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Dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu 
36. Półmaratonu Wiązowskiego!
Dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu  
36. Półmaratonu Wiązowskiego!

Podziękowania i dyplomy dla naszych sponsorów już 
rozdane. Na gali podsumowującej 36. Półmaraton Wią-

zowski spotkaliśmy się 10 marca br. w Hotelu Wiktoria. 
Dzięki współpracy możemy pielęgnować tak wspaniałą 
inicjatywę jaką jest bieganie, a jak wiadomo – sport to 
zdrowie. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim i każ-
demu z osobna.

Dziękujemy: Sponsorom i Darczyńcom, Ochotniczym 
Strażom Pożarnym z Józefowa, Glinianki, Malcanowa  
i Wiązowny, Komendzie Powiatowej Policji w Otwoc-
ku, Oddziałowi Specjalnemu Żandarmerii Wojskowej 
w Mińsku Mazowieckim, Zespołowi Szkolno – Gim-
nazjalnemu w Wiązownie, Przedszkolu w Pęclinie i po-
zostałym placówkom oświato-
wym z terenu gminy, Oświacie 
Gminnej, Zakładowi Wodociągów  
i Kanalizacji, klubom sportowym: 
ADVIT Wiązowna, SMOKI, Gli-
nianka, Centrum Wolontariatu  
w Radiówku, Stowarzyszeniu 
Rodzin i Przyjaciół Osób Nie-
pełnosprawnych „Jesteśmy”, Sto-
warzyszeniu „Bądźmy Razem”, Zespo-
łowej Praktyce Lekarzy Rodzinnych  
w Wiązownie, Mieszkańcom so-
łectw: Dziechciniec, Glinianka, Li-
powo, Malcanów, Pęclin i Żanęcin 
oraz wszystkim Wolontariuszom.

Dziękuję za okazane wsparcie, życzę Państwu i sobie, aby-
śmy nie tracili chęci i zapału do podejmowania kolejnych 
wyzwań. Aby kolejne edycje Półmaratonu Wiązowskiego 
odbywały się na takim samym lub jeszcze wyższym pozio-
mie – powiedział wójt Janusz BUDNY wręczając kolejne 
dyplomy.

W czasie uroczystości tytuł „Zasłużony dla Gminy Wią-
zowna” otrzymał Pan Zenon KWIATKOWSKI w uznaniu 
za wieloletni dorobek dydaktyczny i wychowawczy, prace 
społeczne oraz zasługi w zakresie kształtowania postaw 
młodzieży oraz krzewienie kultury fizycznej i sportu. Ze-
non KWIATKOWSKi od 1993 do 2015 roku pracował jako 
nauczyciel w Szkole Podstawowej w Gliniance.              

AnnA RosłAniec 
DyRektoR PółmARAtonu WiązoWskiego 

A.RosłAniec@WiAzoWnA.Pl
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PROGRAM 
RODZINA 500 PLUS

Przygotowaliśmy poradnik 

jak wziąć udział 

w programie 

Rodzina 500 Plus. 

Mogą się Państwo z nim zapoznać 

na str. 11.
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Strażak biegnie tam, skąd inni uciekają

W Pana rodzinie wszyscy byli 
strażakami. Chyba nie miał 

Pan wyjścia?
 
Chyba tak. Strażakiem był mój ojciec, 
dziadek i stryj. Gdy miałem 12 lat za-
cząłem grać w orkiestrze Ochotniczej 
Straży Pożarnej przy OSP w Kraśniku 
Lubelskim. Często chodziłem z ojcem 
do remizy przyglądałem się co robią 
strażacy, jak ćwiczą do zawodów stra-
żackich. Potem, już w wojsku, byłem 
komendantem wojskowej Straży Po-
żarnej w Emowie. To wtedy nawiąza-
łem współpracę z OSP Wiązowna. 

To były lata 80-te?
 
W 1981 roku zostałem członkiem 
OSP Wiązowna. To był bardzo aktyw-
ny czas. W latach osiemdziesiątych 
rozbudowywaliśmy budynek remizy  
w Wiązownie. 
Od 1985 roku pełniłem różne funkcje 
w zarządzie OSP i zarządzie Gmin-
nym w Wiązownie. Prezesem OSP 
Wiązowna zostałem w styczniu 2006 
roku i funkcję tę pełniłem do stycznia 
2016 roku. Jednocześnie od 2009 roku 
pełniłem funkcję komendanta Gmin-
nego.

Dziś o OSP mówi się dużo. Strażacy 
bardzo aktywnie uczestniczą w życiu 
gminy. Zawsze tak było?

Największe zmiany straży  nastąpiły 
po 2000 roku. Zaczęto zwracać więk-
szą uwagę na wyposażenie jednostek 
OSP i wyszkolenia strażaków. Wresz-
cie zaczęliśmy dostrzegać, że zmienia 
się technologia budowlana i że OSP 
potrzebuje nowoczesnego sprzętu. Że 
bez niego nie mamy szans na sprawne 
akcje ratunkowe.
 
Jak działa OSP, skąd strażacy wiedzą, 
że zaczyna się akcja?
 

Strażacy to dla Polaków jedni z najbardziej godnych zaufania ludzi. W naszej gminie funkcjonują trzy 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej – w Wiązownie, Malcanowie i Gliniance. My rozmawialiśmy  
z Grzegorzem Pyzikiem, byłym prezesem OSP Wiązowna i Komendantem Gminnym, o jego historii  
i życiu jako strażaka.

Gdy widzimy pożar czy wypadek 
dzwonimy zwykle na numer alarmo-
wy 112. Takie zgłoszenie jest przeka-
zywane natychmiast do Powiatowego 
Stanowiska Kierowania. Jednostki 
OSP nie mają swoich numerów tele-
fonów i stanowisk dyżurnych bo to 
zwyczajnie jest za drogie i często po 
prostu nieefektywne. Powiatowe Cen-
trum Kierowania powiadamia jed-
nostkę, na terenie której potrzebna 
jest interwencja. Strażacy zbierają się 
tak szybko jak to możliwe i zaczynają 
akcję. Naszym problemem jest nie-
stety jest prawo, które nie rekompen-
suje pracodawcom w żaden sposób 
tego, że pracownik będący strażakiem 
ochotnikiem jest zamiast w pracy na 
dyżurze. 

Dla Pana Ochotnicza Straż Pożarna 
to służba?

Raczej satysfakcja. Gdy patrzy się 
na ludzi, którzy przez łzy, ale jednak, 
uśmiechają się bo udało nam się ura-
tować część ich dobytku, bo udało się 
pomóc komuś kogo życie właśnie się 
rozpada, to to jest ogromna satysfak-
cja. Bardzo bym chciał by do OSP 
garnęli się młodzi ludzie. Wiem, że 
dziś wielu z nich ma inne priorytety, 
ale jestem pewien, ze jeśli wokół OSP 
będzie dobra atmosfera, jeśli zaanga-
żowanie strażaków będzie doceniane, 
jeśli będzie się o tym mówiło, znajdą 
się tacy, którzy przyjdą służyć pomocą 
innym.                                            

RozmAWiAłA AnnA RosłAniec 
A.RoslAniec@WiAzoWnA.Pl

Grzegorz PYZIK ze statuetką „Zasłużony dla Gminy Wiązowna”.
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Na początku zostało przedstawione sprawozdanie za 
rok 2015, które prezentował Prezes zarządu Janusz 

BUDNY. Po prezentacji sprawozdania komisja rewizyjna 
wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium, któ-
re zostało uchwalone jednogłośnie. Potem przystąpiono 
do wyboru zarządu na nową kadencję. W skład nowego 
zarządu weszli Prezes Janusz BUDNY, trzech Wicepre-
zesów Stanisław BOGUCKI, Artur GNIADEK i Dariusz 
WRÓBLEWSKI, Komendant Gminny Marcin BORUC, 
Sekretarz Mariusz STEC, Skarbnik Andrzej BARAN 
oraz dwóch Członków Zarządu Katarzyna TUSZOW-
SKA i Sylwester SZCZĘSNY. Po wyborach wójt gminy 
uhonorował tytułem Zasłużony dla Gminy Wiązowna za 
wieloletnią działalność w OSP, dwóch druhów Henryka 
BIEŃKOWSKIEGO z OSP Glinianka i Grzegorza PYZI-
KA z OSP Wiązowna. Po części oficjalnej przygotowany 
został poczęstunek dla zebranych, podczas którego stra-
żacy omawiali bieżące sprawy oraz wstępne plany do-
tyczące przyszłorocznych obchodów stulecia jednostek  
z Wiązowny i Glinianki.                                               

michAł BiAłek 
m.BiAlek@WiAzoWnA.Pl

Nowy zarząd OSP
12 marca w siedzibie OSP Glinianka odbyło się 
zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Od-
działu Gminnego Związku OSP RP.

Delegaci OSP podczas obrad.

Pełny skład Zarządu Gminnego OSP.

Wójt Gminy Wiązowna z laureatami tytułu 
„Zasłużony dla Gminy Wiązowna”.
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Bolesławów:
Modernizacja ul. Bażantów  
– opracowywanie założeń zadania

Boryszew:
Projektowanie budowy drogi nr 2703W 
pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockie-
go - faza projektowo - przygotowawcza

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

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu 
wokół świetlicy - faza projektowo - 
przygotowawcza   

Czarnówka:
Budowa chodnika przy ul. marsz.  
J. Piłsudskiego – pomoc finansowa dla 
Powiatu Otwockiego - faza projektowo - 
przygotowawcza  

Duchnów:
Budowa kanalizacji sanitarnej - faza 
projektowo - przygotowawcza

Budowa sieci wodociągowej ul. Wer-
beny i ul. Puchacza - procedura wyboru 
wykonawcy

Budowa sieci wodociągowej ul. Dłuska - 
procedura wyboru wykonawcy

Budowa sieci wodociągowej dz. nr ew. 
929/6 - faza projektowo - przygoto-
wawcza

Modernizacja budynku świetlicy i bi-
blioteki w Duchnowie - faza projektowo 
- przygotowawcza

Projektowanie oświetlenia ul. Pęclińskiej 
- faza projektowo - przygotowawcza

Projekt oświetlenia ul. Kwitnącej Jabłoni 
- faza projektowo - przygotowawcza

Remont ul. Kwitnącej Jabłoni - opraco-
wywanie założeń zadania

Dziechciniec:
Budowa oświetlenia ul. Dworska  
- faza projektowo - przygotowawcza

Projekt oświetlenia ul. Miodowej  
- faza projektowo - przygotowawcza

Budowa oświetlenia ul. Olchowej  
- faza projektowo - przygotowawcza
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Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
Z PRAC RADy GMINy

15.XX.2016 ws. zmian w uchwale Nr 157.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22.XII.2015 r. - 
uchwała budżetowa Gminy Wiązowna na 2016 rok z późn. zm.;

16.XX.2016 ws. zmian w uchwale Nr 156.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22.XII.2015 r. 
w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2016- 2029 z późn. zm.;

17.XX.2016 ws. zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie; 
18.XX.2016 ws. nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie 

geodezyjnym Glinianka;
19.XX.2016 ws. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości
20.XX.2016 ws. określenia wzoru deklaracji i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej

21.XX.2016 ws. uchylenia uchwały nr 245.XXVI.2000 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 maja 2000 
roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli oraz uchwały nr 141/XVIII/08 z 
dnia 5 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Rudka

22 – 51.XX.2016 ws. Statutów poszczególnych sołectw i osiedli
52.XX.2016 ws. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy i harmonogramu pracy Rady 

Gminy Wiązowna
53.XXI.2016 ws. zmian załącznika do Uchwały nr 118.XVI.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 

października 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji i wdrożenia „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej Gminy Wiązowna”

39 uchwał podjęto podczas dwóch lutowych sesji Rady Gminy Wią-
zowna. Do najważniejszych należy decyzja o budowie lodowiska  
i świetlic, a także plan gospodarki niskoemisyjnej

Zmiany budżetowe

Rada dokonała zmian w budżecie, 
które pozwolą na wybudowanie 

profesjonalnego targowiska w Wią-
zownie. Targowisko miałoby powstać 
na działce po byłej stacji uzdatniania 
wody, tuż za pętlą autobusową przy  
ul. Lubelskiej. Plac będzie utwardzony 
i zagospodarowany. Powstanie zada-
szenie i toalety. Gmina planuje sfinan-
sować budowę z dotacji zewnętrznej, 
tak by nie obciążać naszego budżetu. 
Jeśli plan się powiedzie, kupcy, po 
wielu latach pracy w nienajlepszych 
warunkach, będą mogli handlować w 
odpowiednim miejscu, a klienci będą 
mogli w cywilizowanych warunkach 
zrobić potrzebne zakupy.

Dokonano również zmian budżeto-
wych, które pozwolą na zaprojektowa-
nie trzech nowych świetlic wiejskich: 
w Kopkach, Pęclinie i Majdanie. Pro-
jekty te dołączą do już znajdującego 

się w budżecie zadania polegającego 
na budowie świetlicy w Izabeli. Wię-
cej o budowie świetlic na stronie 8.

Statut GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
na mocy uchwały zmieniającej statut 
wcielił w swoje struktury placówki 
wsparcia dziennego – świetlice śro-
dowiskowe do tej pory prowadzone 
przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 
Możliwość tą dała ustawa o wsparciu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
która weszła w życie 1 stycznia 2016 
roku. Świetlice środowiskowe będą 
rozszerzone o takie formy działania, 
jak wsparcie specjalistyczne (socjote-
rapeutyczne) oraz pracę podwórkową. 

Nowa ulica w Gliniance
Na wniosek mieszkańców Rada nada-
ła drodze publicznej ogólnodostęp-
nej nazwę ul. Pogodna w Gliniance. 
Celem nadania nazwy jest uporząd-
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Wykup sieci wodociągowej w ul. Buko-
wej - faza projektowo - przygotowawcza

Emów:
Budowa sieci wodociągowej  - faza 
projektowo - przygotowawcza

Modernizacja ul. Sosnowej - zakończe-
nie prac projektowych

Modernizacja ul. Świderskiej i Krętej - 
opracowywanie założeń zadania

Projekt oświetlenia ul. Wiązowskiej - 
faza projektowo - przygotowawcza

Projektowanie kanalizacji sanitarnej 
w ul. Sosnowej i Gołębia - wykonano 
projekt sieci

Projektowanie kanalizacji sanitarnej dz. 
nr 181 - opracowywanie założeń zadania

Projektowanie kanalizacji sanitarnej  
w ul. Runa Leśnego/ Jagód - faza projek-
towo - przygotowawcza

Zagospodarowanie terenu działki gmin-
nej - opracowywanie założeń zadania

Glinianka:
Budowa chodnika w ul. Wrzosowej – po-
moc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego 
- faza projektowo - przygotowawcza

Budowa oświetlenia ul. Wawrzynieckiej 
- kontynuacja prac rozpoczętych  
w 2015 r., podpisano umowę  na budowę 
oświetlenia

Modernizacja pracowni informatycznej 
w Szkole Podstawowej 25 faza projekto-
wo - przygotowawcza

Projekt przebudowy ul. Kościelnej - kon-
tynuacja 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 so-
łectwa – opracowywanie założeń zadania

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu 
wokół świetlicy wraz z doposażeniem – 
opracowywanie założeń zadania
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Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna

kowanie numeracji dla istniejącej  
i przyszłej zabudowy. Po publika-
cji uchwały w Dzienniku. Uch. Woj. 
Maz. Pracownicy Wydziału Ochrony 
Środowiska wyślą do mieszkańców tej 
ulicy zawiadomienia o zmianie adre-
sów. Więcej informacji udziela Witold 
Kostrzyński, e-mail: w.kostrzynski@
wiazowna.pl, tel. 22 512 5 822.

Przyjęcie darowizny
Rada przyjęła darowiznę działki  
w Zakręcie. Działka przylega bezpo-
średnio do działki gminnej. Przyjęcie 
darowizny daje możliwość lepszego 

zagospodarowania terenu na cele spo-
łeczne, w tym usługi zdrowotne.

Ponownie deklaracje
Dzięki czemu deklaracje śmieciowe 
można będzie składać elektronicznie.

Nowe statuty sołeckie 
i osiedlowe
Radni nadali wszystkim jednostkom 
pomocniczym gminy nowe statuty. 
Podjęcie tych uchwał zostało poprze-
dzone uchyleniem poprzednich statu-
tów. Doraźna Komisja ds. zmian sta-
tutów sołectw i zarządów osiedli przez 
kilka miesięcy pracowała nad sporzą-
dzeniem statutów tak, aby zawierały 
aktualne zmiany prawne, przystawały 

do rzeczywistości oraz spełniały ocze-
kiwania mieszkańców wyrażone pod-
czas konsultacji społecznych.

Plany pracy komisji
Rada przyjęła plany prac komisji rady 
oraz harmonogram pracy Rady Gminy 
Wiązowna na 2016 rok, w którym zo-
stały określone terminy sesji. W tym 
roku zaplanowano trzy sesje wyjaz-
dowe: 22 marca w Szkole w Zakręcie, 
28 czerwca w  Przedszkolu  w Pęclinie 
oraz 27 września w Szkole w Glinian-
ce. Kalendarz sesji dostępny jest na 
bip.wiazowna.pl (uchwała Rady Gmi-

ny Wiązowna nr 52.XX.2016, załącz-
nik nr 7).

Plan Gospodarki Niskoemisyj-
nej Gminy Wiązowna
Wprowadzono zmiany w „Planie go-
spodarki niskoemisyjnej w Gminie 
Wiązowna”, dokumencie, który okre-
śla m. in. plany gminy dotyczące spo-
sobu ogrzewania i izolacji budynków 
publicznych. Zmiany pozwolą gminie 
na złożenie wniosków na dofinanso-
wanie termomodernizacji budynku 
ZSG w Wiązownie i gimnazjum w Gli-
niance. To będą duże inwestycje, które 
znacznie poprawią  ich standard.    

PAulA WoźnicA

P.WoznicA@WiAzoWnA.Pl

  

Sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowch i jednostek gminnych czynnie uczestniczą 
w sesjach rady gminy.
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Izabela:
Budowa sieci wodociągowej ul. Dębów - 
faza projektowo - przygotowawcza

Budowa świetlicy wiejskiej - faza przy-
gotowawcza budowy

Modernizacja drogi nr 2701W (Majdan 
– Izabela – Michałówek – Duchnów) – 
pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockie-
go - faza projektowo - przygotowawcza

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

Wykonanie ogrzewania świetlicy wiej-
skiej - opracowywanie założeń zadania

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

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

Projekt oświetlenia ul. Nad Świdrem  
i ul. Radosnej - faza projektowo - przy-
gotowawcza

Zagospodarowanie działki gminnej - 
opracowywanie założeń zadania

Kruszówiec:
Budowa oświetlenia drogi gminnej 
270842W (Glinianka – Kruszówiec) - 
faza projektowo - przygotowawcza

Modernizacja drogi powiatowej nr 
2712W – pomoc rzeczowa dla Powiatu 
Otwockiego - faza projektowo - przygo-
towawcza

Lipowo:
Projektowanie budowa ul. Wypoczyn-
kowej – projekt - kontynuacja prac 
rozpoczętych w 2015 r.

Rozbudowa infrastruktury sportowej - 
faza projektowo - przygotowawcza

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu 
dz. 147 - opracowywanie założeń 
zadania

Majdan:
Budowa kanalizacji sanitarnej – 
centralna część miejscowości - prace 
projektowe w toku

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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W zeszłym roku opracowaliśmy 
plany takiego budynku dla 

świetlicy w Izabeli. Mamy już pozwo-
lenie na budowę, która rozpocznie się 
jeszcze w tym roku. Ten sam projekt 
chcemy wykorzystać w kilku innych 
miejscowościach, tak by nie wydawać 
niepotrzebnie pieniędzy na kolejne 

projekty. Do końca marca podpisze-
my umowy z biurem projektowym na 
dostosowanie istniejącego planu świe-
tlicy z Izabeli do działek w pozosta-
łych miejscowościach. Według biura 
projektowego koszt budowy świetlicy 

Tworzymy sieć świetlic
Powstaną świetlice w Izabeli, Majdanie, Kopkach i Pęclinie. Każda 
z nich będzie miała ponad 90 m2. W każdej znajdzie się przestronna 
sala, kuchnia, łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. To będą skromne ale bardzo funkcjonalne budynki.

wraz ze wszystkimi przyłączeniami  
i zagospodarowaniem budynku to oko-
ło 600 tysięcy złotych. Będziemy się 
ubiegać o dotację na budowę każdej 
ze świetlic w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich z działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich.” 

Jeśli nasze wnioski zostaną pozytyw-
nie rozpatrzone, gmina Wiązowna na 
każdą świetlicę może dostać nawet 
500 tysięcy złotych. Mamy więc o co 
walczyć!                                          

tomAsz mielnicki 
t.mielnicki@WiAzoWnA.Pl

Wizualizacja budynku świetlicy

Zajęcia na świetlicach.
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Budowa kanalizacji sanitarnej – wschod-
nia część miejscowości  
- prace projektowe w toku

Projekt oświetlenia ul. Przyleśnej  
- faza projektowo - przygotowawcza

Projekt oświetlenia ul. Słonecznej  
- faza projektowo - przygotowawcza

Projekt oświetlenia ul. Wesołej  
- faza projektowo - przygotowawcza

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 - 
zakończenie prac projektowych

Projekt oświetlenia ul. Akacjowej - opra-
cowywanie założeń zadania

Projekt oświetlenia ul. Granicznej - opra-
cowywanie 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 rozpo-
czętych w 2015 r.

Zagospodarowanie terenu działki 211 - 
opracowywanie założeń zadania  

Osiedle Parkowe:
Modernizacja przedszkola  
– opracowywanie założeń zadania

Wykonanie nakładki na drodze we-
wnętrznej na terenie osiedla  
- faza projektowo - przygotowawcza

Pęclin: 
Budowa oświetlenia ul. Letniskowej - 
kontynuacja prac rozpoczętych  
w 2015 r., ogłoszono przetarg na budowę 
oświetlenia

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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Istniejąca Stacja Uzdatniania Wody 
w Rzakcie została wybudowana na 

początku lat 90 – tych. Przestarzała 
technologia polegająca na zastoso-
waniu podchlorynu sodu jako środka 
do oczyszczania oraz stale pogar-
szająca się jakość wody w studniach 
powodowały, że parametry wody 
uzdatnionej były w górnych grani-
cach dopuszczalnych norm okre-
ślonych w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia. W tej sytuacji Rada Gminy 
Wiązowna podjęła decyzję o moder-
nizacji stacji. ZWiK w Wiązownie  
w listopadzie 2015 r. otrzymał prawo-
mocną decyzję Starosty Otwockiego 
udzielającą pozwolenia na rozbudo-
wę i przebudowę stacji uzdatniania 
wody w Rzakcie wraz z niezbędną 
infrastrukturą. Efektem końcowym 
inwestycji będzie nowoczesna sta-

Modernizacja Stacji  
Uzdatniania Wody w Rzakcie
Największą inwestycją Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wią-
zownie w 2016 r. jest modernizacja Stacji Uzdatniania Wody  
w Rzakcie. Inwestycja została rozpoczęta w 2014 r. Jej całkowity 
koszt to ok. 2,5 mln złotych.

cja uzdatniania wody z technologią 
bez środków chemicznych, która 
zapewni wysoką jakość wody do 
spożycia i zabezpieczy dostawę 
wody w perspektywie najbliższych 
20 lat dla mieszkańców miejscowo-
ści: Glinianka, Poręby, Kruszówiec, 
Czarnówka, Bolesławów i Rzakta. 
Wydajność stacji zostanie zwięk-
szona do 1 400 m3 na dobę (obecnie 
maksymalna wydajność to 450 m3 
na dobę). Nowoczesna technologia 
uzdatniania pozwoli osiągnąć pa-
rametry wody w dolnych granicach 
dopuszczalnych norm określonych 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U.  
z 2015 r. poz. 1989).                       

JAnusz chABeR

DyRektoR@zWik-WiAzoWnA.Pl
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Modernizacja ul. Radosnej – pomoc 
rzeczowa dla Powiatu Otwockiego  
- faza projektowo - przygotowawcza

Wyposażenie i zagospodarowanie placu 
zabaw - faza projektowo - przygoto-
wawcza

Poręby:
Remonty dróg gminnych w sołectwie - 
opracowywanie założeń zadania

Radiówek: 
Likwidacja oczyszczalni ścieków  
i przełączenie sieci kanalizacyjnej  
do zamontowanej pompowni - opraco-
wywanie założeń zadania

Park Gminny im. Georga Bidwella - faza 
projektowo - przygotowawcza

Rudka:
Remont ul. Jodłowej – etap II - opraco-
wywanie założeń zadania

Rzakta: 
Budowa oświetlenia ul. Granicznej - faza 
projektowo - przygotowawcza

Budowa oświetlenia ul. Popławskiej - 
faza projektowo - przygotowawcza

Modernizacja drogi do gruntów rolnych 
- ul. Graniczna (Rzakta – Czarnówka) – - 
faza projektowo - przygotowawcza

Budowa sieci wodociągowej ul. Popław-
ska -faza projektowo - przygotowawcza

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 
-   procedura wyboru wykonawcy

Stefanówka:
Budowa oświetlenia ul. Złotej - kon-
tynuacja prac rozpoczętych w 2015 r., 
podpisano umowę na budowę oświetle-
nia ulicznego

Projekt oświetlenia ul. Żurawiej - faza 
projektowo - przygotowawcza

Remont ul. Klonowej - opracowywanie 
założeń zadania

Remont ul. Kruczej - opracowywanie 
założeń zadania

Wiązowna Gminna: 
Budowa oświetlenia ul. Polnej - kon-
tynuacja prac rozpoczętych w 2015 r., 
podpisano umowę na budowę oświetle-
nia ulicznego

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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Zakręt, ul. Sosnowa - (trwa pro-1. 
cedura wyboru wykonawcy 
po otwarciu ofert) 11 latarni / 
38.000,00 zł
Wiązowna Kościelna, ul. Projek-2. 
towana od ul. Pęclińskiej do ul. 
Malwy (trwa procedura wyboru 
wykonawcy po otwarciu ofert) 10 
latarni / 37.000,00 zł
Pęclin, ul. Letniskowa (trwa 3. 
procedura wyboru wykonawcy 
po otwarciu ofert) 19 latarni / 
43.000,00 zł
Glinianka, ul. Polna (ul. Waw-4. 
rzyniecka  od ul. Polnej – I etap 
budowy) (umowa zawarta) 10 la-
tarni / 49.400,00 zł
Stefanówka, ul. Złota (umowa za-5. 
warta) 8 latarni / 39.700,00 zł
Wiązowna Gminna, ul. Polna i 6. 
Bażantowa (umowa zawarta) 14 
latarni / 50.000,00 zł
Zakręt, ul. Górna (trwa procedura 7. 
wyboru wykonawcy po otwarciu 
ofert) 11 latarni / 36.000,00 zł

Do końca 2016r. planujemy także 
wykonanie 20 projektów budow-

lanych budowy i montażu nowych 
instalacji oświetlenia ulicznego w 14 
kolejnych miejscach na terenie gmi-
ny. Oświetlenie uliczne jest w naszej 
gminie sukcesywnie rozbudowywa-

Oświetlamy naszą gminę
Na budowę oświetlenia ulicznego w 2016 roku  wydamy  z budżetu 
gminy ponad 293 tys zł. Planujemy wybudowanie oświetlenia w na-
stępujących miejscach:

ne. (W 2015 r. przybyło 129 latarni 
LEDowych). Od 1 stycznia 2016 r. 
eksploatacją oświetlenia zajmuje się 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 
Wiązownie, konserwatorem oświetle-
nia jest firma ELZET Instalatorstwo 
Elektryczne, konserwacji oświetlenia 
podlega 1797 latarni oświetleniowych. 
318 latarni oświetleniowych  Zgodnie 
z zawartą umową konserwator zobo-
wiązany jest do usuwania awarii: za-
grażających bezpieczeństwu życia lub 
zdrowia ludzi w ciągu 1 godz. od zgło-
szenia; do 8 godzin od zgłoszonych 
awarii ciągów oświetleniowych, 3 dni 
od zgłoszenia pojedynczych awarii la-
tarni oświetleniowych. 

Awarie oświetlenia należy zgła-
szać: 

email: oswietlenie@zwik-wiazowna.• 
pl; (poniedziałek od 8.00 – 18.00, 
wtorek – piątek od 8.00 - 16.00 
tel. 22 789 01 33 wew. 203 lub tel. • 
607 300 979) 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji • 
w Wiązownie ul. Boryszewska 2;
po godzinach pracy ZWIK  • 
w Wiązownie w sprawach pil-
nych - konserwator oświetlenia  
tel. 603 851 543.                      

JAnusz chABeR 
DyRektoR@zWik-WiAzoWnA.Pl

Nowe lampy w technologii LED.
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Likwidacja SUW i studni - trwa procedu-
ra wyboru wykonawcy

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

Projektowanie przebudowy ul. Ogrodo-
wej - zakończono prace projektowe

Przebudowa przepustu pod ul. Leśną - 
opracowywanie założeń zadania

Remont ul. Klonowej - opracowywanie 
założeń zadania

Zagospodarowanie Parku Centrum 
Wiązowna III etap - faza projektowo - 
przygotowawcza

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) - faza 
projektowo - przygotowawcza

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

Budowa wodociągu i kanalizacji sani-
tarnej w ul. Sadowej - trwa procedura 
wyboru wykonawcy

Budowa oświetlenia ul. Spokojnej - 
kontynuacja prac rozpoczętych  
w 2015 r. ogłoszono przetarg na budowę 
oświetlenia

Budowa sieci wodociągowej  
w ul. Duchnowskiej - trwa procedura 
wyboru wykonawcy

Budowa sieci wodociągowej  
w ul. Kwiatowej - opracowywanie 
założeń zadania

Budowa sieci wodociągowej dz. nr 
298/7;299/4;298/12 - trwa procedura 
wyboru wykonawcy

Budowa kanalizacji Żanęcin – Radió-
wek, etap II - faza projektowo - przygo-
towawcza

Naprawy i remonty dróg na terenie so-
łectwa - opracowywanie założeń zadania

Rozbudowa infrastruktury sportowej - 
faza projektowo - przygotowawcza

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

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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Czym jest Program „Rodzina 
500 plus”?

Program „Rodzina 500 plus” to nie-
opodatkowane świadczenie wycho-
wawcze w wysokości 500 zł miesięcz-
nie na każde drugie i kolejne dziecko, 
bez dodatkowych warunków. Świad-
czenie wychowawcze na drugie i ko-
lejne dziecko będzie przysługiwać 
niezależnie od dochodu. Rodziny 
mniej zamożne otrzymają wsparcie 
także na pierwsze dziecko. Pierwsze 
dziecko to - najstarsze lub jedyne 
dziecko w wieku do ukończenia 18 r. 
życia.

Kiedy obowiązuje kryterium do-
chodowe?
Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice 
otrzymają po spełnieniu kryterium do-
chodowego:
800 zł netto na osobę w rodzinie lub 
1.200 zł netto na osobę w rodzinie,  
w której wychowywane jest dziecko 
niepełnosprawne, posiadające orze-
czenie o niepełnosprawności.

Kto może otrzymać świadczenie 
wychowawcze?
Ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego oraz jego wypłata 
będzie następować odpowiednio na 
wniosek matki, ojca, opiekuna fak-
tycznego dziecka (tj. osoby faktycznie 
opiekującej się dzieckiem, jeżeli wy-
stąpiła z wnioskiem do sądu opiekuń-
czego o przysposobienie dziecka) albo 
opiekuna prawnego dziecka.

Od kiedy można składać wnioski  
o świadczenie wychowawcze?
Jeśli wniosek zostanie złożony w cią-
gu trzech miesięcy od startu programu 
czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. 
włącznie, wówczas świadczenie bę-
dzie wypłacone z wyrównaniem od  
1 kwietnia 2016 roku.
Jeśli wniosek zostanie złożony po  

Rządowy program w naszej gminie

Program Rodzina 500 plus, startuje 1 kwietnia 2016 r. Od tego mo-
mentu możemy zgłaszać wnioski na udział w tym programie.

1 lipca 2016 r. to świadczenie wycho-
wawcze zostanie przyznane od mie-
siąca złożenia wniosku bez wyrów-
nania za minione miesiące.

Jak będzie wypłacane świadcze-
nie?
Świadczenie wychowawcze będzie 
wypłacane w sposób dogodny dla ro-
dziców lub opiekunów, czyli przele-
wem na wskazane we wniosku konto 
bankowe lub w gotówce.

Jak złożyć wniosek?
Wniosek można złożyć osobiście:
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Radiówku:
Radiówek 25, 05-462 Wiązowna, tel. 
22 780 46 59 wew. 30
oraz drogą elektroniczną za pomocą 
systemu teleinformatycznego:
- Platformy Informacyjno – Usługo-
wej CSIZS Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, na stronie 
www.emaptia.mpips.gov.pl, czyli za 
pośrednictwem tzw. emp@atii.
Droga ta umożliwia przeprowadzenie 
całego postępowania administracyjne-
go drogą elektroniczną.
- udostępnianego przez Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych, czyli przy po-
mocy Platformy Usług Elektronicz-
nych – PUE.
Wnioski wraz z załącznikami złożone 
przy użyciu PUE ZUS, po wpłynięciu 
ich do organu właściwego, rozpatrzo-
ne będą w formie pisemnej.
- banków krajowych świadczących 
usługi drogą elektroniczną.             

elżBietA FloRczAk 
goPs@WA.home.Pl
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Wola Ducka:
Budowa oświetlenia ulicznego  
ul. M. Dąbrowskiej/ Trakt Lubelski - 
faza projektowo - przygotowawcza

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 - trwa 
procedura wyboru wykonawcy

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 przebudowy ul. Asfal-
towej – pomoc rzeczowa dla Powiatu 
Otwockiego - faza projektowo - przygo-
towawcza

Budowa sieci wodociągowej ul. Wąska i 
Świerkowa - faza projektowo - przygo-
towawcza

Budowa sieci wodociągowej – centralna 
część miejscowości - trwa procedura 
wyboru wykonawcy

Budowa oświetlenia ul. Górnej - konty-
nuacja prac rozpoczętych w 2015 r. ogło-
szono przetarg na budowę oświetlenia

Budowa oświetlenia ul. Sosnowej 
- kontynuacja prac rozpoczętych w 
2015 r. ogłoszono przetarg na budowę 
oświetlenia

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

Projekt przebudowy ul. Długiej wraz z 
odcinkami dojazdów - faza projektowo - 
przygotowawcza

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu 
działki nr ew. 138/4 – Ośrodek Integracji 
„Zakącik” - opracowywanie założeń 
zadania

Stan zaawansowania
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W ceremonii wzięli udział miesz-
kańcy miejscowości, władze 

gminy, sołtysi, Bractwo Strzelców 
Kurkowych „Lechity”, proboszcz pa-
rafii pw. Św. Wawrzyńca w Gliniance 
Krzysztof KRZESIŃSKI, delegacje  
z placówek oświatowych.

Podczas Powstania Styczniowego  
w 1863 roku wielu polskich żołnierzy 
poniosło klęskę w heroicznej walce  
o wolność naszej ojczyzny. Walki od-
bywały się również na terenie naszej 
gminy. Dlatego jesteśmy zobowiązani 
pamiętać o tych wydarzeniach, by na 
zawsze zapamiętać potyczkę powstań-
czą, która 153 lata temu, 3 marca mia-
ła miejsce na ziemi glinieckiej. Mamy 
nadzieję, że ten gest przyczyni się do 
choćby niewielkiego wzrostu zaintere-
sowania wydarzeniami histo-
rycznymi mającymi miejsce 
na terenie gminy Wiązowna 
i nie tylko. Jesteśmy to winni 
naszym przodkom. Dbałość 
o pamięć tamtych wydarzeń 
jest istotnym elementem na-

Odsłonięcie tablicy w Porębach
Takiej uroczystości, tylu znakomitych gości i pocztów sztandaro-
wych w Porębach jeszcze nie było. W rocznicę wydarzenia, na ka-
pliczce w Porębach została odsłonięta tablica, upamiętniającą po-
tyczkę powstańczą oddziału 300 partyzantów pod dowództwem płk. 
Ziemomysła KUCZYKA z wojskiem rosyjskim 3 marca 1863 r.

szej kultury. Dlatego serdecznie dzię-
kujemy inicjatorom – radnej Irenie 
NOWAK i sołtys Bożenie BREW-
CZYŃSKIEJ oraz całej lokalnej spo-
łeczności. Liczymy na to, że w tym 
miejscu, doglądanym przez Państwa, 
będziemy co roku świadkami uroczy-
stości podtrzymujących pamięć o naj-
większym powstaniu w dziejach Pol-
ski – powiedział wójt gminy Janusz 
BUDNY.
Po uroczystości można było ogrzać się 
przy ognisku. Goście zostali poczęsto-
wani kiełbaskami, które sami piekli. 
Można było spróbować miejscowego 
przysmaku, jakim są „sójki” , a także 
pysznego ciasta upieczonego przez 
miejscowe gospodynie.                  

eDytA sitnickA 
e.sitnickA@WiAzoWnA.Pl

Zebrani uhonorowali poległych poprzez złożenie wieńców pod 
kapliczką.

Kapliczka w Porębach z tablicą upamiętaniają-
cą potyczkę podczas powstania styczniowego.

Mieszkańcy Porąb tłumnie stawili się na odsłonięciu.
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Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
Zagospodarowanie terenu wokół przed-
szkola - opracowywanie założeń zadania

Żanęcin:
Budowa kanalizacji Żanęcin – Radió-
wek, etap II - faza projektowo - przygo-
towawcza

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu 
działki wokół świetlicy wiejskiej - opra-
cowywanie założeń zadania

Zadania ogólnogminne:
Budowa wiat przystankowych na terenie 
gminy - faza projektowo - przygoto-
wawcza

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

Odsłonięcie tablicy w Porębach

20 maja wejdą w życie przepisy dotyczące stowarzyszeń zwykłych, a więc 
najprostszej organizacji pozarządowej, zrzeszającej osoby fi zyczne. Dzięki 
zmianom stowarzyszenia zwykłe staną się podmiotami prawa, będą mogły 
ubiegać się o dotacje czy status organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenia zwykłe zyskują osobowość

Zmiany prawa są dobrą okazją do wpro-
wadzenia ewentualnych zmian w działal-
ności, a w przypadku stowarzyszeń, które 
osiągnęły założone cele – do ofi cjalnej 
likwidacji lub przekształcenia w stowa-
rzyszenie KRS-owe. Warto przejrzeć 
dokumenty stowarzyszenia, spotkać się 
z jego członkami i ustalić, zanim przystą-
pi się do konkursów, grantów lub wystąpi 
do darczyńców po środki na działalność. 
Szczegółowe informacje w sprawie zmian 
prawa dostępne są na www.mpips.gov.pl 
oraz www.ngo.pl 
Jak wynika z rejestru, prowadzonego przez 
Starostę Otwockiego, w gminie Wiązowna 
działa 9 stowarzyszeń zwykłych. Najstar-
sze powstały w latach 90-tych XX wieku, 
a najmłodsze działają od kilku lat. Są to: 
OSP w Porębach i OSP w Izabeli (zareje-
strowano w 1992 roku), Stowarzyszenie 

Duchnowska, którego celem jest m.in. bu-
dowa ul. Duchnowskiej, Proekologiczne 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy 
Wiązowna „Wawrzyn” z siedzibą w War-
szawie, Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi 
Pęclin i Malcanów, powołanym do wspie-
rania osób w trudnej sytuacji życiowej, 
Stowarzyszenie „Polna” z ul. Bażantowej 
w Wiązownie, Stowarzyszenie „Nasz Za-
kręt”, zawiązane w 2009 roku, Stowa-
rzyszenie „Wedel” z Woli Karczewskiej, 
Stowarzyszenie Szwadron  Warszawa 
w Barwach 1 Pułku Szwoleżerów Józefa 
Piłsudskiego z siedzibą w Malcanowie. 
Informacje o przedmiotach ich działalno-
ści, członkach i adresach dostępne są na 
stronie www.powiat-otwocki.pl w zakład-
ce „Organizacje pozarządowe”.     

AnnA RosłAniec 
A.RoslAniec@WiAzoWnA.Pl

Zebrani uhonorowali poległych poprzez złożenie wieńców pod 
kapliczką.

Kapliczka w Porębach z tablicą upamiętaniają-
cą potyczkę podczas powstania styczniowego.

Sołtys Porąb Bożena BREWCZYŃSKA wspólnie 
z wójtem Januszem BUDNYM i radną Ireną NOWAK 
uroczyście przecięli wstęgę na tablicy.

Delegacje ze szkół podczas uroczystości.
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młodzieży inny, ciekawy świat.                                       

JolAntA BoguckA 
senioR.WigoR@WP.Pl 
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Dzień babci i dziadka właśnie pokazał wspaniałe talenty 
naszych milusińskich uczęszczających do przedszkola 

„Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie. Przedszkolaki z naj-
młodszych grup w artystyczny sposób w pięknej scenerii przed-
stawiły nam jasełka pt. „Stworzenie świata”. Nasze wnuczęta 
wcieliły się w rajskie drzewa i kwiaty, śpiących pastuszków, 
rozśpiewanych aniołów i wędrownych królów. W raju nie za-
brakło Adama i Ewy oraz szatana, sprawcy wszelkiego zła…
Ale w ubogiej stajence narodził się Jezus i zapanowała wielka 
radość i szczęście. Każdy przedszkolak z wielkim przejęciem  
i radosną buźką recytował życzenia dla babci i dziadka oka-
zując Im szacunek, dostarczając radosnych przeżyć. Nie za-
brakło również własnoręcznie wykonanych upominków.

Od samego rana naszych seniorów witały uśmiechnięte 
twarze dzieci, które uczestniczyły w zajęciach zorga-

nizowanych przez GOK. Dzieci i seniorzy z każdym dniem 
coraz bardziej wchodzili we wzajemne, przyjazne relacje. 
Seniorzy również z wielką tolerancją i życzliwością trak-
towali młodych „współlokatorów“. Duże zainteresowanie 
wśród dzieci wzbudziła nasza impreza „walentynkowa“. 
Uczestnicy DD „Senior-WIGOR“ pokazali, że w każdym 
wieku można miło spędzać. Poza rekreacją seniorzy mie-
li również możliwość współuczestniczenia w warsztatach 
multimedialnych, jakie prowadzone były w ramach zajęć 
dla dzieci. Było to dla nich ciekawe i niecodzienne do-
świadczenie. Każdy kontakt z drugim człowiekiem niesie 
ze sobą kolejne przeżycia, a w przypadku seniorów  jest on 
bardzo potrzebny.

Dlatego też we wspólpracy z ZHP zorganizowaliśmy spo-
tkanie z harcerzami z hufca z Celestynowa. Harcerze opo-
wiadali o swojej drodze do harcerstwa. Wspólny śpiew 
harcerskich piosenek przy akom-
paniamencie gitary porywał nie-
jedno serce i przypomniał lata 
pięknej młodości.
Reasumując możemy śmiało 
stwierdzić, że kolejny miesiąc 
w Dziennym Domu „Senior-
WIGOR“ upłynął pod hasłem 
integracji pokoleń, że nie musi 
sprawdzać się utarty slogan  

Kochana babciu, kochany dziadku 
„Ja się wcale nie chwalę, ja po prostu mam talent”

Jestem pod wielkim wrażeniem ich zdolności bycia akto-
rami, wspaniałej pamięci, umiejętności zachowania na 
scenie, pokonania nieśmiałości przed liczną publicznością. 
DZIECIAKI – JESTEŚCIE CUDOWNE!

I w tym momencie pozwolę sobie wyrazić naszą wdzięcz-
ność Paniom nauczycielkom i opiekunkom, dzięki którym 
nasze wnuki dostarczyły nam tych wspaniałych przeżyć. To 
one swą codzienną cierpliwością, troskliwością „drugich 
mam”, opanowaniem, pomysłowością, miłością do dzie-
ci, darem artystycznym odkrywają i tworzą talent naszych 
dzieci. PANIE – JESTEŚCIE WIELKIE!                     

WDzięcznA BABciA

Współpraca międzypokoleniowa
Dzienny dom Senior – WIGOR to miejsce, które kojarzy się z seniorami. Ale w lutym w Woli Karczew-
skiej oprócz seniorów było też wiele dzieci i młodzieży, która spędzała tu ferie. W całym budynku było 
głośno i radośnie.

Pan Eugeniusz w towarzystwie dzieci.

Podopieczni Gminnego Ośrodka Kultury 
odwiedzili seniorów w ramach zajęć 
multimedialnych.

Zajęcia z garncarstwa w Domu 
Dziennym „Senior-Wigor“.

Gazeta dla wszystkich
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W tym roku zachęcamy szczególnie do wspar-
cia Stowarzyszenia „Jesteśmy!”, które od lat 

zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym inte-
lektualnie. Stowarzyszenie wspieraliśmy także gmin-
ną akcją „Świąteczna radość pomagania”. Na tere-
nie naszej gminy działają jeszcze inne organizacje, 
którym można pomóc oddając część swojego podatku: 

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepeł-1. 
nosprawnych 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 7. 
się niespełna rocznym Teodorem Górskim, u którego 
stwierdzono wady kończyn dolnych i górnych, wy-

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 wes-
przeć.

magające operacji i ciągłej rehabilitacji) z dopiskiem 
„28184 Górski Teodor” KRS: 0000037904.
Fundacja MATIO (opiekuje się Kamilem Jackiewiczem, 8. 
chorym na mukowiscydozę) z dopiskiem „Dla Kamila 
Jackiewicza” KRS: 0000097900.

Można wesprzeć też działające u nas Ochotnicze Straże 
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

W dniach od 14.03.2016 r. do 5.04.2016 r. w Urzę-
dzie Gminy Wiązowna będzie wyłożony do pu-
blicznego wglądu projekt miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna 
Kościelna – Gródek bis”, w części dotyczącej roz-
strzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckie-
go z dnia 30.10.2015 r. znak LEX-I.4131.239.2015.
MS1 dotyczącym uchwały Rady Gminy Wiązow-
na nr 107.XV.2015.

Obecnie obowiązująca część planu, wraz  
z rozstrzygnięciem, dostępne są w www.bip.

Ogłoszenie
wiazowna.pl. Zapraszamy na dyskusję pu-
bliczną 4.04.2016 r. (poniedziałek) w urzę-
dzie gminy od godz. 15.30. Uwagi do projek-
tu planu można składać na piśmie do Wójta 
Gminy Wiązowna do dnia 19.04.2016 r. (ad-
res korespondencyjny: Wójt Gminy Wią-
zowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna). 
Uwagi do prognozy oddziaływania na środo-
wisko można składać do dnia 26.04.2016 r.
                                                                                        

JolAntA liPskA 
J.liPskA@WiAzoWnA.Pl
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Od połowy marca br. Po-
wiatowy Urząd Pracy  
w Otwocku przyjmuje wnio-
ski na dofinansowanie sta-
ży i prac interwencyjnych.  
Można ubiegać się nawet  
o blisko 1 000 zł brutto na 
osobę!

Do odbycia stażu kierowane 
będą osoby w wieku 30 lat 

i powyżej zarejestrowane w PUP. 
Staż może trwać nie dłużej niż 
6 miesięcy, a pracodawca może 
ubiegać się o stypendium w wy-
sokości 120% zasiłku – 997,40 zł 
brutto (miesięcznie). 

Natomiast do odbycia prac in-
terwencyjnych kierowane będą 
osoby w wieku 50 lat i powyżej 
zarejestrowane w PUP w Otwoc-
ku jako bezrobotne o II profilu 
pomocy, w tym osoby z niepeł-
nosprawnościami. Wysokość re-
fundacji będzie wynosiła 830 zł 
+ składka ZUS (od refundowanej 
kwoty). Wnioski są oceniane pod 
względem formalnym i meryto-
rycznym. 

W tym drugim wypadku o przy-
znaniu środków może decydować 
m.in. deklaracja zatrudnienia na 
dłużej czy dotychczasowa współ-
praca pracodawcy z PUP. 

Więcej informacji: 
www.pup.powiat-otwocki.pl

                                                       
ReDAkcJA tuWiAzoWnA.Pl

Zaufało nam ponad 1000 podmio-
tów – zrzeszonych w MZHPiU, 

jak również uczestniczących w na-
szych projektach. W działaniach pro-
mocyjnych pomogliśmy już ponad 700 
przedsiębiorstwom, ponad 350 pla-
cówkom medycznym i ponad 90 sa-
morządom. Aktywnie współpracujemy 

z: wojewodami, Urzędami Marszał-
kowskimi, Polską Agencją Rozwoju 
Przedsiębiorczości oraz organizacjami 
i instytucjami samorządowymi i bran-
żowymi, dzięki którym członkowie 
Zrzeszenia mają możliwość nawią-
zania kontaktów, a także współpracy  
z podmiotami z innych krajów.

Ważną inicjatywą MZHPiU związaną 
z rozwojem i promocją polskiej przed-
siębiorczości jest Narodowy Program 
Promocji POLSKA PRZEDSIĘBIOR-
CZOŚĆ, mający na celu budowanie 

Miejsca 
pracy 
z dofinanso-
waniem

Na rzecz przedsiębiorców
Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług (MZHPiU) 
jest prężną organizacją pracodawców, zrzeszającą firmy z różnych 
branż. Aktywnie działamy m.in. na rzecz: tworzenia warunków 
sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w Polsce, poprawy wa-
runków funkcjonowania polskich przedsiębiorców, kształtowania 
nowoczesnego środowiska pracy i optymalnych warunków działania 
pracodawców, promowania polskiej przedsiębiorczości oraz etyki  
w prowadzeniu biznesu.

innowacyjności i konkurencyjności 
sektora MŚP, a także zintegrowanie 
środowiska ludzi przedsiębiorczych. 
Udział w programie to: cykliczne 
spotkania – prezentacja dokonań  
i ofert członków, pomoc finansowa 
w zakresie prowadzonej działalności, 
nawiązywanie współpracy i wymiana 

doświadczeń, kojarzenie i budowanie 
relacji biznesowych, działania pro-
mocyjne i wizerunkowe, bezpłatne 
szkolenia i opieka prawna.
                                                         

kAtARzynA WRzosek 
k.WRzosek@euRoPA2000.Pl

Informacji dla firm udziela:
Anna Gałkowska – Inspektor
tel. 22 512 58 05
email: a.galkowska@wiazowna.pl
www.tuwiazowna.pl Dla Firm

Forum Gospodarcze Gminy Wiązowna- wydarzenie zrzeszające 
przedsiębiorców z terenu naszej gminy
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„Złote Wiązy” 
- zaczynamy nabór do konkursu
„Złote Wiązy” to konkurs dla firm oraz przedstawicieli instytucji i organizacji specjalizujących się  
w działaniach wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność sektora gospodarczego oraz stowarzy-
szeń, fundacji i grup osób, które prowadzą działalność o celach społecznych.

Zależy nam na tym, żeby wspie-
rać przedsiębiorczość na terenie 

naszej gminy. By promować najlep-
szych przedsiębiorców i pokazywać 
przykłady najciekawszych biznesów. 
Żeby pokazywać  tych, którzy tworzą 
miejsca pracy dla naszych mieszkań-
ców. W tym roku nagrody przyznane 
będą w następujących kategoriach: 
Mała Firma roku, Pracodawca roku, 
Nestor biznesu, Innowacyjna Firma 
roku, Filantrop roku oraz Lider eko-
nomii społecznej. 

Regulamin oraz wniosek o przyzna-
nie nagrody dostępne są na stronie 
www.tuwiazowna.pl oraz w urzędzie. 
Wnioski mogą składać wszyscy, któ-
rym zależy, aby wyróżnić firmy, sto-
warzyszenia, fundacje bądź grupy 
osób szczególnie przyczyniające się 
do rozwoju i promocji naszej gminy.

Zachęcamy przedstawicieli oraz wła-
ścicieli firm do wzięcia udziału w kon-
kursie i składania wniosków w imie-
niu swoich firm.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidy-
wane jest w czerwcu. O dokładnym 
terminie i miejscu wręczenia statuetek 

poinformujemy po nominacjach do 
konkursu i wyłonieniu zwycięzców. 
Szczegółowe informacje o wydarzeniu 
dostępne są na stronie www.wiazow-
na.pl, a informacji dotyczących jego 
zasad i przebiegu udziela pracownik 
Anna Gałkowska tel. 22 512 58 05, 
e-mail: a.galkowska@wiazowna.pl.
Zwycięzcy I edycji konkursu „Złoty 
Wiąz”:
1. PHU KRIS Krzysztof Wieczorek 

z Majdanu w kategorii Mała firma 
roku

2. Asma Polska Sp. z o.o. z Woli Duc-
kiej w kategorii Pracodawca roku

Uczestnicy ubiegłorocznej gali w Hotelu BRANT w Majdanie.

Statuetki Złoty Wiąz przyznawane są od 2015 roku.

3. NTT System S.A. z Zakrętu w kate-
gorii Innowacyjna firma roku

4. FALDRUK S.C. z Emowa w kate-
gorii Debiut roku

5. Monika Magdalena Orlińska re-
prezentująca firmę DAKOMA sp.  
z o.o. z Wiązowny w kategorii Biz-
neswoman roku

6. PPH Kotwica sp. z o.o. Andrzej Go-
dlewski z Duchnowa w kategorii 
Filantrop roku

7. Gospodarstwo Sadownicze Michał 
Szwedo z Wiązowny Nagroda spe-
cjalna.                                        

AnnA gAłkoWskA 
A.gAlkoWskA@WiAzoWnA.Pl
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W czasie imprezy zaprezentują 
się nasze szkoły, przedszko-

la, a także lokalne firmy. Czeka nas 
konkurs na najciekawsze EKO sto-
isko. Więcej informacji już wkrót-
ce w serwisie www.tuwiazowna.pl. 
Wcześniej, bo 15 i 16 kwietnia bę-
dziemy sprzątać naszą okolicę. Za-
praszamy wszystkich do włączenia 

Największe gwiazdy sceny Disco Polo, zespoły - VIDEO, POWER PLAY oraz AKCENT. Do tego kon-
kursy, gry edukacyjne i warsztaty na świeżym powietrzu – tak będzie wyglądał II Eko Piknik Rodzinny.  
23 kwietnia od godz. 10.00 do 20.00 będziemy bawić się w Zakręcie.  Nasz piknik będzie finałem gmin-
nych obchodów Światowego Dnia Ziemi, organizowanego w tym roku pod hasłem „Palący temat – niska 
emisja”. 

się w akcję „Czyste sołectwo – moja 
wizytówka”. Jak co roku namawia-
my mieszkańców naszej gminy, by 
wspólnie z sąsiadami posprzątali 
swoje wsie. Worki i transport śmie-
ci gwarantuje Gmina Wiązowna. W 
naszą akcję włączą się także szkoły  
i przedszkola z naszej gminy. Dzię-
ki zaoszczędzonym pieniądzom bę-

dziemy mogli zorganizować duży 
piknik majowy i podsumować ak-
cję.

Dzień, Ziemi znany też jako Świa-
towy Dzień Ziemi - to nazwa akcji 
prowadzonych corocznie wiosną, 
których celem jest promowanie po-
staw ekologicznych w społeczeń-

Eko piknik w Zakręcie

A tak w ubiegłym roku namawiały do ekologii przedszkolaki.
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stwie. Organizatorzy Dnia Ziemi 
chcą uświadomić politykom i oby-
watelom, jak kruchy jest ekosystem 
planety ludzi. Na obchody składa się 
zwykle wiele wydarzeń organizowa-
nych przez różnorodne instytucje.

Gmina Wiązowna w 2015 została 
wyróżniona w konkursie EKOPOZY-
TYW Mazowsza. To prestiżowy kon-
kurs dla instytucji współpracujących 
z Wojewódzkim Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. Dostaliśmy nagrodę  
w kategorii „Samorząd przyjazny śro-
dowisku Mazowsza”. W 2016 roku 
poprzeczkę stawiamy sobie jeszcze 
wyżej! Wszystkie informacje na temat 
organizacji akcji „Czyste sołectwo – 
moja wizytówka” pod numerem tele-
fonu: 22 512 5 824.                       

JoAnnA iWAńskA 
J.iWAnskA@WiAzoWnA.Pl

Eko piknik w Zakręcie

Zespół Video.

Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.

PROGRAM 
II EKO PIKNIK RODZINNy

23.04.2016 r. w Zakręcie

10:00-10:15 Przywitanie gości, prezentacja wystawców
10:15-10:35 Występ dzieci z Niepublicznego  Przedszkola Ję-

zykowego i Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej  
SMART SCHOOL

10:35-11:00 Występ dzieci z Gminnego Przedszkola w Zakrę-
cie

11:00-11:30 Występ dzieci z Gminnego Przedszkola „Pod Stu-
milowym Lasem” w Pęclinie

11:30-12:00 Występ dzieci z Gminnego Przedszkola im. Misia 
Uszatka w Wiązownie

12:00-12:30 Finał akcji „Czyste sołectwo - moja wizytówka”
12:30-13:00 Konkursy na scenie REKOPOL Organizacja Od-

zysku Opakowań S.A.
13:00-14:00 Pokaz ptaków drapieżnych
14:00-15:00 Występ DeeDee & Tonio
15:00-16:00 Koncert zespołu AKCENT
16:00-16:30 Finał konkursu „Najciekawsze eko stoisko”

Nagroda za udział w akcji „Eko aktywny”
16:30-17:30 Koncert zespołu HADES
17:30-18:30 Koncert zespołu Power Play 
18:30-19:00 Przerwa techniczna, prace przygotowawcze na 

scenie
19:00-20:00 Koncert zespołu VIDEO
20:00-21:00 Zakończenie 
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Czekają na dom
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie zaprasza do adopcji swoich podopiecznych.  
Schronisko czeka na 1% Twojego podatku KRS: 0000154454
Kontakt tel. 22 789 70 61 lub za pośrednictwem poczty e-mail adopcje@celestynow.toz.pl

Jestem Wiera. Mam ok.7 lat. Nie jestem dużą suczką, 
ale pewności siebie mi nie brakuje. Uwielbiam spa-

cery, wtedy mam człowieka wyłącznie dla siebie. Mogę 
się przytulać i bawić. Wierzę, że ktoś wreszcie  mnie 
pokocha, mimo, że nie jestem puchatą, piękną kulką,  
a zwykłym psem, jakich wiele. Wciąż mam nadzieję, że 
nie spędzę całego życia w schroniskowym boksie.
nr.345/15

Bomber jest średniej wielkości rezolutnym psia-
kiem. Pełen pozytywnej energii i sprytu, zawsze 

skory do zabawy. Jest mądry i wesoły. Bardzo kocha 
ludzi i tęskni za ich towarzystwem i spacerami. Ma 
ok.5 lat i równie długą, smutną schroniskową histo-
rię. nr.348/15

AgnieszkA BARszczeWskA-Woszczyk 
sekRetARiAt@celestynoW.toz.Pl

HARMONOGRAM SZCZEPIEŃ 
PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE GMINA WIĄZOWNA 2016 ROK

Kontakt: Poli Vet Dariusz Gałązka  
i Ludomir Bętkowski tel.: (22) 789 01 23

 

2 kwietnia (sobota)
9.00 Stefanówka - klub
10.00 Majdan -  klub
11.30 w drugim punkcie w Majdanie ul.Zagórzańska
12.30 Zagórze koło portierni

9 kwietnia (sobota)
9.00 Boryszew – klub
11.00 Duchnów - klub
13.00 Kąck – klub

16 kwietnia (sobota)
9.00 Poręby – u Sołtysa
10.00 Glinianka – u Sołtysa
11.00 Glinianka – przy straży

23 kwietnia (sobota)
9.00 Kruszówiec w miejscu wyznaczonym przez Sołtysa
10.00 Czarnówka u Sołtysa
11.00 Bolesławów u Sołtysa

12.00 Lipowo u Sołtysa
13.00 Kopki u Sołtysa

30 kwietnia (sobota)
9.00 Wola Ducka - klub
10.30 Wola Karczewska - klub
13.00 Rzakta – klub

7 maja (sobota)
14.00 Wiązowna Kościelna klub GOK
17.00 Radiówek – klub

21 maja (sobota)
14.00 Góraszka - klub
16.00 Emów - Dom Weselny
18.00 Wiązowna Gminna w Lecznicy Wet.
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W 2015 roku 4 spółki działają-
ce na terenie gminy zdobyły 

łącznie 208 tys. zł na swoją działal-
ność. Dzięki wsparciu spółek z budże-
tu gminy udrożniono 8,85 km rowów. 
Wkład własny spółek wyniósł nieco 
ponad 30 tys. zł. Spółki wykonały 
roboty na następujących urządze-
niach: rów R-7 w Zakręcie, rów M-7b  
w Majdanie, rów M-5 i M-8 w Izabeli 
i wszystkie rowy melioracyjne w Gó-
raszce (łącznie z Kanałem Boryszew-
skim). Pomimo warunków pogodo-
wych sprzyjających podtopieniom, nie 
występują one obecnie na terenach, na 
których rowy zostały udrożnione.

W czasie spotkania przedstawicie-
le spółek relacjonowali działalność 
w roku 2015. Wszyscy byli zgodni, 
że udało się sporo zrobić. Konkretne 
działania podjęte przez cztery wspo-

Duża zamiast małych?
Taka propozycja połączenia spółek wodnych pojawiła się na spotkaniu przedstawicieli spółek działają-
cych na terenie naszej gminy z urzędnikami. To było bardzo ważne spotkanie, w którym uczestniczyli 
przedstawiciele z Góraszki, Majdanu, Wiązowny Północnej, Izabeli – Michałówka, Zakrętu, Młynówki 
i Wiązowny Kościelnej.

mniane wcześniej spółki stały 
się przykładem dla pozosta-
łych. 

Wójt Janusz BUDNY przed-
stawił zebranym możliwości 
usprawnienia działania po-
przez połączenie się w jedną 
gminną spółkę wodną. Taki 
krok pozwoliłby na założe-
nie jednego profesjonalnego 
biura, powiększenie obszaru 
działalności na całą gminę. Przyniósł-
by również szereg korzyści: lepszą 
organizację pracy, wyższe dotacje, 
możliwość pozyskiwania wysokich 
funduszy zewnętrznych na zadania in-
westycyjne, zakup sprzętu i wreszcie 
– możliwość wykonywania i skoordy-
nowania robót na urządzeniach melio-
racyjnych na terenie gminy.

Po krótkiej dyskusji uczestnicy spo-
tkania wyrazili chęć do rozmów  
i współpracy zmierzającej do założe-
nia jednej spółki gminnej. Ustalono 
też, że w najbliższym czasie zorga-
nizowany zostanie wyjazd do jednej  
z pobliskich gmin, w której takie roz-
wiązanie już sprawnie funkcjonuje.

iWonA mARczyk

i.mARczyk@WiAzoWnA.Pl

Nie chodzi tu jednak jedynie  
o piękny zadbany trawnik,  

a o rabaty, gdzie królują najróżniejsze 

Drożne rowy zapewniają bezpieczeństwo prze-
ciwpowodziowe.

 

Trawa jest trendy
Jak w każdej dziedzinie, również w ogrodnictwie wyszczególnić 
można pewne mody. Jeszcze niedawno wszyscy sadzili thuje wzdłuż 
ogrodzeń i innych kompozycjach ogrodowych – dziś żywotniki są 
już trochę passe i odchodzi się od jednolitych iglastych żywopłotów.  
W ogródkach rządzi teraz… trawa! 

odmiany traw ozdobnych. Kiedyś wy-
prowadziłam kogoś z błędu, iż trawa 
to jeden gatunek – otóż są ich setki! 
Jednak skupię się na trawie ozdobnej, 

z której mamy możliwość wykonać 
wiele efektownych kompozycji,  

a nawet urządzić cały ogród. 

W sklepach i składach 
ogrodniczych spotkamy 

kilka podstawowych 
gatunków do sadze-

nia na rabatach, jak 
m.in. miskant, ko-

strzewa, turzyca, 
a nawet owies  

i proso. Ob-

sługa z pewnością doradzi nam, jaka 
gleba jest najlepsza pod te rośliny  
i jakiego stanowiska wymagają. Nie-
które gatunki o większych rozmiarach 
idealnie pasują także do uprawy w do-
nicach.
Dlaczego trawy ozdobne zdobywają 
coraz większą popularność? Odpowie-
dzi jest kilka, ale przede wszystkim 
dlatego, iż są ozdobne praktycznie 
cały rok (gdy pozostawimy zaschnięte 
źdźbła na zimę nawet udekorowane 
śniegiem wyglądają zachwycająco), 
nie potrzebują intensywnej pielęgna-
cji, łatwo się dzielą, a poza tym wy-
glądają bardzo ładnie w zestawieniu 
np. z jasnym grysem.
Polecam każdemu miłośnikowi ogro-
dów zakup kilku odmian traw ozdob-
nych, gdyż nadają się zarówno do sa-
dzenia pojedynczo, jak i w grupie, co 
z pewnością wzbogaci nasze kompo-
zycje ogrodowe.                             

mgR inż. 
mAtylDA PoszWAlD-gAJeWskA 

WWW.mAtisseogRoDy.Pl
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Śnieg nie padał i wcale mocno nie 
wiało. Choć wszyscy, którzy sta-

ją na starcie naszego biegu wiedzą, że 
w Wiązownie z taką właśnie pogodą 
mogą się liczyć. Półmaraton Wiązow-
ski  od 36 lat otwiera sezon biegowy  
w Polsce. Przyjeżdżają do nas bie-
gacze, którzy chcą sprawdzić swo-
ją kondycję po zimie. Trasa biegnie 
wśród malowniczych pól i wiosek na-
szej gminy. W tym roku zmieniliśmy 
trasę, by biec także obok pęclińskich 
lasów. Po raz pierwszy Półmaraton 
Wiązowski włączony został do Grand 
Prix Traktu Brzeskiego – imprezy 
biegowej, odbywającej się w pięciu 
miejscowościach: Wiązownie, Miń-
sku Mazowieckim, Białej Podlaskiej, 
Platerowie i Siedlcach. 

W klasyfikacji open wygrał Silas Ki-
prono TOO z Kenii z czasem 1:03:26,  
a pierwszy Polak, Szymon KUL-
KA, był w tym roku trzeci z czasem 
1:03:39. Najszybszą zawodniczką  
z gminy Wiązowna okazała się Ju-
styna TARNOWSKA z Wiązowny,  
a najszybszym Robert WÓJCIK z Gli-
nianki, na których czekały wspaniałe 
nagrody: rowery wraz z kaskami ufun-
dowane przez firmę WHEELER. 

Po raz 36. pobiegliśmy w Wiązownie!
XXXVI Półmaraton Wiązowski już za nami! W tym roku pobiliśmy rekord trasy i frekwencji! Pogoda 
dopisała. 

Łącznie we wszystkich biegach udział 
wzięło 2274 zawodników. Bieg głów-
ny ukończyło 1244 zawodników, zaś 
Wiązowską 5-tkę 452.

Natomiast w biegach młodzieżo-
wych wystartowało 578 zawodników, 
w tym 208 w biegu Krasnoludków. 
Najlepszymi z Gminy Wiązowna 
okazali się: Hanna JÓŹWICKA ze 

SP w Wiązownie (III miejsce na 300 
m), Maksymilian JÓŹWICKI ze SP 
w Zakręcie (I miejsce na 300 m),  
Wojciech GNIADEK ze SP w Mal-
canowie (II miejsce na 300 m) oraz 
Adrian RAK ze SP w Wiązownie 
(III miejsce na 300 m). Puchar Wójta 
Gminy Wiązowna za propagowanie 
masowego biegania zdobyła i zajęła  
I miejsce - SP Glinianka, II miejsce - 
SP Wiązowna, a trzecie - Gimnazjum 

w Gliniance.

Nie zwiększając wydatków z gmin-
nej kasy, angażując za to rzesze wo-
lontariuszy, namawiając kolejnych 
sponsorów udało nam się w dwa 
lata niemal dwukrotnie powiększyć 
rozmiary tej imprezy. W tym czasie 
znacząco obniżyliśmy wpisowe i 
wzbogaciliśmy zestawy startowe. 
Tak, chwalimy się! Bo jest czym. 
Półmaraton Wiązowski to nie jest 
sukces tylko urzędników. Sami nic 
byśmy nie zdziałali. Więcej infor-
macji na stronach internetowych 
tuwiazowna.pl i wiazownapolmara-
ton.pl.                                    

DyRektoR PółmARAtonu 
AnnA RosłAniec 

A.RoslAniec@WiAzoWnA.Pl

Najszybsi reprezentanci gminy Wiązowna: 
Robert WÓJCIK i Justyna TARNOWSKA.

Wolontariusze witali krasnoludków na mecie prezentami.
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Największą popularnością cie-
szyły się jak zwykle kategorie 

młodzieżowe, ale także kategoria dla 
dorosłych „amatorów”. Ci ostatni co-
raz częściej uczestniczą w treningach 
GKTS Wiązowna. W kategorii OPEN 
mogliśmy śledzić zmagania zawodni-
ków 1 i 2-ligowych, m.in. Marcina LI-
TWINIUKA, który obecnie występuje 
w drużynie „Trefla” Zamość (1 liga).
 
 
Wyniki turnieju:
Szkoła podstawowa:
 
1. Kostrzyński Sebastian - GKTS 
Wiązowna
2. Kublik Bartek -GKTS Wiązowna
3. Baran Dawid -GKTS Wiązowna
4. Jóźwicki Maks - GKTS Wiązowna

Dziewczęta:
1. Tomalak Magda - Otwock
2. Gołąb Ola- GKTS Wiązowna
3. Barcicka Natalia- UKS Zakręt
4. Sobota Magda- GKTS Wiązowna
Gimnazjum:
1. Czajkowski Piotr - GKTS 
Wiązowna
2. Biernacki Tomek - Hals War-
szawa
3. Chabrowski Piotr- Siennica
4. Barcicki Krzysiek- UKS Za-
kręt
Amatorzy:
1. Kasprzak Artur
2. Kietliński Artur
3. Jastrzębski Łukasz
4. Kuprianis Marcin

OPEN:
1. Litwiniuk Marcin
2. Sitek Kamil
3. Wardzyński Marian

GKTS Wiązowna składa ser-
deczne podziękowania Panu 

Mistrzostwa w tenisie stołowym
Wysoka frekwencja, czysta sportowa rywalizacja, mecze na wysokim poziomie - tak wyglądały I Otwar-
te Mistrzostwa w Tenisie Stołowym w Gminie Wiązowna. Na zawody do Wiązowny oprócz mieszkańców 
gminy przyjechali zawodnicy m.in z Warszawy, Ostrołęki, a nawet z województwa lubelskiego.

Janowi ZIENTARZE, byłemu Rad-
nemu Gminy Wiązowna - sponsorowi 
turnieju. Jednocześnie zwracamy się z 
prośbą do firm, ale również osób pry-
watnych o wsparcie organizacji kolej-
nych turniejów tenisa stołowego. 

Kontakt z organizatorami: Tomasz 
Grzybowski, tel. 501 714 664, Kamil 
Sitek, tel. 505 686 358.                    

tomAsz gRzyBoWski 
tomek4g@WP.Pl

Puchary, medale i gminne gadżety czekały na najlepszych.

Tenis stołowy jest jednym z najpopularniejszych sportów w gminie.
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Gminna Biblioteka Publiczna poleca...
Paullina  
SIMONS „Sześć 
dni w Leningra-
dzie”
Paullina Simons 
urodziła się w Le-
ningradzie, ale w 
1973 r. jako dzie-
sięcioletnia dziew-
czynka wyjechała wraz z rodziną ze Związ-
ku Radzieckiego; jak jej się wydawało, na 
zawsze. W 1998 r. wróciła jednak, żeby 
zbierać materiały do powieści „Jeździec 
miedziany”. Podczas sześciu dni pobytu  
w Petersburgu towarzyszył jej ojciec, Ju-
rij Handler, szef sekcji rosyjskiej Radia 
Wolna Europa. Dla obojga była to przede 
wszystkim podróż sentymentalna: po-
wrót do dawnych, dobrze znanych miejsc 
i spotkania z przyjaciółmi. W rodzinnym 
mieście Paullina uświadomiła sobie, że 
tak naprawdę Leningrad będzie nosić w 
sobie do końca życia, bo choć w młodo-
ści rozpaczliwie starała się zostać Ame-
rykanką, jej dusza pozostała boleśnie 
rosyjska.

Manula  
KALICKA
„ D z i e w c z y n a  
z kabaretu”
Warszawa, wrze-
sień 1939 r.: Irenka 
Górecka, młoda 
tancerka z kabare-
tu, ucieka z bom-
bardowanej stolicy wraz ze swoim są-
siadem Witoldem Kiersnowskim i jego 
szoferem. Kiersnowski, urzędnik jedne-
go z ministerstw, przewozi bardzo cenny 
obraz, autoportret Rembrandta, który ma 
zostać wywieziony do Szwajcarii. Nie-
stety, w czasie drogi Kiersnowski i szofer 
giną, a Irenka zostaje sama z Rembrand-
tem. W dodatku znajduje małego żydow-
skiego chłopca, który stracił matkę. Od 
tej chwili Irence grozi podwójne niebez-
pieczeństwo, związane zarówno z ukry-
waniem Rembrandta, jak i żydowskiego 
dziecka. Napisana z humorem powieść  
o prawdziwej przyjaźni i bezinteresow-
nym poświęceniu, wzrusza i jednocze-
śnie wywołuje uśmiech na twarzy.

Francine RI-
VERS „Dziecko 
pokuty” 
Była zimna 
styczniowa noc, 
kiedy zdarzy-
ła się ta rzecz 
niewybaczalna, 
nie do pomy-
ślenia. Tak zaczyna się opowieść o 
Dinie, której życie w krótkiej chwili 
rozpadło się niczym kryształ na dzie-
siątki drobnych kawałków. Wracała  
z pracy i akurat zepsuł się jej samochód. 
Co prawda było już późno, ale kampus 
był blisko... Nim jednak tam dotarła, 
dopadł ją mężczyzna ze starego kom-
bi. W jednym momencie jej przyszłość 
stała się ciemną plamą, która z każdym 
dniem zdawała się coraz bardziej prze-
rażać. Potem nadeszły dni, o jakich 
chciała zapomnieć.                         

teResA nAPeRty  
czytelnikW@WP.Pl

OGłOSZENIE
Marta Siedlecka mgr fizjoterapii zaprasza do skorzystania z usług fizjo-
terapeutycznych w Ośrodku Zdrowia w Wiązownie na ul. Lubelskiej 36.  
Możliwy dojazd do pacjenta.
KINEZYTERAPIATerapia indywidualna 45’ 60zł

Terapia indywidualna + fizykoterapia 45-60’ 60 zł• 
Kinesiology taping (dodatek do zabiegu) 10 zł• 
Kinesiology taping 25 zł• 
Instruktaż ćwiczeń 60’ 50 zł• 
Terapia w domu pacjenta 60’ 80 zł• 

MASAŻE
Całościowy 60’ 100 zł• 
Segmentarny 30’ 50 zł• 

FIZYKOTERAPIA
Laseroterapia 10 zł• 
Elektroterapia 10 zł• 
Ultradźwięki 10 zł• 
Pole magnetyczne niskiej częstotliwości 10 zł• 

DLA DZIECI
Ćwiczenia korekcji wad postawy 45’ 45 zł• 
Instruktaż ćwiczeń 30’ 40 zł• 
Terapia indywidualna 45’ 60 zł• 
Integracja sensoryczna 50’70 zł• 
Instruktaż chustonoszenia 40’50 zł• 
Diagnoza SI 90 zł• 

KARNET
10 zabiegów 10% zniżki
Kontakt tel. 503 982 918

e-mail: 
formartasiedlecka@gmail.com

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
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Zaczęło się od wystawy fotografii 
przygotowanych przez Muzeum 

Ziemi Otwockiej. Zdjęcia pokazy-
wały kobiety z Otwocka sprzed 100 
lat. W czasie festiwalu każda pani 
mogła znaleźć coś dla siebie. Była 
biżuteria, dodatki, artykuły ozdobne, 
kwiaty, dekoracje, ale także kosme-
tyki i inne atrakcje. Panie z Centrum 
Dietetycznego Naturhouse z Otwocka 
zapraszały na konsultacje dietetyczne, 
a także na degustację pysznych zdro-
wych smakołyków. Przygotowano in-
spirujące wykłady: „Kobieta dookoła 
świata” – krótki wstęp o Dniu Kobiet 
na świecie, „Zdrowie, dieta i kobieta” 
oraz „Niezwykła moc aloesu”.

Charakteryzatorki Teatru Narodowe-
go opowiedziały o trendach w ma-
kijażu na 2016 rok, przeprowadziły 
analizy kolorystyczne wielu Paniom  
i pokazały, jak dobrze dobrać makijaż. 
Młodsze damy chętnie gromadziły się 

W powiatowym kalendarzu imprez ujęto Po-
wiatowy Konkurs Piosenki Polskiej, Noc 

Muzeów w Izbie Regionalnej w Gliniance, Ogól-
nopolski Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej, Świę-
to Sójki Glinieckiej. Projekt „Powiat Otwocki 
Stolica Kultury Mazowsza 2016” daje szansę Gmin-
nemu Ośrodkowi Kultury w Wiązownie na promocję  
i organizację wyjątkowych wydarzeń o charakterze 
kulturalnym. Pierwsza forma szerszej promocji miała 
miejsce już w dniu inauguracji (18.02.2016), ponieważ 
stoisko Gminy Wiązowna, przygotowane w PMDK  
w Otwocku, zostało pokazane w Telewizyjnym Kurierze 
Warszawskim w TVP Regionalna. Panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Glinianki miały okazję zaprezentować 
jedną z lubianych piosenek ludowych, z dumą prezen-
tując gminę. Tu Wiązowna, Tu Kultura mogłoby być 
hasłem na ten rok!                                                      

PAulinA sokół 
gok@gok-WiAzoWnA.Pl

Stolica Kultury

Festiwal Kobiet
O kobietach, dla kobiet, z kobietami, wśród kobiet - festiwal na cześć pań w Domu Kultury „Nad  
Świdrem” w Woli Karczewskiej. To było prawdziwe święto kobiet! 

W tym roku konkurs Stolica Kultury Mazowsza wygrał Powiat Otwocki, który 
na promocję kultury w całym regionie otrzymał 100 tys. zł. Wybierając otwocką 
propozycję podkreślono szczególną współpracę wielu instytucji i zróżnicowany 
wachlarz programu kulturalnego Powiatu. Wśród propozycji kulturalnych zna-
lazły się także organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie. 

Wójt gminy w towarzystwie Pań z KGW w Gliniance i dyrektor GOK.

Stoiska gmin i powiatu 
podczas inauguracji 
projektu.

POWIĄZANIA        MARZEC  2016

wokół stołu warsztatowego. Judyta 
KUBIK z „Fabryki Cudów” z Otwoc-
ka przygotowała ciekawe propozycje 
prac plastycznych. W kilka chwil po-
wstawały piękne kule kwiatowe i inne 
wielobarwne dekoracje.

Zwieńczeniem wieczoru był koncert 
zespołu Świdermajer Orkiestra - folk-
rockowej grupy prezentującej utwory 
o znakomitych tekstach, ilustrowa-
nych muzyką z elementami bluesa, 
reggae, rocka, a także etno-folku.  

PAulinA sokół

gok@gok-WiAzoWnA.Pl
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Świetlice GOKowskie:

Dom Kultury „Nad Świdrem”  • 
w Woli Karczewskiej

Doliny Świdra 8
05-408 Wola Karczewska
opiekun: Marta Baran
tel. 697 397 845

Świetlica w Boryszewie• 
Boryszew 3 A
05-462 Boryszew 
opiekun: Anna Halladin
tel. 604 153 450

Świetlica w Duchnowie• 
Wspólna 157 
05-462 Duchnów 
opiekun: Agnieszka Łuniewska 
tel. 798 596 625

Świetlica w Dziechcińcu• 
Majowa 42 
05-462 Dziechciniec 
opiekun: Anna Więsik 
tel. 506 174 328

Świetlica w Gliniance  • 
– Izba Regionalna

Napoleońska 36 
05-408 Glinianka 
opiekun: Renata Kalińska 
tel. 691 181 897

Świetlica w Góraszce• 
ul. Adama Mickiewicza 36 A 
05-462 Góraszka 
opiekun: Anna Rak 
kom. 798 926 183

Świetlica w Izabeli• 
Izabela 15B 
05-462 Izabela
Świetlica nieczynna z powodu złego stanu 
technicznego

Świetlica w Kącku• 
Kąck 8A 
05-462 Kąck 
Marzena Kopka
tel. 600 809 553

Świetlica w Majdanie• 
ul. Piękna 62 
05-462 Majdan 
opiekun: Teresa Pazio 
tel. 505 606 971

Świetlica w Radiówku• 
Radiówek 1A 
05-462 Radiówek 
opiekun: Konrad Żuławnik 
tel. 509 728 040

Świetlica w Rzakcie• 
ul. Mazowiecka 34 
05-408 Rzakta 
opiekun: Stanisław Smolak 
tel. 787 652 002

Świetlica w Stefanówka• 
ul. Żurawia 7A 
05-462 Stefanówka 
opiekun: Krzysztof Sędek 
tel. 785 799 796

Świetlica w Woli Duckiej• 
ul. Słoneczna 19 
05-408 Wola Ducka 
opiekun: Teresa Kąkol
tel. 667 639 968

Świetlica w Żanęcinie• 
ul. Spokojna 15 a 
05-462 Żanęcin 
opiekun: Beata Pietrzykowska 
tel. 664 485 005

Zapraszamy na zajęcia
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie zaprasza na zajęcia do 
świetlic, którymi zarządza w całej gminie. Mają Państwo pomysł 
na nowe warsztaty lub chcieliby Państwo podzielić się swoją wiedzą  
z sąsiadami – w świetlicach znajdzie się miejsce dla każdego, komu 
Kultura jest bliska.

Wiązowna gra
W głównej siedzibie GOK od połu-
dnia jest gwarno. Uczymy tam gry 
na instrumentach (w tym na gita-
rze), ćwiczymy śpiew, trenujemy 
aerobik i zumbę, a dusze wycisza-
my przy rysunku, ceramice, batiku. 
Bez względu na wiek i dotychczaso-

we umiejętności w naszym grafiku 
każdy może znaleźć coś dla siebie. 
Szczegółowe informacje dostępne są  
w budynku, a także na stronie www.
gok-wiazowna.pl

Wola Karczewska tętni życiem
Na co dzień z budynku nad Świdrem 
korzystają seniorzy – uczestnicy zajęć 
w Dziennym Domu Senior – WIGOR, 
który otworzyliśmy w ubiegłym roku. 
W Woli Karczewskiej swoją przystań 
znaleźli także harcerze i zuchy z hufca 
ZHP, a także amatorzy sztuki teatral-
nej, skupieni wokół Wiązowskiego 
Teatru Amatorskiego. Spotykają się 
dwa razy w tygodniu, w poniedziałki  
i piątki, przygotowując nowe insceniza-
cje w reżyserii Artura NIEDZIÓŁKI. 

Na zajęciach plastycznych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych prezentowane 
są różne techniki rękodzieła m. in. de-
coupage, florystyka, biżuteria, ozdoby. 
Instruktorem jest Grzegorz KRUK, 
który zaprasza w czwartki.

Artystyczna  Akademia  Familijna to 
cykl zajęć plastyczno – artystycznych 
dla dzieci od 3 lat). Podczas zajęć dzie-
ci wspólnie z rodzicami (lub dziadka-
mi) wspólnie tworzą prace plastyczne 
z wykorzystaniem różnych technik 
rękodzieła artystycznego w nawiąza-
niu do tradycji obchodzonych świąt. 
Zajęcia odbywają się w poniedziałki 
w godz. 18.00 – 19.00.

Oczywiście, w Woli Karczewskiej 
znalazło się miejsce na aktywność 
fizyczną. Maria GOŚCINIAK zapra-
sza w piątki na zajęcia usprawniające,  
a Wioletta KAŁOSKA na zumbę, 
we wtorki i czwartki. Dla maluchów  
w wieku przedszkolnym i wczesnosz-
kolnym mamy zajęcia ogólnorozwo-
jowe, oparte grach i zabawach dosto-
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sowanych do poziomu i umiejętności 
dzieci, prowadzone przez instrukto-
rów UKS „Niedźwiadek”. 

Izba Regionalna zaprasza
Techniki fotografi i można poznać na 
wtorkowych zajęciach dla młodzie-
ży i dorosłych prowadzonych przez 
Krystiana HERNCISZA. Członkowie 
sekcji fotografi cznej są nagradzani 
i wyróżniani w konkursach ogólno-
polskich. Ostatnio uczestniczka zajęć 
Marta JABŁOŃSKA (15 lat) zdobyła 
III miejsce w Ogólnopolskim Konkur-
sie Fotografi cznym „TWARZE” orga-
nizowanym przez Gminne Centrum 
Kultury i Bibliotekę w Skrzyszowie. 
Na konkurs nadesłano 557 prac pre-
zentowanych w dwóch kategoriach 
wiekowych, stworzonych przez 113 
autorów. 

Czekamy na propozycje 
W pozostałych świetlicach, w któ-
rych regularnie spotykają się amato-
rzy zajęć plastycznych i usprawnia-
jących, planowane są planowane są 
warsztaty cykliczne o zróżnicowanej 
tematyce, w zależności od zgłasza-
nych potrzeb. Możliwe zajęcia: pla-
styczne, wikliniarskie, garncarskie, 
włókiennicze, ilustratorstwo/ linoryt/
drzeworyt, kaligrafi a, grafi ka, mode-
larstwo, makieciarstwo, rękodzieło 
użytkowe, biżuteryjne, muzyczne, 
wokalne, chór, teatr, fotografi a, fi lm 
i wiele innych, w zależności od po-
trzeb. Swoje propozycje zajęć można 
zgłaszać do Gminnego Ośrodka Kul-
tury e-mail: gok@gok-wiazowna.pl, 
tel. 22 780 41 79. Możliwość urucho-
mienia warsztatów przy minimalnej 
liczbie 10 zadeklarowanych uczest-
ników.

Istnieje możliwość udostępnienia 
świetlic. Regulaminy najmu do-
stępne w poszczególnych obiektach 
i w siedzibie Gminnego Ośrodka Kul-
tury. 

Zgłoszenia e-mail: gok@gok-w-
iazowna.pl, tel. 22 780 41 79. Sprawy 
najmu rozpatrywane są indywidual-
nie.                                                 

PAulinA sokół 
gok@gok-WiAzoWnA.Pl

godz. 19.00, sala widowiskowa GOK
KONCERT AURELII LUŚNI - laureatki Festiwalu Twór-
czości Wojciecha Młynarskiego, zaproszonej do nagrania pio-
senek do bajki “Dzwoneczek” produkcji Walta Disneya. Dar-
mowe wejściówki do nabycia w siedzibie GOK w Wiązownie, 

pon. – pt. w godz. 8.00 – 16.00. Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej 
i odbiór wejściówki w dniu koncertu.

4
kwietnia

20
kwietnia

29
kwietnia

godz. 10:00, sala widowiskowa GOK
IX POWIATOWY KONKURS PIOSENKI 
POLSKIEJ
Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców po-
wiatu otwockiego - solistów w pięciu kategoriach 

wiekowych oraz duetów dzieci w wieku przedszkolnym. Wy-
konawcy przygotowują dwie dowolnie wybrane piosenki polskie. Dobór 
repertuaru powinien być dopasowany do wieku uczestnika. Konkurs jest 
organizowany w ramach projektu „Powiat Otwocki Stolica Kultury Ma-
zowsza 2016”. Projekt współfi nansowany ze środków Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego. Szczegóły: www.gok-wiazowna.pl

Będzie się działo...

sala widowiskowa GOK
OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA TAŃCA. 
Święto zostało ustanowione w 1982 roku przez Komitet Tańca 
Międzynarodowego Instytutu Teatralnego. 
Szczegóły: www.gok-wiazowna.pl

23
kwietnia

godz. 10:00, Zakręt
Eko Piknik Rodziny to plenerowa impreza promująca zacho-
wania proekologiczne, podsumowująca coroczne obchody Świa-
towego Dnia Ziemi połączone ze sprzątaniem świata „ Czyste 
sołectwo- moja wizytówka”. Ideą przyświecającą imprezie jest 
zachęcenie wszystkich pokoleń do zapoznania się z tematem 

ekologii, a także dbałości o naszą planetę. Organizowane wydarzenie to 
prawdziwe rodzinne święto, pozwalające spędzić wspólnie i aktywnie czas.
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W Zakręcie uczniowie wzię-
li udział w warsztatach 

historycznych. Autorka warszta-
tów brała udział w warsztatach in-
struktażowych organizowanych 
przez Instytut Pamięci Narodowej  
i postarała się przekazać swoją wiedzę 
osobom zainteresowanym tematem. 

Wszyscy uczest-
nicy dowiedzie-
li się gdzie, kiedy 
i w jakich okolicz-
nościach zasłużyli 
się dla nas żołnierze 
wyklęci, dlaczego 
byli oni wyjątkowo 
groźni dla władzy 
komunistycznej i co 
spowodowało, że 
próbowano zmazać 
ich zasługi z kart hi-

storii. Dzieci poznały życiorysy takich 
postaci, jak Danuta SIEDZIKÓWNA 

„Niosła ich Polska...”
Gmina Wiązowna pamięta o Żołnierzach Wyklętych
Od kilku lat, 1 marca jest dniem związanym z upamiętnieniem wyjątkowych postaci z naszej historii – 
żołnierzy wyklętych. Z tej okazji uczniowie w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Zakręcie oraz w Gim-
nazjum w Gliniance przygotowali wydarzenia wspominające bohaterskość żołnierzy.

pseudonim „Inka” czy Zygmunt 
SZENDZIELARZ pseudonim 
„Łupaszko”.

Temat zainteresował uczniów na 
tyle, że w niedługim czasie po-
wstaną w szkole specjalne albumy, 
upamiętniające wybranych żołnie-
rzy wyklętych, ponieważ okazało 
się, że wielu z nich walczyło rów-
nież w naszych okolicach.

Z kolei w Gliniance został zor-
ganizowany koncert poświęcony 
pamięci Żołnierzy Wyklętych przy-
gotowany przez uczniów 
Szkoły Muzycznej nr 1  
w Otwocku i Gimnazjum  
w Gliniance. Pomysł koncer-
tu zrodził się za sprawą Alek-
sandry KELER, uczennicy 
obu szkół, która w ten spo-
sób postanowiła zrealizować 
swój projekt edukacyjny.  
W programie wykorzystano 
znane i nieznane pieśni pa-
triotyczne w nowych aranża-
cjach i ciekawej interpretacji 

oraz listy, grypsy z wię-
zień pisane przez Żołnie-
rzy Wyklętych, wiersze im 
poświęcone, wspomnienia 
najbliższych, nagrania bi-
tew, sceny z ich życia. Wo-
kalistki przygotowane przez 
Panią Kingę Teresę GŁO-
GOWSKĄ zachwycały nie 

tylko barwą  głosu, ale wrażliwością 
artystyczną i przejmującą interpreta-
cją. Znakomicie zaprezentowali się 
też aktorzy-wprowadzili w klimat 
tamtych czasów (kostiumy, rekwizy-
ty) i niezwykle wiarygodnie oddali 
dramatyczne losy bohaterów. Całość 
dopełniała piękna dekoracja – surowe 
pomieszczenie  przesłuchań i kontra-
stujący z nim pokój pełen pamiątek 
po bohaterze a wszystko na tle brzo-
zowego lasu...                          

ReDAkcJA 
tukontAkt@WiAzoWnA.Pl
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Przedszkole oferuje zajęcia wspo-
magające m.in. w zakresie tań-

ca. Nauczanie tańca  
w przedszkolu polega 
na zaznajomieniu dziec-
ka z muzyką i ruchem. 
W formie zabawy przy 
muzyce pokazywane 
są proste elementy ta-
neczne. Taka forma 
nauki ma na celu przy-
gotowanie dziecka pod 
względem fizycznym  
i psychicznym do nauki 

trudniejszych kroków i ewentualnych 
choreografii. Zajęcia taneczne w na-

PRZEDSZKOLAKI 
ODKRyWAJĄ ŚWIAT
Dzieci z grup „Króliczki”, „Kła-
pouszki”, „Tygryski” i „Puchat-
ki” z Gminnego Przedszkola pod 
Stumilowym Lasem w Pęclinie, 
wyjechały na edukacyjną wy-
cieczkę do Centrum Nauki Ko-
pernik w Warszawie.

Pierwszym odwiedzonym miejscem 
była Galeria Bzzz!, przeznaczona 

dla najmłodszych odkrywców. W gale-
rii czekało na przedszkolaków mnóstwo 
atrakcji pobudzających wyobraźnię  
i ciekawość. Dzieci mogły wszystkie-
go dotknąć, zbadać oraz sprawdzić, 
jak działają tajemnicze eksponaty. 
Przedszkolaki poznały życie zwierząt, 
patrzyły na świat oczami węża, ryby, 
rozpoznawały ślady mieszkańców 
lasu, sprawdzały, jakie odgłosy i za-
pachy można znaleźć w przyrodzie. 
Wielką zabawą, ale i nauką były sa-
modzielnie przeprowadzane ekspe-
rymenty z wodą, poznanie działania 
wiru wodnego, młyńskiego koła czy 
też wodnego pistoletu. Dzieci brały 
udział w miniwarsztatach pt. „Strefa 
światła”, w których podano im wiele 
informacji o świetle.
 
Dużą atrakcją była ,,Wystawa luster”, 
na której dzieci mogły zobaczyć swo-
ją twarz, odkryć własne „ja” i jego 
niepowtarzalność. Nasi wychowan-
kowie byli w pierwszym na świecie 
teatrze, w którym grają roboty i obej-
rzały przedstwienie pt.”O królewiczu 
Ferrycym i królewnie Krystali.” Wy-
cieczka była bardzo udana, a dzie-
ci bogatsze o nowe doświadczenia  
i samodzielnie zdobytą wiedzę, pod-
ekscytowane wróciły do przedszkola. 
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STAWIAMy NA ROZWóJ
Poza zajęciami obowiązkowymi prowadzonymi w grupach, dzieci  
z Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie uczestniczą 
w zajęciach wspomagających ich rozwój. Polegają one na łączeniu na-
uki z zabawą, są przede wszystkim szansą na rozwijanie zaintereso-
wań dziecka oraz poszukiwaniem talentów, które w nim drzemią.

szym przedszkolu odbywają się raz 
w tygodniu - w środę. Dzieci bardzo 

chętnie biorą w nich 
udział. Pary przejawia-
jące talenty taneczne 
typowane są na turnie-
je. Wiele z nich przy-
wozi puchary.

W czwartki w przed-
szkolu odbywają się 
spotkania z muzyką. 
Dzieci uczą się piose-
nek, tańców, poznają 
podstawy muzyki, in-
strumenty muzyczne  
i ich brzmienia. Roz-

wijają się muzycznie  
i rytmicznie. 

Podczas zajęć z gimna-
styki korekcyjnej wycho-
wankowie przedszkola 
korygują wady postawy, 
płaskostopie, wzmacnia-
ją mięśnie posturalne, 
budują nawyk prawi-
dłowej postawy. Zajęcia 
odbywają się dwa razy  
w tygodniu.              
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