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Kartę można wypełnić samodzielnie albo w imieniu rodziców, dziadków, starszych 
sąsiadów. wpisuje się tam m. in. imię, nazwisko, pesel, numery telefonów kon-

taktowych do osób bliskich, grupę krwi i choroby na które leczy się dana osoba. „Kartę 
życia” w specjalnej kopercie umieszcza się w łatwo dostępnym miejscu czyli w lodów-
ce w mieszkaniu seniora. A na lodówce umieszcza się specjalny magnes, który w razie 
zagrożenia życia pokaże ratownikom medycznym, gdzie są wszystkie niezbędne infor-
macje na temat pacjenta. To proste rozwiązanie działa już w wielu miastach w Polsce. 
Od 1 września także na terenie gminy wiązowna.

Pakiet „Koperta Życia”, czyli blankiet do wypełnienia, torebka foliowa (koperta) i ma-
gnes na lodówkę informujący, że w danym miejscu dostępna jest karta, będą bezpłatnie 
udostępnione w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy, w  Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej, w ośrodkach zdrowia na terenie gminy. Będziemy je również  roz-
dawali na imprezach gminnych. Akcję wspiera Gminna Rada Seniorów.

Mam nadzieję, że ten prosty pomysł choć odrobinę podniesie bezpieczeństwo senio-
rów, którzy na co dzień nie mogą liczyć na stałą opiekę rodziny. Ta karta może urato-
wać życie!

Janusz Budny 
Wójt Gminy WiązoWna

ukończyłeś 65 lat, odbierz

Karta życia dla seniorów
W naszej gminie mieszka wielu seniorów. W trosce o ich bezpieczeństwo postano-
wiliśmy przyłączyć się do akcji „Karta  życia”. Owa karta to krótka informacja  
o stanie zdrowia osoby po 65 - tym roku życia, która może uratować im życie.
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Prosimy o przekazywanie lub wypożyczanie materiałów 
związanych z historią straży pożarnej: zdjęć, informacji 

prasowych, wspomnień itp. wszystkie te zostaną zdigitali-
zowane i zaprezentowane w ramach organizowanych ob-
chodów 100.lecia straży.

Materiały zbiera Biblioteka Publiczna Gminy wiązowna  
i jej filie w Duchnowie i Gliniance, a także sami strażacy.  

RedakcJa

tukontakt@WiazoWna.pl

OSP szuka wspomnień
2017 r. to rok jubileuszowy dla dwóch jed-
nostek OSP: w Gliniance i w Wiązownie.  
Z tej okazji, oprócz uroczystych obcho-
dów, zaplanowanych na 10.06.2017 r. (OSP  Wiązowna)  
i 27.08.2017 r. (OSP Glinianka), przewidziano cało-
roczne atrakcje, m.in. wystawy, publikacje okoliczno-
ściowe i spotkania ze strażakami.

Otwarta sobota w urzędzie
Jeśli w tygodniu brakuje Państwu czasu na zała-
twienie urzędowych spraw, jeśli na co dzień pra-
cują Państwo do wieczora i nie mają szans na do-
pełnienie formalności w godzinach pracy urzędu 
- zapraszamy w sobotę! 24 września br. będziemy 
do Państwa dyspozycji od godz. 8.00 do 14.00. Do-
stępni będą pracownicy wszystkich wydziałów,  
a także Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy 
ul. Boryszewskiej 2. 

W zeszłym roku wydłużyliśmy godziny pracy urzędu 
w poniedziałki. Pracując do 18.00 możemy po-

móc wielu mieszkańcom, którzy nie mogą do nas dojechać 
przed 16.00. „Otwarta sobota” to akcja dla tych, którzy pra-
cują jeszcze dłużej. Jesteśmy gotowi organizować „otwarte 
soboty” regularnie. wszystko zależy od Państwa zaintere-
sowania. Ruszamy na próbę w ostatnią sobotę września! 

anna Rosłaniec

a.Roslaniec@WiazoWna.pl

SAMORZĄD
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Jak ocenia Pan funkcjonowanie 
programu? Czy jest potrzeba fi-

nansowania porad z budżetu Państwa 
i samorządu?

Bardzo! Mówię to z całą odpowie-
dzialnością, mając za sobą ponad 
rok udzielania takich porad. w 2015 
roku bezpłatne porady prawne zosta-
ły wprowadzone na terenie Gminy 
wiązowna. To była decyzja nasze-
go samorządu. Niedawno podobny 
program wprowadził rząd. Program 
rządowy ogranicza jednak listę osób, 
które mogą z porad korzystać. zgod-
nie z zasadami określonymi w ustawie 
nieodpłatna pomoc prawna przysługu-
je osobom korzystającym z pomocy 
społecznej, posiadaczom Karty Dużej 
Rodziny, kombatantom, weteranom, 
osobom poniżej 26 i powyżej 65 roku 
życia oraz ofiarom klęsk żywioło-
wych. Program, który działa w wią-
zownie, nie eliminuje nikogo. Każdy 
zainteresowany może umówić się te-
lefonicznie lub osobiście na spotkanie 
z prawnikiem

Z jakimi sprawami mieszkańcy gmi-
ny przychodzą do Pana najczęściej?

Przekrój spraw jest ogromny, obejmu-
jąc praktycznie wszystkie dziedziny 

Przede wszystkim czytać
Od ubiegłego roku Fundacja Honeste Vivere prowadzi bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gmi-
ny Wiązowna. W tym roku uruchomiono rządowy program porad, realizowanych również przez funda-
cję. O pomocy prawnej z adwokatem Marcinem BANDURĄ rozmawia Lidia PIOTROWSKA. 

prawa, począwszy od cywilnego, po-
przez administracyjne, skończywszy 
na sprawach karnych, bo i z takimi 
zgłaszają się ludzie. Jeśli miałbym po-
wiedzieć, jakie sprawy dominują, to 
przede wszystkim te związane z nie-
ruchomościami: dotyczące zasiedze-
nia, ustanowienia służebności drogi 
koniecznej czy też zniesienia współ-
własności. Ponadto wiele osób zjawia 
się w związku ze sporami o zapłatę. 
Dużą część spraw stanowią również 
sprawy rodzinne, w szczególności do-
tyczące świadczeń alimentacyjnych. 
wielu mieszkańców zgłasza się do 
mnie z problemem dotyczącym firm, 
które skupują przedawnione wierzy-
telności, a następnie występują o na-
kazy zapłaty przeciwko dłużnikom. 
Mieszkańcy przychodzą najczęściej 
za późno, bo otrzymali już np. po-
stanowienie komornika o wszczęciu 
egzekucji przeciwko nim. A wystar-
czyłoby niezwłocznie po otrzymaniu 
nakazu zapłaty, złożyć sprzeciw od 
niego podnosząc zarzut przedawnie-
nia. Takie pismo jest bardzo proste do 
sporządzenia i praktycznie zamyka 
sprawę. Niestety, wielu ludzi nie jest 
tego świadomych.

Czy zawsze można pomóc klientowi?

Niestety, ludzie zgłaszają się za póź-
no, kiedy wyrok jest już prawomocny, 
a komornik wszczął już postępowanie 
egzekucyjne. Dlatego uczulam wszyst-
kich, aby dokładnie czytali otrzymy-
waną korespondencję, szczególnie tę 
pochodzącą z sądów czy urzędów.  Na 
działanie jest zazwyczaj bardzo nie-
wiele czasu. Termin na sporządzenie 
sprzeciwu od nakazu zapłaty, czy np. 
odwołania od decyzji to zaledwie 14 
dni. Po upływie tego terminu jego za-
skarżenie, poza wypadkami nadzwy-
czajnymi, jest niemożliwe.

Jak przygotować się do spotkania  
z adwokatem?

Przede wszystkim skompletować  
i zabrać ze sobą wszystkie dokumenty 
związane z daną sprawą. Każde pi-
smo może być istotne, a niekiedy brak 
choćby jednego dokumentu jest w sta-
nie tak zniekształcić obraz sprawy, że 
udzielenie rzetelnej porady nie będzie 
możliwe. To bardzo ważne! Liczy się 
każdy dokument, który dotyczy spra-
wy. Każdy!

Jakimi sprawami zajmuje się Pan 
najchętniej?

Trudne pytanie. Studia, a potem apli-
kacja adwokacka, przygotowują nas, 

Zapisy do prawnika prowadzi 
sekretariat,  

tel. 22 512 58 01,  
e-mail: e.cieslicka@wiazowna.pl

Dyżury prawne: poniedziałek  
w godz. 14.00-18.00  

i czwartek godz. 8.30-12.30.
Porady prawne w poniedziałki i czwartki w urzędzie gminy

Adwokat Marcin BANDURA
Ukończył prawo na Uniwersytecie 
wrocławskim, aplikację odbył   
w Okręgowej Radzie Adwokackiej  
w warszawie.
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byśmy mogli świadczyć pomoc we wszystkich dyscypli-
nach nauk prawnych. Ciężko jest mi wybrać jakąś kon-
kretną dziedzinę, którą zajmuję się najchętniej. Łatwiej 
mi chyba wskazać sprawy, za którymi nie przepadam. Na 
pewno można do nich zaliczyć sprawy z zakresu ubezpie-
czeń społecznych. Nie przepadam również za rozwodami. 
To specyficzna materia, dotykająca często sfery intymnej 
stron postępowania. Tego typu sprawy to nic przyjemnego 
zarówno dla stron, jak i pełnomocników.

Jakaś rada, którą chciałby Pan udzielić każdemu przy-
szłemu klientowi kancelarii?

Przede wszystkim czytać. Czytać dokładnie korespon-
dencję, którą otrzymujemy, i czytać wszystko, co mamy 
zamiar podpisać. Jeśli po przeczytaniu uznamy, że nie 
wszystko jest dla nas do końca jasne, to zanim cokolwiek 
podpiszemy, polecam wizytę u prawnika. Takie postępo-
wanie uchronić nas może przed wieloma kłopotami. Trze-
ba odważnie zadawać pytania, doprecyzowywać i pamiętać  
o swoich prawach.                                                           

lidia piotRoWska

l.piotRoWska@WiazoWna.pl

Chodnik i ścieżka  
rowerowa do szkoły
Rozpoczęliśmy budowę ciągu pieszo-rowerowe-
go wzdłuż drogi powiatowej nr 2709 W, od szkoły  
w kierunku Dziechcińca i Malcanowa. Chodnik 
buduje firma Trans Matex Sp. z o.o. z Warszawy, 
ta sama, która prowadzi budowę chodnika przy 
ulicy Pęclińskiej w Wiązownie. 

Zaprojektowane zostało 5405,0 mb chodnika i ścieżki 
rowerowej. w tym roku powstanie 400 mb chodnika. 

Inwestycja w tym roku będzie kosztowała 138 713,67 zł,  

a za projekt zapłaciliśmy 90 000,00 zł. Cała kwota pochodzi  
z budżetu gminy. Chodnik i ścieżka rowerowa zostaną przeka-
zane Powiatowi Otwockiemu, który jest zarządcą drogi. Pierw-
szy etap budowy powinien być ukończony do końca sierpnia 
tego roku.                                                                             

tadeusz dąbRoWski

t.dabRoWski@WiazoWna.pl

Zakończono budowę  
chodnika w Czarnówce
Gmina Wiązowna przekazała Powiatowi Otwoc-
kiemu w bieżącym roku pomoc finansową   
w kwocie 30 tys. zł na budowę chodnika przy ul. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czarnówce. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 180 tys. zł, za które 
zostało wykonane ok. 220 m chodnika o szerokości  

2 m wraz z drenażem francuskim, zjazdami indywidualny-

mi oraz utwardzonym poboczem. Inwestycja prowadzona 
była także w latach ubiegłych z budżetów obydwu samo-
rządów i ze środków sołeckich okolicznych wsi.           

tomasz mielnicki

t.mielnicki@WiazoWna.pl

Wykonawcą robót jest Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku

Bliżej po paczkę

W w i ą z o w -
skim Par-

ku Centrum przy 
ul. Lubelskiej sta-
nął paczkomat. 
To urządzenie 
sprawia, że miesz-
kańcy będą mogli 
samodzielnie od-
bierać i nadawać 
przesyłki 24 go-
dziny na dobę, 7 
dni w tygodniu. To 
duże udogodnienie 
i oszczędności fi-
nansowe, szczególnie dla osób korzystających z zakupów 
internetowych. Dodatkowo na stronie InPostu można będzie 
sprawdzić status przesyłki oraz ceny wysyłki.                                  

małGoRzata paduch 
m.paduch@WiazoWna.pl

Przygotowanie terenu pod inwestycję
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Sesja Rady w pęclińskim 
przedszkolu

Bolesławów:
Modernizacja ul. Bażantów - trwa realizacja 
zadania, termin realizacji 31.10.2016 r.

Boryszew:
Projektowanie budowy drogi nr 2703w 
pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego - 
trwają prace projektowe

Projektowanie budowy drogi gminnej nr 
270820w w Boryszewie - zadanie zakoń-
czone

zagospodarowanie i utrzymanie terenu wokół 
świetlicy  - zadanie zakończone  

Czarnówka:
Budowa chodnika przy ul. marsz.  
J. Piłsudskiego – pomoc finansowa dla Po-
wiatu Otwockiego - trwają roboty budowlane

Budowa sieci wodociągowej - trwa realizacja 
zadania    

Duchnów:
Budowa kanalizacji sanitarnej - faza projekto-
wo - przygotowawcza  

Budowa sieci wodociągowej ul. werbeny i 
ul. Puchacza - trwa realizacja zadania, termin 
realizacji 30.09.2016 r.

Budowa sieci wodociągowej ul. Dłuska -  
trwa realizacja zadania  

Budowa sieci wodociągowej dz. nr ew. 929/6 
- zadanie zakończone 

Budowa sieci wodociągowej ul. Nizinna 
-  trwa realizacja zadania, termin realizacji 
30.11.2016 r.

Modernizacja i rozbudowa budynku świetlicy 
i biblioteki w Duchnowie - złożono wniosek 
o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO 
wM 2014 – 2020, trwa ocena formalna 
złożonego wniosku. 

Projektowanie oświetlenia ul. Pęclińskiej - 
faza projektowo - przygotowawcza  

Projekt oświetlenia ul. Kwitnącej Jabłoni 
- trwa realizacja zadania, termin realizacji 
27.12.2016 r. 

Remont ul. Kwitnącej Jabłoni - trwa realiza-
cja zadania, termin realizacji 31.10.2016 r.

Dziechciniec:
Projekt oświetlenia ul. Dworskiej - faza 
projektowo - przygotowawcza  

Projekt oświetlenia ul. Miodowej - faza 
projektowo - przygotowawcza  

Budowa oświetlenia ul. Olchowej - ogłoszono 
przetarg na wyłonienie wykonawcy. 
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Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna

W tej kadencji radni często spotykają się poza urzędem, pełniąc swo-
je obowiązki. Są na zebraniach sołeckich, wyjazdowych komisjach, 
a także sesjach, na których podejmują ważne decyzje. 28 czerwca 
gościli w Gminnym Przedszkolu „Pod Stumilowym Lasem” w Pęc-
linie. 

W trakcie przerwy w obradach, można było podziwiać nowoczesne sale 
dla przedszkolaków oraz ich przepiękny wystrój. Podczas XXVI Sesji 

Rady Gminy wiązowna podjęto 13 uchwał w sprawach:

94.XXVI.2016 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.;

95.XXVI.2016 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.;

96.XXVI.2016 nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wiązowna;

97.XXVI.2016 nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Wiązowna (Rzeczpospolita 
Polska) a Gminą Rundale (Łotwa);

98.XXVI.2016 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym 
Wola Ducka;

99.XXVI.2016 uchylenia uchwał Rady Gminy Wiązowna w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

100.
XXVI.2016

zmiany Uchwały Nr 67.IX.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 kwietnia 2015 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna - Sportowa”;

101.
XXVI.2016

zawarcia porozumienia z Powiatem Otwockim;

102.
XXVI.2016

wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Wiązowna darowizny nieruchomości 
stanowiących własność Wspólnoty Gruntowej wsi Glinianka, reprezentowanej 
przez Spółkę dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Gliniance;

103.
XXVI.2016

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;

104.
XXVI.2016

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oraz przyjęcie darowizny nierucho-
mości;

105.
XXVI.2016

ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wiązowna;

106.
XXVI.2016

wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego.

Honorowe Obywatelstwo Gmi-
ny

w podziękowaniu za wieloletnią po-
sługę duszpasterską i oddanie dla 
społeczności lokalnej Rada przyznała 
księdzu prałatowi Tadeuszowi ŁA-
KOMCOwI tytuł „Honorowy Oby-
watel Gminy wiązowna”. Akt nada-
nia tytułu i statuetka zostały wręczone 

Księdzu Prałatowi 7 sierpnia podczas 
uroczystości pożegnalnych. więcej na 
stronie 27.

Współpraca z Łotwą 
Przystąpiliśmy do współpracy part-
nerskiej z Gminą Rundale na Łotwie, 
która  ma na celu  umacnianie kontak-
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wykup sieci wodociągowej w ul. Bukowej - 
zadanie zakończone 

Emów:
Budowa sieci wodociągowej - trwa realizacja 
zadania, termin realizacji 30.09.2016 r.

Modernizacja ul. Sosnowej - zakończono 
prace projektowe; - trwa realizacja zadania, 
termin realizacji 31.10.2016 r.

Modernizacja ul. Świderskiej i Krętej  - 
trwa realizacja zadania, termin realizacji 
31.10.2016 r.

Projekt oświetlenia ul. wiązowskiej - faza 
projektowo - przygotowawcza  

Projektowanie kanalizacji sanitarnej w ul. 
Sosnowej i Gołębiej trwają prace projektowe 

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

zagospodarowanie terenu działki gminnej - 
faza projektowo - przygotowawcza  

Glinianka:
Budowa chodnika w ul. wrzosowej - pomoc 
rzeczowa dla Powiatu Otwockiego - trwa 
realizacja zadania 

Budowa oświetlenia ul. wawrzynieckiej -  
zadanie zakończone 

Modernizacja pracowni informatycznej  
w Szkole Podstawowej - zadanie zakończone

Projekt przebudowy ul. Kościelnej - kontynu-
acja prac rozpoczętych w 2015 r.

Remont ul. Podzamcze - trwa realizacja 
zadania, termin realizacji 31.10.2016 r.

zagospodarowanie placu zabaw przy ul. 
Sosnowej - zadanie zakończone 

Góraszka:
Naprawy i remonty dróg na terenie sołectwa 
- trwa realizacja zadania, termin realizacji 
31.10.2016 r.

zagospodarowanie i utrzymanie terenu wokół 
świetlicy wraz z doposażeniem - faza projek-
towo – przygotowawcza

Izabela:
Budowa sieci wodociągowej ul. Dębów - faza 
projektowo – przygotowawcza 

Budowa świetlicy wiejskiej - faza przygoto-
wawcza budowy

Modernizacja drogi nr 2701w (Majdan – 
Izabela – Michałówek – Duchnów) – pomoc 
rzeczowa i finansowa dla Powiatu Otwockie-
go - trwa realizacja zadania, termin realizacji 
grudzień 2016 r.
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Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna

tów w dziedzinach edukacji, kultury, 
sportu, gospodarki i innych zadań 
publicznych. współpraca zapocząt-
kowana została w ramach programu 
„Comenius” pomiędzy Gimnazjum z 
Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana 
Pawła II w Gliniance a łotewską szko-
łą Pilsrundales Vidusskola.

Ul. Owocowa w Woli Duckiej
Na wniosek właściciela działki, Rada 
nadała drodze prywatnej nazwę ul. 
Owocowa w woli Duckiej. Celem 
nadania nazwy jest uporządkowanie 
numeracji dla istniejącej i przyszłej 
zabudowy. Po publikacji w Dzienniku 
Urz. woj. Maz. pracownicy wydzia-
łu Ochrony Środowiska wysyłają do 
mieszkańców tej ulicy zawiadomienie 
o zmianie adresów. więcej informacji 
udziela Paulina Żurawska, p.zuraw-
ska@wiazowna.pl, 22 512 58 22.

Plany Zagospodarowania  
Przestrzennego
Uchylono uchwały o przystąpieniu 
do sporządzania planów miejscowych 
pod nazwą „Mienia etap I” i „Mienia 
etap II”. Dla terenów tych nie zosta-
ły przygotowane jeszcze nowe mapy 
ryzyka zagrożenia przeciwpowodzio-
wego. Chcąc uchwalić plany, należy te 
mapy uwzględnić, a to skutkowałoby 
zakazem zabudowy na obszarach za-
lewowych. Dziś możliwe jest inwesto-
wanie na tych obszarach na podstawie 
indywidualnych odstępstw, uzyskiwa-
nych przy okazji wydawania decyzji 
o warunkach zabudowy. Uchwalenie 
planów w tym kształcie zablokowało-
by tę możliwość. Nowe mapy ryzyka, 
które z pewnością będą dokładniejsze, 
powstaną dopiero za kilka lat. wtedy 
też będzie możliwe uchwalenie no-

wych planów miejscowych dla tych 
obszarów. 

Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego „Wiązowna Kościelna 
– Sportowa”
Dokonano zmiany uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pn. „wiązowna Ko-
ścielna - Sportowa”, polegającej na 
doprecyzowaniu opisu granic planu w 
celu uniknięcia ewentualnych niepo-
rozumień na etapie kontroli wydziału 
Prawnego wojewody Mazowieckiego.

Porozumienie z Powiatem
Powiat Otwocki oraz Gmina wiązow-
na podpisały na początku roku wstępną 
umowę partnerską w sprawie wspól-
nej realizacji projektu pn. „Budowa 
zintegrowanego systemu ostrzegania 
i alarmowania ludności przed zjawi-
skami katastrofalnymi i zagrożeniami 
dla Powiatu Otwockiego” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020. w ramach projektu plano-
wane jest usytuowanie nowoczesnych 
syren alarmowych wraz z elementami 
sterującymi w trzech Ochotniczych 
Strażach Pożarnych w wiązownie, 
Malcanowie i Gliniance. To zwiększy 
nasze bezpieczeństwo i przyspieszy 
akcje ratownicze. Ostatecznie projekt 
współpracy zaakceptowała rada gminy.

Darowizny
Po Duchnowie i Rzakcie nieruchomo-
ści na rzecz Gminy wiązowna przeka-
zała Glinianka. wspólnoty gruntowe, 
które powstały wiele lat temu, często 
nie są w stanie zadbać o swój mają-
tek. Muszą płacić podatki gruntowe  

W pęclińskim przedszkolu wśród publiczności sesji zasiedli sołtysi, dyrektorzy 
jednostek i mieszkańcy
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Kąck:
Projekt oświetlenia ul. Majowej/ Sosnowej - 
faza projektowo - przygotowawcza  

wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej - 
projekt - trwają prace projektowe

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

Projektowanie budowy drogi gminnej Lipowo 
– Kopki – Dziechciniec (ul. Trakt Napoleoń-
ski) – projekt zadanie zakończone.

Projekt oświetlenia ul. Nad Świdrem i ul. Ra-
dosnej - faza projektowo - przygotowawcza  

zagospodarowanie działki gminnej - trwają 
prace projektowe

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

Modernizacja drogi powiatowej nr 2712w 
– pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego 
- trwa realizacja zadania, termin realizacji 
X.2016 r.

Lipowo:
Projektowanie budowy ul. wypoczynkowej - 
kontynuacja prac rozpoczętych w 2015 r.

Rozbudowa infrastruktury sportowej - trwa 
budowa studni głębinowej

zagospodarowanie i utrzymanie terenu dz. 
147 - trwa realizacja zadania, zamontowano 
urządzenia placu zabaw  

zakup i montaż przepływomierzy elektro-
magnetycznych na SUw Lipowo - faza 
przygotowawcza  

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

Budowa kanalizacji sanitarnej – wschodnia 
część miejscowości - prace projektowe w 
toku   

Projekt oświetlenia ul. Przyleśnej - faza 
projektowo - przygotowawcza  

Projekt oświetlenia ul. Słonecznej - trwa reali-
zacja zadania, termin realizacji 27.12.2016 r. 

Projekt oświetlenia ul. wesołej - do wyrzuce-
nia - środki z F.S. na wniosek mieszkańców 
przekazane na budowę oświetlenia w ul. 
Słonecznej w Majdanie 

Remont dróg gminnych znajdujących się w 
sołectwie - trwa realizacja zadania, termin 
realizacji 31.10.2016 r.
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i remontować budynki. Jednocześnie  
z punktu widzenia formalno - praw-
nego gmina nie może im pomóc. Roz-
wiązaniem jest przekazanie gruntów 
czy nieruchomości na rzecz samo-
rządu. wiele wskazuje na to, że nie-
ruchomości przekazane przez wspól-
notę z Glinianki, będą rewitalizowane  
z Programu Rewitalizacji Gminy wią-
zowna, dzięki możliwości pozyskania 
funduszy unijnych.

Radni zajęli się również uchwałą do-
tyczącą przekazania na rzecz gmi-

ny drogi na Osiedlu Kwiatowym  
w wiązownie (tzw. Konowrocczyzna). 
Ta droga przez lata należała do wielu 
właścicieli, z których duża część już 
nie mieszka na terenie wiązowny. Po-
nieważ droga nie należała do gminy, 
nie można było przeprowadzić na niej 
żadnych inwestycji, co utrudniało ży-
cie mieszkańcom. właściciele, w za-
mian za udziały w drodze, otrzymają 
od gminy inną działkę o takiej warto-
ści, jak droga. Do przejęcia pozostanie 
jeszcze część nieruchomości prywat-
nych, na których droga ta się znajduje, 
ale w ten sposób przybliży się rozwią-
zanie problemu, który pozostawał nie-
rozwiązany od lat 80-tych.

Wynagrodzenie Wójta
Radni w uznaniu działań podjętych 
na rzecz rozwoju gminy zdecydo-
wali o zwiększeniu wynagrodzenia 

wójtowi. z rąk Przewodniczącej Ko-
misji Budżetowej - Aleksandry RUT-
KOwSKIEJ otrzymał podziękowanie 
„(…) za ogromne zaangażowanie  
i sukcesami uwieńczoną pracę na 
rzecz mieszkańców Gminy wiązow-
na w 2015 roku oraz determinację  
w zrównoważonym rozwijaniu wszyst-
kich miejscowości, w tym zrealizowa-
nie ponad 120 działań inwestycyjnych 
na łączną kwotę 16 mln PLN, z życze-
niami dalszych sukcesów, których be-
neficjentem będzie nasza społeczność 
Gminna”.

 Porozumienie partnerskie 
Uchwała jest odpowiedzią na ogło-
szony konkurs, w ramach którego 
możliwe jest uzyskanie dotacji dla 
jednostek samorządu terytorialnego w 
ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego województwa Mazowiec-
kiego na lata 2014 – 2020. współpra-
ca ta ma na celu wspólną realizację 
działań polegających na opracowaniu 
dokumentacji i budowie instalacji fo-
towoltaicznych oraz instalacji kolek-
torów słonecznych na terenie Gminy 
Karczew, Miasta Józefowa, Gminy 
Celestynów i Gminy wiązowna.

z uchwałami Rady Gminy można za-
poznać się na BIP – www.bip.wiazow-
na.pl                                                

paula Woźnica

p.Woznica@WiazoWna.pl

Podziękowania za realizację zadań gminnych składa 
Aleksandra Rutkowska - przewodnicząca Komisji Budżetowej
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Modernizacja drogi nr 2701w (Majdan – 
Izabela – Michałówek – Duchnów) – pomoc 
rzeczowa i finansowa dla Powiatu Otwockie-
go - trwa realizacja zadania, termin realizacji 
grudzień 2016 r.

Projekt świetlicy wiejskiej 50 – trwają prace 
projektowe

Malcanów:
Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż ul. 
Mazowieckiej - trwają roboty budowlane

Projektowanie budowy ul. Podleśnej - konty-
nuacja prac rozpoczętych w 2015 r.

Projektowanie budowy ul. Żwirowej - zadanie 
zakończone

Projekt oświetlenia ul. Granicznej - faza 
projektowo - przygotowawcza 

Projekt oświetlenia ul. Letniej - faza projekto-
wo - przygotowawcza 

Projekt oświetlenia ul. Żwirowej - faza 
projektowo - przygotowawcza  

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

zagospodarowanie terenu działki 211 - za-
montowano urządzenia placu zabaw dla dzieci  

Michałówek: 
Budowa oświetlenia drogi w miejscowości 
Michałówek - trwa realizacja zadania, termin 
realizacji 27.12.2016 r.

Osiedle Parkowe:
Modernizacja przedszkola - trwają prace 
remontowe

wykonanie nakładki na drodze wewnętrznej 
na terenie osiedla - trwa realizacja zadania, 
termin realizacji 31.08.2016 r.  

Pęclin: 
Budowa oświetlenia ul. Letniskowej  - zada-
nie zakończone 

Modernizacja ul. Radosnej - pomoc rzeczowa 
dla Powiatu Otwockiego - zakończono I 
etap prac

zagospodarowanie działki gminnej - trwają 
prace projektowe 

Poręby:
Remonty dróg gminnych w sołectwie - 
trwa realizacja zadania, termin realizacji 
31.10.2016 r.

Radiówek: 
Likwidacja oczyszczalni ścieków i przełą-
czenie sieci kanalizacyjnej do zamontowanej 
pompowni - faza projektowo - przygoto-
wawcza  

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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Budowa chodnika przy ul. Pęclińskiej 
w Wiązownie
Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym zakończył 
już roboty budowlane przy budowie chodnika przy ul. Pęclińskiej  
w Wiązownie. Wybudował ok. 185 mb. chodnika o szerokości 2 m od 
ul. Projektowanej w kierunku ul. Sarniej. 

Ten odcinek stanowił ostatni etap 
budowy chodnika przy ul. Pęc-

lińskiej. w zakres robót budowlanych 
wchodziło wykonanie trzech zatok 
postojowych z 9 stanowiskami po-
stojowymi oraz zatoki parkingowej  
z 7 stanowiskami postojowymi. Cał-

kowity koszt inwestycji wyniósł 103 
tys. zł i został sfinansowany ze środ-
ków własnych gminy, a także częścio-
wo (blisko 10 tys. zł) dzięki wsparciu 
mieszkańca gminy wiązowna w ra-
mach inicjatywy lokalnej.               

tomasz mielnicki

t.mielnicki@WiazoWna.pl

Remont drogi Glinianka - Rzakta
Ukończono remont drogi powiatowej nr 2711 W Glinianka – Rzak-
ta. Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku zs. w Karczewie wykonał 
nową nakładkę asfaltową. 

Remont 1500 metrów bieżących drogi kosztował 350 tys. zł., w tym 150 
tys. pochodzi z budżetu gminy. w tym roku, tak jak w poprzednim, Gmina 

wiązowna wspiera finansowo Powiat Otwocki po to, by przyspieszyć remonty. 
wydamy na to rekordową sumę prawie 2 mln zł.                                         

tomasz mielnicki

t.mielnicki@WiaoWna.pl

Nowa nakładka asfaltowa została wykonana przez Zarząd Dróg Powiatowych

To ostatni z trzech zaplanowanych etapów budowy chodnika
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Park Gminny im. Georga Bidwella -  faza 
projektowo - przygotowawcza 

Rudka:
Remont ul. Jodłowej - etap II - trwa realizacja 
zadania, termin realizacji 31.10.2016 r.

Rzakta: 
Budowa oświetlenia ul. Granicznej - trwa 
realizacja zadania, termin realizacji 
27.12.2016 r.

Budowa oświetlenia ul. Popławskiej - faza 
projektowo - przygotowawcza  

Modernizacja drogi do gruntów rolnych - ul. 
Graniczna (Rzakta – Czarnówka) - Gmina 
uzyskała dotację w wys. 30 tys zł. z Urzędu 
Marszałkowskiego, trwa procedura wyłonie-
nie wykonawcy

Budowa sieci wodociągowej ul. Popławska 
- trwa realizacja zadania, termin realizacji 
30.11.2016 r.

Budowa sieci wodociągowej ul. Mazowiec-
ka - trwa realizacja zadania, termin realizacji 
30.11.2016 r.

Modernizacja Stacji Uzdatniania wody - 
trwa realizacja zadania, termin realizacji 
15.12.2016 r.

Modernizacja ul. Mazowieckiej – pomoc 
finansowa dla Powiatu Otwockiego na 
wykonanie nakładki asfaltowej - zadanie 
zakończone

Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej 
cz. północna - trwa realizacja zadania

Stefanówka:
Budowa oświetlenia ul. złotej - zadanie 
zakończone

Projekt oświetlenia ul. Żurawiej - faza projek-
towo - przygotowawcza  

Remont ul. Klonowej - trwa realizacja zada-
nia, termin realizacji 31.10.2016 r.

Remont ul. Kruczej - trwa realizacja zadania, 
termin realizacji 31.10.2016 r.

Wiązowna Gminna: 
Budowa oświetlenia ul. Polnej -  zadanie 
zakończone  

Likwidacja SUw i studni -  zadanie zakoń-
czone  

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

Projektowanie przebudowy ul. Ogrodowej 
-  zadanie zakończone  

Przebudowa przepustu pod ul. Leśną - faza 
projektowo - przygotowawcza  
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Nowa studnia, więcej wody
Będziemy mieli więcej wody dobrej jakości. Właśnie rozpoczęliśmy 
wiercenie kolejnej studni w Gminie Wiązowna. Piąta studnia po-
wstanie w Stacji Uzdatniania Wody w Rzakcie. 

Będzie miała głębokość 34 m  
i wydajność 35-50m3/h. Dzię-

ki nowej studni wydajność SUw  
w Rzakcie wzrośnie dwukrotnie, co ma 
ogromne znaczenie dla mieszkańców 
tej części gminy. Dzięki tej inwestycji 
w dużej mierze rozwiążemy poważny 
problem spadku ciśnienia wody na te-
renie gminy. Takie kłopoty mamy nie-

mal każdego lata. Modernizacja stacji 
będzie kosztowała 2 285 000,00 zł,  
z czego 2 137 500,00 zł pochodzi  
z wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Pożyczka będzie częścio-
wo umorzona, jeśli inwestycja zakoń-
czy się w wyznaczonym czasie.    

RedakcJa

poWiazania@WiazoWna.pl

Przewidywany termin zakończenia prac to listopad br.

Rozbudowa wodociągu w Zakręcie
Zakończyliśmy prace przy rozbudowie sieci wodociągowej w Za-
kręcie. Zostaną do niego podłączone domy znajdujące się przy uli-
cach: Sosnowej, Słonecznej, Krętej, Długiej i Polnej. 

Łączna długość no-
wego wodociągu 

wynosi 1356,5 mb. 
zakończenie robót 
budowlanych w te-
renie planowane jest 
na połowę września 
br. Koszt całej inwe-
stycji wynosi ok 140 
tys. zł. w miejscowo-
ści zakręt obecnie jest 
również projektowa-
na sieć wodociągowa  
o długości ok 428,7 w ul. Świer-
kowej i wąskiej. Przewidywa-
ny koszt wykonania sieci wraz  
z projektem to ok. 60 tys. zł.

więcej informacji można uzyskać  

w zakładzie wodociągów i Kanaliza-
cji w wiązownie przy ul. Boryszew-
skiej 2 oraz pod numerem telefonu: 
22 789 01 33.                               

janusz chabeR

biuRo@zWik-WiazoWna.pl

Wodociąg jest zasilany ze stacji uzdatniania wody  
w Majdanie
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Remont ul. Klonowej - trwa realizacja zada-
nia, termin realizacji 31.10.2016 r.

zagospodarowanie Parku Centrum wiązowna 
III etap - faza projektowo - przygotowawcza  

zagospodarowanie ogólnodostępnej prze-
strzeni publicznej w Centrum wiązowny – 
etap V - faza projektowo - przygotowawcza  

wykup sieci wodociągowej w wiązownie 
Gminnej - trwa realizacja zadania, termin 
realizacji 31.10.2016 r.

Budowa targowiska w celu promocji produk-
tów lokalnych - projekt - trwa opracowywanie 
programu funkcjonalno-użytkowego

Oświetlenie i monitoring Parku Centrum  
wiązowna - faza projektowo - przygoto-
wawcza 

Wiązowna Kościelna:
Budowa chodnika przy ul. Pęclińskiej (od 
ul. Kościelnej do ul. Sarniej) - trwają roboty 
budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwia-
towej/ Niezapominajki - faza projektowo - 
przygotowawcza  

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej  
w ul. Sadowej - trwa realizacja zadania, 
termin realizacji 30.09.2016 r.

Budowa oświetlenia ul. Spokojnej - zadanie 
zakończone 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Duchnow-
skiej - trwa realizacja zadania  

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej 
- faza projektowo - przygotowawcza  

Budowa sieci wodociągowej dz. nr 298/7; 
299/4; 298/12 - trwa realizacja zadania  

Budowa kanalizacji Żanęcin – Radiówek, 
etap II - ogłoszono przetarg w celu wyłonie-
nia wykonawcy  

Naprawy i remonty dróg na terenie sołectwa 
- trwa realizacja zadania, termin realizacji 
31.10.2016 r.

Rozbudowa infrastruktury sportowej - zada-
nie zakończone

Modernizacja ul. Sportowej – dojazd do 
boiska „ADVIT” - trwa realizacja zadania, 
termin realizacji 31.10.2016 r.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
w ul. Nadrzecznej - faza projektowo - przy-
gotowawcza

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nad-
rzecznej - faza projektowo - przygotowawcza

Wola Ducka:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. M. Dą-
browskiej/Trakt Lubelski - ogłoszono przetarg 
na wyłonienie wykonawcy (na najbliższej 
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Nowe przystanki w gminie 
Do końca sierpnia będziemy mieli 3 nowe wiaty przystankowe typu 
„EOS”. 

Podobne wiaty będą sukcesywie wymieniane i ustawiane w innych częściach gminy

W Duchnowie (ul. wspólna 
-przystanek zTM SPACE-

ROwA 01 – kierunek warszawa),  
w Rzakcie (ul. Mazowiecka - przysta-
nek zTM POPŁAwSKA 01 – kierunek 
warszawa), i w Lipowie  (ul. wierz-
bowa przy placu zabaw - przystanek 
dla dzieci dowożonych autobusem do 
szkoły). wiaty kosztowały 14 tys. zł.  

Są identyczne, jak te zakupione i za-
montowane w latach poprzednich. 
zależy nam na tym, by w przyszłości 
wszystkie przystanki w gminie wyglą-
dały tak samo, ale przede wszystkim 
na tym, by były one wygodne i funk-
cjonalne dla mieszkańców.            

tomasz mielnicki

t.mielnicki@WiazoWna.pl          

Zakończono prace remontowe
Zakończyły się prace remontowe na ul. Radosnej w Pęclinie. Na 
odcinku 480 mb położono nową nakładkę asfaltową. Ul. Radosna 
jest fragmentem drogi powiatowej. Prace prowadził Zarząd Dróg 
Powiatowych w Otwocku. Gmina Wiązowna przeznaczyła na ten re-
mont 100 tys zł. Resztę sfinansował Powiat Otwocki.

Remont ul. Radosnej to jeden z kilkunastu remontów dróg powiatowych 
zaplanowanych w tym sezonie w naszej gminie. Na dofinansowanie tych 

remontów w tym roku z budżetu gminy wydamy ponad 1 mln 900 tys. zł. Na 
sierpniowej sesji radni podejmą decyzję o przekazaniu środków na dokończenie 
remontu (do pętli autobusowej).                                                                      

tomasz mielnicki

t.mielnicki@WiazoWna.pl

Podziękowanie
w imieniu mieszkańców, składam ser-
deczne podziękowanie rodzinie Państwa 
POROwSKICH za zagospodarowanie 
terenu wokół kapliczki w Pęclinie. 
                                                             

Renata Falińska

pRzeWodnicząca Rady Gminy
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sesji zostaną przesunięte środki bo mamy ich 
za mało względem złożonej oferty)

Modernizacja ul. Słonecznej – pomoc rze-
czowa i finansowa dla Powiatu Otwockiego 
- trwa realizacja zadania, termin realizacji 
grudzień 2016 r.

Remont ul. Spacerowej - trwa realizacja 
zadania, termin realizacji 31.10.2016 r.

Remont ul. wiosennej - trwa realizacja zada-
nia, termin realizacji 31.10.2016 r.

Budowa sieci wodociągowej - trwa realizacja 
zadania   

zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej 
- trwa realizacja zadania - budowa ogrodzenia

Wola Karczewska:
Modernizacja ul. Leszczyny – pomoc rze-
czowa i finansowa dla Powiatu Otwockiego 
- trwa realizacja zadania, termin realizacji 
grudzień 2016 r.

zagospodarowanie terenu działki nr 285 - 
trwa realizacja zadania - budowa ogrodzenia

Zakręt:
Projektowanie przebudowy ul. Asfaltowej 
- pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego - 
faza projektowo - przygotowawcza  

Budowa sieci wodociągowej ul. wąska i 
Świerkowa - faza projektowo - przygoto-
wawcza  

Budowa sieci wodociągowej – centralna 
część miejscowości - trwa realizacja zadania, 
termin realizacji 31.08.2016 r. 

Budowa oświetlenia ul. Górnej -  zadanie 
zakończone

Budowa oświetlenia ul. Sosnowej  -  zadanie 
zakończone

Projektowanie budowy ul. Kościelnej - konty-
nuacja 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” - zadanie zakończone 

zagospodarowanie terenu wokół przedszkola 
- faza przygotowawcza zadania

Żanęcin:
Budowa kanalizacji Żanęcin – Radiówek, 
etap II - ogłoszono przetarg w celu wyłonie-
nia wykonawcy  

zagospodarowanie i utrzymanie terenu dział-
ki wokół świetlicy wiejskiej - trwa realizacja 
zadania - budowa ogrodzenia
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Inwestycja będzie kosztowała ok. 
20 mln zł. zmodernizowany będzie 

także Kanał Boryszewski. wykonaw-
cą robót warszawska firma IDS – 
BUD S.A. Przedstawiciele wykonaw-
cy zapewniają, że budowa nie będzie 
miała wpływu na ruch na drodze S17. 
wyjątkiem mogą być kilkugodzinne 
utrudnienia w czasie budowy szalun-
ków tej części wiaduktu, która będzie 
bezpośrednio nad jezdnią. wykonaw-
ca przewiduje, że nastąpi to we wrze-
śniu br.

IDS-BUD S.A. to firma z wieloletnim 
doświadczeniem w budowie skompli-
kowanej infrastruktury drogowej. In-
żynierowie spółki pracowali przy bu-
dowie prestiżowych obiektów  takich 
jak budowy: Trasy Mostu Północne-
go, złote Tarasy, Arkadia, CH Auchan 
i CH Tesco wraz z infrastrukturą ze-
wnętrzną, pierwszego etapu Stadio-
nu Narodowego, III nitki rurociągu 
„Przyjaźń”, rurociągów dla PKN 
Orlen SA, Grupy Lotos, zbiorników 
paliw dla OLPP oraz przygotowanie 
infrastruktury Trasy Siekierkowskiej 

Rozpoczęto budowę  
wiaduktu w Góraszce
Na terenie lotniska w Góraszce trwają prace przy budowie wiaduktu 
nad drogą S17. Wiadukt będzie umożliwiał wjazd na teren przyszłe-
go centrum handlowego. Wraz z wiaduktem wybudowane zostaną 
dwa ronda i droga ruchu lokalnego, oświetlenie, kanalizacja desz-
czowa. 

i Trasy S2, infrastruktury pod centra 
handlowe, itd. Spółka pełni funkcję 
generalnego wykonawcy.

Przedstawiciele wykonawcy są w sta-
łym kontakcie z samorządem Gmi-
ny wiązowna. Deklarują otwartość  
i chęć współpracy przy rozwiązywaniu 
ewentualnych problemów, które mogą 
się pojawić przy tak dużej inwestycji. 
wiadukt do centrum handlowego wraz 
z dodatkową infrastrukturą ma być go-
towy do końca 2016 roku.             

michał białek

m.bialek@WiazoWna.pl

Mariusz Łapka - kierownik budowy 
z IDS BUD S.A oprowadzał nas po 
budowie

Budowa fundamentów pod wiadukt
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Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
Zadania ogólnogminne:
Budowa wiat przystankowych na terenie 
gminy - zadanie zakończone  

Projektowanie budowy ciągu pieszo – rowe-
rowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 721  
w ramach zIT - odebrano dokumentację pro-
jektową. Podpisano porozumienie, na mocy 
którego zostanie złożony wniosek  
o dofinansowanie inwestycji na terenie  
6 gmin (Karczew, Otwock, Józefów, 
wiązowna, Halinów i Sulejówek) w ramach 
RPO wM – trwa ocena formalna złożonego 
wniosku o dofinansowanie

Kontynuacja negocjacji z partnerami prywat-
nymi realizacji zadania „Systemowa moderni-
zacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii  
w formule partnerstwa publiczno - prywatne-
go” - negocjacje rozpoczęte w 2015 r.

zakup koparki na potrzeby zakładu wodocią-
gów i Kanalizacji - zadanie zakończone 

zakup samochodu dostawczego na potrzeby 
zakładu wodociągów i Kanalizacji - zadanie 
zakończone 

zakup przepompowni przydomowych  
i wybudowanie odgałęzień sieci kanalizacyj-
nej - faza projektowo - przygotowawcza 

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

Nowy plac zabaw

Na kolejnych stronach przygotowaliśmy schemat budo-
wy dróg tranzytowych w gminie wiązowna i jej naj-

bliższym otoczeniu. Opisy mają charakter ogólny, a podane 
terminy zakończenia budowy, z uwagi na skalę inwestycji, 
należy traktować orientacyjnie. Niemniej jednak liczymy na 
to, że prezentowana mapa będzie dla Państwa pomocnym 
narzędziem. w celu uzyskania  szczegółowych informa-

Plan rozbudowy dróg S17 i A2 na terenie Gminy Wiązowna
Przez teren Gminy Wiązowna przebiegają dwie duże drogi tranzytowe. W najbliższych latach będą 
one rozbudowywane. Choć gmina nie jest inwestorem przy tych budowach, to staramy się zbierać jak 
najwięcej informacji na ten temat aby ułatwić naszym mieszkańcom orientację w planowanych inwe-
stycjach.

cji, prosimy o kontakt osobisty, mailowy lub telefoniczny  
z wydziałem Planowania Przestrzennego pokój nr 5, tel: 
22 512 58 16, 22 512 58 17, 22 512 58 19; s.burbicki@
wiazowna.pl, j.lipska@wiazowna.pl, r.musialek@wia-
zowna.pl.                                                                        

słaWomiR buRbicki

s.buRbicki@WiazoWna.pl

Przez całe wakacje trwał remont 
przedszkola w wiązownie. Prace 

wykonywali pracownicy zakładu wo-
dociągów i Kanalizacji. w budynku 
wymienione zostały drzwi, pomalowa-
no korytarze, wyremontowano kuchnię, 
tak by wszystko było gotowe przed roz-
poczęciem roku szkolnego.               

RedakcJa

tukontakt@WiazoWna.pl

Remont w przedszkolu
Dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka  
w Wiązownie mogą uczyć się i bawić w wyremontowanych salach.  

Ściany wyrównano i pomalowano

Od 6 sierpnia w Gliniance mamy 
nowy plac zabaw. Budowa zosta-
ła sfinansowana z funduszu so-
łeckiego Glinianki – w wysokości  
30 800,00 zł i budżetu gminy –  
w wysokości 10 000,00 zł. 

Spełniło się marzenie wielu dzieci i rodzi-
ców. w czasie, gdy dzieci bawiły się na 
swoim nowym placu zabaw, mieszkańcy 
posadzili tuje wzdłuż ogrodzenia pla-
cu. zabawa, pomimo deszczu, trwała do 
późnych godzin. Był grill, słodki poczę-
stunek i doskonała, sąsiedzka atmosfera! 
wszystko przygotowane przez sołtysa  
i mieszkańców.                                    

RedakcJa

poWiazania@WiazoWna.pl Otwarcia placu dokonały dzieci 
oraz wójt Janusz Budny i radna 
Irena Nowak
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Takie remonty od stycznia tego roku są obowiązkiem 
zakładu wodociągów i Kanalizacji, który po połą-

czeniu z wydziałem technicznym Urzędu Gminy zajmu-
je się kompleksowo infrastrukturą komunalną. zwiK 
jest coraz lepiej przygotowany do tego zadania. Dzięki 
maszynom, które zostały zakupione w ostatnich mie-
siącach, przetargi organizowane są na większe zadania,  
a te mniejsze na bieżąco wykonywane są siłami zwIK. 
To zmniejsza koszt wykonania zadania i pozwala skró-
cić czas realizacji. 

w czerwcu tego roku na potrzeby zwiK zakupiona 
została koparka JCB 3CX do bieżącego utrzymania 
dróg, czyszczenia rowów i innych prac oraz do usu-
wania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych. Od 
zeszłego roku zwiK dysponuje też ciągnikiem Ku-
bota z przyczepą o ładowności 6 ton oraz walcem 
drogowym o masie 750 kg służącym do zagęszcza-
nia kruszywa podczas remontów dróg gminnych. 
Kruszywo dowożone jest na plac budowy zakupio-
nym ostatnio samochodem Iveco Daily z trójstron-
nym wywrotem. zwiK dysponuje także malo-
warką do pasów, rębakiem i kosiarką do poboczy, 
dzięki którym łatwo można oczyszczać pobocza. 
To tylko niektóre z maszyn, którymi dysponuje 
zwiK. Obecnie tworzony jest również zespół lu-
dzi, którzy będą zatrudnieni przy pracach na dro-
gach gminnych.

zachęcamy Państwa, by wraz sąsiadami prze-
myśleli kwestię funduszu sołeckiego. Stan dróg  
w naszej gminie ciągle jeszcze pozostawia wiele 
do życzenia. Usprawnienie pracy zwiK to jeden  
z elementów, który ma służyć poprawie tej sytuacji  
i lepszemu wykorzystaniu także funduszu sołec-
kiego.

                                                                                  
janusz chabeR

dyRektoR@zWik-WiazoWna.pl

Nowoczesne 
maszyny na drogach
W sierpniu i wrześniu we wszystkich sołectwach 
odbywają się zebrania sołeckie, w trakcie któ-
rych mieszkańcy decydują o tym, na co przezna-
czyć fundusz sołecki. Już pierwsze zebrania po-
kazują, że w wielu sołectwach mieszkańcy chcą 
wydać pieniądze na remonty lokalnych dróg. 
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Od tego numeru na stronach „Powiązań” ukazywać się będą materiały historyczno - krajoznawcze autorstwa pani Joan-
ny Filimonow, redaktor portalu Wiazowna.info. Cykl „Ocalić od zapomnienia” powstawać będzie na podstawie materia-
łów zebranych przez redakcję portalu i bezpłatnie udostępnionych czytelnikom naszej gazety.

Zachęcamy do odwiedzania portalu Wiazowna.info, gdzie znajdą Państwo mnóstwo materiałów o historii, tradycji  
i kulturze regionu wraz z archiwalnymi zdjęciami, dokumentującymi życie gminy. Wiele publikacji książkowych o tematy-
ce historycznej dostępnych jest w Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna – katalog online www.bp-wiazowna.pl

Ocalić od zapomnienia

Polski samolot rozpoznawczo-
bombowy z 41 eskadry 4 puł-

ku lotniczego w Toruniu w dniu 
10.09.1939 roku został zaatakowany 
przez dwa niemieckie myśliwce. Po 
dramatycznej walce polska maszyna 
została zestrzelona i spadła na teren 
gospodarstwa rolnego państwa RzE-
SzOTARSKICH w Michałówku.  
z trzyosobowej załogi, którą stano-
wili: dowódca obserwator - ppor. Jan 
KARDASz, strzelec pokładowy - kpr. 
Marek MAJEwSKI, pilot - kpr. Stani-
sław OLEKSIŃSKI nikt nie przeżył. 

wyciągnięte z samolotu zwęglone 
ciała polskich lotników pochowano 
początkowo obok rozbitej maszyny. 
w listopadzie 1939 r., z polecenia ów-
czesnego wójta Ignacego PAwLAKA, 
ciała złożono na wiązowskim cmenta-
rzu w asyście ks. proboszcza Aleksan-
dra ŁABĘDzIA. 

Pamięć o Lotnikach Września ‘39

1 września, to dzień szczególny w historii Polski. Szczególny także w Szkole Podstawowej w Wiązownie. 
W 1999 roku, 1 września właśnie, szkoła otrzymała imię „Bohaterskich Lotników Polskich”. Wybór 
imienia nie był przypadkowy -  upamiętniał m.in. wydarzenie mające miejsce na terenie naszej gminy  
w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku.

(Od lewej: kpr. Stanisław OLEKSIŃSKI, ppor. Jan KARDASZ, kpr. Marek MA-
JEWSKI, źródło: Wiazowna.info.pl)

Przez wiele lat szczegółowe losy za-
łogi pozostawały nieznane. Dopiero  
w 1978 r., rodzinie poległego Jana 
KARDASzA udało się dotrzeć do 
świadków zestrzelenia samolotu.  
w 2009 r. dokonano rewitalizacji 
grobu lotników, którym opiekują się 
uczniowie i nauczyciele ze Szkoły 
Podstawowej w wiązownie. 

Grób znajduje 
się w północno-
wschodniej części 
wiązowskiej ne-
kropolii, po lewej 
stronie ostatniej 
poprzecznej alej-
ki, odchodzącej 
na lewo od głów-
nej alei cmentarza  
w wiązownie. 

więcej informacji  

i archiwalnych zdjęć, w tym skan mel-
dunku, życiorysy poległych lotników, 
na stronie: http://wiazowna.info.pl/pa-
miec-o-lotnikach-wrzesnia-39/      

opRacoWanie: joanna FilimonoW / 
WiazoWna.inFo.pl

kontakt@WiazoWna.inFo.pl

Fot. Ryszard Szczęsny, Wiazowna.info.pl
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Przemarszem do kwatery poległych żołnierzy na wiązowskim 
cmentarzu rozpoczęła się uroczystość Święta Wojska Polskiego, 

96. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny.

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe. Salwę honorową odda-
ło Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity”. wieńce złożyli komba-
tanci, ochotnicze straże pożarne, uczniowie oraz przedstawiciele władz 
samorządowych, sołtysi i stowarzyszenia. Msza święta w intencji Oj-
czyzny i koncert Orkiestry Dętej z Trąbek nadały szczególny charakter 
tej uroczystości. Dzień ten skłaniał do refleksji nad naszą historią i jej 
zawiłymi dziejami. 15 sierpnia 1920 roku polscy żołnierze zatrzymali 
sowiecką armię na przedmieściach warszawy, ratując całą Europę przed 
bolszewikami. Napełnieni wartościami, jakie płyną z udziału w takich 
uroczystościach, będziemy mogli stać dalej na straży wielkich warto-
ści: Bóg, Honor, Ojczyzna, wypisanych na powiewających sztandarach 
– mówił wójt Janusz BUDNY do zebranych przed wiązowską kwaterą 
wojskową.                                                                                             

lidia piotRoWska

l.piotRoWska@WiazoWna.pl

Na straży wielkich wartości
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Podziękowanie za pamięć
Porucznik Czesław Mieczysław KONOWROCKI – weteran walk  
o Niepodległość RP przekazał podziękowanie dla Wójta i Rady Gmi-
ny Wiązowna i osób zaangażowanych w organizację obchodów Świę-
ta Wojska Polskiego w Wiązownie, które poniżej publikujemy.

Z okazji święta wojska Polskiego 
jako jeden z żyjących jeszcze 

żołnierzy Armii Krajowej, a do tego 
byłem trybikiem przypominającym 
prawdę o historii wiązowny i Armii 
Krajowej, czuję się w obowiązku po-
dziękować wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do uporządkowania 
grobów, miejsc pamięci, pomników, 
a szczególnie zajmującym się zago-
spodarowaniem Skweru im. Generała 
Stefana Roweckiego. Na szczególną 
uwagę zasługuje piękne otoczenie po-
mnika, wystawa zdjęć historycznych 
przy Urzędzie Gminy wiązowna.

Podziękowania należą się redakcji 
„Powiązań”, że od początku przybli-
ża historię wiązowny (na przykład 

cyklem „Ocalić od zapomnienia”),  
a w ostatnim czasie wydaje piękne 
egzemplarze gazety w kolorze. Kom-
batanci z innych regionów, podziwia-
ją nas, że tak pięknie obchodzimy 
święta narodowe, nawet z orkiestrą. 
Nasi kombatanci i osoby reklamujące 
historię wiązowny odchodzą lub ode-
szli, ale patriotyzm pozostawili szko-
łom, młodzieży.

zostałem wybrany przez członków 
związku Armii Krajowej i mam obo-
wiązek przypominania o historii Gmi-
ny i AK, dlatego w ich imieniu – dzię-
kuję.                                                

poR. czesłaW mieczysłaW 
konoWRocki
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Od 1 kwietnia do 1 lipca wnioski 
o wypłatę świadczenia z pro-

gramu Rodzina 500+ złożyło 1169 

Ponad 2 mln zł z programu 500+ przekazane
Trwają wypłaty świadczeń z programu 500+ na drugie i kolejne dziecko. Docelowo dzięki programowi 
ubóstwo może spaść o 3%, a zagrożenie ubóstwem wśród dzieci z 23,3% nawet do 11 %. 

mieszkańców naszej gminy. Do końca 
czerwca mieszkańcom została przeka-
zana kwota 2 005 865,00 zł. Kolejne 

wnioski wciąż spływają. 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej rozpatruje jesz-
cze 137 podań. większość  
z nich została złożona z błę-
dami. 

wypłata świadczeń od-
bywa się bez opóźnień. 
Dziękujemy mieszkańcom 
gminy za wyrozumiałość 
i cierpliwość potrzebną 
nam w pierwszych dniach 

zbierania wniosków – mówi Elżbieta 
FLORCzAK, koordynator programu 
w GOPS. zapraszamy tych z Państwa, 
którzy mają prawo do świadczenia,  
a nie złożyli do tej pory wniosku. Pra-
cownicy GOPS pomogą w wypełnie-
niu wszystkich formalności. zadbamy, 
by pieniądze znalazły się na Państwa 
kontach tak szybko, jak to możliwe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, Radiówek 25, 05-462 wiązowna 
tel./fax 22 780 46 59, 610 45 53
e-mail: gops@wa.home.pl 
                                                       

RedakcJa
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Na terenie naszej gminy działa-
ją trzy świetlice środowiskowe:  

w Szkole Podstawowej  w Malcano-
wie „Malcanów”, z której na co dzień 
korzysta 15 dzieci, w zespole Szkol-
no – Gimnazjalnym w wiązownie 
„Pod wiązami” dla 30 dzieci oraz  
w zespole Szkolno – Gimnazjalnym 
w zakręcie „Na zakręcie” dla 25 dzie-
ci. Świetlice  są placówkami wsparcia 

Zmiany w działaniu świetlic
Przez lata prowadzone przez otwockie TPD, na początku tego roku świetlice środowiskowe przeszły pod 
opiekę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzięki temu mogą lepiej wspierać dzieci z rodzin, które 
mają trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Tych w naszej gminie, 
niestety, nie brakuje.

dziennego działającymi na zasadach 
określonych przepisami prawa i wpi-
sują się w system pomocy dziecku  
i rodzinie działający na terenie Gminy 
wiązowna. 

Świetlice zapewniają opiekę i wy-
chowanie, pomoc w nauce i rozwój 
zainteresowań, są uzupełnieniem  
i wzmocnieniem roli rodziców  

w wychowywaniu ich dzie-
ci. Dla GOPS są nowym 
zadaniem, ale też wyzwa-
niem. Po pierwszych pięciu 
miesiącach widzimy po-
trzebę rozszerzenia oferty  
o specjalistyczne zajęcia 
socjoterapeutyczne, korek-
cyjne oraz wzmocnienie 
pracy z rodziną dziecka  
i innymi podmiotami i in-
stytucjami działającymi 
na rzecz dziecka i rodziny 

– mówi nam Małgorzata ŁYSIK, dy-
rektor GOPS.

Każda z placówek ma swojego kie-
rownika i wychowawców, zatrudnio-
nych proporcjonalnie do liczby dzieci. 
w odrabianiu lekcji pomagają również 
wolontariusze z Centrum wolontaria-
tu. Świetlice są czynne codziennie  
w godzinach popołudniowych, oprócz 
wakacji i ferii zimowych. Dzieci mają 
zapewnione dożywianie. Od września 
startuje nowy nabór do świetlic.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać 
się do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej lub bezpośrednio do kie-
rowników świetlic: Marty zAwADY 
(Malcanów), tel. 22 180 00 08, Doroty 
BOROwIK (wiązowna), tel. 22 789 
01 95 lub Krystyny wRONIEwICz 
(zakręt), tel. 773 39 79.                 

RedakcJa

tukontakt@WiazoWna.pl

Nauka dzięki spotkaniom z ciekawymi ludźmi Tak 
- to możliwe także na świetlicy!
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Dokumentem identyfikującym 
osobę uprawnioną do korzystania 

z programu jest Karta Dużej Rodziny. 
Uprawnionych członków rodziny wie-
lodzietnej z Gminy wiązowna iden-
tyfikuje się po 7 pierwszych cyfrach 
widniejących na karcie: 1417082. Tym 
rodzinom proponujemy m.in. zniżki 
w wysokości 0,77 zł od każdego me-
tra dostarczonej wody przez zakład 
wodociągów i Kanalizacji w wią-
zownie. Od września dzieci z rodzin 
wielodzietnych będą mogły liczyć na 
zniżki 10 zł miesięcznie na zajęcia 
dodatkowe powyżej podstawy progra-
mowej, prowadzone w placówkach 
oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina wiązowna,  
a także na dopłaty 2 zł dziennie do po-
siłku (obiadu) w publicznych placów-
kach oświatowych w gminie. 

Do gminnego programu KDR dołą-
czyli już:

Przedszkole Niepubliczne „Kangurek” • 
w wiązownie, ul. Boryszewska 19 - 10% 
zniżki na czesne za dziecko
Restauracja Mazowsze w wiązownie, ul. • 
Lubelska 18 - 10% zniżki na danie dnia dla 
każdego z okazicieli karty dużej rodziny
Sklep „wyspa Skarbów” w wiązownie, • 
ul. Leśna 14 – 10% zniżki na cały asorty-
ment (pozakomiksowy)
Stacja Kontroli Auto Binol w wiązow-• 
nie, ul. Lubelska 90 – 15% na usługi: na-
prawy mechaniczne RBH, serwis układu 
klimatyzacji, ustawienie geometrii
Szkoła Językowa „Vademecum” w wią-• 
zownie, ul. Irysowa 11 – 10% zniżki na 
kurs języka obcego
Tabit Sp. z o. o. w wiązownie, ul. Bo-• 
ryszewska 8 – zniżka 11% przy zakupie 
makaronów do celów konsumenckich,  
w ilości do 50 kg na miesiąc
wheeler Polska Sp. z o.o. w Majdanie, ul. • 
Równa 31 – zniżka 15 % przy zakupie ro-

Kolejne firmy dołączają do programu 
Karty Dużej Rodziny
Kilka miesięcy temu – na podstawie ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny – powstał pro-
gram gminny, kierowany do rodzin z trójką i więcej dzieci. Zniżki dla rodzin 3 + zaproponowały naj-
pierw jednostki gminne, teraz dołączają do programu lokalni przedsiębiorcy, zachęcając tym samym 
rodziny wielodzietne do korzystania z ich oferty.

werów nie objętych promocją, 20% zniż-
ki na zakup części i akcesoriów do rowe-
rów, 30% zniżki na serwis rowerowy
wiktoria Sp. z o.o. w wiązownie, ul. • 
Chabrowa 6/8/10 – 50 % zniżki dla dzieci 
do lat 12 na codzienny lunch (zupa, danie 
główne 19 zł) w godz. 12.00 – 18.00, dla 
dzieci do lat 4 – gratis

zakład Produkcyjny „Megal” w woli • 
Duckiej, ul. Trakt Lubelski 50 – 7 % 
zniżki na okna PCV standard oraz 10 % 
zniżki na okna antywłamaniowe i drzwi 
wejściowe                                          

                   RedakcJa
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Nie daj się oszukać!
Dostałeś pocztą lub na maila informację o konieczności uiszczenia 
opłaty za rejestrację firmy? Nie płać!

Często dostajemy od Państwa informacje, że przedsiębiorcy, którzy mają za-
rejestrowaną działaność gospodarczą, 
otrzymują pocztą wezwanie do zapłaty 
za rejestrację firmy, np. w Centralnym 
Rejestrze Firm i Działalności Gospo-
darczych, Ogólnopolskiej Ewidencji 
Firm i Przedsiębiorstw, Centralnej Ewi-
dencji Działalności Gospodarczej itp. 
To nielegalne! Oszuści wykorzystują 
dane, które umieszcane są w CEiDG 
oraz fakt, że początkujący przedsiębiorcy często nie pamięta-
ją, że rejestracja firmy jest bezpłatna. Rejestracja w tych rejestrach  
i ewidencjach nie jest obowiązkowa i nie wolno nikogo do niej zmuszać, a tym 
samym rządać za to pieniędzy. 

Oszuści są coraz bardziej zuchwali i wysyłają wezwania do zapłaty już nie tylko 
młodym przedsiębiorcom, ale także właścicielom firm z wieloletnim stażem. 
warto sprawdzić, za co i komu się płaci!                                                        

anna GałkoWska

a.GalkoWska@WiazoWna.pl

Dnia 20.07.2016 r. z głębokim smutkiem i żalem pożegnaliśmy naszego wspaniałego Przyjaciela 

Piotra Cegłowskiego 
zawsze pełen optymizmu, uczynny i życzliwy dla wszystkich, pomocny w każdej potrzebie, niezwykle aktywny 

przepełniony radością życia do ostatniej chwili. Pozostawił pustkę w naszych sercach.  
Rodzinie, którą Piotr kochał nad życie, składamy najszczersze wyrazy współczucia. 

Przyjaciele 
Bętkowscy, Plakwiczowie, Piechowiczowie, Szwedo

PIOTR CEGŁOWSKI – członek, założyciel Forum Przedsiębiorczości Gminy wiązowna, aktywny przedsiębiorca 
uhonorowany nagrodą złoty wiąz, od lat zaangażowany w działalność społeczną, wspierający szczególnie osoby 
niepełnosprawne, wspaniały kolega, życzliwy, towarzyski, zawsze służący radą i pomocą. Odszedł zbyt wcześnie. 

Pozostanie w naszej pamięci.

Zarząd, Rada Nadzorcza, Członkowie Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna.
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Black to ok. 2-letni psiak  
o oryginalnej subtelnej uro-

dzie. Czarne umaszczenie i błysk 
jego białych zębów w uśmiechu 
czyni go wyjątkowym psem. Ma 
w sobie nieograniczone pokłady 
miłości i pozytywnej młodzieńczej 
energii. Jest jeszcze trochę  nie-
śmiały, ale kocha być blisko czło-
wieka. Szkoda, by wydoroślał  
w schroniskowym boksie. Nr 42/16

Czekają na dom
Po raz kolejny zachęcamy do adopcji zwierząt z celestynowskiego schroniska. Koty i psy ze schroniska 
można wspierać wpłacając nawet niewielkie kwoty na konto 43 10 20 11 56 0000 7102 0061 5146 
(PKO BP) lub odwiedzając je podczas cosobotnich spacerów, w których udział biorą także wolontariusze 
z Centrum Wolontariatu z Radiówka.

Szaman  jest młody, dostojny  
i czarujący. Duży i niezwykły 

pies, który trafił do schroniska jako 
przerażony strzępek nerwów. Teraz 
zaczął żyć od nowa. Ufa i cieszy się  
z obecności człowieka. Szukamy 
domu, który otoczy Szamana opieką, 
miłością i da poczucie bezpieczeństwa 
już na zawsze. Nr 508/15

Budrys (nr 85/16) i Szaraczka (nr 
84/16) znalazły się w schronisku po 
śmierci swojej pani. To młode i ener-
giczne psiaki. Uwielbiają kontakt  
z człowiekiem. Kochają biegać, ska-
kać, węszyć, a spacery to dla nich 
ogromna radość. Lubią być głaskane  
i przytulane, chętnie wskakują na ko-
lana i rozdają całusy. Są ze sobą bar-
dzo zżyte. Email w sprawie adopcji: 
adopcje@celestynow.toz.pl           

PSzOK czynny jest w każdą sobo-
tę, z wyjątkiem dni świątecznych,  

w godzinach od 10.00 do 18.00. 
warunkiem bezpłatnego oddania 
odpadów jest okazanie dokumen-
tu potwierdzającego zamieszkanie / 
zameldowanie na terenie gminy wią-
zowna lub aktualnego potwierdzenia 
płatności za śmieci. Transport i roz-
ładunek odpadów mieszkańcy zapew-
niają we własnym zakresie i na własny 

ODDAJ ODPADY BUDOWLANE DO PSZOK
Planują Państwo remont lub gruntowne sprzątanie? Od 1 lipca br. mieszkańcy naszej gminy mogą 
bezpłatnie w ciągu roku oddać z jednej posesji do 5m3 odpadów budowlanych do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

koszt. PSzOK zlokalizowany jest w 
woli Duckiej 70A na terenie będącym 
własnością PPHU Lekaro Jolanta za-
górska.

PSzOK przyjmuje odpady od miesz-
kańców przez cały rok. Należy jednak 
pamiętać, aby zdawane odpady były 
przekazywane w ilości i formie umoż-
liwiającej ich bezpieczny i swobodny 
rozładunek. Odpady powinne być po-

segregowane oraz właściwie zabez-
pieczone. Przypominamy, że żółty 
worek jest na plastik, niebieski - na 
papier i tekturę, zielony - na opakowa-
nia szklane, natomiast brązowy - na 
odpady zielone. Segregacja dotyczy 
również odpadów budowlanych, przy 
segregacji których należy rozgrani-
czyć szkło, beton, cegły, drewno, od-
pady PCV.                                     

anna boGucka

a.boGucka@WiazoWna.pl

Przypominamy, że informacje o bezdomnych, zgubionych lub znalezionych zwierzętach mogą Państwo 
przesyłać na adres j.kociszewska@wiazowna.pl lub na FB „Ochrona środowiska w Gminie Wiązowna”. W 
serwisie tuWiazowna.pl przygotowaliśmy też specjalne miejsce na ogłoszenia o pupilach.

 RedakcJa

tukontakt@WiazoWna.pl
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W zakręcie po modernizacji tzw. 
szosy mińskiej przez lata pro-

blemem były zbyt wąskie przepusty. 
Padające deszcze zwykle o tej porze 
roku powodowały podtopienia w tej 
części gminy. w zeszłym roku dzięki 
współpracy spółki wodnej z zakrętu, 
Gminy wiązowna i GDDKiA rozwią-
zano ten problem powiększając prze-
pusty. Po ostatnich ulewach tereny nie 
zostały podtopione co jest najlepszym 
dowodem na skuteczność działania 
spółek.

Dobrze działa także spółka z wiązow-
ny Kościelnej. Na przełomie czerwca 
i lipca bieżącego roku wykonała kon-
serwację rowu R-38 w wiązownie na 
długości ok. 700 m. Roboty objęły 
koszenie, wygrabianie i wycinkę krza-
ków. Po wielu latach zaniedbań koryto 
rowu nabrało właściwego wyglądu. 
Jak zapowiadają członkowie spół-

Spółki działają świetnie!
W majowym numerze informowaliśmy o działaniach spółek wodnych w naszej gminie. Siedem organi-
zacji z Góraszki, Izabeli i Michałówka, Majdanu, Wiązowny i Zakrętu pozyskuje dotacje i maksymalnie 
je wykorzystuje. 

ki, jest to dopiero początek działań. 
w tym roku spółka planuje pozy-
skanie dotacji z Gminy wiązowna 
oraz z wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
wodnej w warszawie i wykonanie 
kompleksowej modernizacji dolnego 
odcinka rowu R-38. Modernizacja 
ma obejmować: budowę umocnień, 
właściwe ukształtowanie dna oraz 
przebudowę zawyżonego przepustu. 
Im większa liczba członków spółki 

i pozyskanych składek, tym więk-
sze możliwości pozyskiwania dotacji  
i wykonywania dalszych robót.

Informacje o działaniu spółek oraz 
pomoc w założeniu kolejnej otrzy-
mają Państwo w wydziale Ochrony 
Środowiska, tel. 22 512 5 821, email: 
p.kazmierczak@wiazowna.pl
                                                       

iWona maRczyk

i.maRczyk@WiazoWna.pl

Rów R-38 w Wiązownie - po udrożnieniu

Rów R-38 w Wiązownie - przed podjęciem 
robót
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W zajęciach wzięło udział 560 
dzieci. Każdy turnus był zor-

ganizowany tak by dzieci mogły co-
dziennie doświadczyć czegoś nowe-
go. zależało nam na tym, by „wakacje 
blisko domu” były alternatywą dla 
tych, którzy z różnych powodów nie 
mogli wyjechać. Organizując półko-
lonie chcieliśmy też pomóc rodzicom, 
którzy z powodu służbowych obo-
wiązków musieli zostawić z dziećmi  
w domach.
 
Program „wakacji blisko domu” obfi-
tował w wycieczki, konkursy, warsz-
taty. Dzieci miały zorganizowane 
zajęcia integracyjne, sportowe, pla-
styczne, taneczne. Były w zoo, muze-
ach, kinach ale też w straży pożarnej, 
restauracji czy komendzie stołecznej 
policji. 

Udane „Wakacje blisko domu”
„Wakacje blisko domu” to pierwsza letnia akcja zorganizowana przez Gminę Wiązowna. Półkolonie 
odbywały się przez całe wakacje najpierw w szkołach potem w Gminnym Ośrodku Kultury i świetlicach 
wiejskich.

Tegoroczne „wakacje blisko domu” to 
początek tradycji, którą chcemy wpro-
wadzić na terenie Gminy wiązow-
na. Jesteśmy przekonani, że i szkoły  
i ośrodek kultury, i nauczyciele, i in-
struktorzy w wakacje mogą poświęcić 
trochę czasu swoim uczniom. Możemy 
też śmiało wykorzystywać budynki 
szkolne,  które w wakacje do tej pory 
stały puste. 
Doświadcze-
nia tego roku 
pozwolą nam 
jeszcze lepiej 
z o r g a n i z o -
wać tę akcję  
w 2017 roku. 

„wakacje bli-
sko domu” 
były finan-

sowane z budżetu Gminy wiązowna 
ok. 60 tys. zł. i z opłat ponoszonych 
przez rodziców (10 zł. za tygodniowy 
turnus). Jesteśmy przekonani, że to 
dobrze wydane pieniądze! 
                                                        

RedakcJa

tukontakt@WiazoWna.pl

Gościnna Izba Regionalna

W lipcu i sierpniu, w każdą so-
botę i czwartek Izbę Regio-

nalną odwiedzali turyści. O gościn-
ności tego miejsca świadczy fakt, że  
w gronie zainteresowanych znaleźli 

Drewniane okiennice, przechylony płotek i barwnie ukwiecony ogró-
dek zapraszają przejeżdżających przez Gliniankę. Wakacje to czas 
wycieczek rowerowych, wypraw pieszych i czas wolny dla najmłod-
szych, stąd pomysł, aby Izba była otwarta dla zwiedzających. 

się: przedszkolaki z Przedszkola „za-
bawny Kącik”, uczestnicy akcji „wa-
kacje blisko domu” i wakacyjnej akcji 
Otwockiego Centrum Kultury, Mińska 
Grupa Rowerowa, mieszkańcy okolic, 
podopieczni Domu Senior-wigor.

warsztaty kreatywno-plastyczne, 
przygotowane dla odwiedzających, 
tematyką nawiązywały do tradycji  
i ludowości. Przygotowano zielni-
ki, obrazki na szkle, kwiaty z bibuły, 
wycinanki kołbielskie, figurki z siana. 
Dziewczynki chętnie przymierzały 
kolorowe, pasiaste spódnice, chłop-
cy zaś interesowali się warsztatem 
do obróbki lnu. wizyta seniorów to 
odwrócenie ról, to my oprowadza-
jący uczyliśmy się od nich o historii  
i możliwościach poszczególnych eks-
ponatów. wakacyjne doświadczenie 

pokazuje, że warto odwiedzać gliniec-
ką drewnianą chałupę, która wciąż 
jeszcze ukrywa wiele niespodzianek. 
Dni otwarte w Izbie to projekt, który 
na pewno będzie kontynuowany także 
po wakacjach.                                 

paulina sokół

Gok@Gok-WiazoWna.pl
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Zaprosiliśmy dzieci do zabawy, 
która polegała na podjęciu de-

cyzji i zaplanowaniu wydawania na-
szych wspólnych pieniędzy. Dzieci 
miały za zadanie podzielić budżet 
Gminy wiązowna zgodnie z tym, co 
ich zdaniem jest najważniejsze i naj-
bardziej potrzebne. wynik jest dla nas 
dorosłych zaskakujący. Dzieci uznały, 
że najistotniejszym obszarem, w któ-
ry powinna inwestować gmina, jest 
sport. z punktu widzenia dorosłych 
to może zaskakiwać, ale… nas nie za-
skoczyło.

Samorząd Gminy wiązowna od po-
czątku tej kadencji uznaje, że wycho-

Najwięcej pieniędzy na sport
„Budżet widziany oczami dziecka” to akcja, którą zapoczątkowaliśmy na tegorocznym festynie WiązLo-
ve. Zależy nam na tym, by mieszkańcy naszej gminy od najmłodszych lat byli zaangażowani w życie spo-
łeczne. Wierzymy, że budowanie społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa, które rozumie potrzeby 
wspólnoty powinno się zacząć jak najwcześniej.

wanie fizyczne i sport są dla przyszło-
ści naszych dzieci niezwykle istotne. 
Dlatego też zwiększyliśmy wydatki na 
sport z 494 000 zł w 2015 r., do pra-
wie 530 000 w 2016 roku. wspieranie 
klubów sportowych i organizacji po-
zarządowych propagujących sport sta-
ło się jednym z naszych priorytetów. 
Już drugi raz w tym roku zorganizo-
waliśmy sportowe zawody międzysz-
kolne. Powołany został koordynator 
ds. sportu, którego zadaniem jest upo-
wszechnianie kultury fizycznej na te-
renie gminy. 

Od września dzieci z klas 1-3 dwóch 
szkół podstawowych na terenie gminy 

będą miały lekcje wychowania fizycz-
nego, których do tej pory nie było. Po-
prowadzą je nauczyciele wychowania 
fizycznego. Od 2017 roku dzieci z na-
szej gminy będą mogły też korzystać  
z pełnowymiarowej hali sportowej 
przy szkole w Malcanowie. Ta hala 
stanie się sportowym centrum gminy.

wyniki ankiety przeprowadzonej 
wśród najmłodszych mieszkańców 
gminy, w której pokazali, jak chcieli-
by podzielić nasz budżet, dostępne są 
w serwisie tuwiazowna.pl > Sport.
                                                       

RedakcJa

tukontakt@WiazoWna.pl
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Dał się poznać jako duszpasterz chętnie służący pomo-
cą i lubiący literaturę, zwłaszcza Stefana ŻEROM-

SKIEGO. Księdza Tadeusza odchodzącego na emeryturę 
żegnał arcybiskup Henryk HOSER, który wygłosił spe-

Pożegnanie ks. prałata Tadeusza Łakomca 
W niedzielę 7 sierpnia wiązowscy parafianie usłyszeli ostatnie ogłoszenia duszpasterskie wygłoszone 
przez ks. Tadeusza ŁAKOMCA. Podczas uroczystej mszy odbyło się pożegnanie proboszcza, który spę-
dził w wiązowskiej parafii 10 lat. 

cjalną homilię podsumowującą działalność proboszcza. 
wójt Janusz BUDNY z Przewodniczącą Rady Renatą 
FALIŃSKĄ wręczyli księdzu statuetkę Honorowy Oby-
watel Gminy wiązowna wraz z podziękowaniem za zaan-
gażowanie, z jakim włączał się we wszelkie uroczystości 
i sprawy lokalnej społeczności. z księdzem pożegnali się 
również radni, sołtysi, dyrektorzy jednostek i organizacje 
przykościelne.

Na mszę licznie przybyli mieszkańcy wiązowny i okolic. 
Na zakończenie uroczystości ksiądz Tadeusz ŁAKOMIEC 
wysłuchał dedykowanej mu pieśni i zaprosił wszystkich 
do odwiedzenia go w Otwocku, gdzie będzie teraz prze-
bywał. Każdy wychodzący z kościoła otrzymał obrazek – 
pamiątkę z okazji zakończenia przez ks. Tadeusza posługi 
kapłańskiej w parafii św. wojciecha w wiązownie.      

eWa cieślicka

e.cieslicka@WiazoWna.pl

Nabór drużyn 
We wrześniu 2016 r. – po raz pierwszy w gminie Wiązowna – wy-
startuje Wiązowska Liga Siódemek Piłkarskich. Mecze rozgrywa-
ne będą na boisku Orlik w Zakręcie (ul. Szkolna 11).
 

Rozgrywki odbywać się będą w kategoriach: open (bez 
ograniczeń wiekowych) – drużyny 6+1 (bramkarz), U-15 
(do 15 roku życia) – drużyny 6+1 (bramkarz), U-12 (do 
12 roku życia) – drużyny 6+1 (bramkarz), U-10 (do 10 
roku życia) – drużyny 6+1 (bramkarz) oraz U-7 (do 7 roku 
życia) – drużyny 4+1 (bramkarz).

zgłoszenia należy przesyłać do 25.08.2016 r. na adres 

Dzieci ze szkoły w Wiązownie przybyły pożegnać księdza
Licznie zgromadzeni mieszkańcy, samorządowcy i przedsta-
wiciele organizacji żegnają księdza Prałata

Na pierwszym planie biskup Henryk Hoser i Prałat Tadeusz 
Łakomiec w czasie uroczystości

mailowy: wilis@vp.pl. zgłoszenie ma zawierać: nazwę dru-
żyny, skład osobowy (max. 14 osób), wyznaczonego kapita-
na zespołu z numerem kontaktowym oraz adresem e-mail. 
Szczegółowych informacji udziela Jacek Skwara – Lokalny 
Animator Sportu (tel. 518 393 675).

                                                                                 
michał białek

m.bialek@WiazoWna.pl
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Jakie ma Pani plany na rozwój bi-
blioteki?

Pragnę kontynuować dzieło Hanny 
KOBzY, wieloletniej dyrektor bi-
blioteki w promowaniu i upowszech-
nianiu czytelnictwa w naszej gminie. 
zamierzam rozwijać sprawdzone for-
my działalności kulturalnej biblioteki, 
marzą mi się zatem spektakle teatralne, 
zajęcia edukacyjne, spotkania autor-
skie na większą skalę niż dotychczas. 
Chciałabym, żeby to były miejsca,  
w których można się spotkać z kulturą, 
niemal jej dotknąć. ważnym elemen-
tem promocji biblioteki 
jest wyjście na zewnątrz 
i zainteresowanie swo-
ją ofertą możliwie jak 
największą liczbę po-
tencjalnych użytkowni-
ków.
 
Biblioteki teraz często 
angażują się w ogólno-
polskie akcje…
 
To pozwala współpra-
cować z ludźmi z całego 
kraju. Daje możliwość 
wymiany doświadczeń, 
wiedzy. Partnerstwo 
czy współpraca bardzo 
rozwijają i pracowni-
ków bibliotek, i tych, 
którzy w tych - jak to 
się teraz mówi - pro-
jektach biorą udział. 
Będziemy włączać się 
w różnego rodzaju ak-
cje ogólnopolskie, żeby 
podnieść rangę naszych 
wydarzeń. w czerwcu 
byliśmy uczestnikami II 

Wychodzimy do czytelników
Od 1 czerwca Biblioteką Publiczną Gminy Wiązowna zarządza Ma-
rzena KOPKA – dotychczas pracownik duchnowskiej filii biblioteki. 
Pierwsze poważne zadanie za nią – sprawy kadrowo – księgowe prze-
kazała do Oświaty Gminnej, które stało się centrum usług wspólnych 
lokalnej administracji. Teraz pracuje nad budowaniem zespołu i wy-
daniem książki o gminie. O pracy w bibliotece i misji współczesnej 
instytucji kultury rozmawia z nią Lidia PIOTROWSKA.

Marzena KOPKA - z wykształ-
cenia menadżer kultury, z zawo-
du bibliotekarka. Niepoprawna 
optymistka, twardo stąpająca 
po ziemi. Od ponad trzech lat 
kierownik filii biblioteki w Duch-
nowie. Od 1 czerwca pełni obo-
wiązki dyrektora Biblioteki Pu-
blicznej Gminy Wiązowna.

Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. włą-
czamy się  w akcję Narodowego Czy-
tania. Tegoroczna lektura to powieść 
Henryka SIENKIEwICzA „Quo va-
dis”. 

Ma Pani pomysł na współpracę ze 
szkołami, z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury?

Nie wyobrażam sobie działania bi-
blioteki bez tej współpracy! I szkoły,  
i GOK, i przedszkola,  i biblioteka  - to 
musi działać jak jeden organizm. Mu-
simy się uzupełniać, wspierać i przede 

wszystkim współpracować, 
bo tylko tak możemy zorgani-
zować na prawdę duże i waż-
ne wydarzenia. Pamiętamy 
również o seniorach w naszej 
gminie, z którymi już nawią-
zaliśmy współpracę. wiesława 
SzYMBORSKA powiedziała 
kiedyś, że „Czytanie to naj-
piękniejsza zabawa, jaką sobie 
ludzkość wymyśliła”. Chcieli-
byśmy tej zabawy dostarczać 
jak najwięcej naszym miesz-
kańcom!

I tego życzymy Pani w przy-
szłości!

Dziękuję. zapraszam do bi-
blioteki, nie tylko po książki. 
zachęcam do udziału w wy-
darzeniach, które organizuje-
my: w spotkaniach autorskich, 
akcjach ogólnopolskich czy 
piknikach z książką, organi-
zowanych podczas gminnych 
wydarzeń.                           

lidia piotRoWska

l.piotRoWska@WiazoWna.pl

Dzieci - to na nich skupiona jest uwaga Marzeny Kopki, która 
twierdzi, że miłość do książki rodzi się właśnie w dzieciństwie
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Zwiedzający obejrzeli ekspo-
naty związane z obróbką lnu, 

poznali różnice między kołowrot-
kiem a wrzecionem, dowiedzieli się 
o polskich tradycjach, takich jak: 
zdobienie domostw wycinankami, 
robienie pająków, palm i wieńców 
dożynkowych. wysłuchali krót-
kiej opowieści o obchodzonych  
w Polsce świętach oraz przesądach  
i zwyczajach. Goście byli bardzo za-
interesowani polską kulturą, chętnie 
szukali podobieństw i różnic między 
kulturami naszego i ich narodu. 

Kolejnym punktem programu były warsztaty tradycyjnego zdobienia pierników. Prace przebiegały pod czujnym okiem Anny 
NIEDŹwIEDzKIEJ – JĘDRzEJEwSKIEJ oraz jej córki, Kasi. Na zakończenie goście otrzymali upominki od Alicji MA-
TUSzEwSKIEJ – skarbnika gminy, która tego dnia reprezentowała nasz samorząd.                                                     

RedakcJa

tukontakt@WiazoWna.pl

Amerykanie w Gliniance
Od 4 lat w Powiatowym MDK w czasie wakacji odbywa się obóz polsko – amerykański. Goście z USA 
uczą młodzież języka angielskiego w praktyce, a w czasie wolnym zwiedzają okolice. W tym roku byli  
i u nas – w Izbie Regionalnej w Gliniance.

Gminna Biblioteka Publiczna poleca...
S w i e t l a n a 
Aleksijewicz 
„Wojna nie 
ma w sobie nic 
z kobiety”  
wielka bia-
łoruska re-
p o r t e r k a , 
S w i e t ł a n a 
Aleksijewicz, 
jedna z naj-
wybitniejszych dziennikarek Europy, 
na miarę Oriany Falacci, zapisała woj-
nę kobiet. w drugiej wojnie światowej 
bowiem walczyły przeciw Niemcom 
hitlerowskim kobiety rosyjskie, bia-
łoruskie, ukraińskie. z bronią w ręku. 
Strzelając, rzucając granatami, wysa-
dzając. Jako żołnierze pierwszej linii, 
jako zwiad, jako dywersantki. A więc 
zabijając i same ginąc. w 2011 r. zosta-
ła nagrodzona Literacką Nagrodą Europy 
Środkowej Angelis.
Książka dostępna w bibliotece w wiązow-
nie. 

H e n r y k  
Gołębiewski 
„Zygzakiem 
przez życie” 
Henryk Go-
ł ę b i e w s k i 
szczerze i 
bez ogródek 
o p o w i a d a 
o swoim 
wyjątkowo 
barwnym, ale czasem także czarno 
- białym życiu. w latach siedemdzie-
siątych był gwiazdą seriali dziecięcych 
(„wakacje z duchami”, „Podróż za je-
den uśmiech”, „Stawiam na Tolka Ba-
nana”), potem zniknął nagle z ekranu, 
aby powrócić po dwudziestu latach 
kultową rolą Ediego w filmie pod tym 
samym tytułem. Biografia skrzy się 
anegdotami z planów filmowych, uka-
zuje przygody człowieka, który mimo 
wielkiej popularności zachował wy-
jątkową skromność. Książka dostępna  
w bibliotece w Gliniance.

Mary Berg „Pa-
miętnik Mary 
Berg: relacja o 
dorastaniu w 
warszawskim  
getcie” 
10 październi-
ka 1939 roku, 
w dniu swoich 
piętnastych uro-
dzin, Mary Berg 
przystępuje do spisywania pamiętnika. 
Jeszcze nie wie, że zanim zapełni dwa-
naście małych notesów, przyjdzie jej wy-
cierpieć cztery lata terroru i zanotować 
sugestywne szczegóły niektórych z naj-
ważniejszych wydarzeń XX w. Opisuje 
życie w getcie warszawskim: nędzarzy  
i nuworyszy, niewolniczą pracę i deporta-
cje; a będąc już w obozie Vittel - heroizm 
bojowników ruchu oporu, którzy powsta-
li przeciwko uciskowi. Książka dostępna 
w bibliotece w Duchnowie.               

teResa napeRty

czytelnikW@Wp.pl
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Będzie się działo...
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24
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18
września

Nowy rok szkolny w GOK

godz. 11.00 Sala wi-
dowiskowa GOK 
Wiązowna, ul. Ko-
ścielna 41
Narodowe Czytanie 

„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.
Do udziału zaproszono  władze  gmi-
ny, uczniów, Stowarzyszenie Senio-
rów „Bądźmy Razem”, członków 
wiązowskiego Teatru  Muzycznego, 
kółko  teatralne działające przy szkole  
w Gliniance.
wstęp wolny!

godz. 14.00 Plac 
sportowy przy 
ul. Mazowieckiej
Dożynki Gminne 
w Rzakcie  

w programie m.in. uroczysty korowód 
z wieńcami, uroczystości obrzędowe – 
Koło Gospodyń wiejskich z Glinian-
ki, tańce ludowe, wręczenie nagród 
za najpiękniejszy wieniec, koncert ze-
społu Świdermajer Orkiestra, koncer-
ty zespołów Stauros, Łobuzy („Ona 
czuje we mnie piniądz”), zabawa ta-
neczna z zespołem Nemesis.

Prelekcja na temat 
życia i twórczości  H. 
Sienkiewicza z okazji 
Roku Sienkiewicza
godz. 8.30 Biblioteka 

w wiązownie, ul. Kościelna 41
godz. 11.00 Biblioteka w Gliniance, 
ul. Napoleońska 46
godz. 12.00 Biblioteka w Duchno-
wie, ul. wspólna 157

godz. 10.00
Akcja społeczna 
sprzątania brzegów 
Mieni
zbiórka przy mostku 

na Mieni na ul. Kościelnej w wią-
zownie.

godz. 15.00
Piknik sołecki  
w Kopkach

godz. 14.00
Piknik sołecki w Góraszce, ul. 
Mickiewicza 36A (przy świetlicy). 
wydarzenia finansowane z funduszu 
sołeckiego na 2016 r.

godz. 14.00
Sójka Gliniecka
Izba Regionalna 
w Gliniance, 
ul. Napoleońska 36

godz. 8.00-14.00 
Dzień otwarty 
w Urzędzie Gminy 
Wiązownie, ul. Lubel-
ska 59

i Zakładzie Wodociągów i Kanali-
zacji w Wiązownie, ul. Boryszew-
ska 2. w tym dniu można załatwić 
wszystkie sprawy jak w dni powsze-
dnie. Czynny będzie również Bank 
Spółdzielczy w wiązownie.

godz.17.00

Spotkanie Klubu 
Czytających Rodzin- 
czytanie bajek

Biblioteka w Duchnowie, ul. wspól-
na 157

Zapraszamy
na V edycj  

Narodowego Czytania
godz. 11:00 

sala widowiskowa GOK
Wi zowna ul. Ko cielna 41

Zajęcia są zróżnicowane tema-
tycznie: plastyka, ceramika, ry-

sunek i malarstwo, rzeźbiarstwo i 
modelatorstwo, batik, rękodzieło, 
fotografia, harcerstwo, zajęcia rucho-
wo – usprawniające, zumba, Aerobik, 
zajęcia teatralno -  aktorskie, taniec 
nowoczesny i inne. Cena 20zł/miesiąc 
na pewno zachęca.  Dodatkowo nauka 
gry na gitarze, saksofonie, klarnecie, 
akordeonie, pianinie (25zł/lekcja), na-
uka śpiewu i emisji głosu. 
w tym roku szkolnym zostaną wpro-

wadzone liczne warsztaty tematyczne 
jedno, dwu i kilkudniowe np.: deco-
upage, wikliniarstwo, garncarstwo, 
kreatywne przetwórstwo z palet, 
warsztaty dla mam z malutkimi dzieć-
mi i inne. zajęcia prowadzimy dla 
dzieci od 4 roku, dla młodzieży i dla 
dorosłych. Szczegółowe informacje 
na stronie www.gok-wiazowna.pl, na 
naszym funpage na Facebooku,  oraz 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Kul-
tury w wiązownie.                         

miRella ŻuRaWska

Gok@Gok-WiazoWna.pl

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na zajęcia prowadzone w filii  
w Wiązownie, w Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczew-
skiej oraz w świetlicach. 
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