie, 
mimo zaledwie kilku lat, składając przed 
Zbawicielem złoto, kadzidło i mirrę, 
nie stracili nic z majestatu dostojnych, 
starożytnych władców. Mali aktorzy,  
w profesjonalnie przygotowanych stro-
jach, prezentowali się doskonale; śpie-

Narodzenie Pana w wykonaniu przedszkolaków z Wiązowny.

O to pasterze i królowie rywalizują ze 
sobą, kto pierwszy złoży dary dzieciąt-

ku Jezus. Przed żłóbkiem dochodzi prawie 
do bójki, ale ostatecznie pogodzeni przez 
aniołów rywale podają sobie dłonie w geście 
pojednania. Małych aktorów dzielnie wspie-
rał chór szkolny - w dialog sceniczny wkom-
ponowane były tradycyjne polskie kolędy. 
Ich śpiewu podjęła się również widownia.  
W przygotowanie przedstawienia zaangażo-
wało się szerokie grono osób: od pań woźnych, 
Ryszarda KARPIUKA, a na rodzicach skoń-
czywszy - za co serdecznie dziękujemy. Jaseł-
kowe spotkanie zakończyło wręczenie nagród  
w kilku konkursach, w których udział wzięło 
liczne grono naszych uczniów.

Klasy młodsze (0-3) obejrzały jasełka przygoto-
wane przez uczniów z klasy IIIb i IIIc. Uczniowie w przystępny 
sposób opowiedzieli o narodzinach Jezusa w świecie. Całość była 
przeplatana znanymi kolędami, granymi na fletach i skrzypcach,  
i fragmentami z Pisma Świętego. Młodsi koledzy i koleżanki ak-

wali pastorałki i kolędy oraz wykonywali 
układy taneczno-ruchowe. Widzowie byli 
poruszeni inscenizacją i, jak pragniemy 
wierzyć, wszystkim udzielił się wspaniały, 
świąteczny nastrój...                            

Izabela Soboń
grupamuchomorki@gmail.com

I na wesoło w szkole
Ostatni przedświąteczny dzień pracy w szkole tradycyjnie już jest bogaty w wydarzenia:  
dzieci przedstawiają przygotowane w Adwencie jasełka. W tym roku uczniowie klas 4 - 6 zaprezentowali 
wersję humorystyczną widowiska. 

tywnie włączali się w śpiewanie kolęd. Na początku stycznia 
artyści zaprezentowali jasełka dla rodziców.                            

Beata Bednarczyk
zsgwiazowna@gmail.com

Kto pierwszy odda pokłon?
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Pierwsze dni po świątecznym 
odpoczynku okazały się bardzo 
owocne dla uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Gliniance. Po raz ko-
lejny uczestniczyli w warsztatach 
języka angielskiego KidSpeak pod 
auspicjami Uniwersytetu War-
szawskiego. 

A strid z Meksyku, Kathleen z Mo-
zambiku, Sergio z Kolumbii, Pra-

nay z Indii oraz Gabriel z Brazylii opo-
wiadali o dalekich krajach, z których 
przyjechali. Dowiedzieliśmy się, skąd 
pochodzi podobny do delfina vaquita ma-
rina (morświn kalifornijski), czy Maputu 
(stolica Mozambiku) wygląda jak Rio de 
Janeiro i jak wiązać capulana (sukienka  
z kuponu materiału).

Studenci chętnie odpowiadali na pytania 
dzieci, uczyli je również tańca oraz zabaw 
ze swoich krajów. Uczniowie przyjęli no-
wych „nauczycieli” z ogromnym entuzja-

W naszej szkole czas oczeki-
wania na Święta był  naprawdę 
wyjątkowy. Uczniowie deko-
rowali klasy: ubierali choinki, 
robili świąteczne gazetki, stro-
iki, witraże. Przygotowywali 
prezenty dla osób starszych 
i samotnych. Chłopcy z klasy 
III B przez kilka dni  budowali 
szopkę przed szkołą, a dziew-
częta  z II A malowały figury: 
Jezusa, Maryi, Józefa i trzech 
mędrców.

B rali też udział w świątecznym 
konkursie plastycznym. Prze-

Dalekie kraje w Gliniance

Goście z dalekich krajów.

zmem, wypytywali o zwyczaje i tradycje 
nawet na przerwach. Żegnaliśmy się na-
tomiast ze smutkiem. Obiecaliśmy sobie, 
że będziemy w kontakcie. Wierzymy, 
że udział w tym projekcie zaspokoił cie-

kawość uczniów naszej szkoły  i będzie 
przepustką do świata różnorodności.  
See you soon and thank you!                 

Uczniowie i Katarzyna Salzman 
(szkolny koordynator projektu)

spglinianka@wp.pl

Świąteczny czas…
niezwykły czas…

piękne bombki i wieńce świąteczne - 
zrobione z różnych materiałów m.in. 
cekinów, koralików i bibuły- ozdobiły 
naszą szkołę a najlepsi artyści otrzymali 
cenne nagrody.

22 grudnia wspólne świętowanie za-
częliśmy od śpiewania kolęd. Klasa IIC 
zaprezentowała bożonarodzeniowy 
spektakl, który wprowadził wszystkich 
w nastrój radosnego oczekiwania na 
przyjście Zbawiciela. Każdy z nas szuka 
swojej drogi do Jezusa, im więcej cza-
su poświęcamy drugiemu człowiekowi, 
tym bardziej zbliżamy się do Boga - to 
główne przesłanie tegorocznych jasełek.
Spotkania wigilijne we wszystkich klasach 
przebiegały podobnie: najpierw czytanie 
Pisma Świętego, składanie życzeń, dzie-

lenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd, 
spożywanie tradycyjnych wigilijnych 
potraw i wręczanie prezentów.  

Po lekcjach odbyła się wigilia dla na-
uczycieli i pracowników szkoły. Od-
wiedziło nas wielu gości, w tym wójt 
Janusz BUDNY, były dyrektor gimna-
zjum i Członek Zarządu Powiatu Ro-
man ZDUNIK oraz nauczyciele, któ-
rzy obecnie nie uczą w naszej szkole, 
ale czują się z tym miejscem bardzo 
związani. Wszystkiego najlepszego  
w 2016 roku!                                     

Izabela Twardowska -  
Przewodnicząca Samorządu 

Szkolnego Gimnazjum z Oddziała-
mi Dwujęzycznymi  

im. JP II w Gliniance
gimglinianka@wp.pl
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I Gminny Przegląd Jasełek ,,Dzieciaki z Dobrą Nowiną” został rozstrzygnięty!  Do przeglądu zgłosiło się 
pięć grup, w kategorii dzieci przedszkolnych, w tym jedna z placówki niepublicznej, działającej na terenie 
Gminy Wiązowna. Impreza odbyła się 21 grudnia w domu kultury w Woli Karczewskiej.                          

Dorota Kanabus-Prokop 
edukacja@wiazowna.pl

Niepubliczne Przedszkole Sportowe ,,Karolek” w Gliniance ,,Wśród Nocnej Ciszy”  
- II miejsce.

Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka w Wiązownie ,,Wesoła Nowina” - I miejsce.

Gminne Przedszkole w Zakręcie - ,,Musicalowe Jasełka Latino” II miejsce.

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gliniance ,,Witaj Jezu Ukochany”  
- II miejsce.

Gminne Przedszkole ,,Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie” ,,Stworzenie Świata”  
- II miejsce.

Wielki przedświąteczny przegląd

POWIĄZANIA   STYCZEŃ 2016 www.wiazowna.pl
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gające operacji i ciągłej rehabilitacji) z dopiskiem „28184 Górski 
Teodor”, KRS: 0000037904.

Można wesprzeć też działające u nas Ochotnicze Stra-
że Pożarne. W zeznaniu należy wpisać: KRS: 0000 116 212 
z dopiskiem: OSP Wiązowna (ul. Kościelna 41 05-462 Wią-
zowna), OSP Glinianka (ul. Napoleońska 48, 05-408 Gli-
nianka) lub OSP Malcanów (ul. Mazowiecka 22, Malcanów
05-462 Wiązowna).                                                                              

Michał Białek 
m.bialek@wiazowna.pl

SPOŁECZEŃSTWO
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W tym roku zachęcamy szczególnie do wsparcia Sto-
warzyszenia „Jesteśmy!”, które od lat zajmuje się 

pomocą osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Sto-
warzyszenie wspieraliśmy także gminną akcją „Świąteczna 
radość pomagania”. Na terenie naszej gminy działają jesz-
cze inne organizacje, którym można pomóc oddając część 
swojego podatku:

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełno-1. 
sprawnych Intelektualnie „Jesteśmy!”, Duchnów, KRS: 
0000228443.
Stowarzyszenie „Krokus - Wiązowna”, Radiówek, 2. 
KRS: 0000299965.
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Porażeniem Mó-3. 
zgowym, Żanęcin, KRS: 0000322904.
Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia i Rozwoju Progres, 4. 
Duchnów, KRS: 0000341963.
Stowarzyszenie Ruch Aktywności Społeczno-Gospo-5. 
darczej „Wola”, Wola Ducka, KRS: 0000167120.
Fundacja AVALON (opiekuje się autystycznym Mar-6. 
cinem l.14 z Pęclina) z dopiskiem „Rejer 5184”, 
KRS: 0000270809.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” (opiekuje się 7. 
niespełna rocznym Teodorem Górskim, u którego 
stwierdzono wady kończyn dolnych i górnych, wyma-

W 2016 roku dowody osobiste muszą wymienić te 
osoby, które wystąpiły o wydanie nowego dowodu 
osobistego w 2006 roku lub wcześniej i dotychczas nie 
dokonały wymiany. Wymiana dowodu jest bezpłatna.

P lastikowe dowody osobiste wydawane są od 2001 r. 
i mają oznaczony, 10-letni termin ważności. Aby uniknąć proble-

mów w banku, u notariusza, w zakładzie ubezpieczeń społecznych, 
przy załatwianiu różnorodnych spraw administracyjnych, przy prze-
kraczaniu granicy państwa itd., radzimy sprawdzić ważność dowodu. 
Termin ważności dowodu osobistego można sprawdzić samemu. Do 
kiedy dokument jest ważny, odczytamy w jego prawym dolnym rogu.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie gminy 
na 30 dni przed upływu terminu jego ważności. Od 2010 roku dowody osobiste wy-
dawane są nieodpłatnie.

Przypominamy, że od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy wzór fotografii do dowodu 
osobistego, a dowody osobiste wydawane są wg nowego wzoru. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie www.obywatel.gov.pl.                                                            

Agnieszka Kijowska 
a.kijowska@wiazowna.pl 

1% może pomóc!
Czas na decyzję, jakiej organizacji pożytku publicznego przekażemy w tym roku 1 % podatku. To bardzo 
proste. W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać numer KRS organizacji, którą chce się wesprzeć. 

informacji w sprawie dowodów osobistych
i spraw meldunkowych udziela Urząd Stanu 

Cywilnego ul. Lubelska 59, Wiązowna
22 512 58 36,

a.kijowska@wiazowna.pl
poniedziałki: 8.00 - 18.00, 

wtorki - piątki: 8.00 - 16.00

Sprawdź swój dowód!
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A by objąć wsparciem jak najwięk-
szą grupę osób i zapewnić rodzi-

com jak największe wsparcie materialne  
w pierwszym okresie życia dziecka, 
świadczenie rodzicielskie  
w wysokości 1000 zł mie-
sięcznie nie będzie uzależ-
nione od kryterium do-
chodowego. Świadczenie 
to będą mogli otrzymywać 
także rodzice dzieci urodzo-
nych przed 1 stycznia 2016 
r., którzy nie mają prawa 
do zasiłku macierzyńskiego  
- w takim przypadku świad-
czenie rodzicielskie będzie 
im przysługiwało od 1 stycz-
nia 2016 r. do ukończenia 
przez dziecko 1. roku życia.
Świadczenie rodzicielskie nie 
będzie przysługiwało, jeżeli 
co najmniej jeden z rodziców 
dziecka otrzymuje zasiłek 
macierzyński lub uposażenie 
za okres ustalony przepisami 
Kodeksu pracy jako okres 
urlopu macierzyńskiego, 
okres dodatkowego urlo-
pu macierzyńskiego, okres 
urlopu na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego, okres dodatkowego urlopu 
na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

Praktyka Lekarza Rodzinnego w Gliniance (ul. Napoleońska 53)
 pilnie zatrudni pielęgniarkę.

Szczegółowe warunki oferty do uzgodnienia z kierownikiem 
lek. Ewą Śmigasiewicz osobiście lub telefonicznie 22 789 97 22 / 885 110 158.

1000 zł miesięcznie
Od 1 stycznia 2016 r. mamy nowe świadczenie rodzinne - świadczenie rodzicielskie, tzw. kosiniakowe. 
Przysługuje ono osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub upo-
sażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobot-
ni (niezależnie od rejestracji w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie 
umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, 
jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego, będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

okres urlopu rodzicielskiego. W związku  
z powyższym, wykluczona jest możli-
wość pobierania przez rodziców w tym 
samym czasie, na to samo dziecko, za-

równo nowego świadczenia rodziciel-
skiego, jak i zasiłku macierzyńskiego lub 
uposażenia za okres ustalony przepisami 
Kodeksu pracy jako okres urlopu macie-
rzyńskiego, okres dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego, okres urlopu na wa-
runkach urlopu macierzyńskiego, okres 
dodatkowego urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego, okres urlopu 
rodzicielskiego.

Istotne dla osób uprawnionych do ww. 
zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia 
macierzyńskiego jest także to, iż od 1 
stycznia 2016 r. minimalna wysokość net-

to tych świadczeń nie będzie mogła być 
niższa niż wysokość świadczenia rodzi-
cielskiego, tj. 1000 zł miesięcznie (zmiana 
ta wynika z nowelizacji w szczególności 
przepisów ustawy o świadczeniach pie-
niężnych z ubezpieczenia społecznego  
w razie choroby i macierzyństwa).         

Elżbieta Florczak 
gops@wa.home.pl

Więcej informacji udziela 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Radiówek 25, 
tel. 22 780 46 59  

poniedziałki: 8.00 - 18.00, 
wtorki - piątki: 8.00 - 16.00
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W  Urzędzie Gminy Wiązowna,  
w każdy poniedziałek w godz. 

14.00 - 18.00 i czwartek w godz. 8.30 - 12.30  
z zakresu:

prawa pracy,• 
przygotowania do rozpoczęcia dzia-• 
łalności gospodarczej,
prawa cywilnego,• 
spraw karnych,• 
spraw administracyjnych,• 

ubezpieczenia społecznego,• 
spraw rodzinnych,• 
prawa podatkowego z wyłączeniem • 
spraw podatkowych związanych  
z prowadzeniem działalności gospo-
darczej.

Ustawowo 
Pomoc nie będzie obejmowała spraw z 
zakresu prawa celnego, dewizowego, 
handlowego i działalności gospodarczej, 
z wyjątkiem przygotowywania do jej 
rozpoczęcia. Pomoc prawna będzie po-
legała na:

poinformowaniu osoby uprawnionej • 
o obowiązującym stanie prawnym, 

Więcej niż w ustawie
przysługujących jej uprawnieniach 
lub spoczywających na niej obowiąz-
kach,
wskazaniu osobie uprawnionej • 
sposobu rozwiązania jej problemu 
prawnego,
pomocy w sporządzeniu projektu • 
pisma w zakresie niezbędnym do 
udzielenia pomocy, z wyłączeniem 
pism procesowych w toczącym się 

postępowaniu przygotowawczym 
lub sądowym i pism w toczącym się 
postępowaniu sądowo-administra-
cyjnym,
sporządzeniu projektu pisma  • 
o zwolnienie od kosztów sądowych 
lub o ustanowienie pełnomocnika  
z urzędu w postępowaniu sądowym 
lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego 
lub rzecznika patentowego w postę-
powaniu sądowo-administracyjnym.

Darmową pomoc prawną (na etapie 
przedsądowym) otrzymają:

osoby, które nie ukończyły 26. roku • 

życia,
osoby fizyczne, którym w okre-• 
sie roku poprzedzającego zostało 
przyznane świadczenie z pomocy 
społecznej, na podstawie ustawy  
o pomocy społecznej
osoby, które ukończyły 65. lat,• 
osoby posiadające ważną Kartę Du-• 
żej Rodziny,
kombatanci.• 

Nieodpłatna pomoc 
prawna będzie rów-
nież przysługiwała 
każdemu, w przy-
padku wystąpienia 
zagrożenia katastro-
fą naturalną, awarią 
techniczną czy klęską 
żywiołową. Środki na 
ten cel transferowa-
ne są do powiatów, 
a te wybierają pod-
mioty, które prowa-
dza punkty pomocy 
prawnej. Tyle usta-
wa.

Samorządowo - 
dla wszystkich
Gmina, która już  
w ubiegłym roku zor-
ganizowała darmowe 
porady prawnika 
DLA WSZYSTKICH 
MIESZKAŃCÓW, 
nie rezygnuje z nich. 
Nadal, tak jak do tej 
pory, w każdy czwar-

tek od 8:00 do 14:00, są udzielane bez-
płatne porady prawne dla wszystkich 
osób zamieszkałych na terenie Gminy 
Wiązowna z zakresu prawa cywilnego, 
administracyjnego i karnego. Wybie-
rając się na konsultacje należy wziąć ze 
sobą komplet dokumentów, które mogą 
być potrzebne prawnikowi do oceny sy-
tuacji.                                                        

Agnieszka Karwowska 
a.karwowska@wiazowna.pl

W całym kraju od stycznia br. uruchomiony został projekt nieodpłatnej pomoc prawnej dla obywateli. 
Gmina Wiązowna poszerzyła ofertę rządową.

Zapisy do prawnika prowadzi 
sekretariat wójta  

tel. 22 512 5 801, 
email: e.cieslicka@wiazowna.pl
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T ylko do końca marca br. mikro, 
małe i średnie przedsiębiorstwa 

mogą ubiegać się o wsparcie w dostępie 
do rynku kapitałowego. Dofinansowanie 
(do wysokości 50 % wartości projektu) 
przeznaczone jest na przygotowanie 
niezbędnej dokumentacji do pozyskania 
kapitału o charakterze udziałowym na 
rynkach kapitałowych (GWP, NewCon-
nect, zagraniczne rynki regulowane) lub 
o charakterze dłużnym poprzez emi-
sję obligacji na rynku Catalyst. Wnio-

P  rzypominamy: zgodnie z ustawą o 
drogach publicznych zajęcie pasa 

drogowego do celów niezwiązanych z 
budową, przebudową, remontem, utrzy-
maniem i ochroną dróg, wymaga zezwo-
lenia zarządcy drogi w drodze decyzji 
administracyjnej. Wyróżniamy cztery 
rodzaje zajęć pasa drogowego, w celach:

prowadzenia robót w pasie drogowym,• 
umieszczania w pasie drogowym • 
urządzeń infrastruktury technicznej, 
niezwiązanych z potrzebami zarzą-
dzania drogami lub potrzebami ru-
chu drogowego,
umieszczania w pasie drogowym • 
obiektów budowlanych, niezwią-
zanych z potrzebami zarządzania 

Sprawdź, czy możesz 
ubiegać się o wsparcie

ski przyjmuje Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 
00-834 Warszawa, a szczegółowe infor-
macje dostępne są na stronie 4stock.pl 
Kwota przeznaczona na dofinansowa-
nie projektów: zlokalizowanych w wo-
jewództwie mazowieckim wynosi 994 
600,00 zł, a zlokalizowanych w woje-
wództwie innym niż mazowieckie wyno-
si 9 005 400,00 zł.                                    

Anna Rosłaniec 
a.roslaniec@wiazowna.pl

informacji dla firm udziela
Anna Gałkowska – inspektor

tel. 22 512 58 05
email: a.galkowska@wiazowna.pl

Zajęcie pasa drogowego
Od początku stycznia br. wnioski o zajęcie pasa drogowego są rozpatrywane w Wydziale Urbanistyki, 
pokój 106. Powyższe zmiany wynikają z włączenia Wydziału Technicznego do Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji. Tak jak do tej pory, wnioski składa się w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna.

Portal 
mikroporady
Chcesz złożyć firmę albo dowiedzieć 
się o możliwości pozyskania środków 
na dofinansowanie działalności przed-
siębiorstwa, zapraszamy na naszą 
stronę internetową www.tuwiazow-
na.pl, tam na podstronie Dla Firm do-
daliśmy zakładkę poradnik dla mikro 
firm, która przenosi nas do portalu 
www.mikroporady.pl.                        

Redakcja:
tukontakt@wiazowna.pl

drogami lub potrzebami ruchu dro-
gowego oraz reklam,
na prawach wyłączności, w celach in-• 
nych niż wymienione w powyższych 
punktach.                                           

Szczegółowych informacji udzielają 
pracownicy Wydziału urbanistyki, 

tel. 22 512 58 08 lub 22 512 58 11, 
email: m.nejman@wiazowna.pl

Redakcja tukontakt@wiazowna.pl
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P ierwsza edycja Grand Prix zosta-
ła przyjęta z dużym entuzjazmem 

w środowisku biegaczy i uznana za 
sukces organizacyjny, co zaowoco-
wało kolejną edycją o rozbudowanej 
formule. Cieszymy się, że weźmiemy 
udział w tym projekcie!

W 2016 roku Grand Prix Traktu Brze-
skiego odbędzie się w pięciu miejsco-
wościach, a do cyklu zaliczone zostały 
następujące biegi:

Wiązowna - 28 lutego, dy-• 
stans: 21,097 km i 5 km
Mińsk Mazowiecki - 29 maja, • 
dystans: 15 km i 5 km
Biała Podlaska - 12 czerwca, • 
dystans: 15 km i 10 km
Platerów - 26 czerwca, dystans: 10 km• 
Siedlce - 28 sierpnia, dystans: 21,097 km i 5 km • 
(Finał GPTB)

SPORT

25

36. Półmaraton Wiązowski

Z mieniamy trasę, pobiegniemy również przez ma-
lownicze lasy Pęclina. Wpisowe w tym roku zapła-

cisz także w systemie PayU. Do końca stycznia pro-
mocyjne wpisowe. Dal reprezentantów gminy start za 

Jesteśmy w Grand 
Prix traktu Brzeskiego
Grand Prix Traktu Brzeskiego to cykl imprez biegowych, rozgrywanych w miejscowościach położonych 
przy historycznym Trakcie Brzeskim, bądź w jego pobliżu.

Porozumienie podpisane.

Wszystkie biegi cyklu odbywają się po nawierzchni as-
faltowej, a trasy posiadają atest PZLA. Więcej informa-
cji na http://www.gptb.pl/.                                             

Lidia Piotrowska 
l.piotrowska@wiazowna.pl
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Biegasz? Biegnij z nami! Już 28 lutego startuje 36. Półmaraton Wiązowski. To jedna z najstarszych imprez 
biegowych w Polsce. Jak co roku, to my otworzymy sezon biegowy w kraju. 

darmo. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś! Więcej ciekawych 
informacji na facebooku Półmaratonu i stronie internetowe  
wiazownapolmaraton.pl            

Jan Popławski 
j.poplawski@wiazowna.pl
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Wyjątkowo udany był I Gwiazdkowy Turniej 
Judo o Puchar Wójta Gminy Wiązowna, 

organizowany przez UKS judo Fight Club, przy 
współpracy sołtysa Zakrętu Jacka KARDASA. 
W turnieju brało udział 46 zawodników. Mieli 
od 4 do 8 lat. Atmosfera była fantastyczna, za-
wodnicy świetnie przygotowani. Wyniki nie są 
ważne, liczy się przecież dobra zabawa. Dzieci 
oprócz medali dostały nagrody, które same 
sobie mogły wybrać. Doskonale spisali się też 
kibice. To był pierwszy turniej, ale wiele wska-
zuje na to, że nie ostatni.                                 

Michał Białek
m.bialek@wiazowna.pl

turniej 
piłkarski 
trampkarzy
W weekend 5-6 grudnia w hali 

sportowej w Karczewie, od-
był się turniej zorganizowany przez 
KS Advit Wiązowna i Mazur Karczew. 
Wzięły w nim udział 24 drużyny z Ra-
dości, Konstancina - Jeziorny, Otwocka, 
Karczewa, Warszawy, Reguta, Sobień 
- Jezior, Falenicy, Józefowa, Sulejówka 
i Garwolina. Przez dwa dni grało łącz-
nie prawie 300 dzieci, a na trybunach 
gościło prawie 500 kibiców! Mecze 
rozgrywane były w dwóch kategoriach:
-roczniki 2005/2006: (I miejsce UKS 
Błyskawica Warszawa, II miejsce PKS 
Radość II, III miejsce RKS Bór Regut)
-roczniki 2007/2008:  (I miejsce OKS 
Otwock, II miejsce UKS Żagle I, III miej-
sce RKS Bór Regut).

Tym razem KS Advit nie udało się zająć 
miejsc w czołówce, ale zawodnicy się nie 
poddają i będą walczyć.                           

Michał Białek
m.bialek@wiazowna.pl

Tymon WRÓBLEWSKI - uczeń Szko-
ły Podstawowej im. Wincentego 

Witosa w Gliniance został mistrzem 
Gminy Wiązowna w szachach. Tymon 
wziął udział w Otwartych Mistrzostwach 
Gminy Wiązowna organizowanych przez 
Uczniowski Klub Sportowy „Wiąz” 
wspólnie z Gimnazjum im. Jana Pawła II. 
Wicemistrzem został Paweł PIETRASZ-
KO, absolwent Gimnazjum im. Polskiego 
Państwa Podziemnego w Wiązownie. 
Trzecie miejsce zajął Piotr SZOSTAK.

Na szczególne wyróżnienie zasłuży-
li najmłodsi uczestnicy turnieju Maria 
i Franciszek TARCHALSCY z Glinianki. 
Poza pucharami i medalami, wszyscy sza-
chiści otrzymali ciekawe nagrody eduka-
cyjne.                                                       

Janusz Iwaszkiewicz
ji33lekcja@wp.pl

Szachowe mistrzostwa

Młodzi szachiści.

Klasyfikacja dziewcząt: 
I miejsce Sandra PADUCH 
z SP w Gliniance
II miejsce Urszula WRÓBLEWSKA
z Glinianki
III miejsce Izabela TWARDOWSKA
z SP w Gliniance

Klasyfikacja uczniów 
gimnazjum:
I miejsce Bartosz GAŃKO 
z Gim. w Gliniance
II miejsce Wilhelm JARSZAK 
z Gim. w Gliniance
III miejsce Michał KACZYŃSKI 
z Gim. w Gliniance

Gwiazdkowi 
judocy

Przyszłe gwiazdy naszego sportu.
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W sobotni wieczór 9 stycznia w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Wiązownie 

odbył się koncert Chóru Mienia River. Chór 
zaprezentował różnorodne aranżacje kolęd, 
piosenek świątecznych, pastorałek. 

Chór Mienia River przybył z Dobrą Nowiną 
i my także śpieszymy dobre wieści przeka-
zywać. Wiązowski Chór Mienia River, który 
wielokrotnie z dumą reprezentował Gminę 
Wiązowna, planuje w 2016 roku wydać płytę 
CD z utworami, które wykonuje. Inicjatywa 
ta wymaga jeszcze większej mobilizacji chóru, 
ale przede wszystkim związana jest z nakła-
dem finansowym. 

Zwracamy się z prośbą do wszystkich fanów 
dobrej muzyki, osób które mogłyby wesprzeć 
finansowo planowane działania do kontaktu  
z Gminnym Ośrodkiem Kultury.                             

Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

W 2016 roku Gminny Ośrodek 
Kultury w Wiązownie, niczym 

kulig z zimowej piosenki Skaldów ruszył 
do działania. W poniedziałkowy, mroźny 
wieczór sala widowiskowa Gminnego 
Ośrodka Kultury stała się salą koncerto-
wą. Uczestnicy zajęć muzycznych wraz 
z instruktorami zaprezentowali aranża-
cje gitarowe i wokalne polskich kolęd  
i pastorałek. Młodym artystom akom-
paniowali: Wojciech BUDA, Dariusz 

Z kopyta kulig rwie…
ŚWITALSKI, Roman SADOWSKI. Do-
minika WIECZORKOWSKA zaprezen-
towała bluesową wersję kolędy „Oj Maluś-
ki, Maluśki”, która wyjątkowo przypadła  
do gustu licznie zgromadzonej publiczno-
ści. Członkowie Chóru Mienia River tak-
że przygotowali na ten wieczór kolędo-
wo - świąteczną niespodziankę. Oprócz 
tradycyjnych polskich kolęd „Cicha Noc” 
i „Z narodzenia Pana” wykonali utwór 
„Mario, czy Ty wiesz?”.

Podczas kolędowania panowała miła, 
rodzinna atmosfera, która zaowo-
cowała wspólnym kolędowaniem 
wszystkich uczestników spotkania. 
Zachęcamy do odwiedzenia strony 
internetowej Gminnego Ośrodka Kul-
tury, gdzie znajduje się filmowa relacja  
z koncertu.                                         

Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

Koncert kolędowy.

chór 
świątecznie

Chór Mienia River.
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tania. Opisy zawarte w książce doty-
czące życia w niemieckim nazistowskim 
obozie wychowawczym są bardzo 
prawdopodobne. Tę powieść możemy  
nazwać historią szpiegowską, sensacyj-
ną czy nawet obyczajową. Ale Mazur to 
również fascynujący świat pogranicza 
mazowiecko-pruskiego. Tak bliskiego 
współczesnym mieszkańcom stolicy,  
a jednocześnie tak bardzo już egzo-
tycznego. Warto przekonać się oso-
biście, na czym polegał fenomen po-
granicza Mazowsza i Mazur - jednej  
z najstarszych granic lądowych nasze-
go kraju. 

Szczesiak edmund  
„Wyrwana z piekła” 

Autor opowiada o niezwykle drama-
tycznych losach Kaszubki z Borowego 
Młyna, najładniejszej dziewczyny we 
wsi, która w czasie wojny wyszła za 
mąż za Niemca, żołnierza Wehrmach-

Gminna Biblioteka Publiczna poleca...

Watala elwira „córka Stali-
na. chciała być kochaną”  

Najnowsza biografia Swietłany Alliluje-
wej - jedynej córki Stalina. Wychowana 
w luksusach „czerwona księżniczka”,  
a z drugiej strony nieszczęśliwa dziewczy-
na, która nie zaznała miłości rodziców, 
przez całe życie bezskutecznie poszuki-
wała swojego miejsca na ziemi. Autorka 
przedstawia fakty, które naznaczyły życie 
bohaterki: samobójstwo matki, samotne 
dzieciństwo na Kremlu, skomplikowane 
relacje rodzinne, czystki w najbliższym 
kręgu dyktatora, nieudane małżeństwa, 
niespodziewana ucieczka na Zachód  
i równie niespodziewany powrót do 
ojczyzny, a także trudne lata ponownej 
emigracji.

Woźniak Jerzy „mazur” 

Ciekawa, chociaż momentami kontro-
wersyjna powieść  jest warta przeczy-

POWIĄZANIA   STYCZEŃ 2016 www.wiazowna.pl

„B rama do nieba jest za ciasna” - pod takim tytułem 
niepełnosprawni aktorzy z warsztatów terapii zaję-

ciowej ze stowarzyszenia „Jesteśmy!” w Radiówku przygo-
towali świąteczne przedstawienie. Seniorzy, którzy oglądali 
jasełka byli pod wrażeniem. Uśmiech na twarzach aktorów, 
ciepła atmosfera, spokój zdominowały występ. Przekaz  
był czytelny. Miłość i dobro to te wartości, którymi każdy 
człowiek powinien się kierować. W trakcie przedstawienia 
aktorzy rozdali widzom własnoręcznie wykonane serca  
z papieru. Po przedstawieniu zadowoleni widzowie zapro-
sili podopiecznych stowarzyszenia na poczęstunek i wspól-
ne śpiewanie kolęd.                                                                

Edyta Sitnicka 
e.sitnicka@wiazowna.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: 
ul. Napoleońska 454, 
05-408 Glinianka
tel. 22 789 97 90

Filia w Duchnowie: 
ul. Wspólna 157, 
05-462 Duchnów
tel. 22 780 44 44

tu. Gdy zbliżał się front, uciekła do 
Gdyni i skryła się u krewnych. Została 
jednak ujęta przez Rosjan i jako branka 
- zdobyczna dziewczyna - przemierzy-
ła, na tyłach frontu, cały szlak do Ber-
lina, a gdy wracała pociągiem do domu 
porwano ją po raz drugi i wywieziono 
w głąb Rosji. Dopiero po ponad pół 
wieku wróciła do rodzinnej miejsco-
wości. W tle tej szokującej historii, 
którą napisało życie, pojawia się wiele 
faktów, które przez to, że były długo 
ukrywane, są do dziś niedostatecznie 
znane. Jest to więc także historia o po-
czynaniach Sowietów wyzwalających  
w 1945 roku…                                      

Teresa Naperty
czytelnikw@wp.pl

Jasełka w Dziennym Domu Senior-Wigor

Po występie był czas na wspólne zdjęcie aktorów i publiczności.
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Korowód powstańczy.

marsz promienisty w rocznicę 
wybuchu Powstania Styczniowego

W marszu promienistym z Mlądza  
i Radiówka wyruszyły dwie grupy 

uczestników. Hołd oddali m.in. mieszkań-
cy naszej gminy, przedstawiciele władz 
samorządowych, przewodnicząca Rady 
Gminy Wiązowna Renata FALIŃSKA, Za-
stępca Wójta Tomasz KOSTYRA, Sekre-
tarz Gminy Anna ROSŁANIEC, strażacy  
z OSP Glinianka i OSP Wiązowna, Prezes 
Zarządu Oddziału PTTK Otwock Paweł 
AJDACKI, przedstawiciele Bractwa Kur-
kowego „Lechity”, grupa rekonstrukcyjna  
z „Kompanii Dragonów”, Zarząd Osiedla 
Radiówek.

153 lata temu Tymczasowy Rząd Na-
rodowy wezwał naród do powstania 
przeciwko Rosji. 22 stycznia sześć tysię-
cy powstańców zaatakowało rosyjskie 
garnizony. Powstanie styczniowe było 
najdłużej trwającym, a także najbardziej 
masowym Polskim powstaniem narodo-
wym. Niestety, było też najbardziej tra-
gicznym.                                                    

Jan Popławski 
j.poplawski@wiazowna.pl

To był niesamowity wieczór. Przepełniony patriotyzmem i refleksjami nad heroicznym poświęceniem po-
wstańców styczniowych. Emowskie niebo rozbłysło płomieniami dziesiątek pochodni. 

Mieszkańcy Radiówka na uroczystości.

Zastępca wójta Tomasz KOSTyRa oddał hołd poległym.

Wszyscy poczuliśmy doniosłość chwili.
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Będzie się działo...
luty

2016

Mammografia na te-
renie ZSG Wiązow-
na.
Badania bezpłatne dla 

Pań w wieku od 40 do 75 lat. Ba-
danie osób w wieku 40-49 oraz 
70-75 po wcześniejszej rejesrta-
cji i ze skierowaniem lekarskim.

2
lutego

Feriada - Ferie zi-
mowe z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury 
w Wiązownie.

Zajęcia tematyczne: plastyczne, 
taneczne, fotograficzne, muzycz-
ne. Gry, zabawy, konkursy.
Szczegółowy program i zapisy: 
www.gok-wiazowna.pl

1-12
lutego

godz. 19:00
Spektakl pod tytułem 
Scenariusz dla trzech 
aktorów w wykona-

niu Teatru Miejskiego im. Stefana 
Jaracza w Otwocku w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Wiązownie. 
Bezpłatne wejściówki do odbio-
ru w GOK.

21
lutego

godz. 19:00
Koncert Walentynko-
wy „Echa Miłości - Pio-
senki Anny German”

 w Domu Kultury „Nad Świdrem” 
w Woli Karczewskiej. Bilety na 
koncert do nabycia w siedzi-
bie Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wiązownie od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8:00 
- 16:00.
Cena: 30zł (płatność gotówką).
Liczba miejsc ograniczona.

13
lutego

godz. 19:00
Występ kabare-
tu     Nomen Omen 
z Krakowa w PMDK 

w Otwocku. 
Szczegóły na stronie interneto-
wej organizatora.

godz. 19:00
Zapraszamy na wystawę fotografii przygotowaną przez sekcję 
fotograficzno - filmową Gminnego Ośrodka Kultury w Wią-
zownie. Na wystawę składać się będą fotografie wykonane 

0w trakcie zajęć oraz w ramach organizowanych zajęć plenerowych.

29
lutego

26
lutego

36. Półmaraton 
Wiązowski 
Start biegu 
głównego o 12:00.
Zapisy: 
wiazownapolmaraton.pl

28
lutego
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

ZAGrAlIŚmy PIĘKNIe!
Ależ tam się działo! Licytacja obrazów, gadżetów, week-

endu w hotelu Bryza w Juracie. Do tego kon-
certy, pokazy i niezwykłe „Światełko do nieba”. 24. 
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za 
nami. Mieszkańcy gminy, na zorganizowanym przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie finale, do-
rzucili do orkiestrowej puszki 16 695,64 zł. Przyłą-
czyliśmy się do sztabu z Otwocka. W tym roku ten 
sztab zebrał rekordową kwotę ponad 137 tys. zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy organizowali finał 
w Wiązownie, dbali o bezpieczeństwo, a nade wszystko 
tym, którzy wypełnili puszki po brzegi!

D-Z-I-Ę-K-U-J-E-M-Y!!!!!!!!                 
Redakcja tukontakt@wiazowna.pl

Wystąpienie dzieci z ZSG Wiązowna.

Wójt z tancerkami Zumby przed występem.

Uzdolnieni uczniowie z Zakrętu.

Tancerze ze szkoły w Wiązownie.

Światełko do nieba rozgrzało nasze serca.
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Grupa z Pęclina na parkiecie.

Chór z Gimnazjum w Gliniance.

Roztańczone przedszkolaki z Wiązowny.

Publiczność dopisała.

Licytacja ostatniej koszulki.

Maluchy przygotowują dekoracje sali.

Dominika Wieczorkowska dała popis umiejętności wokalnych.

W całym kraju zebrano 
44 047 594 zł! 

Więcej wosp.org.pl


