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Szkoły
w budowie
Remonty i rozbudowy gminnych szkół
wchodzą w decydującą fazę. W wakacje
rozpoczynamy remonty szkół, tak by w
nowym roku szkolnym dzieci jak naj-
mniej odczuły przebudowę.

4

100 -lecie OSP 
z pompą 
Największe święto braci strażackiej
przeszło do historii. 10 czerwca w
Wiązownie gościliśmy największe
gwiazdy muzyki i kabaretu, czyli 100 –
lecie OSP Wiązowna.

19

15 minut 
dla lepszego
zdrowia  
Nie trzeba ani specjalnego sprzętu, ani
wyjątkowej kondycji. Wystarczy chęć,
by codziennie poświęcić dla siebie 15
minut. 

34

W numerze:

13.00 Msza św. w intencji strażaków 
i ich rodzin

14.00 Nagrody i odznaczenia 
strażackie

16.00 Koncert zespołu Mejk
17.00 Koncert zespołu Mr. MAGISTER
18.45 Koncert zespołu Moment

20.00 STRACHY  
NA  LACHY

21.00 Fanaberia (zabawa taneczna)
22.00 Pokaz sztucznych ogni
22.15 Zakończenie
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remonty i rozbudowy gminnych szkół wchodzą w decydującą fazę. Właśnie rozpoczęliś-
my przebudowę elewacji w szkole w Wiązownie i wymianę instalacji centralnego ogrzewania
w budynku gimnazjum w gliniance. to gigantyczne przedsięwzięcia, które chcemy prze-
prowadzić w kilka tygodni, tak by w nowym roku szkolnym remont był możliwie najmniej
uciążliwy dla uczniów. Wkrótce rozpoczynamy też prace w szkole w Zakręcie, szkole pod-
stawowej w gliniance oraz świetlicy w Woli Duckiej. Za 18 miesięcy rozbudowane będą
wszystkie szkolne budynki w naszej gminie. przed nami trudny okres, ale efekt wart bę-
dzie tego poświęcenia!
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W czasie wakacji szkoła w Wiązownie będzie zu-
pełnie zamknięta. Dzieci nie będą mogły ko-
rzystać także z boiska czy placu zabaw. To ko-
nieczne ze względu na ogrom prac, które musi
przeprowadzić wykonawca. Prace będą się to-
czyły w dużej mierze na zewnątrz budynku i nie
będziemy w stanie w tym czasie zapewnić dzie-
ciom bezpieczeństwa. Dlatego tegoroczna akcja
„Wakacje blisko domu” zamiast w szkole w
Wiązownie będzie się odbywała w Gminnym Oś-
rodku Kultury. Opiekę zapewnią nauczyciele. W
Zakręcie przez całe wakacje dzieci będą miały do
dyspozycji i boisko, i plac zabaw przy szkole i
przedszkolu. W Gliniance  „Wakacje blisko domu”
będą się odbywały w szkole bez żadnych prze-
szkód.

Remonty zmuszają nas do przeorganizowania
pracy w szkołach w przyszłym roku szkolnym.
Dużą rolę odegra tu nowa szkoła w Malcanowie.
Jej budowa trwała prawie trzy lata. W tym cza-
sie zmodernizowaliśmy stary budynek szkolny,
dobudowaliśmy duże, nowe skrzydło, stołówkę,
w pełni wyposażoną kuchnię, a ostatnio halę
sportową z prawdziwego zdarzenia. To najno-
wocześniejszy obiekt szkolny w naszej gminie
wart 14 mln zł. To tu w przyszłym roku szkolnym
będą się uczyły klasy 0-3 ze szkoły podstawowej
w Gliniance oraz najmłodsze dzieci z przed-
szkola w Pęclinie. Uczniowie będą mieli jak
zwykle zapewniony dojazd. Z tą różnicą, że
szkolny autobus zawiezie je do Malcanowa, a nie
do Glinianki. Dziećmi z Glinianki będą się w Mal-
canowie zajmowali nauczyciele z ich szkoły.
Trzylatkami z przedszkola zajmą się wycho-
wawcy z Pęclina. W tej kwestii nie ma żadnych
zmian.

W przyszłym roku szkolnym niemal we wszyst-
kich szkołach będziemy się borykali z pewnymi
ograniczeniami. Trzeba się liczyć z tym, że cza-
sowo zamknięte będą przyszkolne parkingi. W
czasie roku szkolnego remonty będą prowadzone
etapami, tak by wyłączać z użytku fragmenty bu-
dynków. Bez wątpienia będzie to trudny czas, ale
dyrektorzy szkół są w stałym kontakcie z urzędem
gminy. Na bieżąco koordynujemy wszystkie
prace z wykonawcą, by ograniczyć do mini-
mum dyskomfort uczniów i nauczycieli. Do Pań-
stwa dyspozycji pozostaje Tadeusz DąBROWSKI
z Wydziału Inwestycji Urzędu Gminy, tel. 22 512
58 62, e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl. Jeśli
mają Państwo uwagi, prośby lub jeśli coś Państwa
w czasie remontów zaniepokoi, prosimy o kon-

takt. Poniżej publikujemy listę prac do wykona-
nia w poszczególnych budynkach. Cały projekt
wart jest 70 mln zł, z czego 4227482,40 zł to środ-
ki UE.

gimnazjum w gliniance to przede wszystkim
termomodernizacja budynku, w tym moderni-
zacja instalacji grzewczej, zastosowanie odzys-
ku ciepła z systemu wentylacji mechanicznej, wy-
miana drzwi, ocieplenie stropu, wykorzystanie
zewnętrznych pomp ciepła jako podstawowego
źródła ciepła; instalacja fotowoltaiczna; adaptacja
strychu na 4 sale dydaktyczne z zapleczami, wy-
konanie ciągów pieszych i chodników; budowa
oświetlenia od ul. Napoleońskiej do szkoły oraz
budowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej
nr 2709W do budynku szkoły wraz z parkingiem
oraz odwodnieniem terenu.

szkoła podstawowa w gliniance: przebudowa
istniejącego budynku, budowa nowego skrzydła
(6 sal) i sali gimnastycznej z areną gry 28 x 15 m.
Docelowo w szkole będzie można prowadzić 12
oddziałów szkoły podstawowej oraz 6 oddziałów
przedszkolnych. Przewidziana jest także roz-
biórka budynku parterowego i gospodarczego,
ocieplenie ścian i stropodachu (rozbiórka ist-
niejącego docieplenia i położenie nowego), wy-
miana drzwi i okien, dachu i posadzki, moder-
nizacja instalacji grzewczej (pompa ciepła i ko-
cioł olejowy), ciepłej wody użytkowej i instala-
cji elektrycznej.

Zespół szkolno – gimnazjalny w Wiązownie
(stanie się szkołą podstawową): w tym obiekcie
zostanie wykonana termomodernizacja bu-
dynku i rozbudowa szkoły o nowe skrzydło. W za-
kresie termomodernizacji zakłada się wymianę
źródeł ciepła i instalacji centralnego ogrzewania,

modernizację i rozbudowę systemu wentylacji
mechanicznej z zastosowaniem odzysku ciepła,
wymianę instalacji ciepłej wody, oświetlenia na
energooszczędne oraz wymianę drzwi ze-
wnętrznych i okien. Szkoła uzyska docelowo dla
dzieci starszych 22 sale lekcyjne a, dla naucza-
nia początkowego 9 sal, a także elementy małej
architektury (ławki, stojaki na rowery itp.).
Stołówka będzie mogła jednorazowo wydać
posiłki dla 175 dzieci (1/2 szkoły). Szkoła będzie
w pełni dostępna dla uczniów niepełnospraw-
nych.

Zespół szkolno – gimnazjalny w Zakręcie
(stanie się szkołą podstawową): tu przewidziano
termomodernizację budynku, w tym wymianę
drzwi zewnętrznych i okien, modernizację źródła
ciepła (wysoko kondensacyjny kocioł gazowy),
modernizację instalacji, w tym grzewczej i ciepłej
wody, elektrycznej i wentylacji mechanicznej. Po-
wstanie nowe skrzydło, w którym znajdzie się 19
sal lekcyjnych z zapleczami na pomoce dydak-
tyczne, w tym dedykowane pracownie tema-
tyczne (komputerowa, matematyczno- przy-
rodnicza, fizyczno-chemiczna) oraz 6 sal do
edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto przewi-
dziano tam kuchnię przystosowaną do
sporządzania na miejscu posiłków dla ok. 400
uczniów oraz stołówkę. Przy szkole przebudo-
wane zostaną parkingi i chodniki.

przedszkole i świetlica w Woli Duckiej: po-
wstaną 4 oddziały przedszkolne i sala wielo-
funkcyjna na potrzeby świetlicy. Teren wokół bu-
dynku zostanie zagospodarowany, a sam bu-
dynek ocieplony i wyposażony w instalacje te-
letechniczną i wentylacyjną. 

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Zakręcie



www.tuwiazowna.pl 7
“Powiązania”  - miesięcznik samorządowy | 

Będzie ładniej przy świetlicy w Boryszewie

Do końca sierpnia potrwają prace polegające na zagospodarowaniu terenu przed
świetlicą w Boryszewie. W ramach zadania sołeckiego „Zagospodarowanie terenu
wokół świetlicy w Boryszewie” utwardzono plac oraz wybudowano chodnik. Na pla-
cu powstanie jeszcze wiata. Inwestycja realizowana jest ze środków pochodzących
z funduszu sołeckiego Boryszewa w wysokości 7 500 zł. 

Otwarta sobota w urzędzie

To już kolejny raz, gdy w otwartą sobotę mieszkańcy mogli nadrobić wszystkie urzę-
dowe zaległości. 20 maja sprawy w urzędzie załatwiło ponad czterdziestu mieszkańców.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu naszych mieszkańców pracuje w Warszawie
i nie może w poniedziałki do 18-stej, a w pozostałe dni do 16-stej dojechać do urzę-
du, dlatego kolejny dzień otwarty już 21 października. 

andrzej sUprOn prezesem polskiego Związku Zapaśniczego 

W dniu 24.06.2017 r. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku
Zapaśniczego nowym prezesem został wybrany Andrzej SUPRON. To dla nas zaszczyt, że mieszkaniec na-
szej gminy będzie piastował tak zaszczytne stanowisko. Składamy serdeczne gratulacje Panu Andrzejo-
wi, życząc wielu sukcesów na nowym stanowisku. 

Udało się! Będzie ścieżka rowerowa 

W gminie Wiązowna i pięciu okolicznych gminach powstaną ścieżki rowerowe. Li-
der projektu – Miasto Józefów podpisało umowę o dofinansowanie budowy ponad
45 km ścieżki rowerowej i ponad 3,5 km ciągów pieszo – rowerowych. Dofinanso-
wanie całego projektu to ponad 26 mln zł. W połowie przyszłego roku powstanie bli-
sko 10 km ścieżki rowerowej od Emowa przez Wiązownę, Boryszew, Stefanówkę i Duch-
nów. 

Budżet 2018

Przystępujemy do tworzenia przyszłorocznego budżetu.  Jak w latach
ubiegłych, zapraszamy do zgłaszania wniosków na realizację zadań gmin-
nych. W poprzednich latach otrzymaliśmy ponad 400 propozycji. Rea-
lizacja wszystkich była niemożliwa, ale dzięki współpracy mieszkańców,

radnych i urzędników zrealizowaliśmy sporo. Spotkajcie się ze swoimi
sąsiadami, porozmawiajcie, wspólnie zastanówcie się, co w okolicy jest
najpilniejsze do zrobienia. Formularz z opisem propozycji  (str. 8) należy
dostarczyć do urzędu do 30 września. Swoje pomysły mogą też zgłaszać
organizacje pozarządowe, a także przedsiębiorcy. Na wszystkie wnio-
ski odpowiemy po uchwaleniu budżetu przez radę gminy. 

Warto się zatrzymać!  

Przed urzędem gminy oraz przy remizie OSP Wiązowna można podziwiać galerię zdjęć
przedstawiającą historię Ochotniczych Straży Pożarnych z Wiązowny i Glinianki. Ga-
leria powstała w ramach obchodów jubileuszu 100 – lecia obu jednostek. Zdjęcia po-
chodzą z archiwum OSP oraz od mieszkańców, którzy zareagowali na naszą prośbę
i udostępnili swoje zbiory. Serdecznie dziękujemy!  

Otwarte soboty w urzędzie to był dobry pomysł

Andrzej Supron

Teren przy świetlicy został utwardzony

Ścieżki rowerowe poprawią bezpieczeństwo naszych miesz-
kańców

Zdjęcia przedstawiają historię OSP
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rozpoczęła się budowa mostu, który połączy południową Obwodnicę Warszawy z
trasami s17 i a2. to kluczowa inwestycja z punktu widzenia mieszkańców naszej gmi-
ny. Dzięki niej za trzy lata dojazd z Wiązowny do południowych dzielnic Warszawy
zajmie kilkanaście minut. 

Chcąc dostać się do miasta będziemy mogli, dzięki węzłowi  „Lubelska” w Majdanie, wje-
chać bezpośrednio na południową obwodnicę stolicy, przejeżdżając nowym mostem w
kilka chwil znajdziemy się na warszawskim Ursynowie i dalej na Mokotowie. Ta inwestycja
zmieni komunikacyjną sytuację naszej gminy. Nie będziemy już skazani na jedną drogę
dojazdową.

Most wraz z przyległymi drogami będzie miał 1,5 km długości i 42 m szerokości. To w su-
mie osiem pasów ruchu. Do tego chodniki i ścieżki rowerowe. Budowa Południowej Ob-
wodnicy Warszawy została podzielona na trzy etapy. Wszystkie kontrakty na budowę tych
odcinków zawarte zostały w grudniu 2015 roku. Wszystkie zakładają, że do 2020 roku dro-
ga będzie ukończona od ul Puławskiej do Węzła Lubelska.

Za kilkanaście tygodni rozpoczną się prace na budowie trasy S17, a potem za kilka mie-
sięcy - węzła „Lubelska” w Majdanie. Ostatnio zakończono natomiast budowę zjazdu do
przyszłego centrum handlowego w Góraszce. Gdy tylko centrum powstanie, nowo wy-
budowany wiadukt umożliwi nam sprawną bezkolizyjną komunikację.   

W ciągu najbliższych trzech lat czeka nas wiele gigantycznych drogowych inwestycji w
naszej okolicy. Te prace utrudnią nam teraz życie. Ale po ich skończeniu nasza gmina bę-
dzie doskonale skomunikowana. To będzie miało zasadniczy wpływ na rozwój przed-
siębiorczości, a co za tym idzie - na wpływy z lokalnych podatków do naszej wspólnej kasy.
To także zmieni ceny nieruchomości w naszej okolicy. Ci z nas, którzy dojeżdżają do pra-
cy w Warszawie, zaoszczędzą mnóstwo czasu. Nasza okolica stanie się jeszcze bardziej
atrakcyjna dla tych, którzy chcą się tu osiedlić. W następnym sierpniowo-wrześniowym
numerze „Powiązań” szerzej opiszemy najbliższe plany Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad dotyczące rozbudowy dużych dróg, które przebiegają przez nasz teren.
Przyjrzymy się budowie trasy S17, sprawdzimy harmonogram prac.Więcej informacji na
temat budowy POW i tras S17 i A2 znaleźć można na stronach Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. Polecamy!  

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

Południowy most na Wiśle. To już
nie są plany – to się dzieje!

Most połączy Południową Obwodnicę Warszawy z S17 i A2

Bolesławów:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bażan-
tów 

Boryszew:
Budowa drogi powiatowej - pomoc rze-
czowa dla powiatu 

Budowa drogi gminnej 

Budowa oświetlenia ulicznego DW721
(Stefanówka- Boryszew) 

Zagospodarowanie terenu wokół świet-
licy wiejskiej 

Czarnówka:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzo-
zy 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaliny 

Duchnów:
Modernizacja ul. Spacerowej 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pęc-
lińskiej 

Budowa oświetlenia ulicznego ul.
Kwitnącej Jabłoni 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Dłuskiej 

Budowa sieci wodociągowej (dz. nr ew.
406/3, 207/4) 

Budowa sieci kanalizacyjnej 

Wykonanie ogrodzenia boiska 

Dziechciniec:
Budowa ciągu pieszo – rowerowego (od
ul. Granicznej do ul. Olchowej) 

Zagospodarowanie terenu działki wokół
świetlicy wiejskiej 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI 

W GMINIE WIĄZOWNA
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Zakończyliśmy równanie dróg gminnych.
W tym czasie pracownicy Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Wiązownie wy-
równali około 80 km dróg, z czego ok. 7�
km to drogi gminne. 

Dzięki posiadanemu własnemu sprzętowi
możliwe było poprawienie przejezdności
prawie dwukrotnie większego zakresu dróg
gminnych niż w latach ubiegłych, gdzie pra-
ce te zlecane były firmom zewnętrznym.

Do równania dróg wykorzystano ponad
1000 ton kruszywa dolomitowego i 1000 ton
gruzu betonowego. Od czerwca zgodnie z
planem rozpoczęte zostały kolejne remonty
dróg, które potrwają do końca września.
Część z nich finansowana jest z funduszu
sołeckiego, wyodrębnionego z budżetu gmi-
ny. 

Janusz Chaber
dyrektor@zwik-wiazowna.pl

DROGI WYRÓWNANE

Równanie ul. Sarniej w Wiązownie

trwają prace przy budowie ciągu pieszo-
rowerowego od ul. Żwirowej do ul. Kot-
liny w Malcanowie. to kontynuacja in-
westycji rozpoczętej w zeszłym roku
przy malcanowskiej szkole. 

W ramach tej samej inwestycji powstanie
ciąg pieszo-rowerowy od ul. Granicznej w
Malcanowie do ul. Olchowej w Dziech-
cińcu. Łącznie wybudowane zostanie 800
mb ciągu pieszo-rowerowego o szero-
kości 2,5 m ze zjazdami publicznymi i do
posesji. Inwestycja warta blisko 363 tys. zł
stanowi pomoc rzeczową dla Powiatu

Otwockiego. Od września dzieci do szkoły
będą uczęszczać nowym chodnikiem. 

Dariusz Szczęsny
d.szczesny@wiazowna.pl

Chodnik w Malcanowie

Spacer z dzieckiem będzie bezpieczny

Wójt gminy Wiązowna – Janusz BUDny
otrzymał Certyfikat - Laur społecznego
Zaufania. to prestiżowa i jedyna w swo-
im rodzaju nagroda, jaką honorowane
są przedsiębiorstwa i instytucje o naj-
wyższej w ocenie klientów i konsu-
mentów reputacji rynkowej. 

Przyznawana od roku 2016 nagroda po-
zwala wskazać i wyróżniać podmioty o
znaczącym zaufaniu społecznym, które
są swoistymi rynkowymi liderami ze wzglę-
du na rzetelność oraz najwyższą jakości
oferowanych produktów i świadczonych

usług. Organizatorem projektu pod nazwą
„Laur Społecznego Zaufania” jest Instytut
Badań Marki. 

Laur Społecznego Zaufania

Certy<kat Laur Społecznego Zaufania

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dwors-
ka 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Miodo-
wej 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Piasko-
wej i Ziołowej 

Emów:
Modernizacja ul. Sosnowej 

Budowa oświetlenia ulicznego DW721 

Budowa sieci wodociągowej 

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej
w ul. Runa Leśnego/Jagód 

glinianka:
Budowa ul. Kościelnej 

Zagospodarowanie terenu placu zabaw 

Systemowa modernizacja obiektów gmin-
nych: Szkoła Podstawowa 

Systemowa modernizacja obiektów gmin-
nych: Gimnazjum – projekt współfinanso-
wany przez PRO WM 2014 – 2020

Budowa zintegrowanego systemu ostrze-
gania i alarmowania ludności dla OSP z te-
renu gminy – projekt współfinansowany
przez PRO WM 2014 – 2020  

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gmin-
nej (Kruszówiec – Glinianka) 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Waw-
rzynieckiej

Zagospodarowanie terenu wokół Izby Re-
gionalnej 

Konserwacja urządzeń melioracyjnych   

góraszka:
Budowa sieci kanalizacyjnej 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI 

W GMINIE WIĄZOWNA
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na drogach gminnych trwa malowanie pasów. pasy namalowane zostały już na uli-
cy pęclińskiej i projektowanej w Wiązownie, ul. Zamkowej w pęclinie oraz spokoj-
nej w Żanęcinie. 

Pasy namalowane zostaną na ulicach: Duchnowskiej, Sportowej, Nadrzecznej i Parkingowej
w Wiązownie oraz Długiej w Zakręcie. Wykonawcą jest Zakład Wodociągów i Kanaliza-
cji w Wiązownie. Prosimy o zachowanie ostrożności i nieprzejeżdżanie po świeżo wy-
malowanych pasach. 

Kierowco uważaj! Trwa malowanie pasów 

Malowanie pasów na ul. Pęclińskiej w Wiązownie

W Zakręcie przy ul. Kościelnej na odcinku ok. �20 mb wybudowano jezdnię asfal-
tową o szerokości � m z chodnikiem o szerokości 2 m. 

Koszt budowy drogi (550 tys. zł),  w całości pokryty został z budżetu gminy. Mieszkańcy
mogą korzystać z nowej infrastruktury, a parafianie bezpiecznie trafić do kościoła.  

Budowa drogi w Zakręcie zakończona

Zmrok już nie przeszkadza najmłodszym mieszkańcom Lipowa w spędzaniu wol-
nego czasu na tamtejszym placu zabaw. plac zabaw został oświetlony trzema lam-
pami LED. Koszt inwestycji wyniósł � 8�0 zł i w całości pochodził z budżetu gmi-
ny. 

Plac jest ogrodzony i wyposażony w zabawki dla dzieci i altanę na spotkania integracyjne
mieszkańców. W tym roku z funduszu sołeckiego zakupione zostaną urządzenia na
siłownię plenerową, która zostanie zorganizowana na tym terenie. 

Oświetlony plac zabaw

Ul. Kościelna w Zakręcie po remoncie

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej
– etap II 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaczeń-
ców i Liliowej 

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
wiejskiej wraz z doposażeniem 

Spółka Wodna Góraszka, konserwacja
urządzeń melioracyjnych 

izabela:
Modernizacja drogi powiatowej (Majdan-
Izabela-Michałówek-Duchnów) – pomoc
rzeczowa dla powiatu 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Modrej 

Budowa świetlicy wiejskiej 

Spółka Wodna Izabela – Michałówek, kon-
serwacja urządzeń melioracyjnych 

Kąck:
Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Majo-
wej/Sosnowej 

Kopki:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nad
Świdrem 

Zagospodarowanie działki gminnej w Kop-
kach 

Kruszówiec:
Budowa oświetlenia ulicznego drogi gmin-
nej (Kruszówiec – Glinianka) 

Lipowo:
Zagospodarowanie terenu działki przy ul.
Wierzbowej/ Armii Krajowej 

Rozbudowa infrastruktury sportowej – boi-
sko KS Glinianka 

Majdan:
Modernizacja drogi powiatowej (Majdan-
Izabela-Michałówek-Duchnów) – pomoc
rzeczowa dla powiatu 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI 

W GMINIE WIĄZOWNA
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na terenie gminy w bieżącym roku wykonamy szereg zaplanowanych inwestycji dro-
gowych. prace podzielone zostały na klika etapów. 

Jednym z nich jest budowa ul. Kościelnej w Gliniance. Na długości ok. 180 mb powsta-
nie droga asfaltowa. Inwestycja w wysokości ok. 320 tys. zł w całości pokryta zostanie z
budżetu gminy. Wykonawcą robót jest firma Tomiraf s.c. z Gliny. Przewidywany termin
zakończenia prac to pierwsza połowa lipca br.  

Kościelna w Gliniance po remoncie

ul. Kościelna w czasie remontu

na ul. Długiej w Zakręcie kierowcy zmuszeni będą zdjąć nogę z gazu. na wniosek
mieszkańców trwa montaż progów zwalniających, mających na celu ograniczenie
prędkości na tym odcinku drogi. 

Progi montowane są przez pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązow-
nie, a koszt ich zakupu wyniósł 9.594 zł. Docelowo na drodze położone zostaną 4 sztu-
ki tzw. „śpiących policjantów”. 

Progi zwalniające w Zakręcie

Kierowco zwolnij na ul. Długiej

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Wiązownie sprzeda bardzo atrakcyjne nie-
ruchomości. Na sprzedaż są obiekty w Wiązownie, Lipowie i Warszawie. Informacje do-
stępne są w serwisie www.otodom.pl, na stronie GS: www.gswiazowna.pl oraz pod nr 22
789 01 22. Zapraszamy także do kontaktu osobistego: w godz. 07.30 – 15.30, Wiązowna,
ul. Lubelska 57. 

Nieruchomości na sprzedaż

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przyleś-
nej 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Willo-
wej 

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej
– centralna część miejscowości 

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej
– wschodnia część miejscowości 

Budowa świetlicy wiejskiej 

Spółka Wodna Majdan, konserwacja
urządzeń melioracyjnych 

Malcanów:
Budowa ciągu pieszo – rowerowego (od ul.
Żwirowej do ul. Kotliny) 

Zagospodarowanie terenu działki przy ul.
Kotliny/Mazowieckiej

Budowa Szkoły Podstawowej (etap III) 

Budowa zintegrowanego systemu ostrze-
gania i alarmowania ludności dla OSP z te-
renu gminy – projekt współfinansowany
przez PRO WM 2014 – 2020  

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Letniej 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Mazo-
wieckiej 

Michałówek
Modernizacja drogi powiatowej (Majdan-
Izabela-Michałówek-Duchnów) – pomoc
rzeczowa dla powiatu 

Modernizacja drogi wewnętrznej (dz. nr
ew. 38) 

Budowa oświetlenia ulicznego etap II

Spółka Wodna Izabela – Michałówek, kon-
serwacja urządzeń melioracyjnych 

pęclin: 
Modernizacja budynku Przedszkola Gmin-
nego wraz z zagospodarowaniem terenu 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI 

W GMINIE WIĄZOWNA
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*Miejsca zebrań mogą ulec zmianie w związku z pracami budowlanymi. Szczegółowe informacje u sołtysa.
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pracowity okres pracy naszych radnych za
nami. Obradowali na nadzwyczajnej sesji 28
kwietnia i trzykrotnie w maju 8, 12 i �0. W
czerwcu odbyły się dwie sesje, a nadzwy-
czajna �0 czerwca zakończyła pracę rady w
pierwszej połowie roku. po przerwie waka-
cyjnej spotkają się na sesji 2� sierpnia. łącznie
podjęto �0 uchwał. najważniejsza z nich to ab-
solutorium dla wójta Janusza BUDnEgO.

Radni wprowadzili zmiany w Programie Rewi-
talizacji Gminy Wiązowna na lata 2016 – 2026,
które zostały dokonane w wyniku uwag wnie-
sionych przez instytucję udzielającą dofinanso-
wania. Dzięki programowi możemy ubiegać się
o środki z UE. Zakres planowanych działań re-
witalizacyjnych nie uległ zmianie.

Na sesji absolutoryjnej radni obradowali w szko-
le w Malcanowie, która była główną inwe-
stycją realizowaną w ubiegłym roku. Na inwe-
stycje w infrastrukturę publiczną w 2016 r. wy-
daliśmy 15 769 110,68 zł, tj. 23,14% wydatków
zrealizowanych w roku ubiegłym. Nigdy przed-
tem nasza gmina nie wydała tyle na remonty
i rozbudowy w ciągu 12 miesięcy. Radni nie
mieli żadnych zastrzeżeń do wykonania
ubiegłorocznego budżetu, co oznacza, że na-
sze wspólne pieniądze wydane zostały zgod-
nie z przyjętą polityką i długofalową wizją
rozwoju gminy. Absolutorium zostało udzielone
jednogłośnie przy pełnym składzie rady. Wójt
podziękował za owocną współpracę radnym i
sołtysom podkreślając, iż zgoda i wzajemne zro-
zumienie są podstawą sprawnego i skutecz-
nego działania. Wniosek do rozpatrzenia na
przyszłość przedstawiła przewodnicząca rady
Renata FALIŃSKA odnośnie do przyjmowania
dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych. Wskazała, że i w tej materii musi być ścisła
współpraca między placówkami. Życzenia i
kwiaty dla wójta BUDNEGO oraz wiele ciepłych
słów od radnych za sprawną realizację
ubiegłorocznego budżetu zakończyły pierwszą
cześć sesji.

W kolejnej części radni przyjęli dotację z Minis-
terstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wy-
sokości 88500 zł, którą wykorzystamy na bieżące
funkcjonowanie Domu Senior +  w Woli Kar-
czewskiej. Wyrazili zgodę na przesunięcie środ-
ków w budżecie OSP Malcanów na zakup lek-
kiego samochód, który pomaga w akcjach gaś-
niczych i ratunkowych. Strażacy część pieniędzy
zebrali sami, a 20 tys. zł przesunięte zostało ze
środków na gotowość bojową. 

Od 1 września zostanie ujednolicony system po-
biera opłat za obiekty użyteczności publicznej.
Teraz niektóre szkoły w naszej gminie pobierają
opłaty za wynajem np. sali gimnastycznej, inne
tego nie robią. Opłaty od 1 września będą po-
bierane we wszystkich szkołach. Będzie to zwrot
kosztów eksploatacyjnych za salę czy sprzęt. Gmi-
na przekaże tym organizacjom dotacje celowe
na wynajem przestrzeni. Równe zasady w do-
stępie do wspólnych przestrzeni pozwolą na pro-
wadzenie większej liczby ciekawych zajęć. 

Na tej sesji nie zabrakło również uroczystych
chwil „Tytuł zasłużony dla Gminy Wiązowna”
otrzymała artysta plastyk Anna NIEDŹWIECKA –
JĘDRZEJEWSKA. Na zakończenie było zwiedza-
nie nowo wybudowanej hali sportowej, która za-
kończyła etapowo realizowaną inwestycję roz-
budowy szkoły w Malcanowie. Koszt inwestycji
wyniósł prawie 14 mln zł. Więcej na str. 29.

Przedostatnia sesja przed wakacjami to przede
wszystkim podjęcie decyzji o przeznaczeniu
100 tys. zł na dofinansowanie zakupu sprzętu me-
dycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia w
Otwocku przy ul. Batorego 44. Przewodnicząca
rady i wójt przekazali symboliczny czek na tę kwo-
tę. Przyjęto też plan „Góraszka wschodnia – ob-

szar planistyczny >>B<<. Przy jego opracowaniu
wyważono interes publiczny i prywatny, w tym
zgłaszane wnioski i uwagi. Wykaz aktualnych pla-
nów wraz z mapą gminy dołączyliśmy do ni-
niejszego numeru czasopisma.

Radni wyrazili zgodę na nabycie w formie da-
rowizny działek w celu powiększenia terenu
szkoły w Malcanowie. Zgodzili się także na za-
warcie umowy partnerskiej dotyczącej realizacji
projektu „Promocja gospodarcza Warszawskie-
go Obszaru Funkcjonalnego WOF EXPO”. Więcej
na str. 36.

Na sesji nadzwyczajnej 30 czerwca radni podjęli
uchwałę o przeznaczeniu dodatkowych 10 tys.
zł na modernizację drogi w Izabeli. Udzielili
także pomocy rzeczowej w postaci wykonania
projektu ścieżki rowerowej w drodze powiato-
wej (ul. Asfaltowa w Zakręcie) oraz zakupu ma-
teriałów na budowę tej ścieżki. Malcanów ma też
nową ulicę – Sielską. 

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Wiązowna oraz do wglądu w
Biurze Rady, pok. 207. Przypominamy, że sesje są
otwarte dla wszystkich. Zapraszamy! 

Z prac Rady Gminy
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Modernizacja ul. Wierzbowej w Pęclinie 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pęclińskiej 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dworskiej

Projektowanie budowy oświetlenia ulicz-
nego ul. Zamkowej 

Projektowanie budowy oświetlenia ulicz-
nego ul. Źródlanej 

Budowa świetlicy wiejskiej 

poręby:
Modernizacja drogi powiatowej – pomoc fi-
nansowa dla powiatu 

radiówek: 
Zagospodarowanie parku gminnego im.
Georga Bidwella 

rudka:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jodłowej 

rzakta: 
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Popław-
skiej 

Zagospodarowanie terenu działki przy ul.
Mazowieckiej/ Dobrzynieckiej 

stefanówka:
Budowa oświetlenia ulicznego DW721 (Ste-
fanówka- Boryszew) 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocianiej
i Złotej 

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Złotej 

Wiązowna gminna: 
Budowa targowiska gminnego 

Projektowanie budowy ul. Polnej i Brzozo-
wej 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Centrum Wiązowny – etap III 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI 

W GMINIE WIĄZOWNA
72.XL.2017

zmiany Załącznika do Uchwały nr 22.XXXVI.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia
15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna
na lata 2016- 2026;

73.XLI.2017 powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum w Wiązownie oraz ustalenia
składu liczbowego Obwodowych Komisji do spraw Referendum;

74.XLI.2017 uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika
przyrody;

75.XLII.2017 uchylenia uchwały nr 71.XXXIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 kwietnia
2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego;

76.XLII.2017
uchylenia uchwały nr 73.XLI.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum w Wiązownie oraz
ustalenia składu liczbowego Obwodowych Komisji do spraw Referendum;

77.XLIII.2017 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2016 rok:

78.XLIII.2017 udzielenia Wójtowi Gminy Wiązowna absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2016 rok;

79.XLIII.2017
zmieniająca Uchwałę Nr 168.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grud-
nia 2016 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2017 rok, z
późn. zm.;

80.XLIII.2017
zmian w Uchwale Nr 167.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia
2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata
2017 - 2029, z późn. zm.;

81.XLIII.2017
zmiany Załącznika do Uchwały nr 22.XXXVI.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia
15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna
na lata 2016- 2026;

82.XLIII.2017 ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Wiązownie na 2017 rok;

83.XLIII.2017 ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdo-
mnych;

84.XLIII.2017

zmian w uchwale nr 6.XXXV.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 stycznia
2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania dotyczącego finansowania przez
Gminę Wiązowna dodatkowego etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Po-
wiatowego w Otwocku w 2017 roku;

85.XLIII.2017
określenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użytecz-
ności publicznej, w których realizowane są zadania własne gminy w zakresie
oświaty;

86.XLIII.2017
upoważnienia Wójta Gminy Wiązowna do określenia cen i opłat za korzystanie
z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w których realizo-
wane są zadania własne gminy w zakresie oświaty;

87.XLIII.2017 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;

88.XLIII.2017 nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną, położoną w obrębie geodezyj-
nym Izabela;

Wykaz uchwał w sprawach:
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Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązow-
na poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lo-
kalnej 

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego ul.
Bażantowej i Tymotki 

Przebudowa przepustu pod ul. Leśną 

Spółka Wodna Wiązowna Północna – roboty od-
wodnieniowe 

Wiązowna Kościelna:
Modernizacja ul. Kąckiej – pomoc finansowa dla
powiatu

Modernizacja zjazdu i parkingu przy OSP i GOK
w Wiązownie 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej 

Systemowa modernizacja obiektów gminnych:
Zespół Szkolno – Gimnazjalny – projekt współfi-
nansowany przez PRO WM 2014 – 2020

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego ul.
Projektowanej 

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego ul.
Duchnowskiej 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sporto-
wej/Szkolnej 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Duchnowskiej
(dz. nr ew. 38/6) 

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej w ul.
Słonecznej 

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej w os.
Kwiatowym 

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej w ul.
Dębowej  

Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania
i alarmowania ludności dla OSP z terenu gminy
– projekt współfinansowany przez PRO WM
2014 – 2020

Spółka Wodna Wiązowna Kościelna - prace na ro-
wie R-38, etap II 

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Duchnowskiej
(dz. nr 41/5)  

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w
ul. Duchnowskiej 

Wola Ducka:
Modernizacja drogi powiatowej (Wola Duc-
ka/Wola Karczewska) – pomoc rzeczowa dla po-
wiatu 

89.XLIII.2017
zmiany uchwały nr 29.XXXVII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 lutego
2017r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na bu-
dowę drogi powiatowej nr 2703W w Boryszewie;

90.XLIV.2017
zmieniająca Uchwałę Nr 168.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grud-
nia 2016 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2017 rok, z
późn. zm.;

91.XLIV.2017
zmian w Uchwale Nr 167.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia
2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata
2017-2029, z późn. zm.;

92.XLIV.2017 zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę Wiązowna w 2017 roku;

93.XLIV.2017 ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdo-
mnych;

94.XLIV.2017 wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;

95.XLIV.2017

zmian w uchwale nr 85.XLIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 maja 2017
roku w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania własne
gminy w zakresie oświaty;

96.XLIV.2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Góraszka wschod-
nia – obszar planistyczny »B«”;

97.XLIV.2017
uchylenia uchwały nr 100/XIII/07 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 września
2007 roku w sprawie utworzenia Rady Oświatowej przy Radzie Gminy
Wiązowna;

98.XLIV.2017
zmiany uchwały nr 88.XLIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 maja 2017
roku w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną, położoną w ob-
rębie geodezyjnym Izabela;

99.XLIV.2017 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;

100.XLIV.2017 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;

101.XLIV.2017 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;

102.XLIV.2017 wyrażenia zgody na zbycie prawa własności do nieruchomości niezabudowa-
nej;

103.XLIV.2017 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości i ustanowienie służeb-
ności gruntowej;

104.XLIV.2017
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce ewidencyj-
nej nr 215/1 w obrębie Pęclin, będącej własnością Gminy Wiązowna, na rzecz
PGE Dystrybucja S.A.;

105.XLIV.2017 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geode-
zyjnym Zakręt;



www.tuwiazowna.pl 17
“Powiązania”  - miesięcznik samorządowy | 

saMOrZĄD

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego ul.
Działkowej 

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego ul.
Sportowej 

Systemowa modernizacja obiektów gminnych:
Dom Kultury „Kaprys” 

Wola Karczewska:
Modernizacja drogi powiatowej (Wola Duc-
ka/Wola Karczewska) – pomoc rzeczowa dla
powiatu 

Zagospodarowanie terenu działki gminnej przy
ul. Doliny Świdra 

Zakręt:
Budowa ul. Kościelnej 

Projektowanie budowy ul. Długiej 

Przebudowa ul. Cisowej 

Zagospodarowanie terenu Ośrodka Integracji
„Zakącik” 

Budowa siłowni plenerowej przy ZS-G 

Systemowa modernizacja obiektów gminnych:
Zespół Szkolno – Gimnazjalny 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II 

Spółka Wodna Zakręt - konserwacja urządzeń me-
lioracyjnych 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Świerkowej i
ul. Wąskiej (wydatki niewygasające z 2016 r.) 

Żanęcin:
Budowa sieci kanalizacyjnej (Wiązowna-Żanęcin-
Radiówek) etap II  

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiej-
skiej

Zadania ogólnogminne:
Budowa i modernizacja wiat przystankowych 

Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju ko-
munikacji niskoemisyjnej WOF – projekt współfi-
nansowany przez PRO WM 2014 – 2020.  

LEgEnDa:
0 opracowywanie założeń

2� Faza projektowa/przygotowawcza
�0 Kontynuacja/lub/procedura wyłonienia wykonawcy

7� realizacja zadania/lub/pozwolenia na budowę
100 Zadanie zakończone

106.XLIV.2017

wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Wiązowna
a Miastem stołecznym Warszawa, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja
Gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonal-
nego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój po-
tencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja
MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT).

107.XLV.2017
zmieniająca Uchwałę Nr 168.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grud-
nia 2016 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2017 rok, z
późn. zm.;

108.XLV.2017
zmian w Uchwale Nr 167.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia
2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata
2017-2029, z późn. zm.;

109.XLV.2017

zmiany uchwały nr 7.XXXV.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 stycznia 2017
r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na:
1) budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W;
2) modernizację drogi powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek,
Duchnów;
3) modernizację drogi powiatowej nr 2713W we wsi Wola Ducka/Wola Kar-
czewska;

110.XLV.2017 udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi
powiatowej nr 2702W w Zakręcie;

111.XLV.2017 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyj-
nym Malcanów.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Wiązownie w czerwcu br. rozpoczął bu-
dowę sieci wodociągowych realizowa-
nych w ramach tzw. inicjatyw lokalnych. 

W Izabeli w ul. Modrej wybudowano sieć o
długości 405,1 mb, w Zakręcie w ul. Świer-
kowej i ul. Wąskiej o długości 428 mb. Roz-
poczęto również prace przy budowie 395,5
mb wodociągu w Duchnowie dz. 406/3,
270/4 na wysokości ul. Wspólnej 189. 

Zostały również odebrane roboty budow-
lane sieci kanalizacyjnej w Żanęcinie zrea-
lizowanej w ramach zadania pn. „Podnie-
sienie jakości życia mieszkańców gminy
Wiązowna w miejscowościach Wiązowna,
Żanęcin, Radiówek przez budowę kanali-
zacji sanitarnej – etap II”. Zachęcamy do
przyłączania do sieci – to obowiązek właś-
ciciela nieruchomości! 

Karolina Banaszczuk
inwestycje@zwik-wiazowna.pl

BUDUJEMY KOLEJNE ODCINKI SIECI
WODOCIĄGOWEJ

Budowa kanalizacji w ul. Świerkowej w Zakręcie

Paula Woźnica 
p.woznica@wiazowna.pl
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Ofiarami oszustw znacznie częściej padają
starsze, samotne osoby. sprawcy przestępstw
dokonywanych na osobach starszych działają
w różnorodny sposób i za pomocą różnych
metod, wykorzystując najczęściej zaufanie i
„dobre serce” tych ludzi. 

Oszuści podając się np. za przedstawicieli fundacji
zbierającej środki na szczytny cel, pracowni-
ków społecznych lub listonosza zyskują zaufanie
i ich okradają. Przebiegłość i pomysłowość
oszustów jest nieograniczona. Wciąż pojawiają
się nowi, którzy wykorzystują naiwność i goś-
cinność osób starszych. Informujmy więc nasze

babcie, dziadków i samotnie mieszkających
sąsiadów o zachowaniu szczególnej ostrożnoś-
ci w kontaktach z nieznajomymi. Uczulmy ich, aby
nie wpuszczali nieznanych osób do swojego
domu. Oszuści po podstępnym wejściu do
mieszkania, wykorzystując nawet chwilową nie-
uwagę, okradają domowników. 

Pamiętajmy, że aby nie stać się ofiarą oszustów,
przed wpuszczeniem kogokolwiek do domu
spójrzmy przez wizjer lub okno, a jeśli nie zna-
my odwiedzającego - spytajmy o cel jego wizy-
ty. Zawsze możemy poprosić o pokazanie do-
wodu tożsamości lub identyfikator. Gdy nie-

znajoma osoba jest natarczywa,
należy kontaktować się z Policją,
dzwoniąc na numer alarmowy
997 lub 112 z telefonu komórko-
wego, przekazując jak najwięcej
zapamiętanych szczegółów, np.
wygląd nieznajomej osoby, numer
rejestracyjny i markę samochodu,
którym ewentualnie przyjechała.
Okres wakacyjny sprzyja działal-
ności oszustów, naciągaczy i złod-
ziei. Tylko rozsądek i rozwaga w
tym przypadku mogą uchronić
nas przed utratą oszczędności
życia. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Wakacje to dobry okres dla włamywaczy

Ministerstwa: Cyfryzacji oraz spraw Wewnętrznych i administra-
cji udostępniły drugą wersję zmienionego elektronicznego wnios-
ku o wydanie bądź wymianę dowodu osobistego. 

Złożenie wniosku on-line o nowy dowód wymaga wykonania prak-
tycznie tylko trzech kroków, a wszystko trwa zaledwie kilka minut. Aby
skorzystać z nowego formularza, należy wejść na portal Obywatel.gov.pl,
kliknąć w baner i zalogować się Profilem Zaufanym (eGo). Jest on nie-
zbędny do złożenia elektronicznego wniosku o nowy dowód. Można
go jednak założyć i aktywować bez konieczności wychodzenia z
domu, na urządzeniach mobilnych np. z wykorzystaniem bankowoś-
ci elektronicznej.
Po zalogowaniu przy pomocy Profilu Zaufanego jesteśmy bezpośrednio
kierowani do wniosku. Należy w nim zaznaczyć tylko powód, z jakie-
go wnioskujemy o wydanie nowego dokumentu, wskazać urząd, w któ-
rym chce się odebrać nowy dowód oraz załączyć zdjęcie. Reszta da-
nych ładuje się automatycznie. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

DOWÓD OSOBISTY BEZ KOLEJKI

Papierowe wnioski przechodzą do historii

saMOrZĄD
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10 czerwca przeszedł do historii jako naj-
większe święto braci strażackiej w historii
gminy. na placu przy ul. pęclińskiej i sar-
niej zebrali się druhowie – ochotnicy z te-
renu gminy i powiatu otwockiego, by
wspólnie uczcić jubileusz 100 lat istnie-
nia Osp Wiązowna. 

Zaproszone zostały także rodziny strażaków
z OSP Wiązowna, przedstawiciele OSP z te-
renu gminy, goście z powiatu otwockiego
i województwa mazowieckiego. Mszę
świętą w intencji strażaków i ich rodzin od-
prawił ksiądz Edward KOWARA – Proboszcz
Parafii Świętego Wojciecha w Wiązownie. Do
mszy służyli druhowie OSP Wiązowna:
Franciszek ROMSICKI i Roman IZDEBSKI. Za
część oficjalną odpowiedzialni byli sami ju-
bilaci. Odbył się przemarsz pocztów sztan-
darowych i pododdziałów OSP, dowódca
uroczystości dh Mateusz TUSZOWSKI złożył
meldunek, a wszystko odbywało się przy
akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP

Zespół Big Cyc zaśpiewał swoje największe przeboje

Kabarate SMILE rozśmieszał publiczność do łez

100 – LECIE OSP Z POMPĄ
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Trąbki. Przybyłych na uroczystość i zaproszonych gości powitał Prezes Za-
rządu Gminnego OSP i Wójt Gminy Wiązowna dh Janusz BUDNY. Z kolei
Prezes OSP Wiązowna dh Dariusz WRÓBLEWSKI przedstawił rys historyczny
OSP i podziękował strażakom za wiele lat służby na rzecz lokalnej
społeczności.
Podczas uroczystości odznaczono i wyróżniono OSP Wiązowna Złotym Zna-
kiem Związku. Odznaczenia otrzymali: Złoty Znak Związku – dh Jerzy PO-
KRYWCZYŃSKI; Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza – dh Roman IZ-
DEBSKI;  Złoty Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” – dh Anna KUZAWA, dh
Maciej SZYPERSKI, dh Zbigniew IZDEBSKI; Srebrny Medal „Za Zasługi Dla
Pożarnictwa” – dh Izabela TUSZOWSKA, dh Andrzej RAK, dh Paweł RAK,
dh Jacek MAJSZCZYK, dh Janusz BUDNY; Brązowy Medal „Za Zasługi Dla
Pożarnictwa” – dh Sylwia SZYPERSKA, dh Mirosław KOCISZEWSKI, dh

Władysław SIERPIŃSKI; Odznakę „Strażak Wzorowy” – dh Katarzyna TU-
SZOWSKA, dh Mateusz TUSZOWSKI, dh Dariusz WRÓBLEWSKI, dh Patryk
FLORCZAK, dh Kamil WOJCIESZEK, dh Mateusz NIEMCZYK, dh Łukasz LE-
WANDOWSKI, dh Michał KOPKA. Odznaką „Za Wysługę 55 Lat” wy-
różniono dh Witolda SOBOTĘ, dh Romana IZDEBSKIEGO, dh Jana SIER-
PIŃSKIEGO i dh Władysława SIERPIŃSKIEGO; Odznaką „Za Wysługę 45 Lat”
– Jerzego DąBAŁĘ, dh Grzegorza PYZIKA, dh Franciszka ROMSICKIEGO, dh
Józefa WASILEWSKIEGO, dh Zbigniewa IZDEBSKIEGO; Odznaką „Za
Wysługę 40 Lat” – druha Jerzego POKRYWCZYŃSKIEGO; Odznaką „Za
Wysługę 35 Lat” – dh Mirosława KOCISZEWSKIEGO; Odznaką „Za Wysługę
30 Lat” – dh Andrzeja RAKA, dh Pawła RAKA, Odznaką „Za Wysługę 25 Lat”
– dh Macieja SZYPERSKIEGO; Odznaką „Za Wysługę 20 Lat” – dh Annę KU-
ZAWĘ, dh Jacka MAJSZCZYKA; Odznaką „Za Wysługę 15 Lat” – dh Janusza

Nie zabrakło tortu urodzinowego
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BUDNEGO; Odznaką „Za Wysługę 10 Lat” –  dh Sylwię SZYPERSKą, dh Mo-
nikę MARCZAK, dh Łukasza LEWANDOWSKIEGO, dh Michała KOPKĘ, dh
Krzysztofa TUSZOWSKIEGO, dh Mateusza TUSZOWSKIEGO, dh Wiesława
REGMUNTA; Odznaką „Za Wysługę 5 Lat” – Katarzynę TUSZOWSKą,  dh Bar-
barę WŁODARCZYK, dh Patryka FLORCZAKA, dh Mariusza LEWANDOW-
SKIEGO, dh Mariusza NIEMCZYKA, dh Karola ŚWISTAKA, dh Kamila WOJ-
CIESZKA. Złotą Odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” otrzymał dh
Karol ŚWISTAK; Brązową Odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” wy-
różniono dh Jakuba KOWALIKA, dh Wojciecha NOWACKIEGO, dh Mateu-
sza WRÓBLEWSKIEGO. Medal „Za Zasługi Dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wiązownie” wręczono dh Jerzemu DąBALE, dh Grzegorzowi PYZIKOWI,
dh Franciszkowi ROMSICKIEMU, dh Janowi SIERPIŃSKIEMU, dh Władysławo-
wi SIERPIŃSKIEMU, dh Witoldowi SOBOCIE oraz dh Józefowi WASILEW-
SKIEMU.

Życzenia jubilatom składali zaproszeni goście. Byli wśród nich: Mirosław
PSZONKA – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Otwockiego i Starosta Otwoc-
ki, radne Sejmiku WM: Bożena ŻELAZOWSKA i Jolanta KOCZOROWSKA,
przedstawiciele OSP Glinianka i OSP Malcanów. Listy gratulacyjne prze-
kazali także Wojewoda Mazowiecki i Marszałek WM. Podziękowania za wie-
le lat bliskiej współpracy przekazywali także dyrektorzy jednostek orga-
nizacyjnych gminy. Goście nie szczędzili słów uznania i wdzięczności dla
strażaków ochotników, że nieprzerwanie, już od stu lat, na co dzień, bez
galowych strojów, na głos syreny spieszą z pomocą wszędzie tam, gdzie
inni potrzebują pomocy. Prowadzą akcje edukacyjne, towarzyszą im pod-
czas uroczystości i wydarzeń okolicznościowych. Dh Dariusz WRÓBLEW-
SKI – Prezes Zarządu OSP Wiązowna podziękował wszystkim, którzy włączy-
li się w przygotowanie obchodów oraz zaprosił zebranych do świętowa-
nia. Na wszystkich gości czekał okazały tort jubileuszowy.

Gmina zadbała o artystyczną część uroczystości. Na scenie wystąpili: Ra-
jan, Dominika WIECZORKOWSKA, Iza BUNDY, Folies Dance Company & KS
Zakręt w mini spektaklu „W przestworzach”, kabaret SMILE i Big Cyc, któ-
rego zamówiliśmy specjalnie na prośbę jubilatów. Imprezę prowadził Krzysz-
tof SKIBA z zespołu Big Cyc, który mimo deszczu – a nawet gradobicia –
namawiał publiczność do wspólnej zabawy. Jak stwierdził, w końcu takie
jubileusze należy obchodzić z pompą! Gminny Ośrodek Kultury zorgani-
zował II Wiązowski Jarmark Artystów, Rękodzielników i Zdrowej Żywności.
Pojawiło się 40 wystawców z różnych stron Polski. Na stoiskach zobaczyć
można było: ręcznie robioną biżuterię, zabawki dla dzieci, ubrania, torby,
obrusy, ozdoby i dekoracje. Niezwykłe atrakcje przygotowano na stoisku
promocyjnym gminy: był strażacki krykiet, gry i zabawy zręcznościowe,
a wolontariusze z Centrum Wolontariatu w Radiówku namawiali rodziny
do udziału w konkurencjach sportowych. Wydział Planowania Prze-
strzennego zapoznawał mieszkańców i gości z postępami prac planis-
tycznych.

Specjalnie na jubileusz szkoły, przedszkola oraz gminne jednostki orga-
nizacyjne przygotowały wiele atrakcji na swoich stoiskach. Biblioteka pro-
mowała świeżo wydany album „Historia Ochotniczych Straży Pożarnych
Gminy Wiązowna 1917 – 2017”, który jest dostępny w jej placówkach w
Wiązownie, Gliniance i Duchnowie. Można było zdobyć nagrody, zjeść coś
pysznego i mile spędzić czas. Niestety, po kilku godzinach rzęsisty deszcz
i gradobicie zmusiły uczestników jarmarku do zakończenia działalności sto-
isk. Mamy jednak nadzieję, że ze wszystkimi spotkamy się 27 sierpnia w
Gliniance, gdzie celebrować będziemy setne urodziny OSP Glinianka.

Było prawdziwe wesołe miasteczko ze zjeżdżalniami, karuzelami, euro-
bungee i basenem z łódką. Najmłodsi mogli bezpłatnie korzystać z
dmuchanego wozu strażackiego i zjeżdżalni. Impreza została sfinansowana
ze środków budżetowych gminy Wiązowna oraz OSP Wiązowna. Część fun-
duszu sołeckiego przekazali mieszkańcy: Boryszewa, Duchnowa, Dziech-
cińca, Izabeli, Majdanu, Michałówka, Radiówka, Wiązowny Kościelnej,
Wiązowny Gminnej, Osiedla Parkowgo, Zakrętu i Żanęcina. Wsparcia udzie-
liły przedsiębiorstwa: Delikatesy Jarton, PPH Kotwica, PPHU Lekaro Jolanta
Zagórska, Piekarnia Oskroba, Super Drob S.A. oraz Klub Sportowy Zakręt,
Folies Dance Company, a medialnie pomogli halootwock, iotwock.info, Li-
nia Otwocka, Tuba Otwocka, Powiązania, Herncisz Film. Za udostępnie-
nie terenu dziękujemy: Hannie SZYPERSKIEJ, Marii ADAMEK oraz Małgo-
rzacie DąBALE -NIEMIEC. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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spOłECZEŃstWO

JaK ODstĄpić OD UMOWy ZaWartEJ
prZEZ tELEFOn LUB intErnEt?  

Konsument ma prawo odstąpić od umowy,
którą zawarł z przedsiębiorcą, a w konsek-
wencji zwrócić zakupiony towar bez poda-
wania przyczyny. Pierwszym warunkiem, jaki
musi zostać spełniony, aby konsumentowi
przysługiwało prawo zwrotu jest zawarcie
umowy na odległość (czyli np. przez telefon
lub internet) lub poza lokalem przedsię-
biorstwa (np. na prezentacji w hotelu).

Konsument ma tylko 14 dni na odstąpienie
od umowy. Jest to okres, w którym musi on
złożyć sprzedawcy oświadczenie o od-
stąpieniu od umowy, aby wywoływało ono
skutki prawne. Należy jednak zaznaczyć, że
wystarczy wysłanie takiego oświadczenia w
ostatnim dniu tego terminu. Co do zasady
termin ten rozpocznie swój bieg w mo-
mencie, w którym konsument obejmie
przedmiot w posiadanie – w praktyce kiedy
odbierze przesyłkę. 

Kolejnym 14-dniowym terminem jest czas
na zwrot zakupionego wcześniej towaru.
Jeżeli konsument zdecydował się odstąpić
od umowy i w terminie 14 dni złożył sprze-
dawcy stosowne oświadczenie, zobowiązany
jest do zwrotu zakupionego wcześniej to-
waru niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 14
dni od dnia złożenia tego oświadczenia. Z
drugiej strony sprzedawca zobowiązany
jest do zwrotu dokonanych przez swojego
klienta płatności, w tym także kosztów do-
stawy przesyłki konsumentowi. Ustawa
nakłada również w tym przypadku maksy-
malnie 14-dniowy termin. Dopóki konsu-
ment nie odeśle towaru z powrotem, sprze-
dawca nie ma obowiązku zwrotu dokona-
nych przez niego płatności.

Ustawa w sposób jednoznaczny wskazuje, że
przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić kon-
sumentowi wszystkie dokonane przez niego
płatności. W przypadku skorzystania z prawa
do odstąpienia od umowy, do płatności tych
zaliczyć będzie trzeba zarówno koszt zaku-
pionego towaru, jak i najtańszej oferowanej

w sklepie formy dostawy. Konsument ponosi
natomiast koszty bezpośredniego zwrotu
towaru do sprzedawcy, do których zaliczyć
możemy np. koszty wysyłki czy opakowania
towaru. Należy również podkreślić, że kon-
sument nie może w sposób nieograniczony
korzystać z towaru, który następnie chce
zwrócić. Takie korzystanie powinno się ogra-
niczać tylko do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy, do tego w taki spo-
sób, w jaki jest to możliwe w sklepie stacjo-
narnym (czyli np. można przymierzyć bluzkę,
ale nie można już założyć jej do pracy).

Z uwagi na specyfikę przedmiotów, jakie
można zakupić na odległość, ustawodawca
postanowił w pewnym zakresie zabezpie-
czyć sprzedawcę i w przypadku niektórych
umów wyłączyć prawo do odstąpienia od
umowy. Wszystkie wyjątki szczegółowo
wskazuje art. 38 ustawy o prawach konsu-
menta, jednak w tym miejscu warto wy-
mienić kilka najczęściej spotykanych w
praktyce handlowej. 

Do najczęściej spotykanych wyjątków zali-
czyć można rzeczy nieprefabrykowane, a
więc stworzone na specjalne życzenie kon-
sumenta, według jego indywidualnych po-
trzeb. Istota takich produktów sprowadza się
przede wszystkim do tego, że z uwagi na in-
dywidualne cechy, jakie one posiadają, ich
dalsza odsprzedaż jest problematyczna czy
wręcz niemożliwa.

Także produkty, które ulegają szybkiemu ze-
psuciu bądź mają krótki termin przydatności,
nie podlegają zwrotowi. Jest to przede
wszystkim żywność.

Ze względów ochrony zdrowia lub ze wzglę-
dów higienicznych, nie można również
zwrócić przedmiotów, które dostarczone zos-
tały w zamkniętym, zapieczętowanym opa-
kowaniu, a następnie przez klienta odpa-
kowane, jak np. niektóre kosmetyki. 

Marek Bajson
Adwokat

Prawnik radzi

Jeśli potrzebujesz porady prawnej w zakresie prawa rodzinne-
go, spadkowego, pracy i spraw cywilnych i mieszkasz w gminie
Wiązowna, skorzystaj z bezpłatnych usług prawnika w urzędzie
gminy. Możesz się umówić poprzez sekretariat wójta (tel. 22 512
58 01). Prawnicy przyjmują w poniedziałek w godz. 14.00-18.00,
środę w godz. 14.00-18.00 oraz czwartek w godz. 8.30-12.30.
Wybierając się na takie konsultacje weź ze sobą komplet do-
kumentów, 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.

ŚP. Kazimierz Malesa
Odszedł od nas wspaniały Człowiek, Kolega, Mąż i Ojciec, wie-
loletni Komendant Posterunku Policji w Wiązownie i w Kar-
czewie. Aktywny działacz lokalny, życzliwy, koleżeński, we-
soły, towarzyski. Zawsze gotowy pomóc drugiemu człowie-
kowi. 

Wyrazy głębokiego współczucia Żonie Barbarze, Córkom Ag-
nieszce i Magdalenie składają Przyjaciele

ŚP. Barbara Bocian
Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wia-
domość o śmierci śp. Barbary Bocian. Zapamiętamy ją jako
osobę, która swoją postawą społecznika aktywnie inspirowała
i organizowała działalność społeczną wśród mieszkańców. 

Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym składają władze
Gminy Wiązowna.

W maju w Muzeum starożytnego Hutnictwa Mazo-
wieckiego w pruszkowie obyło się spotkanie rad se-
niorów zorganizowane przez Fundację ZaCZyn. 

Tematem spotka-
nia były "Dobre
praktyki Rad Se-
niorów + Siła ze-
społu, czyli jak
współpracować w
zespole, aby wy-
dobyć jego moc". 
Przedstawiciele
Rad Seniorów z 12
gmin mieli okazję
wymienić się dobrymi praktykami. Nie zabrakło również
przedstawicieli Rady Seniorów Gminy Wiązowna na cze-
le z przewodniczącym Waldemarem MONIAKIEM. Radni
z zaproszonych Rad Seniorów w pierwszej części spot-
kania, wygłosili krótkie przemowy dotyczące dotych-
czasowych osiągnięć Rady i planów na przyszłość. Od razu
można było zauważyć, że Rady są na różnym poziomie za-
angażowania i rozwoju, a wymiana wzajemna dobrych
praktyk jest paliwem do pracy.

W drugiej części spotkania radni wzięli udział w warsz-
tatach poprowadzonych przez Artura KRYSIKA do-
tyczących liderstwa w grupie i współpracy w zespole. Rad-
ni dowiedzieli się, jak ze sobą współpracować, by praca
była efektywna i przynosiła założone rezultaty, kim jest
lider i przywódca, dlaczego warto włączyć do współpra-
cy każdego członka zespołu i jak sprawić, by cały zespół
był zaangażowany. Podczas spotkania radni wymienili się
wzajemnie doświadczeniami, co na pewno zaowocuje na
przyszłość. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Siła zespołu Rad Seniorów 

Waldemar Moniak podczas wystąpienia
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początki Ochotniczej straży pożarnej w Wiązownie sięgają przełomu
lat 1�1�/1�17. poniżej przedstawiamy chronologiczny zapis naj-
ważniejszych wydarzeń z życia Osp. 

XII 1916 Zebranie organizacyjne mieszkańców Wiązowny, 
wybór Komitetu Założycielskiego OSO w Wiązownie.

15 maja 1917 Formalna rejestracja Ochotniczej Straży Ogniowej 
(OSO) w Wiązownie. Pierwszym prezesem zostaje 
Józef SIERPIŃSKI, naczelnikiem Jan KOS.

1918 Na placu gromadzkim w Wiązownie, przy obecnej 
ul. Duchnowskiej, naprzeciwko zabudowań 
kościelnych, zostaje wzniesiona drewniana remiza.

1927 W dziesiątą rocznicę istnienia straży w Wiązownie 
lokalna społeczność funduje strażakom sztandar 
z wizerunkiem św. Floriana i datami 1917-1927.

1928 Przy OSP w Wiązownie powstaje orkiestra dęta. 
W remizie rozpoczyna działalność Koło Gospodyń 
Wiejskich.

1939-1945 II wojna światowa, rozwiązanie władz OSP 
w Wiązownie, dewastacja remizy i sprzętu. W wyniku

nalotu bombowego ginie komendant OSP
Józef SIERPIŃSKI. 

XII 1945 Wznowienie działalności. Pierwszym powojennym 
prezesem OSP Wiązowna zostaje Jan Wiktor KOS, 
naczelnikiem Piotr SIERPIŃSKI. Przedwojenny sztandar
nie zostaje odnaleziony.

30 XI 1947 Prezesem OSP Wiązowna zostaje Ignacy PAWLAK, 
ówczesny wójt  gminy Wiązowna.

18 maja 1950 Ks. NOYSZEWSKI, kapelan OSP Wiązowna 
dokonuje poświęcenia nowej motopompy.

1951 Sprzedaż instrumentów dętych, zakup pierwszego 
samochodu pożarniczego marki Chevrolet.

1952 Komendantem OSP Wiązowna zostaje 
Marian IZDEBSKI.

25 czerwca  Spadkobiercy przedwojennych dziedziców 
1958 Wiązowny, aktem darowizny, przekazują wiązowskim

strażakom teren pod budowę nowej remizy przy 
ul. Kościelnej.

1959-1969 Budowa i prace wykończeniowe w remizie 
systemem gospodarczym.

30 XII 1966 Strażacy otrzymują samochód pożarniczy marki 
Star-20.

Historia wiązowskiej OSP
spOłECZEŃstWO

Wóz strażacki Star 20
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1967 Przy OSP Wiązowna powstaje pierwsza Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza (MDP).

1973 OSP Wiązowna otrzymuje samochód bojowy 
Star 660 M1.

1983 Prezesem OSP Wiązowna zostaje Ireneusz 
URBAŃSKI.

XI 1984 Siła bojowa OSP Wiązowna zostaję zwiększona 
o średni samochód gaśniczy marki Star 244 
GBA 2,5 /16.

1986 Strażacy z Wiązowny otrzymują nowy sztandar, 
bez wizerunku św. Floriana.

1987-1990 Rozbudowa remizy, powstają nowe pomieszczenia, 
w tym m.in. obecna siedziba Gminnego Ośrodka 
Kultury i Biblioteki Publicznej.

1998 Prezesem OSP Wiązowna zostaje Jerzy 
POKRYWCZYŃSKI.

2006 Prezesem OSP Wiązowna zostaje Grzegorz PYZIK.
4 V 2008 Strażacy z Wiązowny otrzymują nowy sztandar, 

tym razem z wizerunkiem św. Floriana.
29 VIII 2010 Zawody sportowo-pożarnicze w Malcanowie, OSP 

Wiązowna otrzymuje wóz ratowniczo-gaśniczy
marki Scania.

2011 Naczelnikiem OSP Wiązowna zostaje Maciej 
SZYPERSKI.

2013 OSP Wiązowna otrzymuje samochód ratownictwa 
technicznego marki Renault Mascott.

2016 Prezesem OSP Wiązowna zostaje Dariusz 
WRÓBLEWSKI, naczelnikiem Anna KUZAWA.

2017 Jubileusz 100-lecia OSP Wiązowna

Joanna Filimonow/Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna
kontakt@wiazowna.info.pl

Wszystkich zainte-
resowanych histo-
rią OSP Wiązowna
zapraszamy do za-
poznania się z  al-
bumem "Historia
O c h o t n i c z y c h
Straży Pożarnych
Gminy Wiązowna
1917-2017", wyda-
nym przez Biblio-
tekę Publiczną
Gminy Wiązowna,
z okazji Jubileuszu
100- lecia OSP
Wiązowna i OSP
Glinianka. Album
dostępny jest w
Bibliotece Publicz-
nej Gminy Wiązow-
na oraz w jej filiach:
w Gliniance i Duch-
nowie. 

Wóz strażacki Star 660

Wręczenie sztandaru OSP Wiązowna (na zdjęciu Leon Wasilewski)

Remiza OSP Wiązowna w latach 80-tych
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psZOK, czyli punkt selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlo-
kalizowany jest w Woli Duckiej 70a, na terenie będącym własnością
ppHU Lekaro Jolanta Zagórska.

Czynny jest w każdą sobotę, z wyjątkiem dni świątecznych, w godzinach
od 10.00 do 18.00. Warunkiem bezpłatnego oddania odpadów jest oka-
zanie dokumentu potwierdzającego zamieszkanie/zameldowanie na te-
renie gminy Wiązowna lub aktualnego potwierdzenia płatności za śmie-
ci. Transport i rozładunek odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym
zakresie i na własny koszt. 

PSZOK przyjmuje odpady od mieszkańców przez cały rok. Należy jednak
pamiętać, aby zdawane odpady były przekazywane w ilości i formie umożli-
wiającej ich bezpieczny i swobodny rozładunek. Odpady powinny być po-
segregowane oraz właściwie zabezpieczone. Przypominamy, że żółty wo-
rek jest na plastik, niebieski - na papier i tekturę, zielony - na opakowania
szklane. Segregacja dotyczy również odpadów budowlanych.

Przed nami wysokie temperatury. Pamiętajmy więc, że skoszona trwa wca-
le nie musi zalegać na podwórku i czekać do kolejnego odbioru odpadów.

Odpady BIO również można oddać bezpłatnie w PSZOK-u. Korzystajmy
z tej możliwości. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Nie zapomnij o PSZOK-u

po raz kolejny zachęcamy do adopcji zwierząt z celestynowskiego schroniska.
Koty i psy ze schroniska można wspierać wpłacając  nawet niewielkie kwoty na
konto �� 10 20 11 �� 0000 7102 00�1 �1�� (pKO Bp) lub odwiedzając je pod-
czas cosobotnich spacerów, w których udział biorą także wolontariusze 
z Centrum Wolontariatu z radiówka.

Dwaj nierozłączni bracia Cynamon i Pepper
szukają wspólnego domu! Po śmierci swojej Pani,
z którą spędzili całe życie, trafili do schroniska.
Ciężko było na początku. Psiaki są cudowne, lgną
do człowieka, są dobrze wychowane, grzeczne
i nauczone domowych manier. To podwójne
szczęście w nowym domu! nr �7/17 i nr ��/17.

Tax ma ok.7-8 lat. Podobny jest zarówno do
wyżła, jak i do sznaucera. Jest spokojny, zrów-
noważony i dobrze ułożony. Wydaje się, że
wciąż jest smutny i za kimś tęskni. Nikt go jed-
nak dotąd nie szukał, więc my szukamy mu naj-
lepszego domu, który go przytuli i da mu po-
czucie bezpieczeństwa. nr �8/17.

Shaggy ma około roku. Jest pozytywnie zakrę-
cony i pełen młodzieńczej energii. Niestety, nie
może jej spożytkować w warunkach schroniska.
Samotny w boksie - gaśnie. Potrzebuje swojej
własnej, cudownej rodziny, z którą się wreszcie
wyszaleje i która go nigdy nie porzuci! nr ��/17.

CZEKAJĄ NA DOM

KONTAKT: adopcje@celestynow.toz.pl; tel. 22 789 70 61

Pamiętajmy o segregacji śmieci
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ŚrODOWisKO

Kleszcze atakują z ukrycia. Jak się więc przed nimi bronić? Jak
uniknąć ukąszenia przez kleszcza? sprawdź, co warto wiedzieć o tych
pasożytach, by łatwiej się przed nimi obronić.

Kleszcze należą do gromady pajęczaków. Jest ich ponad 850 gatunków.
Te małe pajęczaki lubią miejsca wilgotne na przykład lasy, parki, obrzeża
jezior oraz zakrzewione nieużytki zielone. Podstawowymi żywicielami klesz-
czy są drobne zwierzęta: myszy, kuny, łasice. W okresie wzmożonej ak-
tywności, tj. od maja do września, pasożyty te chętnie polują na większe
ofiary takie jak krowy, psy czy ludzie.

Ponieważ coraz więcej kleszczy jest nosicielami zarazków, w tym groźnych
krętków boreliozy i wirusów zapalenia mózgu, istnieje kilka sposobów, jak
się przed nimi uchronić. Podczas spaceru starajmy się chodzić środkiem
ścieżek, z dala od przydrożnych traw i krzaków, odpowiednio okryć ciało,
czyli założyć długie spodnie, bluzkę z długim rękawem, czapkę lub kapelusz.

Należy również używać preparatów odstraszających kleszcze. Mimo tych
środków ostrożności po powrocie do domu trzeba uważnie obejrzeć całe

ciało. Jeśli już znajdziemy na ciele kleszcza, najrozsądniejszym rozwiąza-
niem pozbycia się go jest udanie się do najbliższej przychodni. 

Gmina Wiązowna przyłączyła się do kampanii edukacyjnej dotyczącej cho-
rób odkleszczowych. Na terenie gminy pojawiły się tabliczki ostrzegaw-
cze, w urzędzie otrzymają też Państwo informacje o akcji. Więcej informacji
na temat kampanii dostępnych jest na stronie www.tuwiazowna.pl 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Kleszcze - jak się przed nimi
bronić?

Kleszcz powinien być jak najszybciej usunięty

Kompost powstaje wskutek zbierania w pryzmie bądź kompostow-
niku wielu odpadków roślinnych. Dzięki kompostowaniu uzyskuje-
my bardzo cenny nawóz, wzbogacający glebę w materię organiczną
i tym samym najtańszy materiał do użyźniania gleby. 

W przeciwieństwie do nawozów mineralnych i obornika kompost nie stwa-
rza zagrożenia zatrucia środowiska czy przenawożenia. Kompost powstaje
w wyniku tlenowego rozkładu resztek roślinnych przez mikroorganizmy,
stosowany w ogrodzie wzbogaca glebę w próchnicę, co sprawia, że gle-
ba staje się przewiewna i pulchna. 

Mamy dwie metody kompostowania: kompostowanie w pryzmie oraz kom-
postowanie w kompostowniku. Tańszym sposobem jest kompostowanie
w pryzmie, gdyż nie musimy budować lub kupować kompostownika. Je-
dynym minusem tego rodzaju kompostownika jest czas oczekiwania na
gotowy kompost, który trwa do ok 1,5 roku.

Kompost najlepiej stosować jesienią. Dojrzały kompost należy wkopywać
w glebę na głębokość ok. 30 cm, natomiast kompost niedojrzały w pełni
pozostawiamy na powierzchni gleby, a wkopujemy go dopiero wiosną.
Bezcenny organiczny nawóz stosuje się do nawożenia roślin ogrodowych,
zarówno warzyw, drzew i krzewów owocowych, jak i roślin ozdobnych. Kom-
post stosuje się również do ściółkowania gleby pod rośliny oraz jako skład-
nik podłoża dla upraw warzyw, kwiatów rabatowych i doniczkowych. Sto-
sowanie kompostu pozwala zachować żyzną, próchniczą warstwę gleby,
czyli bezcenny humus. 

Natalia Murach
Firma Pure land

Kompost to najlepszy nawóz
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na zaproszenie uczniów
gimnazjum z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Jana
pawła ii w gliniance pra-
cownicy Wydziału Ochro-
ny Środowiska poprowa-
dzili prelekcje na temat
bezdomności zwierząt. 

Temat z pozoru prosty
wzbudził zainteresowanie
gimnazjalistów. Pracowni-
cy wydziału na konkretnych
przykładach, przedstawili
informacje, jak na co dzień
gmina realizuje swoje obo-
wiązki ustawowe wobec
zwierząt. 

Już podczas lekcji rozpo-
częliśmy współpracę, by ra-
zem przeciwdziałać bez-
domności zwierząt. Na za-
kończenie uczniom rozdano

adresówki dla psów. Ten
przydatny gadżet sprawi,
że pupil - gdy się zgubi -
szybko do nas wróci! 

Joanna Kociszewska 
j.kociszewska@wiazowna.pl

Kolejna lekcja 
edukacyjna za nami

Takie adresówki otrzymali
właściciele piesków

przed nami upalne dni, a wysokie tem-
peratury meczą nie tylko ludzi, ale rów-
nież zwierzęta. Jak pomóc naszym czwo-
ronogom przetrwać ten trudny dla nich
okres? Oto kilka rad.

Zadbaj o to, by pies miał zawsze dostęp do
świeżej i chłodnej wody. Zmieniaj ją kilku-
krotnie w ciągu dnia tak, by zawsze była
czysta i chłodna. 
Zapewnij psu dostęp do chłodnego lego-
wiska. Najlepiej niech to będzie zacieniony
kawałek terenu, najlepiej taki, gdzie pies bę-
dzie mógł wykopać sobie dołek, by od-
począć na chłodnej ziemi.
Unikajmy aktywności w godzinach naj-
większego upału. Spacery z psem najlepiej
jest planować na wczesne godzinny ranne
i późny wieczór - najchłodniejsze pory
dnia. 
Lody dla ochłody. W upalne dni sprawdza
się podanie psu pożywienia, które go
ochłodzi. Może to być chłodna kość lub ka-
wałeczki psich przysmaków w niewielkich
kostkach lodu.
Zabawa w wodzie. Basen, w którym nasz

pies będzie mógł się pobawić lub po pro-
stu położyć i orzeźwić to dobry pomysł na
upalne dni. 

Baseny dla psów dostępne są w kilku roz-
miarach i wykonane są z wytrzymałego ma-
teriału odpornego na działanie pazurków.
Innym pomysłem na ukojenie w gorące dni
jest działający zraszacz ogrodowy, który
połączy zabawę z orzeźwieniem.  

Redakcja
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Pomóż psu przetrwać upał 

W upalne dni podawaj psu wodę

1� czerwca powołano spółkę Wodną
„południe”. Utworzyli ją mieszkańcy rzakty,
Czarnówki i Bolesławowa. na razie jest ich 17,
ale spółka zaprasza kolejnych właścicieli nie-
ruchomości do członkostwa w spółce. 

Mieszkańcy postanowili wziąć sprawy w swoje
ręce i zająć się regulacją rowów i drenaży. W dal-
szym ciągu jednak wiele terenów jest zanied-
banych pod względem gospodarki wodnej, co
skutkuje podtopieniami w okresie wiosennym
oraz w czasie wysokich opadów atmosferycz-
nych. Prezesem spółki „Południe” została Wiole-
ta DECZEWSKA, jej zastępcą Paweł LECHNIK, a se-
kretarzem Ryszard WRZEŚNIEWSKI (sołtys Czar-
nówki). W zarządzie zasiądą też Andrzej OSTROW-
SKI i Jan ROKICKI. W zebraniu wzięli udział wójt
Janusz BUDNY, radny Wojciech DOMAN i sołtys
Rzakty Stanisław SMOLAK.

Biorąc pod uwagę pilną potrzebę udrożnienia
urządzeń wodnych na pozostałym terenie, Wójt
Gminy Wiązowna wystąpił z inicjatywą założenia
Gminnej Spółki Wodnej. Spółka ta będzie mogła
realizować szereg profesjonalnych i  pożytecz-
nych działań tam, gdzie stanowi to obecnie
obowiązek poszczególnych właścicieli gruntów.

W tej sprawie 7 września w Urzędzie Gminy
Wiązowna odbędzie się zebranie zaintereso-
wanych mieszkańców i władz gminy. Do tego
czasu, zachęcamy do składania deklaracji człon-
kostwa w nowej spółce wodnej, która dostępna
jest u poszczególnych sołtysów oraz w Wydzia-
le Ochrony Środowiska (pok. 010). Aby powstała
nowa spółka wodna, potrzebna jest jedynie
wola poszczególnych właścicieli gruntów. Gmi-

na Wiązowna deklaruje natomiast wysokie
wsparcie finansowe robót oraz wszelką pomoc
przy formalnej obsłudze nowej spółki wodnej.
Informacji w sprawie Spółek Wodnych udziela
Przemysław Kaźmierczak, tel. 22 512 58 21, e-mail:
p.kazmierczak@wiazowna.pl 

Redakcja
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SPÓŁKA WODNA „POŁUDNIE”

Drożne rowy zapewniają bezpieczeństwo przeciwpowodziowe
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Rysuje Anna Niedźwiedzka – Jędrzejewska



szybciej – Wyżej – Dalej! pod takim hasłem na-
stąpiło uroczyste otwarcie hali sportowej w
Malcanowie. Budowa hali była trzecim eta-
pem modernizacji i rozbudowy starego bu-
dynku szkoły w Malcanowie i jedną z naj-
większych inwestycji w naszej gminie, która
pochłonęła prawie 1� mln zł.  szkoła oraz hala
sportowa zostały zaprojektowane tak, by
przez lata służyły mieszkańcom gminy. 

Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych
gości, w tym gwiazdy sportu: mistrza świata i Eu-
ropy, wicemistrza olimpijskiego w zapasach
Andrzeja SUPRONA oraz reprezentanta Polski w
piłce siatkowej, złotego medalistę mistrzostw
świata juniorów, olimpijczyka z Atlanty  Marci-
na NOWAKA. Licznie zgromadzonych gości po-
witała dyrektor Szkoły Podstawowej w Malca-
nowie Hanna SEKULSKA. 

Następnie symbolicznego otwarcia hali dokonali:
wójt, dyrektor szkoły, przewodnicząca rady Re-
nata FALIŃSKA, przewodnicząca komisji oświa-
ty Mariola KUBLIK, ks. Edward KOWARA, prezes
firmy STOK Jerzy STOCKI, Przewodnicząca Rady
Rodziców Marta PRZYBYSZ, przedstawiciel
uczniów Michał Piwek. Po przecięciu wstęgi
Proboszcz wiązowskiej parafii poświęcił halę, a
następnie głos zabrali zaproszeni goście. W
swoim wystąpieniu wójt gminy podkreślił, że
mistrzów mamy od dawna, brakowało tylko
miejsca, w którym mogliby rozwijać swoje ta-
lenty. 

Otwarcie nowej hali sportowej było okazją do
złożenia przez przedstawicieli młodzieży szkol-
nej, przyrzeczenia uczciwej rywalizacji sportowej,
a czwórka najlepszych uczniów otrzymała z rąk
wójta stypendia naukowe. Po oficjalnych wy-
stąpieniach przyszedł czas na występ arty-
styczny. Uczniowie szkoły zaprezentowali ze-
branym historię igrzysk olimpijskich. 

Na zakończenie uroczystości odbył się krótki po-
kaz zajęć, na które będzie można zapisać się od
września. Publiczność obejrzała pokaz tańca
Bartłomieja Zgutki i Agaty Zgutki ze szkoły tań-
ca FAST-STEP, pokaz karate z Klubu Karate Kio-
kushin z Mińska Mazowieckiego, najnowsze
układy taneczne tancerek z GOK oraz pokaz akro-
batyki podopiecznych z Klubu Sportowego OSA
TKKF "Apollo". Od września hala będzie tętnić
życiem i stanie się kuźnią talentów sportowych.
Inwestycja pn. „Budowa hali sportowej przy
Szkole Podstawowej w Malcanowie” powstała z
dofinansowaniem Ministra Sportu i Turystyki ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
(FRKF) w ramach Programu Rozwoju Regional-

nej Infrastruktury Sportowej - edycja 2016.
Całkowita wartość inwestycji: 4.055.050,05 PLN.
Kwota dofinansowania. 
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OTWARCIE HALI SPORTOWEJ W MALCANOWIE
EDUKaCJa
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W tegorocznym ii gminnym Konkursie „Mistrz ortografii” wzięło udział
�0 uczniów klas ii i iii ze szkół podstawowych, którzy zaprezentowali
znajomość ortografii, pisząc dyktanda specjalnie przygotowane dla
poszczególnych grup wiekowych. 

Poziom konkursu był bardzo wysoki. Wybrano tych najlepszych: 
W kategorii klas drugich: I m. Małgorzata SALAMON ZSG Zakręt, Mateusz
MIELCUCH SP Glinianka, II m. Zuzanna ZEMŁO ZSG Wiązowna, III m. Na-
talia SZEWCZAK ZSG Wiązowna, Patryk ZGUDKA ZSG Wiązowna.

W kategorii klas trzecich: I m. Amelia KOPKA SP Malcanów, II m. Oliwia JA-
RZĘBSKA ZSG Wiązowna, III m. Maksymilian KOZIŃSKI ZSG Zakręt,
Bartłomiej DąBROWSKI SP Malcanów.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, a na fina-
listów poszczególnych kategorii czekały medale, piękne albumy, ency-
klopedie i książki. Zwycięzcom gratulujemy! 

Renata Koziarska
spmalcanow@gmail.com

„Mistrz ortografii” Malcanów 2017
Nagrodzeni uczniowie

Uczeń klasy VB szkoły podstawowej w gliniance Wojciech DZiEWULsKi
– laureat Vii edycji Ogólnopolskiego Konkursu KrUs „Bezpiecznie na
wsi to podstawa - środki chemiczne to nie zabawa” odebrał nagrodę
za zajęcie pierwszego miejsca.

Uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu odbyło się w Sejmie.
Praca Wojtka przechodząc przez kolejne etapy konkursu uzyskała: I
miejsce w etapie placówkowym KRUS w kategorii klas IV-VI, I miejsce na
szczeblu wojewódzkim oraz wyróżnienie w etapie ogólnopolskim –
uzyskując nagrodę specjalną Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Do sejmu zaproszonych było 52 dzieci z całej Polski, laureatów konkursu,
wyłonionych spośród 34 332 prac z 2642 szkół podstawowych z kraju. Po
uroczystej gali, która miała miejsce w Sali Kolumnowej, uczestnicy zwie-
dzali gmach sejmu z przewodnikiem.

Po zakończeniu uroczystości laureaci udali się autokarami po odbiór dru-
giej części nagrody – tj. na warsztaty naukowe do Firmy BAYER w Warszawie,
gdzie poza interesującymi zajęciami czekał na nich obiad i słodki po-
częstunek. 

spglinianka@wp.pl

Kolejny sukces Wojtka DZIEWULSKIEGO 

Wojtek Dziewulski (po prawej) z nagrodą
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na terenie Ochotniczej straży pożarnej w Malcanowie odbył się piknik pod
hasłem „Bezpieczne wakacje” dla dzieci ze świetlic środowiskowych. 

Motywem przewodnim tegorocznej imprezy było bezpieczeństwo przeciw-
pożarowe. Dzieci miały okazję poznać zasady funkcjonowania jednostki OSP i obej-
rzeć wyposażenie remizy i samochodów bojowych. Do akcji przyłączyła się rów-
nież firma ATS Display z Wiązowny, która z okazji Dnia Dziecka ufundowała pod-
opiecznym świetlic środowiskowych upominki. Obdarowanych zostało sie-
demdziesięcioro dzieci, które nie kryły radości i zaskoczenia z otrzymanych pre-
zentów. Sponsorem przekazanych słodkości była firma Perfetti van Melle. Piknik
zakończył się wspólnym poczęstunkiem, przygotowanym przez pracowników
GOPS, oraz wręczeniem dyplomów za całoroczną pracę dzieci w świetlicach w
Wiązownie, Zakręcie i Malcanowie. 

Redakacja 
tukontakt@wiazowna.pl

Bezpieczne wakacje

Teraz każde dziecko zna zasady bezpieczeństwa

W przedszkolu im. Misia Uszatka w Wiązownie odbyła się ii Uszatkowa
spartakiada sportowa. Wzięły w niej udział najstarsze przedszkola-
ki z gminnych przedszkoli. Dzieci, ubrane w kolorowe koszulki chęt-
nie uczestniczyły w sportowych konkurencjach przestrzegając zasady
fair play.

Wytrwale pokonywały tor przeszkód, z uśmiechem na twarzach skakały
w workach, celowały do kosza i pokonywały różne przeszkody. Wszyscy
uczestnicy zostali nagrodzeni złotymi medalami.  

Ewa Soćko i Alicja Nejman
przedszkole_uszatka@wp.pl

SPARTAKIADA W USZATKU

Uczniowie gimnazjum z Zakrętu odwiedzili insty-
tut Chemii Fizycznej polskiej akademii nauk. 

Z wielkim zainteresowaniem samodzielnie przepro-
wadzali doświadczenia chemiczne, zadając mnóstwo
pytań prowadzącemu zajęcia dr Romanowi LUBO-
RADZKIEMU. Teraz już wszyscy wiedzą jak nadmuchać
balonik za pomocą suchego lodu, jak skrapla się tlen
w powietrzu przy pomocy ciekłego azotu. Oby jak naj-
więcej takich lekcji! 

Redakcja 
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Z wizytą w Instytucie
Chemii Fizycznej PAN

Dzieci szykują się do zawodów

Samodzielnie wykonywane doświadczenie
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Uczniowie klasy iii b z glinieckiej podstawówki odebrali nagrodę za udział w kon-
kursie  „Dokarmiamy ptaki zimą – szkolny karmnik”. Organizatorem konkursu był
Mazowiecki Zespół parków Krajobrazowych. 

Chociaż zima daleko za nami, rozstrzygnięcie konkursu odbyło się właśnie teraz. Konkurs
obejmował szereg działań, które uczniowie realizowali przez zimowe miesiące. W tym cza-
sie wykonali prace multimedialne, przedstawienie „Zimowe radości i smutki”, gazetki te-
matyczne, wystawy gatunków ptaków zimujących w Polsce oraz karmnik dla ptaków. Od-
były się warsztaty artystyczne i plastyczne, spotkania z przyrodnikami, gry i konkursy. Ser-
decznie gratulujemy! 

Redakcja
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Nagroda za szkolny karmnik
Warto brać udział w konkursach

podobnie jak w roku ubiegłym na terenie gminy zorga-
nizowaliśmy „Wakacje blisko domu”. to 10 tygodni (tur-
nusów) zajęć, gier, konkursów i wyjazdów, które przy-
gotowały nasze szkoły i gminny Ośrodek Kultury. 

W czerwcu zaczął się już turnus szkolny, który potrwa do 28
lipca. W sierpniu półkolonie przeniosą się do GOK-u w
Wiązownie, do Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Kar-
czewskiej i do świetlic na terenie gminy. Jesteśmy przekonani,
że to będzie dobrze spędzony, bezpieczny i atrakcyjny czas
dla dzieci. Postaramy się, aby wakacje spędzone blisko domu
nie były nudne, a 10 tygodni przerwy w nauce nie oznaczało
kłopotów dla rodziców, którzy niekoniecznie mogą wziąć urlop
w okresie wakacyjnym. 

Redakcja
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Wakacje blisko domu

przedszkolaki z gminnego przedszkola w pęclinie złożyły wizytę w Centrum Wod-
nym szkoły głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. szczególnym zain-
teresowaniem dzieci cieszyło się zwiedzanie laboratorium oraz parku Wodnego. 

Grupę przedszkolaków oprowadzał Piotr KOWAL – tata Hani i Izy. Największą radość spra-
wiły przedszkolakom ryby zamieszkujące stawy. Dzięki specjalnej szybie z hartowanego
szkła dzieci obserwowały, jak te stworzenia są karmione i z jaką gracją poruszają się w
toni wodnej. Ostatnim punktem wycieczki była stacja meteorologiczna. Dzieci dowiedziały
się, jak działają termometry, deszczomierze oraz czujniki pozwalające określić zachmu-
rzenie nieba. Przedszkolaki spisały się wzorowo, a pracownicy SGGW - mający na co dzień
kontakt z nieco starszymi słuchaczami - byli pod wrażeniem dobrych manier i okazywanego
zainteresowania przekazywanymi wiadomościami. 
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Przedszkolaki z wizytą w SGGWBł. Honorat Koźmiński – carski więzień – patron 2017 r.

Jednym z Patronów 2017
roku, ustanowionych przez
Sejm RP w czerwcu
ubiegłego roku jest Honorat
Koźmiński, polski kapucyn,
teolog, założyciel wielu zgro-
madzeń zakonnych. 
W grudniu 2016 roku minęło
sto lat od jego śmierci. Urodził
się 16 października 1829 roku
w Białej Podlaskiej jako Flo-
rentyn Wacław Jan Stefan Koź-
miński. W wieku młodzień-
czym przeżył kryzys religijny.
Wiarę odzyskał w 1846 roku będąc w niewoli, osadzony w X
pawilonie Cytadeli Warszawskiej za udział w konspiracji an-
tyrosyjskiej. Ze względu na zły stan zdrowia został zwolnio-
ny z więzienia w lutym 1847 roku. 21 grudnia 1848 roku wstąpił
do zakonu kapucynów w Lubartowie. Dwa lata później
złożył śluby wieczyste. Studiował filozofię i teologię. W 1852
roku przyjął święcenia kapłańskie. Trzy lata później założył w
Warszawie Zgromadzenie Sióstr Felicjanek. Po upadku po-
wstania styczniowego i likwidacji wszystkich klasztorów ka-
tolickich został internowany do Zakroczymia, a później No-
wego Miasta n. Pilicą. Odosobnienie trwało 52 lata. W tym cza-
sie o. Honorat poświęcił się posłudze w konfesjonale, a jego
kierownictwo duchowe zaowocowało powstaniem 25 zgro-
madzeń zakonnych i stowarzyszeń ludzi świeckich. Beatyfi-
kowany przez Jana Pawła II 16 października 1988 roku.   

Joanna Filimonow 
j.filimonow@bibliotekawiazowna.pl

Honorat Koźminski

Ta wizyta na długo zostanie w pamięci dzieci

Wakacje blisko domu gwarantują dobrą zabawę
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Lekkoatleci z glinianki po raz kolejny udowodnili, że
Królowa sportu – Lekka atletyka nie jest im obca. 

Potwierdzili to wygrywając III Mistrzostwa Gminy w Trój-
boju i Czwórboju Lekkoatletycznym, które odbyły się 10
maja na terenie mini-stadionu lekkoatletycznego przy szko-
le podstawowej w Gliniance. Drużyny trójbojowe, zarów-
no chłopcy jak i dziewczęta stanęły na najwyższym podium.
Tak samo było w czwórboju. Gratulujemy zwycięzcom i
życzymy dalszych sukcesów na kolejnych zawodach. 

Lekkoatleci z Glinianki najlepsi
w gminie

Lekkoatleci z Glinianki

Karol MiELCUCH został
srebrnym medalistą na
szachowych Mistrzo-
stwach Mazowsza
przedszkolaków do lat
�. Mistrzostwa zostały
rozegrane 1� maja w
Mińsku Mazowieckim. 

Siedem rund po 15 minut na zawodnika – Karol wywalczył
5 pkt., a zwycięzca 5,5. Organizatorem zmagań szachowych
był Mazowiecki Związek Szachowy oraz Mińskie Towa-
rzystwa Szachowe. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy Ka-
rola. 

Mamy Wicemistrza Szachów

Karol Mielcuch w czasie rozgrywki
szachowej

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia tańca
w siedzibie gOK odbył się pokaz podopiecznych anny
CHWaLCZUK. 

Na święto tańca
przybyli rodzice,
babcie, dziadko-
wie oraz sympa-
tycy sekcji ta-
necznej. Widzo-
wie obejrzeli 18
pokazów w wy-
konaniu dzieci i młodzieży z zespołów GOK. Zgromadzo-
na widownia nagradzała brawami występy: grupy po-
czątkującej, formacji TAKCIK, duetów disco dance, solistek:
disco, disco dance, modern, miniformacji: TAKCIK, RYTM i
TAKT. Dziewczęta otrzymały pamiątkowe dyplomy za
udział w obchodach MDT i aktywne reprezentowanie
GOK na różnych imprezach.  

Zatańczyły dla najbliższych

Grupa taneczna GOK

Bardzo dobre zawody ro-
zegrali uczniowie z gim-
nazjum w gliniance na Mię-
dzypowiatowych Zawo-
dach Lekkoatletycznych w
piasecznie. 

Sześcioosobowy zespół w
składzie Zuzanna KOPIK,
Klaudia RAFAŁ, Róża MI-
CHALIK, Mateusz RAFAŁ, Eryk
SIPORSKI, Wilhelm JARSZAK
oraz Mateusz SANTOREK
uzyskali bardzo dobre wy-
niki sportowe. Efektem były:
I miejsca Zuzanny KOPIK, Róży MICHALIK, Mateusza SANTORKA oraz brązowy medal Ma-
teusza RAFAŁA. Gratulujemy! 

Mazowieckie Igrzyska Młodzieży 
w Lekkiej Atletyce

Sport to ich wielka pasja

”sprintem do Maratonu” – pod takim
hasłem odbył się iii Ogólnopolski
Maraton przedszkolaków. Udział w
nim wzięły dzieci z zerówek z terenu
gminy. 

Już na rozgrzewce widać było olbrzy-
mi potencjał sportowy dzieci, które
wprost tryskały energią. Wspólnymi
siłami 36 sportowców pokonało łącznie
4928 metrów. Radości nie było końca.
Każdy „maratończyk” otrzymał wspa-
niały medal, który mógł dodatkowo pokolorować i ozdobić oraz skakankę i sportowe
gwizdki. Impreza odbyła się pod patronatem miesięcznika Bliżej Przedszkola. 

SPRINTEM DO MARATONU 

Medal ucieszył każdego zawodnika

Za nami ii gminna spar-
takiada sportowa klas i
–iii. 

Po wyrównanej walce i
sportowej rywalizacji ko-
misja sędziowska przy-
znała następujące miejs-
ca: I miejsce – Zespołowi
Szkolno-Gimnazjalnemu
w Zakręcie, II miejsce –
Zespołowi Szkolno-Gim-
nazjalnemu w Wiązow-
nie, III miejsce – Szkole
Podstawowej w Gliniance,
IV miejsce – Szkole Pod-
stawowej w Malcanowie.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale, puchary i nagrody. Patronat
nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Wiązowna. 

II Gminna Spartakiada 

To było wielkie święto sportu

spOrt
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spOrt

nie trzeba ani specjalnego sprzętu, ani wyjątkowej kondycji. trzeba
odrobinę chęci i podstawowej wiedzy. to wystarczy, żeby zadbać o
kondycję i dłużej móc aktywnie się cieszyć z uroków życia. specjal-
nie dla czytelników „powiązań” poprosiliśmy  Marię gOŚCiniaK, któ-
ra na terenie gminy prowadzi zajęcia ruchowo – aktywizacyjne z se-
niorami,  o przygotowanie zestawu ćwiczeń dla każdego. Wystarczy
1� minut dziennie!

15 MINUT DLA LEPSZEGO ZDROWIA

ćwiczenie 1
W leżeniu na plecach ugnij nogi. Stopy oprzyj na podłodze. Ręce ułóż
wzdłuż tułowia. Ściśnij łopatki. Na wdechu lędźwie przyciśnij do
podłogi, na wydechu rozluźnij się. Ćwiczenie powtórz 10 razy.

ćwiczenie �
W leżeniu na plecach ugnij nogi. Zgięte przedramiona ułóż na podłod-
ze. Przenoś nogi na prawą stronę do pełnego ułożenia na podłodze.
Zrób wydech i powróć do pozycji wyjściowej. Następnie nogi ułóż na
lewą stronę. Ćwiczenie powtórz 10 razy.

ćwiczenie �
Połóż się na plecach. Stopy i kolana złączone. Zegnij kolana. Zgięte ręce
nieco odsunięte od tułowia. Robiąc wdech unieś biodra do góry, ro-
biąc wydech powróć do pozycji wyjściowej. Powtórz 10 razy. 

ćwiczenie �
Leżąc na ple-
cach ręce
połóż wzdłuż
ciała. Ugnij
nogi i ściągnij
łopatki. Na
wdechu wy-
prostuj jedną
nogę i jedno-
cześnie unieś
głowę. Na
wdechu po-
wróć do po-
zycji wyjścio-
wej. Następ-
nie unieś
drugą nogę.
Ćwiczenie po-
wtórz 10 razy.

ćwiczenie 2
Połóż się na plecach, ręce rozłóż na boki, następnie ugnij kolana i unoś
je w kierunku klatki piersiowej. Ćwiczenie powtórz 10 razy.
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po raz trzeci mieliśmy okazję docenić wkład
naszych przedsiębiorców w rozwój gminy. 20
maja w sali bankietowej raJ w Dziechcińcu
odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród
„Złoty Wiąz”. 

To wyróżnienie dla tych, którzy stają się
przykładem dla innych, a prowadząc działalno-
ść biznesową, chętnie udzielają wsparcia orga-
nizacjom pozarządowym, osobom pokrzyw-
dzonym przez los czy sportowym talentom.
Do nagrody mogli się zgłosić sami przedsiębiorcy,

nominowali ich też mieszkańcy gminy i działające
u nas instytucje. Nagrodę Wójta Gminy Wiązow-
na „Złoty Wiąz” za 2016 rok otrzymali: ELZET In-
stalatorstwo Elektryczne Janusz AJDACKI w ka-
tegorii Mała Firma roku, KK-POL Kuczyńscy sp. j.
w kategorii Pracodawca roku, Zakład Produkcyjno
– Handlowy DREWZBYT Kazimierz Marek MAJEK
w kategorii Nestor Biznesu, MARCATO sp. z o. o
w kategorii Innowacyjna Firma roku, Lodziarnie
Firmowe Grycan sp. z o. o., sp.k. zostały Filan-
tropem roku 2016. Wręczaniu asystowała Kinga
PADUCH – II V-ce Miss Ziemi Otwockiej.

„Złoty Wiąz” był okazją do nagrodzenia w kate-
gorii Lider Ekonomii Społecznej osób fizycz-
nych i prawnych, szczególnie wyróżniających się
w swojej działalności społecznej. Statuetkę w tej
kategorii otrzymał Gminny Klub Tenisa Stołowe-
go Wiązowna. 

DLa FirM

„ZŁOTE WIĄZY” ROZDANE
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gmina Wiązowna na czele z liderem m. st.
Warszawa, w ramach projektu grow with grea-
ter Warsaw (gwgW), wesprze w eksporcie lo-
kalnych przedsiębiorców kwotą 22 mln zł. 

Grow with Greater Warsaw to pionierski, naj-
większy tego typu projekt wsparcia dla po-
czątkujących i doświadczonych eksporterów, rea-
lizowany przez m. st. Warszawę we współpracy z
39 otaczającymi gminami wchodzącymi w skład
tzw. Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
(WOF). 

W ramach dotychczasowych przygotowań do
programu GwGW, przeprowadzono kompleksową
diagnozę potencjału eksportowego mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw, a także opracowano
strategię internacjonalizacji MŚP z aglomeracji war-
szawskiej. Kolejnym etapem, który rozpocznie
się w 2018 r., będzie  wdrożenie programów
wsparcia dla MŚP ze specjalności: nowoczesna
moda i projektowanie, rozwiązania informatycz-

ne (ICT) i elektronika, innowacyjne tworzywa
sztuczne, maszyny przyszłości (Przemysł 4.0) oraz
zrównoważone przetwórstwo spożywcze. 

Program GwGW zakłada wsparcie edukacyjno-
doradcze, które pozwoli firmom poznać specyfi-
kę europejskich i globalnych rynków. Dzięki tej po-
mocy przedsiębiorcy zdobędą również umiejęt-
ności niezbędne do prowadzenia działalności
eksportowej, tak aby w następnej fazie efektyw-
nie uczestniczyć w pełni finansowanych ze środ-
ków projektu, wiodących międzynarodowych
imprezach targowych. Zorganizowane w ramach
projektu spotkania B2B przyczynią się zaś do za-
warcia kontraktów na zagranicznych rynkach,
które poza Europą obejmują także państwa z
różnych części Azji oraz Ameryki Północnej. Jest to
zarazem projekt szczególnie atrakcyjny dla jego
uczestników, którzy otrzymają wsparcie sięgające
do 100% kosztów przedsięwzięć. Pracownicy
gminni będą zaangażowani w proces promocji i
rekrutacji przedsiębiorców oraz będą uczestniczyć
w warsztatach i doradztwie. 

Program wystartuje w 2018 r., ale już dziś można
zgłosić się do bazy i otrzymywać informacje o pro-
jekcie. Wystarczy wysłać e-mail na adres:
info@gwgw.com.pl z podaniem nazwy firmy, oso-
by do kontaktu, nr telefonu oraz adresu mailowego.
Grow with Greater Warsaw jest współfinansowa-
ny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020.  

Olga Nowak
o.nowak@wiazowna.pl

POSTAW NA EKSPORT!

DLa FirM

Nagroda specjalna została przyznana firmie Su-
perDrob S.A. To jedna z największych firm w po-
wiecie.  Choć działa w Karczewie, to jej prezes –
jako mieszkaniec naszej gminy – blisko współpra-
cuje z naszymi mieszkańcami. Firma dzieli się zy-
skiem, pomagając potrzebującym i wspierając
rozwój talentów. Regularnie pomaga ponad 30
organizacjom społecznym z powiatu otwockie-
go. Wiele z nich to nasze instytucje i organizacje.

Dwie kolejne nagrody specjalne trafiły do Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Gliniance i Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wiązownie, w podziękowaniu
za trud służby, za ratowanie życia, za ofiarność
i oddanie.

Kolejna edycja konkursu już za rok! 



www.tuwiazowna.pl �7
“Powiązania”  - miesięcznik samorządowy | 

KULtUra

na zakończenie tygodnia Bibliotek, w
Wiązownie odbył się i piknik Czytelniczy
zorganizowany przez Bibliotekę, przy
współudziale wolontariuszy z Centrum
Wolontariatu w radiówku. 

Imprezę poprowadziła Laura ŁąCZ, aktorka i
autorka książek dla dzieci. Były quizy i kon-
kursy, a nagrodami oczywiście książki auto-
rki. Na przybyłych gości czekały także inne at-
rakcje: eksperymenty naukowe, kącik pod-
różniczy, piasek kinetyczny, robienie koloro-
wych zakładek. Była możliwość wypożycze-
nia książek i założenia karty bibliotecznej. Na
głodnych i spragnionych czekał kącik z kawą,
herbatą i słodkościami.

Podczas całego pikniku z wielkim zaan-
gażowaniem działali wolontariusze, prze-
brani za postacie bajkowe. Można było spot-

kać księcia, czarodzieja, Kopciuszka, Śpiącą
Królewnę czy Czerwonego Kapturka. Było
także głośne czytanie bajki „Tymoteusz Rim-
cimci”.

Na koniec wszyscy udali się na ognisko z mu-
zyką na żywo. Zagrał i zaśpiewał Piotr MI-
CHALCZYK. Dzięki darczyńcom nie zabrakło
kiełbasek i pieczywa. Zabawa trwała do wie-
czora. Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna
składa serdeczne podziękowania: Wolonta-
riuszom z Centrum Wolontariatu Radiówek za
zaangażowanie i pomoc w organizacji pikniku,
sołectwu Wiązowna Kościelna za wsparcie rze-
czowe, firmom: P.P.H. „Kotwica” A. Godlewski
sp. z o.o., Piekarnia Oskroba S.A. za wsparcie
rzeczowe. 

Joanna Filimonow
j.filimonow@bibliotekawiazowna.pl

I Piknik Czytelniczy w Wiązownie
Zabawa przy ognisku

Biblioteka to miejsce tajemnicze. szcze-
gólnie nocą, gdy zza okładek wyglądają
bohaterowie książek. Wtedy sny stają się
jawą i wszystko może się zdarzyć. �
czerwca w Duchnowie miała miejsce iii
edycja Ogólnopolskiej nocy Bibliotek.

Dzieci oraz dorośli zgromadzili się, by wziąć
udział w warsztatach prowadzonych przez
Michała ZAWADKĘ – mówcę motywacyj-
nego oraz autora książek dla dzieci i młod-
zieży. Uczestnicy spotkania poznali dwa
słowa, które powinny być najważniejsze dla
każdego, oraz zrozumieli znaczenie kom-
petencji miękkich w życiu człowieka.

Następnie nadszedł czas, by pomóc bib-
liotekarce z uporaniem się ze wstydliwym
problemem biblioteki. Molem książkowym,
który przekornie przekłada książki. Zespoły
podążały od książki do książki starając się
schwytać mola i odnaleźć zaginione wolu-
miny. Duch rywalizacji udzielił się także do-
rosłym którzy wspólnie z dziećmi wykony-
wali zadania wyznaczone przez złośliwe

owada. Na zakończenie wszyscy uczestni-
cy gry otrzymali medale.

By nie spłoszyć historii wypełzających z kart
książek, zbudowano namiot z koców
mieszczący wszystkich zgromadzonych. W
tak przygotowanej kryjówce można było
wysłuchać historii o krainie Parakwarii oraz
dowiedzieć się, co oznacza zupa jagodowa
rozlana na niebie. Gdy zmęczenie wdało się
we znaki, a powieki zaczęły opadać na
końcu każdego wersu, rozświetlono bib-
liotekę zimnymi ogniami. Skrząca jasność
rozświetliła twarze i obudziła umysły. 

tukontakt@wiazowna.pl: 
Katarzyna Jędrzejewska

BIBLIOTEKA NOCĄ

Noc nie straszna w bibliotece

Hanya yanagihara „Małe
życie”

Historia czterech przyjaciół:
malarza, architekta, aktora i
prawnika. Życie pełne suk-
cesów, ale i tajemnic. Bo-
lesna przeszłość staje się
próbą ich przyjaźni. Czy
młodzi w wielkim mieście
podołają walce z demonami
przeszłości wciągającym ich
przyjaciela w otchłań bólu?

peter Wohlleben „sekret-
ne życie drzew”

W lesie dzieją się zdumie-
wające rzeczy. Są tam drze-
wa, które porozumiewają
się ze sobą, drzewa, które z
oddaniem troszczą się o
swe potomstwo oraz pie-
lęgnują starych i chorych
sąsiadów, drzewa, które
doświadczają wrażeń, mają
uczucia i pamięć. Niewiary-
godne? Leśniczy Peter
WOHLLEBEN otwiera przed
nami sekretny świat, jakiego
nie znamy. Przytacza przy
tym wyniki najnowszych
badań naukowych oraz
dzieli się swoimi obserwa-
cjami.  

Waldemar Bednaruk „Ku-
rier ze stambułu”

Opowiedziana z epickim
rozmachem powieść histo-
ryczna, w której pełna na-
pięcia i zwrotów akcja prze-
plata się z barwnym opi-
sem dworów monarszych
Francji, Rosji i Turcji. Auten-
tyczne opowieści ilustrują
życie wyższych sfer końca
XVIII wieku. Marcin TRZCIŃ-
SKI były konfederat barski,
wraca po wieloletnim wy-
gnaniu do Polski, która właś-
nie przeżywa wstrząs pierw-
szego rozbioru. Nie jest mu
jednak dane cieszyć się po-
wrotem w rodzinne strony.
Okazuje się, że ojciec Mar-
cina..  

Bibliotekarze polecają

Książka dostępna 
w filii w Duchnowie 

Książka dostępna 
w filii w Gliniance 

Książka dostępna 
w bibliotece w Wiązownie 
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tydzień Bibliotek z łukaszem WiErZBiCKiM

Łukasz WIERZBICKI - biografista, podróżnik i autor licznych książek dla dzieci spotkał się z
dziećmi, młodzieżą oraz podopiecznymi Dziennego Domu „Senior-WIGOR”. W sposób nie-
zwykle ciekawy opowiedział o swoich książkach, własnych podróżach, inspiracjach i no-
wych pomysłach na kolejne publikacje. Wszyscy słuchali tych opowieści z niezwykłym za-
interesowaniem, aktywnie uczestnicząc w spotkaniach, zadając autorowi liczne pytania.
Książki Łukasza WIERZBICKIEGO są dostępne do wypożyczenia w naszych bibliotekach. Za-
chęcamy czytelników do ich wypożyczenia. 

Morska przygoda w gliniance 

Do filii biblioteki w Gliniance wraz z Teatrem „Urwis” z Krakowa zawitał wakacyjny na-
strój. Miłośnikom teatrzyków zaprezentowana została sztuka „Morska przygoda” opo-
wiadająca o chłopcu, który dostał od babci Wandzi starą i tajemniczą mapę. Mali wi-
dzowie, zachęceni przez krakowskich aktorów, chętnie brali czynny udział w przed-
stawieniu. Wszyscy świetnie się bawili.

Kacper wyśpiewał wyróżnienie 

Podopieczny Gminnego Ośrodka Kultury Kacper STANICZEWSKI wyśpiewał wy-
różnienie na XIV Mazowieckim Konkursie Piosenki Polskiej w Otwocku. Na scenie Kac-
per zaśpiewał piosenkę „Kroplą deszczu” z repertuaru Gabriela FLESZARA. Młodego
wokalistę do występu przygotowała instruktor GOK-u Roman SADOWSKI. Gratulu-
jemy i życzymy kolejnych sukcesów. 

sukces chóru Mienia river 

Chór Mienia River działający w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie wyśpiewał
w swojej kategorii I miejsce w VIII Warszawskim Festiwalu Pieśni Chrześcijańskiej „Za-
ufaj Panu”. Organizatorami konkursu byli: Szkoła Podstawowa nr 11, Parafia Najś-
więtszego Ciała i Krwi Chrystusa oraz Urząd Dzielnicy Ursus M.st. Warszawy. Gratu-
lujemy! 

Kolorowy Dzień Dziecka  

Na pikniku zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie oraz Bib-
liotekę Publiczną Gminy Wiazowna na dzieci czekało wiele atrakcji. Animatorzy za-
pewnili gry, konkursy oraz zabawę przy muzyce. Przez cały czas dzieciom towarzy-
szyły postacie bajkowe. Odbył się pokaz teatru baniek mydlanych, malowanie twa-
rzy i sztucznych tatuaży. Nie zabrakło dmuchańców oraz eurobangy.  W tym dniu każdy
mógł poczuć się jak dziecko. 

audiobooki zawitają do glinianki 

Do filii biblioteki w Gliniance niebawem trafi ponad 70 audiobuków. Wybrane zos-
tały różnorodne pozycje, tak aby każdy z czytelników znalazł coś interesującego dla
siebie. Postawiliśmy na klasykę i nowości. Nie zabraknie także książek mówionych
dla dzieci. Audiobooki cieszą się coraz większym zainteresowaniem w bibliotekach
w Polsce i na świecie. Można ich słuchać podczas podróży samochodem, świetnie
wypełniają czas przy wykonywaniu różnych prac domowych i spacerów. Są wspa-
niałym rozwiązaniem dla osób mających poważne problemy ze wzrokiem oraz osób
starszych. Stanowią ciekawą alternatywę dla osób zapracowanych, czy mających pro-
blem ze znalezieniem czasu na tradycyjną lekturę. 

To dopiero była przygoda

Kacper (pierwszy z lewej) wśród laureatów konkursu

Dzieci licznie przybyły na spotkanie

Mienia River na scenie

Audiobooki dla najmłodszych

Na najmłodszych czekało wiele atrakcji
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pomysł Wieczoru Uwielbienia zrodził się w
sercu muzyka, perkusisty z glinieckiej parafii.
Być może nadal byłby tylko pomysłem, gdyby
nie spotkanie z Leszkiem DOKOWiCZEM,
reżyserem i realizatorem filmów dokumen-
talnych.  

Wieczór Uwielbienia odbył się po raz pierwszy w
2014 roku na błoniach parafialnych w Gliniance.
Wówczas gospodarzem spotkania był śp. ksiądz
Krzysztof KRZESIŃSKI. Idea ubogacenia święta

Bożego Ciała Koncertem Uwielbienia przerodziła
się w cykliczne wydarzenie o charakterze religij-
nym. W Wieczorze Uwielbienia biorą udział całe ro-
dziny z terenu naszej gminy, powiatu i okolic. Była
to okazja do dobrego spędzenia czasu w przyjaznej
atmosferze. W czwartym Koncercie 15 czerwca br.
wzięli udział: Zespoły „La Pallotina” oraz „zaNim
Uwielbienie”, Witek Wilk, Marcin Zieliński. Przez kon-
cert uczestników poprowadziła konferansjerka Do-
minika FIGURSKA. Dzieci śpiewały oraz tańczyły na
chwałę Pana, wypuściły ponad 3 tysiące balonów,

każdy z indywidualną modlitwą. Grupa osób
przygotowała choreografię z użyciem flag. Koncert
Uwielbienia to także świadectwa osób, które doś-
wiadczyły działania Jezusa, ale przede wszystkim
adoracja Jezusa Eucharystycznego. Koncert nie od-
byłby się bez zaangażowania wolontariuszy, dar-
czyńców, sponsorów i wszystkich, którzy włączy-
li się w organizację tego dzieła.  

Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl
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W kościele pw. Świętego Waw-
rzyńca w gliniance odbyła się
inauguracja Festiwalu Mazow-
sze w Koronie. przed licznie zgro-
madzoną publicznością wystąpił
słynny góralski zespół z podhala
trebunie-tutki.

Koncert „Nuty Wielkiego Pasterza”,
poświęcony był Świętemu Pa-
pieżowi Janowi Pawłowi II. Trebunie
- Tutki zagrały razem z muzykami
jazzowymi oraz Warszawskim Chó-
rem Międzyuczelnianym. W pro-
gramie znalazły się utwory inspiro-
wane twórczością wielkich kom-
pozytorów polskich i tradycyjna
muzyka góralska. Podczas mu-

zycznego wieczoru spotkały się
trzy muzyczne żywioły: muzyka
góralska, stylistyka jazzowa i kla-
syczne brzmienie. 

Organizatorem Festiwalu Mazowsze
w Koronie jest Mazowiecki Instytut
Kultury. Współorganizatorami kon-
certu w Gliniance byli: Gmina
Wiązowna, Powiat Otwocki, Parafia
Rzymskokatolicka pw. Świętego
Wawrzyńca w Gliniance, Fundacja
Promocji Twórczości Amatorskiej
„Cantica” oraz Stowarzyszenie Miłoś-
ników Tradycji i Kultury Ludowej
„Wawrzynioki”. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

KONCERT „NUTY WIELKIEGO PASTERZA”

Koncert Nuty Wielkiego Pasterza. Foto. M.E.Kalicińska

KULtUra
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W programie znalazły się
występy osób z niepełnos-
prawnością oraz dzieci z
wiązowskich przedszkoli i
szkół, za co serdecznie dzię-
kujemy nauczycielom i dzie-
ciom  ze „Stumilowego Lasu”
oraz od „Misia Uszatka”.
Dziękujemy nauczycielom i
uczniom ze Szkoły Podsta-
wowej w Malcanowie i
Wiązownie, rodzicom za
liczne przybycie. 

Wszystkie dzieci za piękne
występy otrzymały od or-
ganizatorów pamiątkowe
dyplomy oraz lody poda-
rowane przez Firmę Grycan
i czekolady podarowane
przez Firmę Chocomoco.
Jak w roku ubiegłym Grupa
Muzyczna ACTIV grała nam
za darmo i zapewniała
nagłośnienie pikniku. Wio-
la KAŁOSKA zaprosiła gości
do wspólnego ruchu i za-
bawy pokazem zumby. Jej
rodzinna firma Pszczółka
zapewniła atrakcje w
postaci dmuchańca, euro-
bungee, waty cukrowej i

popcornu oraz balonów z
helem. 

Zainteresowaniem gości
cieszyły się stoiska tema-
tyczne: warsztat plastycz-
ny oraz balonowe czary
mary pod kierunkiem Ag-
nieszki RAK i Agnieszki WIE-
ICKIEJ, mega bańki mydlane
i malowanie buziaków pod
kierunkiem Krystyny MO-
TYKI z udziałem wolonta-
riuszy z Centrum Wolonta-
riatu przy Domu Społecz-
nym im. Jadwigi Małgorza-
ty ŻAK w Radiówku. At-
rakcją imprezy było plecenie

warkoczyków i koloryzacja
włosów przez Ewę GORZ-
KOWSKą i Iwonę
GŁOGOWSKą z pomocą
wolontariuszy. Zebrane
środki pani Ewa w całości
przeznaczyła na dofinan-
sowanie wyjazdu pod-
opiecznych Stowarzyszenia
nad morze. 

Otwocki „Medyk” zapraszał
na pomiary ciśnienia, ma-
saże oraz porady rehabili-
tacyjne. Największą atrakcją
był koncert ELENI, który od-
był się dzięki dofinansowa-
niu z Gminy Wiązowna, pani

Małgorzacie ŻAK oraz fir-
mom: DAKOMA i ASMA Pol-
ska. 

Eleni swój koncert rozpo-
częła znanym przebojem
„Troszeczkę ziemi, troszecz-
kę słońca” w duecie z uczest-
niczką naszych Warsztatów
Agnieszką MATYSIAK. Nie-
samowite przeżycie dla
wszystkich. Koncert na za-
wsze pozostanie w pamięci
widzów i radiówkowego
lasu… 

Tradycyjnie odbyła się au-
kcja - dochód w całości
przeznaczony na dofinan-
sowanie wyjazdu na turnus
rehabilitacyjny osób z nie-
pełnosprawnością i opie-
kunów nad morze do Łeby.
Rzeźbę autorstwa Ani NIE-
DŹWIECKIEJ - JĘDRZEJEW-
SKIEJ "Zaraz wracam" kupił
Marek PERŁOWSKI, koszulkę
AFC BOURNEMOUTH z au-
tografem Artura BORUCA
kupił Marceli KUŹMA, książki
z autografem autorki Ani
LEWANDOWSKIEJ kupili:
Edyta SUPRON, Waldemar
BURTKIEWICZ, Barbara
KHAN i Tomasz GRZYBOW-
SKI  (koszulkę i książki do-
staliśmy od redaktora Jacka
KUROWSKIEGO z redakcji
sportowej TVP). Prace osób
z niepełnosprawnością: ze-
gar wykonany z certyfiko-
wanego liczącego ponad
2000 lat drewna, obraz i
kompozycję ze sznurka ku-
pili kolejno: Andrzej SUP-
RON, państwo Alicja i Marek
DYBKOWSCY oraz wójt Ja-
nusz BUDNY. Jak zwykle
wielkim zainteresowaniem

cieszyła się loteria fantowa
i losowanie super fanta -
kolacji w Hotelu Brant ufun-
dowanej przez pana Jakuba
WESOŁOWSKIEGO. Dzięki
sponsorom goście mieli za-
pewnione po bardzo przy-
stępnych cenach (osoby z
niepełnosprawnością za
darmo) doskonałe potrawy
z grilla, domowe ciasta oraz
darmowe kanapki ze smal-
cem, małosolne ogórki i na-
poje. Za liczną obecność
dziękujemy osobom z nie-
pełnosprawnością, szcze-
gólnie przyjaciołom z WTZ
w Otwocku i Michalinie.
Dziękujemy wszystkim któ-
rzy byli tego dnia z nami i
dobrym duchom za piękną
pogodę. Lista sponsorów,
darczyńców i wolontariu-
szy oraz obszerna foto rela-
cja na naszej stronie
www.wtzjestesmy.pl 

Waldemar Burtkiewicz
biuro@wtzjestesmy.pl

Jubileuszowe „Wspólne Więzi 2017”

Licytacja koszulki z autografem piłkarza

Malowanie twarzy cieszyło się powodzeniem

Uczestnicy pikniku bawili się wspaniale

Wspólny występ Eleni i Ag-
nieszki Matysiak

stowarzyszenie rodzin i przyjaciół Osób niepełnosprawnych intelektualnie „Jes-
teśmy!” i Warsztaty terapii Zajęciowej przy stowarzyszeniu „Jesteśmy!” – organi-
zatorzy X pikniku integracyjnego „Wspólne Więzi 2017” dołożyli wszelkich starań,
aby godnie uczcić jubileusz.
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Kalendarium:

10 – 14 lipca r.
9:00 – 17:00. Wakacje z angielskim. Dom Kultury “Nad

Świdrem” w Woli Karczewskiej

15.08.2017 r.
godz. 18:00. Dzień Wojska Polskiego
Uroczysta Msza Święta w Kościele pw. Św. Wojciecha
w Wiązownie
Oprawa muzyczna Chór Mienia River

08.08.2017 r. 
Dzień Pszczoły. Całodzienne atrakcje dla dzieci. Dom

Kultury “Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej 

02.09.2017 r. 
Narodowe Czytanie. „Wesele” Stanisława Wyspiań-
skiego. Zgłoszenia chętnych do czytania publicznoś-
ci przyjmuje Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna.
www.bibliotekawiazowna.pl

3.09.2017 r.   
Dożynki Gminne. Duchnów (Plac za budynkiem
świetlicy, boisko)
W programie:
Rozpoczęcie o  godz. 14:00 
Msza Święta plenerowa z poświęceniem wieńców
dożynkowych
Koncert Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca “Boczki
Chełmońskie”
Pokaz obrzędu dożynkowego, koncert Suita łowicka,
pokaz tańców regionu łowickiego, pokaz barwnych
strojów ludowych 
Koncerty zespołów: Mario Bischin, Shantel, Delay
Atrakcje dla dzieci i dorosłych m. in. wiejska zagroda,
pokazy rękodzielnicze, wystawa płodów rolnych...

10.09.2017 r.   
Uroczystość Koronacji Obrazu Matki Bożej Gliniec-

kiej
Błonia przykościelne
Parafia p.w. Św. Wawrzyńca w Gliniance

Rozpoczęcie godz. 10:00 – Występ Eleni

11:30 Msza Święta w asyście Orkiestry Reprezenta-

cyjnej Wojska Polskiego 

W szkole podstawowej numer 17� im.
górników polskich w Wesołej odbył się
piknik rodzinny. Ważnym punktem im-
prezy były występy finalistów Vii szkol-
nego konkursu "Mam talent".

Laureatką konkursu została utalentowana
mieszkanka Kopek, Zuzanna Jodłowska,
która zaśpiewała piosenkę "Bieszczadzkie
Anioły" z repertuaru zespołu Stare Dobre
Małżeństwo. 
Prezentacja młodej gitarzystki, wokalistki
spotkała się dużym aplauzem licznie ze-
branej  publiczności. Zuzanna korzysta z za-
jęć nauki gry na gitarze w GOK-u w Wiązow-
nie. Laureatkę do konkursu przygotował in-
struktor Roman SADOWSKI. Na scenie pan
Roman wspierał Zuzię akompaniując na
drugiej gitarze. 

Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

Zuzanna JODŁOWSKA laureatką konkursu

Laureatka konkursu Zuzanna Jodłowska
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sekcja fotograficzna gminnego Ośrodka Kul-
tury w Wiązownie w ostatnim czasie wykonała
kilka ciekawych i otwartych sesji tematycz-
nych. 

Pierwszą była sesja ludowa "Zostań modelką" w
Glinieckim Stroju Ludowym, tydzień później
odbyła się sesja "Mama i ja" z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Matki oraz dzień później 27 maja
sesja dla karmiących mam z okazji odbywającego
się Tygodnia Promocji Karmienia Piersią. Wszyst-
kie cieszyły się dużym zainteresowaniem, a wy-
konane fotografie można zobaczyć na fanpage’u

Sekcji Fotograficznej Gminnego Ośrodka Kultury. 

9 czerwca uzupełnieniem zajęć praktycznych były
warsztaty fotograficzne „Jak fotografować na wa-
kacjach”. Spotkanie to adresowane było do
wszystkich tych, którzy chcą nauczyć się robić
dobre fotografie podczas podróży w czasie wa-
kacji i urlopów. Grupa fotograficzna szlifowała
również warsztat fotografii reporterskiej podczas
wydarzeń: 100 - lecie OSP oraz Dniu Dziecka.  

Krystian Herncisz 
hernciszfilm@home.pl

Cykl wyjątkowych sesji w GOK

fot. Ania Maroszek

fot. Sandra Balos

fot. Sandra Balos

fot. Waleria Gusciora

fot. Waleria Gusciora 

fot. Sandra Balos 

fot. Krystian Herncisz



100 - LECIE OSP WIĄZOWNA




