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Gmina Wiązowna 
– Mazowiecką Gminą Roku 

Statuetka „Orzeł Polskiego Samo-
rządu” – nagroda plebiscytu jest 

potwierdzeniem sukcesu, a zarazem 
inspiracją i wzorem dla innych. Na-
grodzeni tytułem i statuetką „Orła 
Polskiego Samorządu” wyznaczają 
najwyższe standardy, są symbolem 
rozwoju oraz efektywności w zarzą-
dzaniu w regionie, a także wykazują 
otwartość i przychylność we współ-
pracy z inwestorami i przedsiębior-
cami. Jest to plebiscyt realizowany w 
ramach Ogólnopolskiego Programu 
Promocji Regionów SAMORZĄDO-
WA MARKA ROKU już od kilkuna-
stu lat.

Patronat nad tym konkursem spra-
wują m.in. Ministerstwo Infrastruk-
tury i Rozwoju oraz Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości, a orga-
nizatorami są Ogólnopolska Federa-
cja Przedsiębiorców i Pracodawców, 
Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, 
Przemysłu i Usług oraz Europa 2000 
Consulting Sp. z o. o.

Gmina Wiązowna otrzymała tytuł Mazowieckiej Gminy Roku 2016 w Ogólnopolskim plebiscycie pod na-
zwą Orły Polskiego Samorządu, zajmując pierwsze miejsce w kategorii gmin wiejskich na Mazowszu.

Nagrody wręczone zo-
stały w warszawskim 
Hotelu Gromada 30 
września 2016 r. Uroczy-
stość w znakomity spo-
sób poprowadzili Dorota 
GARDIAS oraz Piotr 
GĄSOWSKI. Zgroma-
dzonych gości powitał 
gospodarz wieczoru Ro-
bert SKŁADOWSKI – 
Prezes Ogólnopolskiej 

Federacji Przedsiębiorców i Praco-
dawców Przedsiębiorcy.pl

Wydarzeniem promującym polskie 
marki oraz regiony były Targi Polish 
Brands Expo, którym przyświecało 
hasło: „Made in Poland – znaczy ja-
kość”, na których Gmina Wiązowna 
wystawiła stoisko promocyjne prezen-
tując dokonania oraz nasz potencjał.
                                                       

Lidia Piotrowska

L.Piotrowska@wiazowna.PL

Prezes Jacek Piechota przekazuje nagrodę na ręce z-cy wójta Tomasza Kostyry

Stoisko promocyjne gminy

Laureaci nagrody „Orzeł Polskiego Samorządu”

Nagroda dla gminy
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SAMORZĄD

OSP szuka wspomnień
2017 r. to rok jubileuszowy dla dwóch jednostek 
OSP: w Gliniance i w Wiązownie. Z tej okazji, 
oprócz uroczystych obchodów, zaplanowanych na 
10.06.2017 r. (OSP Wiązowna) i 27.08.2017 r. (OSP 
Glinianka), przewidziano całoroczne atrakcje, 
m.in. wystawy, publikacje okolicznościowe i spo-
tkania ze strażakami.

Prosimy o przekazywanie 
lub wypożyczanie mate-

riałów związanych z historią 
straży pożarnej: zdjęć, infor-
macji prasowych, wspomnień 
itp. Wszystkie te zostaną zdi-
gitalizowane i zaprezentowa-
ne w ramach organizowanych 
obchodów 100-lecia straży.

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

redakcja

tukontakt@wiazowna.PL

Prawnik pomoże! 

Od niemal dwóch lat nasz 
prawnik udziela bezpłatnych 

porad mieszkańcom gminy. Te-
raz rozszerzamy ten program. Od 

tego numeru „Powiązań” porady prawnika także  
w naszym miesięczniku. Czytaj więcej na stronie 10.
                                                                                         

redakcja

tukontakt@wiazowna.PL

ukończyłeś 65 lat, odbierz

Zapraszamy seniorów i ich przedstawi-
cieli, którzy chcą działać na rzecz osób 
starszych do Rady Seniorów Gminy Wią-
zowna. Zależy nam na wzmocnieniu udzia-
łu seniorów w życiu naszej społeczności  
i wykorzystaniu ich wiedzy i doświadcze-
nia. Na zgłoszenia czekamy do 7 listopada. 
Szczegółowych informacji udziela Lidia 
Piotrowska, pok. 210, tel. 22 512 58 30,  
e-mail l.piotrowska@wiazowna.pl            
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Jak wyobraża Pan sobie współpracę 
pomiędzy naszymi gminami?

Pierwsze i chyba najważniejsze pole 
tej współpracy to edukacja. Następ-
nie planujemy rozpocząć współpracę 
w strefie kulturalnej, głównie poprzez 
wymianę doświadczeń, ale też uczest-
nicząc i obserwując sposób organiza-
cji różnych wydarzeń, jak np. festiwa-
le. Wyobrażam sobie, że współpraca  
w zakresie kultury obejmować też 
będzie gościnne występy grup arty-
stycznych, tak by mieszkańcy obu 
gmin mogli zapoznać się wzajemnie 
ze swoją twórczością.

Myśli Pan, że partnerstwo pomiędzy 
naszymi gminami może przynieść wy-
mierne, konkretne korzyści?

Zdecydowanie tak. To przekonanie 
opieram przede wszystkim na do-
świadczeniach wyniesionych z wcze-
śniejszych porozumień dotyczących 
współpracy z innymi partnerami. Nie-
zwykle ważnym elementem naszego 
partnerstwa będzie wymiana praktyk 
w zakresie współpracy z przedsiębior-
cami i organizacjami.

Co Pana zdaniem jest najsilniejszą 
stroną gminy Rundale? Co warto na-
śladować?

Polsko-łotewska współpraca
Dzieli nas ponad 600 km, różnice językowe i kulturowe. Mamy różne doświadczenia i różne sposoby na 
rozwiązywanie lokalnych problemów. I te różnice właśnie sprawiają, że wizyta łotewskich samorządow-
ców w Wiązownie była tak interesująca. Nasi goście byli u nas od 28 września do 1 października. 
O współpracy samorządu Wiązowny i Rundale z Aivarsem OKMANISEM – Przewodniczącym Regionu 
Rundale rozmawiała Anna WOLAK.

Nasze gminy są podobne do siebie  
w wielu aspektach. Dlatego chciał-
bym, żebyście to Wy ocenili, co jest 
naszą najsilniejszą stroną. Ocenili 
i wykorzystali, przenieśli na wła-
sny grunt. Wierzę, że nasza przyszła 
współpraca pozwoli nam nauczyć się 
wiele od siebie nawzajem. Przejąć 
te pomysły i sposoby ich realizacji, 
które są najważniejsze i najistotniej-
sze dla rozwoju naszych gmin. Za 
przykład mogę tu podać wspomniane 
wcześniej wsparcie rozwoju biznesu  
w gminie Wiązowna, ale też innych 
aktywności ważnych dla obu społe-
czeństw.

Jakie doświadczenia chciałby Pan od 
nas zabrać do siebie? O czym opowie 
Pan swoim mieszkańcom po powrocie?

Po pierwsze rozwiązania dotyczące 
współpracy z lokalnymi przedsiębior-
cami i organizacjami. Uważam, że do-
świadczenia gminy Wiązowna w tym 
zakresie są godne zainteresowania,  
a pomysły, jakie w tej dziedzinie reali-
zujecie, mogą z sukcesem zostać zre-
alizowane także i u nas. Dlatego warto 
z tego skorzystać.

Po drugie planowanie rozwoju prze-
strzennego gminy, które pozwala roz-
wijać, ulepszać i chronić przestrzeń 

oraz zaspokajać potrzeby mieszkań-
ców i przedsiębiorców. Działania 
podejmowane w tym zakresie muszą 
godzić interesy różnych osób i insty-
tucji, muszą też uwzględniać środowi-
sko naturalne i jego ochronę. Dlatego 
ważna jest tu systematyczność, którą 
miałem okazję zaobserwować przy 
okazji wizyty w Urzędzie Gminy.

Zwiedził Pan nie tylko gminę Wiązow-
na, ale i inne miejsca Polski. Jakie 
różnice kulturowe zrobiły na Panu 
największe wrażenie? Które miejsca 
zapadły najbardziej w pamięci?

Nie jestem w stanie wybrać jednego. 
Każde z miejsc, które odwiedziłem 
jest unikalne, ma coś wyjątkowego  
w sobie. Ciężko to ująć, ale najbar-
dziej odpowiednie będzie tu określe-
nie „unikalne piękno”, czyli zespół 
cech charakterystycznych tylko dla 
jednej, konkretnej miejscowości. Ta 
unikalność powstaje dzięki mieszkań-
com, to dzięki nim dana miejscowość 
jest taka, a nie inna.
                                                         

anna woLak

a.woLak@wiazowna.PL

Przewodniczący Regionu Rundale 
Aivars Okmanis

Podpisanie umowy
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Podczas wizyty w urzędzie gminy wójt zapoznał 
zebranych z najważniejszymi inwestycjami 

realizowanymi na terenie gminy, omówił również 
plany na przyszłość. Następnie goście odwiedzili: 
Szkołę Podstawową w Malcanowie, Izbę Regional-
ną w Gliniance, Oczyszczalnię Ścieków w Emo-
wie. Byli z wizytą w Radiówku u podopiecznych 
biorących udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej 
przy Stowarzyszeniu „Jesteśmy!” oraz w Środowi-
skowym Domu Samopomocy i Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej.

Ostatnim punktem wizyty było uroczyste podpisa-
nie umowy o współpracy (uchwała o współpracy 
partnerskiej pomiędzy Gminą Wiązowna a Gminą 
Rundale została podjęta podczas XXVI sesji rady 
28 czerwca). Umowę podpisali wójt Janusz BUD-
NY oraz Przewodniczący Regionu Rundale Aivars 
OKMANIS. Dzięki niej będziemy umacniali kon-
takty w dziedzinach edukacji, kultury, sportu, go-
spodarki, rozpoczęte przez Gimnazjum z Oddziała-
mi Dwujęzycznymi w Gliniance.                       

redakcja

tukontakt@wiazowna.PL

Wizyta delegacji z Łotwy
Wśród wielu oficjalnych spotkań był także czas na zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym naszego 
kraju. Delegacja zwiedziła królewskie miasto Kraków. 

Z wizytą w Krakowie

Gości zachwyciła malcanowska szkoła
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Sesje Rady w Gliniance
i w Wiązownie 

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

Boryszew:
Projektowanie budowy drogi nr 2703W 
pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego – 
zadanie zakończone

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. Pił-
sudskiego – pomoc finansowa dla Powiatu 
Otwockiego - zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej - trwa realizacja 
zadania, termin realizacji do 31.11.2016 r.     

Duchnów:
Budowa kanalizacji sanitarnej - faza pro-
jektowa

Budowa sieci wodociągowej ul. Werbeny  
i ul. Puchacza  - zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej ul. Dłuska -  
trwa realizacja zadania, uzyskano pozwolenie 
na budowę

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

Projektowanie oświetlenia ul. Pęclińskiej - za-
warto umowę z projektantem

Projekt i budowa 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.

Budowa sieci wodociągowej w dz. nr ew. 406/3, 
270/4 - faza projektowo-przygotowawcza

Dziechciniec:
Projekt oświetlenia ul. Dworskiej - zawarto 
umowę z projektantem

Projekt oświetlenia ul. Miodowej - zawarto 
umowę z projektantem

Budowa oświetlenia ul. Olchowej - zawarto 
umowę z projektantem 

Wykup sieci wodociągowej w ul. Bukowej – 
zadanie zakończone 
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Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna

122.XXIX.2016 zmian w Uchwale Nr 157.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015 
roku - Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2016 rok, z późn. zm.,

123.XXIX.2016 zmian w Uchwale Nr 156.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015 
r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2016 - 2029, 
z późn. zm.

124.XXIX.2016 zmiany Uchwały Nr 90.XXV.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 maja 2016 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 8 Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna

125.XXIX.2016 przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
lata 2017 - 2022”

126.XXIX.2016 przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

127.XXIX.2016 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na 
realizację zadania dotyczącego finansowania przez Gminę Wiązowna dodatkowego 
etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku w 2016 roku

128.XXIX.2016 zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu 
płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

129.XXIX.2016 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym 
Izabela

130.XXIX.2016 nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną, położoną w obrębie geodezyjnym 
Czarnówka

131.XXX.2016 przystąpienie do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016 
- 2026

132.XXX.2016 określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji  
w Gminie Wiązowna

Na dwóch kolejnych sesjach (27.09 i 10.10) radni podjęli 11 uchwał. 
Najważniejsze decyzje to uchwała w sprawie możliwości dokonywa-
nia opłat za pomocą kart płatniczych w Urzędzie Gminy oraz przy-
stąpienie do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna 
na lata 2016 – 2026. Oto wykaz uchwał w sprawach.

Zmiany w studium
W odpowiedzi na wniosek Agen-
cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
radni powiększyli teren zamknięty  
w Emowie oraz na wniosek miesz-
kańców wykreślili ze zmiany studium 
obszar w Woli Duckiej, który propo-
nowano przeznaczyć pod usługi.

Programy współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi
Rada uchwaliła dwa programy 
współpracy z organizacjami poza-
rządowymi, które wcześniej zostały 
poddane konsultacjom społecznym. 

Pierwszym programem jest wielolet-
ni program na lata 2017 – 2022, który 
przede wszystkim daje organizacjom 
poczucie stabilności i niezmienności 
dzięki opracowaniu długoletnich za-
sad i form współpracy. Drugim jest 
program jednoroczny, który rada ma 
obowiązek podejmować każdego 
roku, określając w nim priorytetowe 
zadania na dany rok oraz wysokość 
środków planowanych na realizację 
programu w danym roku. Doku-
ment ten jest kontynuacją działań 
zapoczątkowanych w tym roku. Oba 
programy są aktami regulującymi 
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Emów:
Budowa sieci wodociągowej - zadanie 
zakończone 

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 
31.11.2016 r.

Projekt oświetlenia ul. Wiązowskiej - zawarto 
umowę z projektantem 

Projektowanie kanalizacji sanitarnej w ul. 
Sosnowej i Gołębiej - zadanie zakończone

Projektowanie kanalizacji sanitarnej w ul. 
Runa Leśnego/Jagód - trwa realizacja zadania

Zagospodarowanie terenu działki gminnej - 
trwa realizacja zadania     

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 - zadanie 
zakończone

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

Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. 
Sosnowej - zadanie zakończone 

Budowa sieci wodociągowej ul. Wesoła - faza 
projektowa

Konserwacja rowu gminnego G i G-2 na łącz-
nej długości 2,5 km - trwa realizacja zadania 

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  - wykonano 
ogrodzenie terenu wokół świetlicy 

Izabela:
Budowa sieci wodociągowej ul. Dębów - trwa 
realizacja zadania

Budowa świetlicy wiejskiej - trwa realizacja 
zadania

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

współpracę gminy z trzecim sekto-
rem.

Pomoc finansowa dla powiatu
Rada wyraziła zgodę na przekaza-
nie dotacji w wysokości 7500,00 zł 
na realizację bieżących wydatków  
w Wydziale Komunikacji i Trans-
portu Starostwa Otwockiego, w tym 
na wynagrodzenia ich pracowników. 
Dotacja ma za zadanie polepszyć 
obsługę firm leasingowych z naszej 
gminy przy rejestracji samochodów. 
Na 2016 rok zostały ustalone mini-
malne stawki podatkowe od środków 
transportowych, dzięki czemu poja-
wiły się na terenie naszej gminy nowe 
firmy. Takie stawki planujemy utrzy-
mać również w latach następnych. 
Zakładamy, że firm będzie przybywać  
i w rezultacie będziemy mieć większe 
wpływy z tego podatku. 

Płatności kartą w urzędzie
Wychodząc naprzeciw mieszkańcom 
podjęta została uchwała o możliwo-
ści dokonywania płatności drogą 
elektroniczną za pośrednictwem kart 
płatniczych. Od listopada udostęp-
niony zostanie terminal płatniczy  
w Biurze Obsługi Mieszkańca, gdzie 
będzie można uiścić należności za 
podatek, śmieci oraz opłaty skarbo-
we i za zaświadczenia. 
Nowe ulice w Izabeli i Czarnówce
Na wniosek mieszkańców nadano 
drodze prywatnej nazwę ul. Arty-
styczna w Izabeli oraz drodze pu-
blicznej nazwę ul. Złotej Jesieni  
w Czarnówce. Celem nadania nazw 
jest uporządkowanie numeracji po-

rządkowej dla istniejącej i przyszłej 
zabudowy. Po publikacji uchwały  
w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Mazowieckiego pracow-
nicy Wydziału Ochrony Środowiska 
wyślą do mieszkańców tych ulic 
zawiadomienia o zmianie adresu. 
Więcej informacji udziela Paulina 
Żurawska, e-mail: p.zurawska@wia-
zowna.pl, tel. 22 512 58 22.

Program rewitalizacji 
Radni podjęli uchwałę w sprawie 
opracowania Programu Rewitaliza-
cji Gminy Wiązowna na lata 2016 
– 2026. Program przyczyni się pod-
jęcia działań w zakresie rewitalizacji 
zdegradowanych społecznie, eko-
nomicznie i przestrzennie obszarów 
oraz w okresie ubiegania się gminy 
o dofinansowanie ze środków unij-
nych realizacji przedsięwzięć bę-
dących zadaniami własnymi gminy  
w nowej perspektywie finansowej na 
lata 2014 – 2020.

Komitet Rewitalizacji Gminy Wią-
zowna
Proces tworzenia Gminnego Pro-
gramu Rewitalizacji wymaga ko-
ordynacji działań na każdym etapie 
rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji 
stanowi forum współpracy i dialogu 
mieszkańców z gminą w sprawach 
dotyczących przygotowania, prowa-
dzenia i oceny rewitalizacji oraz peł-
ni funkcję opiniodawczo – doradczą 
wójta.

Najlepsi w powiecie
Na sesji w gimnazjum w Gliniance 

Gościnne gimnazjum w Gliniance
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Budowa sieci wodociągowej ul. Modra - faza 
projektowo- przygotowawcza

Budowa sieci wodociągowej dz. nr ew. 83/15 
- faza projektowa

Konserwacja rowu M-8 przez Spółkę Wodną 
Izabela - Michałówek z dotacji gminnej - trwa 
realizacja zadania

Kąck:
Projekt oświetlenia ul. Majowej/ Sosnowej - 
zawarto umowę z projektantem   

Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej - 
projekt - zadanie zakończone

Kopki:
Budowa ul. Jeździeckiej - trwa real. zadania 

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

Projekt oświetlenia ul. Nad Świdrem  
i ul. Radosnej - trwają prace projektowe

Zagospodarowanie działki gminnej - trwa 
realizacja zadania

Kruszówiec:
Budowa oświetlenia drogi gminnej 270842 W 
(Glinianka – Kruszówiec) - zawarto umowę  
z projektantem

Modernizacja drogi powiatowej nr 2712W 
- pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego - 
trwa realizacja zadania

Lipowo:
Projektowanie budowy ul. Wypoczynkowej - 
zadanie zakończone

Rozbudowa infrastruktury sportowej (boisko 
KS Glinianka) -  trwa realizacja zadania

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu dz. 
147 - zadanie zakończone

Zakup i montaż przepływomierzy elektro-
magnetycznych na SUW Lipowo - zadanie 
zakończone  

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

Budowa kanalizacji sanitarnej – wschodnia 
część miejscowości - prace projekt.w toku   

Projekt oświetlenia ul. Przyleśnej - zawarto 
umowę z projektantem

Projekt i budowa oświetlenia ul. Słonecznej 
- trwa realizacja zadania, termin realizacji 
27.12.2016 r. 

Remont dróg gminnych znajdujących się w 
sołectwie - trwa realizacja zadania, termin 
realizacji 31.10.2016 r.

Stan zaawansowania
inwestycji
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były też uroczyste chwile za sprawą 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gli-
niance, która zajęła I miejsce w kwa-
lifikacji chłopców grupy wiekowej 
12-15 lat w Zawodach Sportowo-Po-
żarniczych Ochotniczych Straży Po-
żarnych Powiatu Otwockiego. Z rąk 
wójta Janusza BUDNEGO i prze-
wodniczącej rady Renaty FALIŃ-
SKIEJ młodzi druhowie: Bartłomiej 
GRZELAK, Radosław GRZELAK, 
Jakub LECHNIK, Igor STAŃ-
CZAK, Dawid SZCZĘSNY, Jakub 
URBAŃSKI, Krystian KUSAK 
odebrali gratulacje za pasję, zaan-
gażowanie i działalność na rzecz na-
szych mieszkańców i naszej gminy.  
W przyszłości to nasi młodzi druho-

wie będą stanowić solidny fundament 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Podziękowania za przygotowanie 
chłopców do zawodów otrzymali: 
Prezes Zarządu OSP Glinianka Dh 
Artur GNIADEK, Naczelnik Dh 
Sylwester SZCZĘSNY, Z-ca Naczel-
nika Dh Karol CACKO. 

Organizatorem zawodów byli: Ko-
menda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Otwocku, Po-
wiat Otwocki oraz Stowarzyszenie 
Zespół Ludowy „Kątowiaki”. Gmi-
nę Wiązowna reprezentowały OSP 
Wiązowna, OSP Glinianka oraz OSP 
Malcanów.                                    

Paula Woźnica

P.woznica@wiazowna.PL

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza i kierownictwo OSP Glinianka

Sesja Rady Gminy
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Modernizacja drogi nr 2701W (Majdan - Izabela 
- Michałówek - Duchnów) - pomoc rzeczowa i 
finansowa dla Powiatu Otwockiego - trwa reali-
zacja zadania, termin realizacji grudzień 2016 r.

Projekt świetlicy wiejskiej - trwają prace 
projektowe

Konserwacja rowu M-8, M-5, M-7 przez 
Spółkę Wodną Majdan z dotacji gminnej - 
trwa realizacja zadania

Malcanów:
Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż 
ul. Mazowieckiej - trwa realizacja zadania, 
termin realizacji grudzień 2016. 

Projektowanie budowy ul. Podleśnej - zadanie 
zakończone

Projektowanie budowy ul. Żwirowej - zadanie 
zakończone

Projekt oświetlenia ul. Granicznej - zawarto 
umowę z projektantem

Projekt oświetlenia ul. Letniej - zawarto 
umowę z projektantem

Projekt oświetlenia ul. Żwirowej - zawarto 
umowę z projektantem

Szkoła Podstawowa - modernizacja i rozbudowa 
- zakończono II etap, trwa realizacja III etapu 

Zagospodarowanie terenu działki 211 - zada-
nie zakończone  

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

Konserwacja rowu M-8 przez Spółkę Wodną 
Izabela – Michałówek z dotacji gminnej - 50 
% trwa realizacja zadania

Osiedle Parkowe:
Modernizacja przedszkola - zadanie zakoń-
czone

Wykonanie nakładki na drodze wewnętrznej 
na terenie osiedla - zadanie zakończone  

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

Modernizacja ul. Radosnej - pomoc rzeczowa 
dla Powiatu Otwockiego - zadanie zakoń-
czone

Zagospodarowanie działki gminnej - trwają 
prace projektowe, wykonano ogrodzenie 
działki  

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

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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Fundusz sołecki to nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim demokratyczny 
proces podejmowania decyzji, w którym bezpośrednio uczestniczą miesz-

kańcy sołectw, na równych prawach. To jedyne globalne rozwiązanie w Polsce, 
w ramach którego o części budżetu gminy decydują bezpośrednio mieszkań-
cy. Dzięki niemu ich problemy są bardziej słyszalne, a mieszkańcy są bardziej 
świadomi swoich praw. Każdy może sprawdzić, jak urząd realizuje i wydatkuje 
środki funduszu sołeckiego. Wysokość kwoty, która przypada na każde sołec-
two zależy od liczby mieszkańców oraz dochodów gminy.

Kwota środków funduszu sołeckiego na 2017 rok wynosi 660 069,59 zł. Przed-
sięwzięcia i środki przeznaczone przez sołectwa i osiedla do realizacji w ramach 
funduszu sołeckiego na rok 2017 przedstawiają się następująco:

Fundusz sołecki 
rozdysponowany
Zakończyły się zebrania sołeckie i osiedlowe, na których mieszkańcy 
decydowali, na co wydać środki sołeckie, ale też o tym, co jest dla 
nich ważne. Z pewnością fundusz sołecki nie rozwiąże wszystkich 
problemów sołectw, ale jest dobrym punktem wyjścia do wspólnej 
dyskusji i organizowania się wokół ważnych spraw. 

Nazwa 
przedsięwzięcia

Kwota 
przeznaczonych środków [zł]

Zapewnienie gotowości bojowej 
Ochotniczych Straży Pożarnych 45 873,42

Zaprojektowanie i budowa oświetle-
nia 185 521,51

Remonty dróg (zakup kruszywa, wy-
równanie, itp.) 82 326,93

Organizacja pikników, Dni Dziecka, 
imprez aktywizujących, aktywizują-
co- edukacyjnych

53 003,07

Wyposażenie świetlic, zagospodaro-
wanie terenu wkoło świetlic, zago-
spodarowanie placów zabaw, zakup 
wyposażenia siłowni plenerowych, 
budowa placów zabaw, utrzymanie 
terenu placów zabaw itp.

280 791,19

Pozostałe (np. wydanie monografii  
o miejscowości, tablice informacyj-
ne, strona internetowa, konkurs bożo-
narodzeniowy)

12 553,47

Zestawienie zadań i przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji z poszczególnych 
sołectw i osiedli zamieścimy w kolejnym numerze. Zachęcamy do odwiedza-
nia strony tuwiazowna.pl, gdzie w zakładce „W Twojej okolicy” zamieszczamy 
najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych sołectw.
                                                                                                                          

justyna sadkowska

j.sadkowska@wiazowna.PL
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Radiówek: 
Likwidacja oczyszczalni ścieków i przełą-
czenie sieci kanalizacyjnej do zamontowanej 
pompowni -faza projektowo - przygotowaw-
cza - rezygnacja z zadania

Park Gminny im. Georga Bidwella - termin 
realizacji do 31.10.2016 r.

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 - zawar-
to umowę z projektantem

Modernizacja drogi do gruntów rolnych - ul. 
Graniczna (Rzakta - Czarnówka) - trwa 
realizacja zadania

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

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

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody - 
trwa realizacja zadania, termin realizacji 
15.11.2016 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 - zawarto 
umowę z projektantem

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.

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 
721 od Wiązowny do Stefanówki - pomoc 
rzeczowa dla Województwa - zawarto umowę 
z dostawcą

Budowa sieci wodociągowej ul. Bociania, ul. 
Złota - faza projektowo-przygotowawcza

Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Złota - faza 
projektowo-przygotowawcza 

Stan zaawansowania
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Zgodnie z przepisem art. 23 kodek-
su cywilnego, dobra osobiste czło-

wieka, jak w szczególności zdrowie, 
wolność, cześć, swoboda sumienia, 
nazwisko lub pseudonim, wizerunek, 
tajemnica korespondencji, nietykal-
ność mieszkania, twórczość naukowa, 
artystyczna, wynalazcza i racjonaliza-
torska, pozostają pod ochroną prawa 
cywilnego niezależnie od ochrony 
przewidzianej w innych przepisach. 

Zgodnie z przepisem art. 24 kodeksu 
cywilnego ten, czyje dobro osobiste 
zostaje zagrożone cudzym działaniem, 
może żądać zaniechania tego działa-
nia, chyba że nie jest ono bezprawne. 
W razie dokonanego naruszenia może 
on także żądać, ażeby osoba, która do-
puściła się naruszenia, dopełniła czyn-
ności potrzebnych do usunięcia jego 
skutków, w szczególności ażeby zło-
żyła oświadczenie odpowiedniej treści 
i w odpowiedniej formie. Na zasadach 
przewidzianych w kodeksie może on 
również żądać zadośćuczynienia pie-
niężnego lub zapłaty odpowiedniej 
sumy pieniężnej na wskazany cel 
społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia 
dobra osobistego została wyrządzona 
szkoda majątkowa, poszkodowany 
może żądać jej naprawienia na zasa-
dach ogólnych.

W procesie o ochronę dóbr osobistych 
musimy udowodnić istnienie dobra 
osobistego oraz zagrożenie lub naru-
szenie tego dobra. Nadto pozew speł-
niać musi szereg warunków formal-
nych wskazanych m. in w art. 126 oraz 

Prawnik radzi
Co mogę zrobić, jeśli sąsiad rzuca różne oszczerstwa dotyczące mo-
jej osoby?

187 kodeksu postępowania cywilnego. 
W/w pismo procesowe należy skiero-
wać do sądu okręgowego właściwego 
ze względu na miejsce zamieszkania 
osoby pozywanej. W sprawie o ochro-
nę dóbr osobistych opłata od pozwu 
wynosi 600 zł.

Istnieje jeszcze inne wyjście – wnie-
sienie prywatnego aktu oskarżenia. 
Zgodnie z przepisem art. 212 kodek-
su karnego, kto pomawia inną osobę, 
grupę osób, instytucję, osobę prawną 
lub jednostkę organizacyjną niemają-
cą osobowości prawnej o takie postę-
powanie lub właściwości, które mogą 
poniżyć ją w opinii publicznej lub na-
razić na utratę zaufania potrzebnego 
dla danego stanowiska, zawodu lub 
rodzaju działalności, podlega grzyw-
nie albo karze ograniczenia wolności. 
Ściganie przestępstwa odbywa się  
z oskarżenia prywatnego. Akt oskarże-
nia może ograniczyć się do oznacze-
nia osoby oskarżonego, zarzucanego 
mu czynu oraz wskazania dowodów, 
na których opiera się oskarżenie.    

adwokat Marek Bajson

Jeśli potrzebujesz porady prawnej w zakresie prawa rodzinnego, spadkowe-
go, pracy i spraw cywilnych i mieszkasz w Gminie Wiązowna, skorzystaj z 
bezpłatnych usług prawnika w urzędzie gminy. Możesz się umówić poprzez 
sekretariat wójta (tel.  22 789 01 20 wew. 801 i 22 512 58 01). 

Prawnicy przyjmują w każdy poniedziałek od 14.00 do 18.00 i czwartek od 
8.30 do 13.30.

Wybierając się na takie konsultacje weź ze sobą komplet dokumentów, które 
mogą być potrzebne prawnikowi do oceny Twojej sytuacji. Jeśli masz problem 
– nie zwlekaj. Zapisz się już dziś! Nasz prawnik jest po to, by Ci pomóc.
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Wiązowna Gminna: 
Budowa oświetlenia ul. Polnej -  zadanie 
zakończone  

Likwidacja SUW i studni -  zadanie zakończone  

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  

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

Zagospodarowanie Parku Centrum Wiązowna 
III etap -  trwa realizacja zadania, zamonto-
wano budynek gospodarczy 

Zagospodarowanie ogólnodostępnej prze-
strzeni publicznej w Centrum Wiązowny – 
etap V - faza projektowo - przygotowawcza  

Wykup sieci wodociągowej w Wiązownie 
Gminnej - zadanie zakończone

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

Oświetlenie i monitoring Parku Centrum 
Wiązowna - trwa realizacja zadania, termin 
wykonania listopad 2016.

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 721 
od Wiązowny do Stefanówki - pomoc rzeczowa 
dla Województwa - zawarto umowę z dostawcą

Bezpieczne drogi do szkół  w Gminie Wią-
zowna - trwa realizacja zadania 

Przebudowa przepustu na Kanale Boryszew-
skim - faza projektowa

Wiązowna Kościelna:
Budowa chodnika przy ul. Pęclińskiej (od ul. 
Kościelnej do ul. Sarniej) - zadanie zakończone

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej  
w ul. Sadowej - zadanie zakończone

Budowa oświetlenia ul. Spokojnej - zadanie 
zakończone

Budowa sieci wodociągowej w ul. Duch-
nowskiej - trwa realizacja zadania, termin 
realizacji 30.11.2016 r.  

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej 
- trwa realizacja zadania 

Budowa sieci wodociągowej dz. nr 298/7; 
299/4; 298/12 - zadanie zakończone

Budowa kanalizacji Żanęcin – Radiówek, 
etap II - podpisano umowę z wykonawcą, 
termin realizacji 28.02.2017 r.  

Naprawy i remonty dróg na terenie sołectwa 
- trwa realizacja zadania, termin realizacji 
31.10.2016 r.
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We wrześniu do Szkoły Podstawowej w Malcanowie trafiło 27 kom-
puterów. Koszt zakupu sprzętu wyniósł 50 997,00 zł. 

W ten sposób w szkole w Malcanowie po-
wstała nowoczesna pracownia kompute-

rowa. Dzięki zakupionym komputerom szkoła ma 
teraz wzorową bazą dydaktyczną, a uczniowie będą 
mogli doskonalić kreatywność, uczyć się pracy ze-
społowej oraz korzystania ze źródeł cyfrowej wie-
dzy. Komputery NTT Business WA 909M, oparte 
na procesorach Intel, gwarantują wysokie walory 
użytkowe i zawierają najnowsze oprogramowania.
Ten zakup, jak wiele innych, pokazuje, że warto 
płacić podatki w miejscu, w którym mieszkamy.  
W ten sposób wspólnie składamy się na inwestycje, 
które zmieniają jakość naszego życia.                 

redakcja

tukontakt@wiazowna.PL

Jednym z wykonawców robót 
jest firma Hydro – Partner 

Sp. z o.o., która rozpoczęła już 
prace polegające na przykry-
ciu zbiornika wody uzdatnio-
nej prefabrykowanymi płytami 
żelbetonowymi. Nowy zbiornik 
wody uzdatnionej jest zbior-
nikiem 2-komorowym o łącz-

nej pojemności 390 m3. Zakończenie 
całości robót przewidziane jest do 15 
listopada br. Całkowita wartość budo-
wy stacji z nową studnią głębinową 
wynosi 2 285 000 zł, w tym pożyczka  

Nowa stacja uzdatniania
W Rzakcie trwają prace przy budowie nowej stacji uzdatniania 
wody, czyli miejsca, gdzie woda tzw. surowa wydobywana ze studni 
głębinowych, jest poddawana różnego rodzaju filtracjom, aby usu-
nąć z niej żelazo i mangan. Po tych zabiegach woda jest pompowana 
do sieci i trafia do mieszkań.

z WFOŚiGW w wysoko-
ści 2 137 500 zł. Dzięki 
tej inwestycji powstanie 
nowoczesna stacja uzdat-
niania wody z technologią 
napowietrzania wody bez 
środków chemicznych, 
która zapewni wysoką 
jakość wody do spożycia 
i zapewni bezpieczną do-

stawę wody w perspektywie najbliż-
szych 20 lat dla mieszkańców połu-
dniowej części gminy.                     

Piotr szuLik

Biuro@zwik-wiazowna.PL

Nakładanie płyty na zbiornik wody

Plac budowy SUW Rzakta

Nowe komputery w szkole
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Rozbudowa infrastruktury sportowej - zada-
nie zakończone

Modernizacja ul. Sportowej – dojazd do 
boiska „ADVIT” - zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
w ul. Nadrzecznej - trwa realizacja zadania 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nad-
rzecznej - trwa realizacja zadania

Budowa sieci wodociągowej ul. Duchnowska 
dz. ne ew. 38/6 - faza projektowo-przygoto-
wawcza

Modernizacja rowu R-38 - trwa realizacja 
zadania, termin realizacji listopad 2016

Wola Ducka:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. M. Dą-
browskiej/Trakt Lubelski - zawarto umowę z 
projektantem

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 - zadanie 
zakończone   

Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej 
- trwa realizacja zadania – wybudowano 
ogrodzenie

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 - wybudowano ogro-
dzenie, dokonano wyrównania terenu, trwa 
procedura wyboru wykonawcy na dostawę  
i montaż urządzenia placu zabaw 

Zakręt:
Budowa sieci wodociągowej ul. Wąska  
i Świerkowa - faza projektowa

Budowa sieci wodociągowej - centralna część 
miejscowości - zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej ul. Jana Pawła 
II  - faza projektowo-przygotowawcza

Budowa oświetlenia ul. Górnej - zadanie 
zakończone

Budowa oświetlenia ul. Sosnowej - zadanie 
zakończone

Projektowanie budowy ul. Kościelnej - zada-
nie zakończone

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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To ważne przy prawidło-
wym naliczaniu podat-

ków, nadawaniu numerów 
budynkom czy przy sprzedaży 
gruntów. Tylko wtedy w doku-
mentacji, którą wymieniają się 
urzędy, i w którą mają wgląd 
np. ewentualni kupcy nieru-
chomości, będzie porządek. 

To ułatwi sprawne zawarcie 
transakcji, przyspieszy obieg 
dokumentów miedzy urzędami  
i wykluczy niepotrzebne wizyty w urzę-
dach i składanie wyjaśnień. Zmiany 
trzeba zgłosić w ewidencji gruntów i 
budynków. Jest to jednolity dla całego 
kraju, systematycznie aktualizowany 
zbiór informacji o nieruchomościach 
(gruntach, budynkach i lokalach), ich 
właścicielach oraz innych osobach fi-

Zgłoś zmiany w ewidencji  
gruntów i budynków
Jeśli na Państwa działkach w ostatnim czasie zaszły zmiany (np. zbu-
dowali Państwo nowe lub rozbudowali stare budynki, a może zbu-
rzyli Państwo budynki, które stały tam przez lata), należy je zgłosić 
w Starostwie Powiatowym.

Zmiany w ewidencji powinniśmy zgłaszać w terminie do 30 dni od ich po-
wstania w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego, Otwock, 

ul. Komunardów 10, Wejście A pok. 1, 2, 13, 18, 19, tel. 22 788 15 34.

zycznych lub prawnych władających 
nieruchomościami. Ewidencja jest reje-
strem urzędowym prowadzonym przez 
starostę. Dzięki ewidencji gruntów nie 
tylko możemy określić przebieg działki, 
ale również jej przeznaczenie.            

Paulina ŻuraWska

P.zurawska@wiazowna.PL

Niestety, często były dewastowane  
i przewracane przez wandali. Nowe 

toalety publiczne kosztowały 68 055,28 
zł. Mamy nadzieję, że będą mogły dłu-
go służyć np. dzieciom bawiącym się na 
placu zabaw.

Jednocześnie prosimy o stanowcze in-
terwencje, gdy zauważą Państwo, że w 
Parku Centrum ktoś niszczy zainsta-
lowane tam urządzenia czy dewastuje 
przestrzeń. Telefon na policję nie jest 
wtedy donosicielstwem. Jest odpowie-
dzialną postawę mieszkańców, którzy 
dbają o wspólny majątek i pieniądze  

Nowe toalety publiczne
W Parku Centrum w Wiązownie zostały wybudowane toalety, które 
mają służyć mieszkańcom odwiedzającym to miejsce. To wbrew po-
zorom istotna inwestycja. Do tej pory w parku ustawiane były toale-
ty przenośne. 

z budżetu gminy.                          
redakcja

tukontakt@wiazowna.PL

Budowa toalety publicznej
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Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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

Bezpieczne drogi do szkół  w Gminie Wią-
zowna - trwa realizacja zadania

Żanęcin:
Budowa kanalizacji Żanęcin - Radiówek, etap 
II - podpisano umowę z wykonawcą, termin 
realizacji 28.02.2017 r.

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu działki 
wokół świetlicy wiejskiej -  trwa realizacja za-
dania - wybudowano  ogrodzenie, zamontowano 
urządzenie placu zabaw - zestaw zabawowy, 
wykonano nawierzchnię bezpieczną placu zabaw

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

Projektowanie budowy ciągu pieszo – rowero-
wego wzdłuż drogi wojewódzkiej 721  
w ramach ZIT - odebrano dokumentację projek-
tową. Podpisano porozumienie, na mocy które-
go 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 prywatny-
mi realizacji zadania ”Systemowa moderniza-
cja obiektów gminnych przy wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii w formule part-
nerstwa publiczno – prywatnego” – negocjacje 
rozpoczęte w 2015 r.  - kontynuacja negocjacji z 
partnerami prywatnymi 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 przydomowych przepompowni i wybu-
dowanie odgałęzień sieci kanalizacyjnej - faza 
projektowa odgałęzień sieci kanalizacyjnej, 
zakupiono i dostarczono przepompownie 

LEGENDA:
Opracowywanie założeń 

Faza projektowa / przygotowawcza 

Kontynuacja /lub/ procedyra wyłonienia 
wykonawcy

Realizacja zadania  /lub/ Pozwolenia na 
budowę

Zadanie zakończone

Na odcinku ok. 650 m wykony-
wana będzie nakładka asfalto-

wa. Na jednym odcinku w Majdanie 
wykonano już krawężniki i zostały 
rozpoczęte prace przy korytowa-
niu i układaniu warstwy kruszywa 
pod budowę nawierzchni asfaltowej. 
Umowa z ZDP zakładała, że Gmina 
przekaże zakupione materiały budow-
lane Powiatowi na realizację zdania. 
Kruszywo i prefabrykaty betonowe w 
ilościach uzgodnionych z wykonawcą 

Budowa drogi w Majdanie
Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku kontynuuje latem rozpoczę-
te prace na drodze powiatowej nr 2701 W Majdan – Izabela – Mi-
chałówek. 

robót, są przekazywane według bieżą-
cych ustaleń.

Inwestycja będzie kosztowała ponad 
600 tys. zł. Pieniądze pochodzą z bu-
dżetu Gminy Wiązowna, w tym 160 
tys. zł przekazaliśmy w formie pomo-
cy finansowej, za 448 tys. zł zakupili-
śmy materiały budowlane przekazane 
ZDP na ten cel.                               

Dariusz szczęsny

d.szczesny@wiazowna.PL

Inwestycja będzie kosztowała ponad 600 tys. zł.
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Zwyczaje i tradycje – 1 i 2 listopada

Po raz trzeci na stronach „Powiązań” publikujemy materiały historyczno - krajoznawcze autorstwa Joanny FILIMO-
NOW, redaktor portalu Wiazowna.info. Cykl „Ocalić od zapomnienia” powstaje na podstawie materiałów zebranych 
przez redakcję portalu i bezpłatnie udostępnionych czytelnikom naszego czasopisma.

Ocalić od zapomnienia

Współcześnie dni pamięci o zmar-
łych obchodzimy raz w roku. 

Na kilka dni przed 1 listopada ludzie 
porządkują groby swoich bliskich, 
zdobią je kwiatami, świerkowymi ga-
łązkami.

Dawniej sprzątano również domy. 
Wierzono, że dusze ludzi, którzy ode-
szli, przebywają w tych dniach wśród 
żywych. Zostawiano więc na noc 
uchylone furtki, drzwi. W XIX wieku  
w przeddzień Dnia Zadusznego pie-
czono pierogi, chleby, gotowano bób, 
kasze i stawiano wraz z wódką na stole 
jako poczęstunek dla dusz zmarłych. 
Tego dnia zakazane było szycie, przę-
dzenie, prasowanie, rąbanie drewna czy 
wylewanie brudnej wody przez próg. 
Wierzono, że w noc zaduszkową du-
sze zbawionych zbierają się o północy  
w kościele, gdzie duch zmarłego księ-
dza odprawia dla nich mszę, mając do 
pomocy duchy organisty i kościelnego.

Ognie na grobach symbolizują pamięć 
o tych, którzy odeszli. Dawniej roznie-
cano ogień na polach oraz na rozsta-
jach dróg. Ogień potrzebny był zarów-
no umarłym, jak i żywym. Zmarłych 

Uroczystości Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny zostały wprowadzone do liturgii Kościoła powszech-
nego w średniowieczu (IX-XI w.). Dzień 1 listopada poświęcony jest znanym i anonimowym świętym, 
którzy przebywają już w chwale zbawionych. W dniu 2 listopada, czyli w tzw. Dniu Zadusznym, Kościół 
obchodzi Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. 

oczyszczał i ogrzewał, żyjących miał 
zabezpieczać przed złymi i złośliwymi 
duchami. Ogień na grobach zaczęto 
palić na przełomie XVI i XVII wieku.

1 listopada, który jest w Polsce dniem 
wolnym od pracy, wielu ludzi przy-
chodzi na cmentarze, aby zapalić 
znicze i pomodlić się. Zwyczaj od-
wiedzania grobów i zapalania zniczy 
w tym dniu jest praktykowany także 
przez osoby bezwyznaniowe i jest 
wyrazem pamięci oraz oddania czci  
i szacunku zmarłym.

W czasach PRL 1 listopada był również 
dniem wolnym od pracy, ale oficjalnie 
starano się nadać mu charakter świec-
ki i nazywano go dniem Wszystkich 
Zmarłych bądź Świętem Zmarłych. 
Uroczystość Wszystkich Świętych  
w kościele katolickim ma charakter bar-
dzo radosny. W tym dniu Kościół radu-
je się z faktu, iż bardzo wielu zmarłych 
dostąpiło już zbawienia i przebywa  
u Boga w niebie oraz przypomina nie 
tylko osoby oficjalnie uznane za święte 
i takimi ogłoszone, ale przede wszyst-
kim wszystkich ludzi, których życie 
nacechowane było świętością. Uroczy-

stość Wszystkich Świętych wywodzi 
się głównie z czci oddawanej męczen-
nikom, którzy oddali swoje życie dla 
Chrystusa, a których nie wspomniano 
ani w martyrologiach miejscowych, 
ani w kanonie Mszy Świętej.

W dniu Wszystkich Świętych po połu-
dniu, po Nieszporach lub niezależnie 
od nich, na cmentarzu odprawia się 
procesję żałobną ze stacjami. Od połu-
dnia Dnia Wszystkich Świętych i przez 
cały Dzień Zaduszny w kościołach  
i kaplicach publicznych można uzyskać 
odpust zupełny. Wierni składają ofiary 
na tzw. wypominki, wypisując imiona 
zmarłych na kartkach, prosząc, by cały 
Kościół modlił się za nich. Po uroczy-
stości Wszystkich Świętych, Kościół 
obchodzi Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Za-
duszny. W rozumieniu kościoła katolic-
kiego Dzień Zaduszny nie jest „Świętem 
Zmarłych”, ale jego obchody po części 
wynikają ze zwyczajów pogańskich.
                                                        

oPracowanie: joanna FiLiMonow /
www.wiazowna.inFo.PL na Podsta-

wie: Pw/encykLoPedia tradycji 
PoLskich
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Zdjęcia: Cmentarz parafialny w Wiązownie, fot: Ryszard Szczęsny
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siemy jakość świadczonych usług 
na rzecz seniorów, wzbogacimy 
ofertę placówki o zajęcia aktywi-
zujące ruchowo oraz opiekę psy-
chologa.
Projekt dofinansowany ze środków 
Programu Wieloletniego „Senior – 
WIGOR” na lata 2015 – 2020″.  

eweLina kowaLska

e.kowaLska@wiazowna.PL
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SpOłecZeńStwO

Otrzymaliśmy dofinansowanie 
w wysokości ok. 72 tys. zł 

na bieżące funkcjonowanie Dzien-
nego Domu „Senior – WIGOR”  
w Woli Karczewskiej. Dzięki 
otrzymanym funduszom podnie-

Od 1 września br. wszedł  
w życie program Mini-

sterstwa Zdrowia „Leki 75+”. 
Zgodnie z założeniami tego 
programu bezpłatne leki przy-
sługują wszystkim seniorom, 
którzy ukończyli 75. rok życia, 
uprawnionym do świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowych 
ze środków publicznych. 

Lista bezpłatnych leków została określona w wykazie leków Ministra 
Zdrowia, zawiera 1129 pozycji obejmujących 68 substancji czynnych. 
Receptę na bezpłatne leki może wystawić seniorowi wyłącznie jego le-
karz rodzinny lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej. Szcze-
gółowe informacje na stronie http://75plus.mz.gov.pl/                         

redakcja

tukontakt@wiazowna.PL

Z życia 
Senior - WIGOR

Jesień w Senior - WIGOR obfitowała  
w wiele atrakcji. Seniorzy przy 
zorganizowanym ognisku po-
żegnali lato, a gorące płomienie 
przywoływały wspomnienia z lat 
młodości. Wzięli również udział  
w „Pikniku Seniora“ zorganizowa-
nym w ramach Międzynarodowego 
Dnia Osób Starszych.

Piknik odbył się 29 września w Ośrodku 
Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Służb 
Społecznych w Białobrzegach. Była to 
okazja do podsumowania pierwszego roku 
funkcjonowania w kraju Dziennych Do-
mów Pobytu „Senior-WIGOR”, tworzo-
nych przy wsparciu finansowym Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Program pikniku przewidywał wiele cie-
kawych prelekcji, w tym również prezen-
tację dobrych praktyk dziennych domów 
pobytu „Senior-WIGOR”. Spotkanie było 
również okazją do rozmów przedstawi-
cieli administracji publicznej z zaproszo-
nymi seniorami na temat ich oczekiwań  
i potrzeb.                                                

joLanta Bogucka

senior.wigor@wP.PL

Otrzymaliśmy dofinansowanie 
dla Domu „Senior-WIGOR”
Zajęliśmy 6. miejsce w konkursie na najlepsze projekty do-
finansowywane ze środków Wieloletniego Programu „Senior-
WIGOR” na lata 2015-2020.

Projekt 75+. 
Bezpłatne leki dla seniorów

Szczepionki dla seniorów

Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” otrzymało dofinansowanie  
z gminy na realizację zadania publicznego pn. ”Zdrowy senior to 

dobry senior”. Zadanie polega na zakupie szczepionek przeciw grypie 
dla osób w wieku 65+. Tegoroczna edycja jest kontynuacją zeszłorocz-
nego programu, w którym udział wzięło 70 seniorów z terenu gminy. 
W tym roku zakupiono już 130 szczepionek. W przypadku większego 
zainteresowania szczepionki zostaną dokupione. Do 15 grudnia każ-
da osoba, która ukończyła 65 lat i jest mieszkańcem naszej gminy 
może bezpłatnie zaszczepić się w ośrodkach zdrowia w Gliniance  
i Wiązownie.                                                                                       

Pogoda i uśmiechy dopisały

Jak za dawnych lat
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DlA firm

Tematem konferencji była „Dia-
gnoza składników środowiska 

społeczno - gospodarczego i analiza 
Czterech Zasad Ożywienia społeczno-
gospodarczego w powiecie otwockim”.  
W konferencji wzięli udział przedsta-
wiciele samorządów lokalnych, stowa-
rzyszeń, przedsiębiorcy oraz aktywni 
mieszkańcy powiatu otwockiego. Na-
szą gminę reprezentowali oddelego-
wani pracownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz urzędu. Na 
przykładzie gminy Bałtów przedsta-
wiono proces budowania partnerstwa 
międzysektorowego na rzecz rozwoju 
społeczno-gospodarczego i aktywne-
go tworzenia nowych miejsc pracy.

W drugiej części konferencji uczestni-
cy zostali podzieleni na grupy, w któ-
rych wymieniali się wiedzą i doświad-
czeniem. Na warsztatach omawiano 
m.in. wsparcie środowiska społeczno-
gospodarczego przedsiębiorców, in-

Budowanie partnerstwa lokalnego
W Powiatowym MDK w Otwocku w dniu we wrześniu odbyła się druga z sześciu konferencji w zakre-
sie budowania partnerstwa lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku 
pracy w powiecie otwockim. 

stytucji i organizacji pozarządowych, 
zachęcanie do tworzenia nowych 
firm. 

Osoby zainteresowane udziałem  
w kolejnych spotkaniach mogą kon-

Do  konkursu mogą się zgłaszać instytucje, gminy, wystawcy targów mazowieckich, a także przedsię-
biorcy z regionu mazowieckiego bazujący na wiedzy innowacyjnej i nowoczesnej technologii. 

Konkurs Mazowiecki 
Laur Przedsiębiorczości 2016

Konkurs „Mazowiecki Laur Przedsiębiorczości 
2016” organizowany jest przez Warszawską Izbę 

Gospodarczą. Warunkiem przystąpienia do konkursu 
jest przedstawienie nowego projektu (wdrożonego nie 
wcześniej niż w roku poprzednim) o charakterze no-
watorskim: wyrobu, technologii i osiągnięć. Kandyda-
ci powinni spełniać następujące warunki:

osiągnąć wysoką nowoczesność technologii, pro-• 
duktu, usługi; 
uzyskiwać znaczące efekty ekonomiczne i ekspor-• 
towe wynikające z wdrożenia rozwiązania;

posiadać dominujący udział polskiej myśli technicz-• 
nej i artystycznej.

Zwycięzcom Konkursu przyznany zostanie tytuł  
„Laureat Mazowieckiego Lauru Przedsiębiorczości”. 
Konkurs trwa do 15 grudnia br. Szczegóły na tuwiazow-
na.pl w zakładce Dla Firm lub pod nr tel. 22 630 97 56, 
22 630 96 50, 602 665 455.
                                                                                 

anna GałkoWska

a.gaLkowska@wiazowna.PL

taktować się z Zespołem Strategicz-
nym w PUP w Otwocku: 
Katarzyną ŚLIZ, tel.:22 788 28 20 lub 
Katarzyną SOKóŁ, tel. 503 851 390.  
                                                       

anna GałkoWska

a.gaLkowska@wiazowna.PL

Praca uczestników w grupach
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Eureka to młoda koteczka. Los 
jej nie oszczędzał. Znaleziono 

ją w lesie, w wiklinowym koszyku 
z kociakami. Jest cudowna, deli-
katna i spokojna. Dyskretnie do-
maga się choć chwili uwagi i do-
tyku ludzkiej ręki. Pokornie czeka 
w schroniskowej klatce na praw-
dziwy dom, z którego już nikt jej 
nigdy nie wyrzuci. Nr 27/16

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.

Kłaczek jest wyjątkowym psem 
w średnim wieku. Niezwykłej 

urody, o puszystej i delikatnej długiej 
sierści. Zawsze chętny do głaskania  
i przytulania. Żyje w zgodzie z innymi. 
Po prostu ideał, piękny i mądry. Jak to 
możliwe, że jeszcze tkwi w schroni-
sku zamiast na Twojej kanapie?
Kłaczek wciąż nie traci nadziei!  
Nr 86/15

Całe życie Sylwestra jest wypisa-
ne w jego bliznach. Mimo swojej 

przykrej przeszłości, braku miłości  
i opieki, pozostał łagodny i przyja-
cielski. Ma w sobie coś urzekające-
go, piękno wewnętrzne, szlachetność  
w kruchym, wyniszczonym ciele. Ma 
ok.10 lat i wciąż nadzieję, że jesień 
swojego życia spędzi u boku kochają-
cego człowieka. Nr 559/16         

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

Co dwa tygodnie odbierane są odpady zmieszane,  
a odpady segregowane (plastik, szkło, papier) – jeden 

raz w miesiącu. Popiół, po ostudzeniu, należy gromadzić  
w workach, a jego odbiór odbywa się raz na dwa tygodnie 
w okresie od października do maja, zgodnie z harmonogra-
mem odbioru odpadów komunalnych.

Przypominamy również, że na terenie gminy funk-
cjonuje Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Ko-
munalnych. W ramach wnoszonej opłaty można 
przekazać zebrane w sposób selektywny odpady komu-
nalne: ulegające biodegradacji (trawa, liście), budow-
lano - rozbiórkowe w ilości 5 m3 rocznie od gospodar-
stwa domowego, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,  
a także szkło białe i kolorowe oraz odpady typu PET. 

Pamiętajmy o segregacji odpadów
Odpady biodegradowalne odbierane są raz w miesiącu przez cały rok, a nie tak jak w roku ubiegłym  
- od maja do października. 

Punkt jest czynny w soboty w godz.10.00-18.00  
w PPHU LEKARO – Wola Ducka 70A.                   

anna saWiŃska
a.sawinska@wiazowna.PL
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Nabór wniosków na usuwanie azbestu 
Przed nami kolejny nabór wniosków na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest  

(eternit). Z uwagi na ograniczony termin składania wniosku do Wojewódzkiego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się 

do urzędu gminy do dnia 31.12.2016 r. Wniosek złożony po tym terminie będzie zakwalifikowany 
 do następnego etapu usuwania azbestu.

Wypełniony i podpisany wniosek można przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Lubelska 59,  
05-462 Wiązowna lub złożyć osobiście w pokoju nr 10 na parterze w Urzędzie Gminy Wiązowna. 

Zapraszamy!

Szczegółowych informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska, tel. 22 512 58 24 lub 25.

Kosze na przystankach autobuso-
wych służyć mają pasażerom ko-

munikacji miejskiej. Coraz częstszym 
widokiem są stojące obok nich worki 
wypchane śmieciami. W związku z 
tym na koszach zostały zamontowane 
tabliczki o treści: „Za swoje śmieci 
płacisz 11 zł miesięcznie. Za wyrzuca-
nie śmieci, które przywieziesz z domu 
wszyscy zapłacimy 30 000 zł rocznie. 
Rachunek jest prosty – śmieci domo-
we wyrzucaj do kosza domowego!”

Na terenie gminy stoją 73 uliczne 
kosze na śmieci. Odbiorem śmieci  
z koszy od lipca br. zajmuje się Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji. Śmieci 
sprzątane są codziennie, oprócz dni 
wolnych od pracy. Jak się okazuje, 
nie zawsze to wystarczy. Dlatego też  
w przypadkach, gdy na danym przy-
stanku kosze będą zapełnione, prosi-
my o zgłoszenie tej sytuacji pod numer 
tel. 22 789 01 33 lub na adres e-mail: 
biuro@zwik-wiazowna.pl. Na miejsce 
zostanie wysłana brygada, która szyb-
ko doprowadzi zgłaszane miejsce do 
porządku. 

Apelujemy do mieszkańców i osób 
odwiedzających naszą gminą o zdro-
wy rozsądek. Przypominamy, że w ra-

Tabliczki na koszach – apel o rozsądek
Wyrzucanie śmieci na przystankach autobusowych stało się prawdziwą plagą na terenie naszej gminy. 
Na bieżąco są one sprzątane. Niestety, jest to syzyfowa praca - śmieci pojawiają się z powrotem. 

mach złożonych deklaracji z naszych 
posesji odbierana jest KAŻDA ILOŚĆ 
śmieci. Właścicielom działek rekre-
acyjnych zlokalizowanych w naszej 
gminie przypominamy, że powinni 
złożyć deklarację na wywóz śmieci. 
Deklarację można złożyć w Urzędzie 
Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, 
pok. 010, tel. 22 512 58 24 lub 25). 

Podrzucanie śmieci na przystanki  
i sprzątanie ich przez ZWiK obciąża 
nasz wspólny budżet. Te pieniądze 
moglibyśmy wydać na inne ważne dla 
naszej społeczności cele. Podrzucanie 
śmieci to nie tylko szkoda dla budżetu 
gminy, ale przed wszystkim powód do 
wstydu.                                            

redakcja 
tukontakt@wiazowna.PL
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Oświata to jeden z priorytetów w działaniach samorzą-
du naszej gminy. Ponieważ od kilku lat szybko rośnie  
u nas liczba uczniów, gmina musi intensywnie inwestować  
w rozwój naszych szkół. W tym roku szkolnym oddane 
zostało do użytku nowe skrzydło szkoły w Malcanowie. 
W przyszłym roku oddana będzie hala sportowa. Koszt 
całej inwestycji to ponad 14 mln zł.
                                                                                        

Joanna iWaŃska

j.iwanska@wiazowna.PL
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Podziękowania za trud włożony w wychowanie i na-
uczanie młodego pokolenia oraz życzenia i kwiaty 

stanowiły nieodłączny element uroczystości. Wójt Janusz 
BUDNY przyznał nagrody siedmiu nauczycielom, wy-
różniając ich za pracę i zaangażowanie na rzecz dzieci 
i młodzieży oraz ośmiu dyrektorom szkół i przedszkoli. 
Był również uroczysty moment wręczenia aktów nadania 
stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 
trzem nauczycielom.

Na uroczystości tytułem „Zasłużony dla Gminy 
Wiązowna” uhonorowano: Hannę CICHOCKĄ, 
Marię KOSTRZYŃSKĄ, Janinę TRZNADEL i Zo-
fię ZDUNIK (odebrał mąż Roman). Laureatki otrzy-
mały statuetki, które samorząd przyznaje za wybitne 
zasługi na rzecz promocji i rozwoju gminy.

Wydarzenie uatrakcyjnił muzyczny występ ucznia 
Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Wiązownie, 
Igora WóJCICKIEGO.

eDuKAcjA

Nauczyciele docenieni
Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w piątek 14 października. W uroczystości udział 
wzięli nauczyciele oraz dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, pracownicy administracji i obsłu-
gi, przedstawiciele rady gminy i urzędu.

Pracownicy Oświaty Gminnej

Docenieni nauczycieleNagrodzeni dyrektorzy

Osoby zasłużone dla Gminy WiązownaWyróżnieni pracownicy placówek oświatowych
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20

eDuKAcjA

W naszej szkole czytali głośno 
zarówno nauczyciele, jak  

i uczniowie. Ci ostatni starali się na 
różne sposoby uatrakcyjnić przekaz, 
dobierając odpowiedni repertuar, czy-
tając teksty z podziałem na role oraz 
używając intrygujących kostiumów  
i rekwizytów. Wdzięcznymi adresata-
mi tych występów byli nasi najmłodsi 
uczniowie z klas 0-III.

„Czytam, bo lubię”- to tylko wybrane hasła spośród wielu, jakie za-
chęcały uczniów szkoły w Wiązownie do kontaktu z książką. Ta swo-
ista akcja reklamowa, którą można zobaczyć w głównym korytarzu 
szkoły, to efekt działań dydaktycznych prowadzonych w kl. IV- VI  
w ramach przygotowań do ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czyta-
nia.

Uczniowie z klas 0-III 

Głośne czytanie

We wrześniu na terenie gminy została zarejestro-
wana Fundacja. „Nasze ogrody”. Fundacja pro-
wadzi zajęcia ogrodniczo-florystyczne dla dzieci 
i młodzieży szkolnej oraz zajęcia terapeutyczne 
dla dzieci i osób dorosłych. Organizuje również 
warsztaty dla nauczycieli i terapeutów. Urządza 
ogrody dydaktyczne przy szkołach, przedszko-
lach itp.

Fundacja prowadzi 
działania edukacyjne 

z zakresu ogrodnictwa, 
uprawy i ochrony roślin, 
technologii żywności  
i żywienia, botaniki, ge-
netyki, ekologii. 

Nasze działania kierujemy do dzieci i młodzieży szkol-
nej, osób z różnymi dysfunkacjami, seniorów, a także do 
nauczycieli, trenerów i terapeutów.

„Ogród w każdej szkole” to nasz szlagierowy projekt. 
Chcemy, aby uczestnicy projektu pozwolili sobie na „po 
prostu bycie w przyrodzie”, dlatego organizujemy zaję-
cia ogrodnicze i florystyczne.
Uzupełnieniem zajęć ogrodniczo-florystycznych są „sa-
łatkowe raje”, czyli ogródki dydaktyczne. To nasza pio-
nierska propozycja dla szkół, przedszkoli, domów opieki 
itp. Więcej informacji na stronie www.naszeogrody.org.
                                                                                     

inFo. z tukontakt@wiazowna.PL: 
aGnieszka Ślązak-GWizDała

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania biblioteka 
obchodziła po raz piętnasty. Akcja realizowana jest  
w ramach kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Ta forma pracy z młodym czytelnikiem, której celem jest 
promowanie idei głośnego czytania, rozwijanie zaintereso-

wań czytelniczych od najmłodszych lat oraz zwrócenie uwagi 
na konieczność czytania dzieciom, aby obudzić w nich zami-
łowanie do sięgania po książki. Biblioteka w Wiązownie i jej 
filie w Duchnowie i Gliniance z tej okazji gościły wybitnych 
artystów. W Wiązownie - aktorkę Emilię KRAKOWSKĄ,  
w Duchnowie aktorkę, pisarkę, reżyserkę, scenarzystkę oraz au-
torkę licznych tekstów piosenek dla dzieci Wandę CHOTOM-
SKĄ, a w Gliniance - poetę i prozaika Andrzeja MALESĘ.

Pamiętajmy o codziennym czytaniu książek swoim pocie-
chom, bo to rozwija ich wyobraźnię, rozbudza chęć poznawa-
nia i buduje mocną więź z rodzicami.                                  

redakcja 
tukontakt@wiazowna.PL

Warto dodać, że przeprowadzona 
akcja to jedno z wielu działań służą-
cych popularyzacji czytania wśród 
naszych uczniów. Klasy młodsze 
prowadzą specjalne kalendarze czy-
tania, klasy starsze dzienniczki lek-
tur, a w najbliższym czasie zaprosi-
my miłośników poezji do konkursu 
recytatorskiego pod hasłem „Jesien-
ne nastroje”. 

Ogród w każdej szkole? To jest to! Dzień Głośnego Czytania

Mali słuchacze z aktorką Emilią Krakowską

A ciąg dalszy, oczywiście, nastąpi.
                                                        

BoGumiła maJeWska

zsgwiazowna@gMaiL.coM 
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Wspaniałą zabawę na świeżym powietrzu przygoto-
wała i poprowadziła przy współpracy nauczycielek 

Bożena ZIENTARA. Dzieci biegały, rzucały woreczkami 
do celu, skakały w workach, biegały z piłeczkami na tale-
rzyku, łapały i podrzucały piłkę. Nie zabrakło emocji i ra-
dości z powodu wygranej, złotych medali i innych nagród. 
Radosne i uśmiechnięte twarze dzieci były najlepszym do-
wodem udanej zabawy.

Tydzień później gwiazdą zabaw plenerowych był ziemniak. 
Dzieci najpierw wykopywały z przedszkolnej piaskownicy 
ziemniaki, potem biegały z nimi w sztafecie, rzucały do 
celu, a wszystkie te zabawy przeplatane były zabawami ta-
necznymi. Zmagania zakończyła konkurencja dla nauczy-
cielek - obieranie ziemniaka. Po zabawie apetyty wszyst-

Uczniowie i nauczyciele ze szkoły podstawowej w Gliniance wzięli udział w Światowym Dniu Tabliczki 
Mnożenia. Do egzaminu o tytuł ,,Eksperta Tabliczki Mnożenia” przystąpiło 165 uczniów.

Do finału akcji organizatorzy oraz uczniowie szkoły przygoto-
wywali się przez dwa tygodnie. W rachunkach pamięciowych 

pomagały zabawy edukacyjne. Przez trzy dni trwania akcji, na 
wszystkich przerwach, uczniowie odpytywali nauczycieli, pracow-
ników szkoły oraz siebie wzajemnie z tabliczki mnożenia. Na pew-
no akcję powtórzymy w przyszłym roku, a przez ten czas będziemy 
intensywnie ćwiczyć tabliczkę mnożenia.  

Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy uczenia się mate-
matyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia  
w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do 
nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.                       

alicJa Wieczorek, małGorzata tkaczyk

inFo z. tukontakt@wiazowna.PL 

Sposób na mnożenie, 
czyli Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W wiązowskim przedszkolu
Dzień przedszkolaka to była dobra okazja do pokazania swoich 
umiejętności na Przedszkolnej Olimpiadzie Sportowej w Przedszko-
lu im. Misia Uszatka w Wiązownie.

kim dopisywały,  
a pieczony ziem-
niak był smacz-
niejszy niż cukie-
rek.

Wspólna zabawa 
na świeżym po-
wietrzu i wycho-
wanie przez sport 
uczy zdrowej rywalizacji i kształtuje charaktery młodych 
ludzi.                                                                               

oPracowano na Podstawie tekstu aLicji nejMan 
i katarzyny Pietury

redacja tukontakt@wiazowna.PL

Jedna z dyscyplin skoki w workach Najmłodsi olimpijczycy z medalami

Radość 
z Dnia ziemniaka

Wzajemne odpytywanie
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W Powiatowym Konkursie Krasomówczym „Poznajemy swoją małą ojczyznę” uczeń kl. Va Maciej PO-
MORSKI ze szkoły w Wiązownie zaprezentował wypowiedź „Jesienny spacer po Wiązownie” i zajął  
II miejsce w kategorii klas IV-VI.

Po życzeniach złożonych przez dy-
rektor odbyła się część artystyczna 

przygotowana przez „Puchatki”, „Ty-
gryski”, „Króliczki”, „Kłapouszki”  
i „Prosiaczki”. Najmłodsze grupy 
„Maleństwa” i „Motylki” też chciały 
zaprezentować swoje umiejętności, 
aby udowodnić, że będą godnymi 
mieszkańcami przedszkolnej gromad-
ki.  

Wszystkie nowoprzyjęte dzieci złoży-
ły ślubowanie. Każde dziecko chcąc 
zostać nowym mieszkańcem „Stumi-
lowego Lasu” i otrzymać medal mu-
siało przejść przez tunel oraz skosz-
tować słodkiego miodku, by swoje 
zdrowie tym zahartować.

Wszystkim wychowawcom, opieku-
nom i pracownikom obsługi życzy-
my roku pełnego emocji, a przed-
szkolakom niezapomnianych wrażeń  
i wspaniałej zabawy w „Stumilowym 
Lesie”.
                                                        

oPracowano na Podstawie tekstu 
marioli JęczmienioWskieJ 

redakcja

 tukontakt@wiazowna.PL

eDuKAcjA

Mamy laureata Powiatowego Konkursu Krasomówczego

Został również uhonorowany wyróżnieniem przyznanym przez mło-
dzieżowe jury, składające się z laureatów poprzednich konkursów 

krasomówczych. Zadaniem uczestników konkursu było napisanie pod 
kierunkiem nauczyciela tekstu promującego historyczne i kulturowe wa-
lory regionu powiatu otwockiego oraz wygłoszenie go na scenie.

Maciek wystąpi w eliminacjach wojewódzkich  w Warszawie, gdzie bę-
dzie reprezentował naszą szkołę, a zarazem powiat otwocki. Życzymy 
powodzenia.                                                                                          

BoGumiła maJeWska

zsgwiazowna@gMaiL.coM

Uroczystości w „Stumilowym Lesie”
Dzień Edukacji Narodowej oraz pasowania na mieszkańca „Stumilowego Lasu” to najważniejsze uro-
czystości w placówce. Do uroczystości dzieci przygotowywały się bardzo sumiennie ćwicząc wiersze, 
piosenki i tańce pod czujnym okiem wychowawców. 

Mieszkańcy „Stumilowego Lasu”
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W a s y ś c i e 
uczniów 

Szkoły Podstawo-
wej uroczystego 
przecięcia wstę-
gi opasującej ła-
weczkę dokonali 
goście, m.in. wójt 
Janusz BUDNY, 
proboszcz parafii 
św. Pawła Apo-
stoła w Zakręcie 
ksiądz kanonik 
Tadeusz FIRY-
SIUK, projek-
tanci a zarazem 
fundatorzy ła-
weczki – Justyna 
i Dariusz DE-
NARSCY, przed-
stawiciele Rady 
Rodziców i Jacek 
KARDAS – soł-
tys Zakrętu.

Po odsłonięciu 
„Ławeczki Nor-
wida” nastąpiła 
ceremonia wbi-
cia gwoździa 
pamiątkowego 
w sztandar szko-
ły, jako wyraz 
s z c z e g ó l n e g o 
podziękowania 
dla państwa DE-
N A R S K I C H . 
Srebrną Tarczą 
został uhonoro-
wany wójt gmi-
ny. Po części 
oficjalnej zebrani 
obejrzeli pro-
gram artystyczny 
p rzygo towany 
przez uczniów  
i absolwentów naszej szkoły.                                                                           

inFo. z tukontakt@wiazowna.PL

aneta szyMankiewicz – nauczycieL

Uczniowie szkolnej Sekcji 
Żeglarskiej przy gimnazjum  
w Gliniance po raz piąty odby-
li morski rejs, który miał cha-
rakter szkoleniowo – stażowy.

Ustalona trasa zakładała opłynię-
cie wyspy Rugii i zwiedzanie 

wybranych miejsc. Niestety, sztor-
mowa pogoda pokrzyżowała plany 
i dotarliśmy tylko do niemieckiego 
portu w Wolgaście. Na Jeziorze Dą-
bie załoga na Twisterze 780 wystar-
towała w Regatach Żeglarskich im. 
Norberta OHLA. Zajęliśmy dzie-
wiąte miejsce na szesnaście załóg  
i w nagrodę otrzymaliśmy trąbkę 
sygnałową i medal.

Cały rejs był wymagający ze wzglę-
du na ciężkie warunki wiatrowe  
i deszcz. Na wodzie było bardzo 
mało jednostek – pod żaglami minę-
liśmy tylko dwa jachty. Wyglądało 
na to, że większość żeglarzy czeka-
ła w portach. Niedźwiedziego mię-
sa i to na surowo popróbowali nasi 
młodzi, ambitni żeglarze, człon-
kowie załogi: Wilhelm JARSZAK 
(kl. III a, I oficer), Magdalena JA-
ROŚKIEWICZ (kl. II c, II oficer), 
Aleksander SOBIESZEK (kl. II b, 
III oficer), Iga KOŁECKA (kl. I a,  
I wachta), Maja KUNIKOWSKA 
(kl. I b, II wachta), Agnieszka 
KRZEŚNIAK (kl. I b, III wachta), 
Daniel KACZYŃSKI (z-ca kapita-
na), Piotr RUCIŃSKI (kapitan).

Sekcja żeglarska działa w szkole od 
lat, rozwijając w uczniach pasję do 
tego sportu. Dzięki wspólnym przy-
gotowaniom i rejsom uczniowie 
uczą się odpowiedzialnego obcowa-
nia z wodą. 

                                                        
oPracowano na Podstawie tekstu 

Daniela kaczyŃskieGo

redacja

tukontakt@wiazowna.PL

Rugia tam  
i z powrotem

Święto szkoły w Zakręcie
Uroczystość odsłonięciu „Ławeczki Norwida” (drugiej w Polsce) 
miała miejsce podczas Święta Szkoły organizowanego z okazji 195. 
rocznicy urodzin patrona szkoły, 85. rocznicy jej istnienia oraz  
15. rocznicy nadania imienia i przyjęcia sztandaru. 
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Świetny występ juniora GKTS Wią-
zowna Adama PLĄSKA, który poko-
nał wszystkich przeciwników w tur-
nieju Grand Prix Piaseczna w tenisie 
stołowym.

Oprócz Adama w kategorii junior dobrze 
zaprezentowali się Bartosz KUBLIK –  

5 miejsce oraz Magda SOBOTA – 7 miejsce. 
Na słowa uznania zasługuje także Monika 
SOBOTA, która zaczyna już robić pierw-
sze postępy w tenisie stołowym. Grand Prix 
Piaseczna odbywa się cyklicznie co miesiąc,  
a jego zwieńczeniem będzie turniej TOP 12 
na koniec cyklu. Serdecznie gratulujemy!
                                                                     

redakcja

tukontakt@wiazowna.PL

Adam Pląsek pokonał wszystkich rywali

Nauczyciel na medal
W Łodzi rozegrano XXVI Mistrzostwa Polski Na-
uczycieli i Pracowników Oświaty w Tenisie Stoło-
wym oraz XV Drużynowe Mistrzostwa ZNP.

W zawodach udział wzięli czynni i emerytowani pracowni-
cy oświaty oraz członkowie ZNP. Organizatorem zawodów 
był Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zawodnicy rywa-
lizowali w kilku kategoriach wiekowych.

Brązowy medal za zajęcie 3 miejsca w kategorii VI Męż-
czyźni zajął nauczyciel wychowania fizycznego z Zespołu 
Szkolno - Gimnazjalnego w Zakręcie Kamil SITEK.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

redakcja 
tukontakt@wiazowna.PL

UKS Zakręt na zawodach 
Brazylijskiego Jiu Jitsu 
Zawodnicy z Zakrętu wzięli udział w VI Turnie-
ju dla dzieci i młodzieży w Brazylijskim Jiu Jitsu, 
który odbył się 08.10.2016 w Mińsku Mazowiec-
kim. Zdobyli dwa brązowe medale: Artur POŁA-
NECKI w kategorii 9-11 lat oraz Jakub KĘPKA  
w kategorii 13-15 lat. 

W tym samym czasie na hali 
obok odbywała się rywalizacja 
dorosłych w VII Turnieju No GI 
Fight Grappler CUP. Trener UKS 
Zakręt Artur MROCZEK wygrał 
w nim rywalizację w kategorii 
wagowej - 94,3 kg, zdobywając 
złoty medal dla swojego klubu.
                                                   

artur Mroczek

inFo. z tukontakt@wiazowna.PL 

Zapraszamy na zajęcia prowadzone przez Klub.
Terminy zajęć:

Zajęcia sportów walki – kickboxing – BJJ – MMA dla • 
dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia (od IV klasy 
SP) - poniedziałki i środy godz. 17.00 – 18.30
Zajęcia z Brazylijskiego Jiu Jitsu ,,BJJ KIDS” dla dzieci • 
od 5 do 10 roku życia - poniedziałki i środy godz. 15.45 
– 16.45
Zajęcia tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży - ponie-• 
działki i środy godz. 14.45 – 16.15                              

Zawodnicy UKS 
Zakręt z trenerem
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WLSP jest odpowiedzią na proś-
by mieszkańców, którzy z racji 

obowiązków nie mogą brać udziału w 
treningach czy rozgrywkach ligowych 
organizowanych przez Mazowiecki 
Związek Piłki Nożnej.

Podobne ligi działają od wielu lat  
w sąsiednich gminach nierzadko grają 
w nich nasi mieszkańcy. W sprawie 
zgłoszenia drużyny do WLSP prosi-
my o kontakt z lokalnym animato-
rem sportu Jackiem SKWARĄ, tel. 
887 503 035, e-mail: vilis@vp.pl.

Kolejka z 02.10.2016
Banda Grubego – Duchnów 13:4 
Olckul – FC Sągorsi 9:1
Los Majdanos – LUKS Rzakta 11:3

Kolejka z 09.10.2016
Ostre Grzyby – Banda Grubego 12:1
Spoilery – CHKS Neon 6:1
LUKS Rzakta – Olckul 2:8
Los Majdanos – Ostre Grzyby 3:10

Liga Siódemek
Od września rozgrywane są mecze w ramach Wiązowskiej Ligi Siódemek Piłkarskich. W premierowym 
sezonie w lidze występuje 9 zespołów. W większości są to drużyny z terenu naszej gminy.

Tabela Wiązowskiej Ligi Siódemek

Pozycja Nazwa drużyny Mecze Punkty Z R P
Bramki

Bilans
Zdobyte Stracone

1 Ostre Grzyby 5 15 5 0 0 50 9 +41
2 Los Majdanos 5 9 3 0 2 30 27 +3
3 Olckul 4 9 3 0 2 27 10 +17
4 Banda Grubego 3 6 2 0 1 25 20 +5
5 FC Sągorsi 4 4 1 1 2 14 21 -7
6 Spoilery 2 3 1 0 1 10 12 -2
7 LUKS Rzakta 4 1 0 1 3 8 30 -22
8 Duchnów 2 0 0 0 2 5 24 -19
9 CHKS Neon 3 0 0 0 3 4 20 -16

Rozgrywki o Puchar Polski
KS Advit Wiązowna jako jedyna dru-
żyna z powiatu otwockiego dotarła aż 
do VI Rundy Pucharu Polski!

Piłkarze znad Mieni zaskoczyli swo-
ich rywali determinacją i skuteczno-
ścią na boisku udowadniając, że są 
świetną zgraną drużyną. Mimo poraż-
ki z przedstawicielem IV ligi w ostat-
nim meczu (z KS Mszczonowianka 
2:3) odnieśli ogromny sukces, po raz 
pierwszy w historii klubu dochodząc 
do takiego wyniku w rozgrywkach 
pucharowych. Pełen podziw za wolę 
walki, serce i poświęcenie! Wszyscy 
ciężko pracowali, zawsze grali do 
końca, często mimo bólu i kontuzji.

Rozgrywki o Mistrzostwo klasy A
W październiku KS Advit grał ze 
zmiennym szczęściem. Najpierw do-

Kolejka z 16.10.2016
Ostre Grzyby – Duchnów 11:1
Los Majdanos – CHKS Neon 7:1
FC Sągorsi – LUKS Rzakta 1:1
Spoilery – Banda Grubego 4:11

Najlepsi strzelcy:
1.Filip CHMIELEWSKI (Ostre Grzy-
by) – 20 bramek

2.Maciej BIAŁECKI (Los Majda-
nos) i Piotr SZCZEPANIK (Olckul) –  
10 bramek
3.Jan KURKUS (Ostre Grzyby) –  
9 bramek
                                                        

michał Białek

M.BiaLek@wiazowna.PL

Piłka nożna w wykonaniu lokalnych zespołów
znał porażki w derbowym pojedynku 
z Józefovią Józefów 0:4, by w kolej-
nym meczu pokonać Victorię Zerzeń 
1:0. Po 9 kolejkach Advit zajmuje 10 
miejsce w tabeli Klasy A, grupa: War-
szawa II.

MLKS Józefovia Józefów – KS Advit Wiązow-
na 4:0
PKS Victoria Zerzeń – KS Advit Wiązowna 0:1

Rozgrywki o Mistrzo-
stwo klasy B
KS Glinianka, przedstawi-
ciel z terenu gminy Wią-
zowna na tym szczeblu 
rozgrywek, do momentu 
zamknięcia numeru roze-
grał 3 mecze. Dwa z nich 
wygrał (z „Jedność” War-
szawa i „Zły” Warszawa) 
oraz doznał jednej poraż-

ki (GKP Warszawa). Po kolejkach, KS 
Glinianka zajmuje 4 miejsce w tabeli 
Klasy B, grupa: Warszawa II, tracąc 
tylko 3 punkty do lidera.

Jedność Warszawa – KS Glinianka 1:2
AKS Zły Warszawa – KS Glinianka 0:2
GKP Targówek – KS Glinianka 2:1
                                                        

michał Białek

M.BiaLek@wiazowna.PL

KS Glinianka - radość po celnym strzale



POWIĄZANIA       LISTOPAD  2016 www.tuwiazowna.pl26

SpORt

W zawodach regionalnych  
w Gliniance wystartowa-

ło 11 reprezentacji szkół i UKS, po-
nad 250 uczniów z naszego regionu,  
w tym prawie 100 uczniów naszej gmi-
ny. Padały wspaniałe wyniki, wśród 

Dzieciaki tak bardzo to polubiły, że od wrze-
śnia ruszyliśmy z ćwiczeniami dla dodat-

kowych roczników – teraz ćwiczy młodzież 
2002-2004 i młodsi z 2007-2008. Ćwiczą chłop-
cy i dziewczynki! W szkole, na „gumie” przy 
szkole, na boisku…! Ale to nie tylko świetna 
zabawa! Więc o co chodzi? Jaki związek ma to  
z piłką nożną - grą zespołową, w której zwy-
kle 22 zawodników ugania się za piłką między 
bramkami i wcale nie robią oni tego w rytmie 
muzyki? Okazuje się, że coraz bardziej istotny.

Ta forma treningu wciąż w wielu środowiskach 
piłkarskich uchodzi za dziwactwo. Jej wprowa-
dzanie wywołuje uśmiechy, a motywy jej sto-
sowania spotykają się z powątpiewaniem. Mimo to coraz 
większe grono trenerów skłania się ku metodom uchodzą-
cym w potocznej opinii za „nowoczesne”. Co ważne, me-
tod takich raczej nie sposób wynieść ze szkół trenerskich.

Czemu służy piłkarski aerobik? Ta forma treningu oczy-
wiście nie poprawia panowania nad piłką w sensie czysto 
technicznym. Nie sprawia, że zawodnicy są lepiej przygo-
towani taktycznie. Jest natomiast nastawiona wyłącznie 
na rozwój możliwości fizycznych zawodników. Zastoso-
wanie aerobiku poprawia orientację, rozwija koordynację 
ruchową, a także szybkość. Cechy te są zwłaszcza istotne 
w szkoleniu młodzieży. Trenerzy powinni mieć również 

Piłka to nie tylko… piłka
Zaczęło się na wiosnę… Postanowiliśmy „na próbę” (wzorem wielu profesjonalnych klubów w Polsce  
i na świecie) zorganizować dodatkowe zajęcia aerobowe dla naszych piłkarzy z rocznika 2005. Wow! 

na względzie kondycję psychiczną swoich zawodników. 
Sporadyczne włączanie aerobiku do programu treningo-
wego jest bez wątpienia urozmaiceniem dla nich. Ponadto 
albo przede wszystkim ćwiczenia gimnastyczno-taneczne 
wykonywane w rytm muzyki pobudzają pracę układu krą-
żenia i oddychania. I właśnie dlatego KS Advit „w to po-
szedł”. Zapraszamy wszystkich chętnych na nasze zajęcia! 
Zaszczepmy w naszych dzieciakach radość sportu!

Działalność KS Advit współfinansuje gmina Wiązowna. 
                                                                                         

Marta Mróz-cacko  Prezes ks advit

MaraMroz@Poczta.onet.PL

Piłkarski aerobik

Czwartki lekkoatletyczne w Gliniance
Czwartki Lekkoatletyczne to największy w Europie cykl zawodów sportowych dla dzieci o tak szerokim 
zasięgu. W całej Polsce imprezy odbywają się w przeszło 80 miastach, w tym również w Gliniance. 

nich również Jakuba ZIELIŃSKIEGO 
(rocznik 2005) w skoku wzwyż – 135 
cm, co plasuje go wśród najlepszych 
w Polsce, Dawida KĄKOLA (rocz-
nik 2006) w skoku w dal – 427 cm, 
to także jeden z najlepszych wyników 

w Polsce. To uczniowie glinieckiej 
szkoły. 

Uczniowski Klub Sportowy „Smoki” 
od wielu lat aktywnie kreuje życie 

sportowe w szkole poprzez or-
ganizację zajęć dodatkowych 
z lekkiej atletyki oraz gier 
sportowych. 

Działalność UKS SMOKI jest 
dofinansowana ze środków bu-
dżetowych gminy Wiązowna.
                                           
inFo. z tukontakt@wiazow-

na.PL

krzysztof Ślusarczyk
Młodzi lekkoatleci z Glinianki
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Witold Pro-
nobis „Ge-
nerał Grot: 
kulisy zdra-
dy i śmier-
ci” Książka 
jest zapisem 
s w o i s t e g o 
„śledztwa”, 
jakiego pod-
jął się autor, 
h i s t o r y k , 
dziennikarz, pracownik Radia Wol-
na Europa, a prywatnie bliski krew-
ny Stefana Roweckiego. Śledztwo 
to, obfitujące w szereg niezwykłych 
przypadków, pozwoliło ujawnić wiele 
nieznanych dotąd szczegółów dotyczą-
cych wydania w ręce Gestapo, uwię-
zienia i śmierci komendanta głównego 
Armii Krajowej, naczelnego dowódcy 
Sił Zbrojnych w Kraju - generała. 
Dostępna w bibliotece w Duchnowie.

Piotr Socha 
„Pszczoły” 
To świet-
na książka 
edukacyjna 
w formie 
efektowne -
go wielko-
formatowe-
go albumu. 
K o l o r o w e 
ilustracje są 
pełne szczegółów, a krótki, przystęp-
ny tekst nie tylko objaśnia to, co się 
na nich znajduje, ale też przekazuje 
dodatkowe informacje. Dzięki książce 
młodszy czytelnik zobaczy pszczoły  
z bliska, pozna ich budowę i zwycza-
je, zajrzy do ich domu. Co zawdzię-
czamy pszczołom i czego możemy się 
od nich nauczyć? - dowiemy się z tej 
wyjątkowej książki dla dzieci. 
Dostępna w bibliotece w Gliniance.

Joanna Jax 
– „Dziedzic-
two von Bec-
ków” Pełna 
napięcia hi-
storia dwojga 
ludzi, których 
los zetknął 
ze sobą tuż 
przed woj-
ną. Książka 
opowiada o zawiłych losach polskiej 
nauczycielki i niemieckiego oficera 
SS oraz ich potomków. Akcja powie-
ści rozgrywa się na przestrzeni niemal 
osiemdziesięciu lat. Autorka stworzyła 
wzruszającą opowieść o wybaczaniu, 
miłości, trudnych wyborach i dyle-
matach moralnych, nienawiści, żądzy 
zemsty, chciwości i skomplikowanych 
relacjach rodzinnych. 
Dostępna w bibliotece w Wiązownie.
                                                        

teresa naPerty

czyteLnikw@wP.PL
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Gminna Biblioteka Publiczna poleca...

12 października w Izbie Regio-
nalnej w Gliniance redaktor 

naczelna Infogminy – Teresa DOMA-
GAŁA przekazała członkiniom Koła 
Gospodyń Wiejskich nagrodę – eks-

Nagroda dla Koła Gospodyń Wiejskich
Koło Gospodyń Wiejskich w Gliniance zdobyło II miejsce w konkursie „Tradycja w smaku – tradycyjna 
potrawa regionalna”. Jury doceniło sójkę gliniecką. Organizatorem konkursu była Infogmina Sp. z o.o.

Teresa Domagała przegląda archiwalne materiały Koła Gospodyń Wiejskich

pres ciśnieniowy do kawy. Na spo-
tkaniu pachniało świeżo upieczonymi 
sójkami. To była okazja do tego, by 
powspominać jak powstawało Koło 
Gospodyń Wiejskich. Jak przez lata 
się rozrastało, angażując w promowa-

nie lokalnej kultury i tradycji coraz 
więcej mieszkanek naszej gminy.
                                                         

Joanna iWaŃska

j.iwanska@wiazowna.PLSójka Gliniecka
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Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy, była Parafia 
Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Lesznie. Obecny 

kościół murowany w stylu neogotyckim został zbudowa-
ny w latach 1894 – 1898. Kolejnym punktem na drodze 
naszego pleneru był późnobarokowy Pałac Łuszczewskich 
w Lesznie – wzniesiony w pierwszej połowie XVIII wieku. 
Mogliśmy go sfotografować dzięki gościnności gospoda-
rzy. Następnie udaliśmy się do wsi Granica, gdzie fotogra-
fowaliśmy Skansen Budownictwa Puszczańskiego, który 
jest częścią Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego. Kolejno na 
naszych fotografiach znalazły się Budynki Nadleśnictwa – 

Plener fotograficzny
Uczestnicy sekcji fotograficznej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie 8 października wybrali się na 
plener fotograficzny do Kampinoskiego Parku Narodowego, Żelazowej Woli i okolic.  

z lat 20-30 XX w. oraz Obszar Ochrony Ścisłej „Granica”- 
będący najstarszym rezerwatem Puszczy Kampinoskiej 
i Żelazowa Wola z Dworkiem Chopina z XIX. Ostatnim 
miejscem pleneru była bazylika obronna - Kościół św. Jana 
Chrzciciela i św. Rocha - gotycko-renesansowy z XVI w. 
Pogoda dopisała, udało nam się fotografować nawet pod-
czas słońca, czyli najlepszego czynnika do zdjęć dla foto-
grafa. Każdy taki plener daje możliwość rozwoju zaplecza 
fotograficznego oraz integracje z uczestnikami wyjazdu. 
                                                                                          

sanDra Bałos 
gok@gok-wiazowna.PL

Artur NIEDZIóŁKA - reżyser, 
przyznał, że realizacja tego musi-

calu była dla niego dużym wyzwaniem. 
W spektaklu bierze udział ponad trzy-
dziestu aktorów. Widzów oczarowuje 
przede wszystkim piękna muzyka,  
taniec i śpiew.

Musical „Skrzypek na dachu” już od 
50 lat uwodzi swoim urokiem kolejne 
pokolenia widzów i aktorów. Urzeka-

Premiera „Skrzypka na dachu”
Wiązowski Teatr Muzyczny pokazał wielką klasę! „Skrzypek na dachu” w wykonaniu aktorów ama-
torów to bez cienia przesady spektakl profesjonalny. Premierę można było obejrzeć 16 października w 
Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej.

ją piosenki, z których każda jest peł-
ną uczucia i emocji życiową historią.  
W tych muzycznych opowieściach 
można odnaleźć siebie, swoje kłopoty, 
swoje smutki i radości. Fabuła musica-
lu ogromnie porusza emocje. Perypetie 
głównych bohaterów – ich zmagania  
z brakiem pieniędzy, z życiowymi pro-
blemami, proste rozmowy z Bogiem  
o kłopotach i radościach życia, dzie-
ci, które dokonując życiowych wybo-

rów nie liczą się ze zdaniem rodziców 
i wielowiekową tradycją – czyż to 
wszystko nie brzmi znajomo?

„Skrzypka na dachu” w wykonaniu 
WTM można będzie jeszcze zoba-
czyć 19-20.11.2016 r. o godz. 18:00  
w Powiatowym Młodzieżowym Domu 
Kultury w Otwocku. Polecamy!     

redakcja

tukontakt@wiazowna.PL
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TRInO dedykowana jest turystom pieszym i rowe-
rzystom, również osobom początkującym, które 

nie mają jeszcze doświadczenia w wędrówkach z mapą  
(i ewentualnie z kompasem). Udział w imprezach na 
orientację polega na przebyciu trasy pomiędzy zaznaczo-
nymi na mapie punktami kontrolnymi (PK).

Tego typu impreza turystyczno – rekreacyjna miała 
miejsce 8 października na terenie naszej gminy. Przy-
gotowaliśmy trasy piesze: z Michalina, Międzylesia, 
Falenicy. Trasy na orientację - po terenie gminy: z Wią-
zowny i z Zagórza, a także szlak rowerowy drewniany  
(z Izby Regionalnej w Gliniance do Wiązowny). Uczest-
nicy odpowiadali na pytania związane z drewnem i drew-

Podczas święta uczniowie prezentowali konkursowe potra-
wy z dynią w roli głównej. Znalazła się tam również urocza 

kawiarenka, w której można było odpocząć i spróbować jesien-
nego specjału – zupy z dyni ugotowanej przez grupę uczniów 
z klasy IC. Odbyły się warsztaty i konkursy: plastyczny, rzeź-
bienia i wyszywania w dyni. Dużo radości mieli też uczniowie 
biorący udział w konkursach sportowych. Wszystkie konkursy 
zostały ocenione przez jury, które przyznało szereg słodkich 
nagród. Atrakcją był również występ chóru gimnazjalnego, 
który zachwycił słuchaczy wiązanką pieśni i piosenek ludo-
wych.                                                                                   

redakcja

tukontakt@wiazowna.PL

TRInO w Wiązownie, 
czyli Październikowy Zlot Turystyczny
Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na Orientację to imprezy z mapą lub kompasem, których głównym 
celem jest turystyczne i rekreacyjne spędzanie czasu na poznawaniu w interesujący sposób walorów 
turystyczno-krajoznawczych różnych miejscowości i miejsc. 

nianymi walorami turystycznymi gminy. Tegoroczny 
zlot odbył się pod nazwą „Związany Ziemniak”. Orga-
nizatorzy (Stowarzyszenie „Więzy”, Gmina Wiązow-
na, Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, PTTK O/
Warszawa-Praga im. Zygmunta Glogera, PTTK Koło 
Terenowe Śródmieście, SKKT-PTTK 24) przygotowa-
li wiele atrakcji – właśnie z ziemniakiem związanych. 
Były konkurencje zręcznościowe, wyścigi dla najmłod-
szych i warsztaty artystyczne, w których główną rolę 
odgrywał wspomniany bulwiak. Mimo chłodu udział 
w zlocie wzięły aż 93 osoby.
                                                                                   

Paulina sokół

gok@gok-wiazowna.PL

„Święto Dyni” – smacznie i artystycznie
Dyniowe święto po raz kolejny odbyło się w gimnazjum w Gliniance. Uświetnił je występ uczniów  
z łotewskiej szkoły, którzy zaprezentowali dzień z życia łotewskiego ucznia. W przedstawieniu wystąpiła 
gościnnie uczennica gimnazjum Julia ZIÓŁEK, pokazując doskonały układ taneczny.

Przed konkursem zupę trzeba spróbować

Nie ma nic lepszego jak kiełbaska prosto z ogniska

Uczestnicy Turystyczno-Rekreacyjnej Imprezy na Orientację



POWIĄZANIA       LISTOPAD  2016

30
listopada

Będzie się działo...

5
listopada

7
listopada

5
listopada 11 

listopada

6
listopada

12 i 13
listopada

11
listopada

 godz. 18:00
Biblioteka Publiczna 
w Wiązownie, ul. Ko-
ścielna 41
Spektakl “Rozbójnik 

Runcajs” na podstawie dobranocki 
„Rozbójnik Rumcajs” w wykona-
niu teatru Duet z Krakowa;
Bilety 5 zł dostępne w GOK  
i Bibliotece.

godz. 11:00
Kościół w Zakręcie, 
ul. ks. Iwaniuka 1 
Uroczyste obchody 
Święta Niepodległości.

Msza święta, występy artystyczne 
uczniów ze szkoły w Zakręcie.

godz. 18:00
Zajazd u Mikulskich, 
ul. Parkingowa 18A, 
Wiązowna
Wręczenie nagród  

w konkursie plastycznym „Rot-
mistrz Pilecki oczami dziecka”.

19 i 20
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godz. 16:30
Dom Kultury “Nad 
Świdrem” w Woli 
Karczewskiej
Spektakl „Mały Stra-

żak” w wykonaniu teatru im. S. Ja-
racza z Otwocka. 
Darmowe wejściówki dostępne  
w GOK oraz Bibliotece.
 

godz. 19:00
Sala widowiskowa 
GOK Wiązowna,  
ul. Kościelna 41
Koncert Zaduszkowy 

Chóru Mienia River. 
Wstęp wolny.

godz. 14:30 
Biblioteka Publiczna – 
Filia w Duchnowie 
godz. 18:30 

Dom Kultury “Nad Świdrem”  
w Woli Karczewskiej Spektakl 
“Czerwony Kapturek” (dla dzieci 
od 3 lat) w wykonaniu teatru Lalek 
Dużych Pianka. Bilety 5 zł dostęp-
ne w GOK i Bibliotece.
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 godz. 18:00
Dom Kultury “Nad 
Świdrem” w Woli Kar-
czewskiej
Spektakl “Skrzypek na 

dachu” w wykonaniu Wiązowskie-
go Teatru Muzycznego.
Wstęp wolny.

godz. 18:00
PMDK Otwock,  
ul. Poniatowskiego 10
Spektakl “Skrzypek na 
dachu” w wykonaniu 

Wiązowskiego Teatru Muzycznego.
Wstęp wolny.

godz. 14.30 
w Dziennym Domu 
„Senior – WIGOR“, 
ul. Doliny Świdra 8  
w Woli Karczewskiej. 

Zapraszamy na 
1. urodziny domu Senior - WIGOR 

To już rok! Już rok odkąd za-
częliśmy się spotykać w cie-

płej domowej atmosferze. Rok 
odkąd mamy swój własny budy-
nek, w którym jest dla nas miej-
sce i bezpieczna przestrzeń. Rok 
odkąd nasi podopieczni mogą 
codziennie się rozwijać, bawić, 
uczyć. To był dla nas bardzo 
ważny czas. Dlatego zapraszamy 
Państwa na spotkanie, na którym 
opowiemy o tym jak działa Dom 
„Senior - WIGOR“. Zaprosimy 
Państwa do środka. Pokażemy na-
sze osiągnięcia!
Więcej informacji pod nume-
rem telefonu: tel. 505 599 703, 
505 599 710 LUB e-mail: senior.
wigor@wp.pl

 godz. 9:00
Dom Kultury “Nad 
Świdrem” w Woli 
Karczewskiej
Ogólnopolski Kon-

kurs Piosenki Chrześcijańskiej.
Regulamin oraz karty zgłoszeń 
dostępne na stronie www.gok- 
wiazowna.pl.
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