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To charytatywna akcja Gmi-
ny Wiązowna. Powstała z
inicjatywy wójta Janusza
BUDNEGO. Już trzeci raz
mieszkańcy naszej gminy
dostają przed Świętami
Bożego Narodzenia wy-
produkowane specjalnie
świąteczne pocztówki.

Oprócz życzeń znajduje się na
nich informacja o bohaterze
tegorocznej akcji, 5 - letnim
Rysiu NAWROCKIM z Emowa.
Przekazując na jego lecze-
nie 1% podatku każdy miesz-
kaniec GminyWiązowna po-
maga mu wrócić do zdro-
wia. Ryszard jest fanem piłki
nożnej, jego ulubionym za-
wodnikiem polskiej repre-
zentacji jest Grzegorz KRY-
CHOWIAK. Uwielbia sagę
"Gwiezdne wojny".

10 grudnia tegoroczna akcja
"Świąteczna radość pomaga-
nia" została zainaugurowana
wGminnymParkuCentrumw
Wiązownie.Zaprezentowaliś-
mytegorocznągminnąkartkę
pocztową,którąrozsyłamydo

mieszkańców. Żeby pomóc
Ryszardowi i jego rodzinie,
musimy zebrać przynajmniej
68 000 zł. To możliwe, jeśli

każdy z nas przekaże na jego
leczenie 1% podatku. Można
tozrobićwpisującwrocznym
zeznaniupodatkowymwod-

powiednim miejscu KRS
0000142952zdopiskiemNA-
WROCKIRyszard.WięcejoRy-
siu na str. 38-39.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

"ŚWIĄTECZNA RADOŚĆ POMAGANIA"

Przyłącz się do akcji. Fot. Małgorzata Sosnowska
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Doskonałe
wyniki
Jest nas coraz więcej w gminie. Więcej wy-
dajemy na inwestycje. Nasza Gmina roz-
wija szybciej niż przez ostatnie lata. To wi-
dać i w naszej okolicy, i w wielu ogólno-
polskich rankingach samorządowych.

Więcej informacji na str. 4-6

4-6

Budowa trwa
To już prawie 10 miesięcy, odkąd podpi-
saliśmy umowę w ramach Partnerstwa
Publiczno - Prywatnego na modernizację
szkół i budowę nowego przedszkola.
Sprawdźmy, jak postępują prace.

Szczegóły na str. 8 i 9

8 i 9

Choinka
na dłużej
Trzeci rok z rzędu ubieramy gminną cho-
inkę w centrum Wiązowny. W tym roku po
sadziliśmy duże drzewo zamiast usta-
wiać cięte. Jodła zostanie z nami na długie
lata. Zobacz, jak bawiliśmy się w cza-
sie ubierania drzewka i jak w ten spo-
sób pomagamy Rysiowi z Emowa.

Więcej na str. 39 i 40

39 i 40
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Tak, chwalimy się! Bo jest czym się chwalić.
Gmina Wiązowna w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek
Samorządu Terytorialnego opracowanym przez Politechnikę
Warszawska zajęła �� miejsce wśród 1559 gmin wiejskich w Polsce.
Na dodatek kolejny rok z rzędu poprawiamy nasz wynik.
Tym razem podskoczyliśmy o 10 miejsc i weszliśmy
do ścisłej czołówki najlepiej rozwijających się gmin wiejskich w Polsce!

Gmina Wiązowna
w ścisłej czołówce!



5



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

Ranking Politechniki

Ranking jest opracowywany na podstawie 15 wskaźników, których
źródłem są dane GUS. Pod uwagę brane są wydatki na projekty inwe-
stycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na tysiąc mieszkańców,
liczba podmiotów gospodarczych na tysiąc mieszkańców, saldo migracji,
liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na tysiąc mieszkańców
oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.
W wielu z tych kwestii wciąż mamy bardzo dużo do zrobienia – mówi wójt
Janusz BUDNY – W naszej gminie sformułowanie „zrównoważony rozwój”
jest szczególnie istotne, bo musimy nadrabiać zaległości w rozwoju infra-
struktury, edukacji, kultury i współpracy z biznesem. Nasz budżet, choć roś-
nie, nie jest jednak z gumy. Dlatego najistotniejsze było dla nas ustawienie
priorytetów i konsekwencja w ich realizacji. Zrównoważony rozwój ozna-
cza także konieczność inwestowania jednocześnie w wielu odległych od sie-
bie miejscach. Dlatego szkoły w naszej gminie postanowiliśmy modernizować
jednocześnie. Wszystkie! To wymagało znalezienia prywatnego inwestora.
Pewne inwestycje muszą mieć priorytet. Tylko w ten sposób rozwiążemy wie-
le naszych gminnych problemów na długie lata. Z takim hasłem startowałem
w wyborach na urząd wójta i od trzech lat staram się być wierny tej filozo-
fii.

Rozwój bez zaangażowania mieszkańców? - niemożliwe
Zdaniem twórcy rankingu prof. dr hab. Eugeniusza SOBCZAKA na dy-
namiczny rozwój gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich duży
wpływ ma położenie blisko centrum lub rozwinięta turystyka. Wysokie
miejsce w rankingu nie bierze się znikąd. To także w dużej mierze zasługa
samorządów. Jeśli samorząd umie pozyskiwać inwestorów i kreować
miejsca pracy, gmina może rozwijać się w sposób zrównoważony - mówi
profesor. Rozwój naszej okolicy nie byłby jednak możliwy bez zaan-
gażowania mieszkańców - indywidualnych i zrzeszonych w organizacjach
pozarządowych. To działa w dwie strony - mówi przewodnicząca Rady Gmi-
ny Renata FALIŃSKA - Jeśli samorząd jest blisko ludzi i potrafi zauważyć to,
co dla mieszkańców jest najistotniejsze, to mieszkańcy szybko przyłączają
się i pomagają w realizacji tych planów. Z drugiej strony, jeśli radni naprawdę

żyją w swoich okręgach, znają swoich wyborców, widują się z nimi, to zde-
cydowanie łatwiej im działać. Ostanie lata w naszej gminie to dowód, ile
znaczy idea samorządności i jak ważne dla nas wszystkich jest to, że mamy
bezpośredni wpływ, komu powierzamy zarządzanie gminą.

Więcej nas
W opublikowanym w sierpniu rankingu migracji, na 2478 gmin w Pol-
sce jesteśmy na 89 miejscu. Wiele nawet dużych miast, w ostatnich cza-
sach się w Polsce wyludnia. U nas ciągle więcej ludzi chce się osiedlić niż
wyprowadzić. Coraz więcej osób wybiera gminę Wiązowna na swoje miejs-
ce zamieszkania – najwięcej spośród gmin powiatu otwockiego. To nie-
sie za sobą konsekwencje: musimy rozbudowywać szkoły, kanalizację,
drogi, ale z każdym nowym mieszkańcem, o ile dopełni wszystkich for-
malności, do budżetu gminy spływają dodatkowe pieniądze. To 38% po-
datku dochodowego od każdej osoby. W rankingu wydatków inwesty-
cyjnych publikowanym przez pismo "Wspólnota" jeszcze w 2015 roku
nasza gmina była na 232 miejscu pod względem wielkości budżetu in-
westycyjnego wśród wszystkich wiejskich gmin w Polsce. Dziś jesteśmy
na miejscu 90! A nasze możliwości wzrosną dodatkowo, gdy w naszej oko-
licy powstaną centra handlowe i przedsiębiorstwa, które zamierzają zbu-
dować tu swoje siedziby w związku z rozbudową trasy S17 i A2.

To nie koniec
Te wszystkie dobre wyniki w ogólnopolskich rankingach bardzo nas cieszą
- mówi wójt Janusz BUDNY - ale to dopiero początek. Przez ostatnie trzy
lata porządkowaliśmy wiele spraw. Wiele relacji, także z przedsiębiorcami,
musieliśmy ułożyć na nowo. Nie ma co się oszukiwać - musimy zbudować
jeszcze mnóstwo dróg, chodników, musimy inwestować w kulturę i w
sport. Przetarliśmy szlaki i wiemy, co i jak robić dalej. W 2018 r. będziemy
równie intensywnie inwestować. Skończymy rozbudowywać szkoły i wy-
znaczymy kolejne śmiałe cele.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

W październiku otrzymaliśmy dwa ważne wyróżnienia
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Zmiana nazwy ZWiK

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie od 1 stycznia 2018 r. zmieni nazwę na Zakład Gospo-
darki Komunalnej. ZWiK zajmuje się nie tylko wodociągami i kanalizacją, ale także drogami, zielenią
na terenach publicznych i remontami w budynkach gminnych. Nazwy i pieczątki nie są najważnie-
jsze, ale czas uregulować także i tę formalną kwestię. Telefon kontaktowy ZGK pozostaje bez zmian,
22 789 01 33. Godziny pracy także nie ulegają zmianie. ZGK będzie do dyspozycji w poniedziałki w
godz. 8.00-18.00, wt. – pt. 8.00-16.00. Zmieniają się natomiast adresy mailowe dostępne na www.tu-
wiazowna.pl. Redakcja

Nowa linia ZTM

Podpisaliśmy porozumienie z Miastem Sulejówek dotyczące opracowania przebiegu linii autobusowej,
która połączy północną część naszej gminy (Michałówek, Izabela, Zakręt) ze stacją PKP Sulejówek Miłosna.
Będzie to duże ułatwienie i udogodnienie. Dzięki tej linii, dojazd do Warszawy będzie szybszy, gdyż wiele
osób przemieszcza się Szybką Koleją Miejską, do której dzięki podpisanemu porozumieniu dotrzemy ko-
munikacją publiczną. Po zakończeniu wspólnego opracowywania trasy nowej linii, samorządy będą pozyskiwać
niezbędne zgody. Później zawrzemy trójstronne porozumienie z ZTM.To dopiero początek działań w tej spra-
wie, ale wiele wskazuje na to, że sfinalizujemy projekt w najbliższych miesiącach.

Redakcja

Piękny prezent

Przed urzędem oraz w Gminnym Parku Centrum w Wiązownie zostały posadzone cebulki tulipanów
oraz narcyzów. Otrzymaliśmy je od firmy „Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek JUNIOR”. Wiosną będzie-
my mogli podziwiać piękne kwiaty. Od przyszłego roku Spółdzielnia Socjalna „Odmiana” będzie czu-
wała nad utrzymaniem czystości i porządku na gminnych terenach, w tym w Parku Centrum. Dzię-
kujemy panu Jackowi WIŚNIEWSKIEMU za przekazane cebulki. Redakcja

Przetarg na targowisko

„Mój rynek” - tak będzie nazywało się targowisko w Wiązownie. Właśnie ogłosiliśmy przetarg
na jego budowę. Nie będzie to jedynie budynek, ale również niezbędna infrastruktura wokół
niego: stoły handlowe, parkingi czy wiata. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa ru-
szy na wiosnę przyszłego roku, a obiekt będzie gotowy w 2019 roku. Na targowisko pozyska-
liśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wyso-
kości 999 453 zł. Cała inwestycja będzie kosztować ponad 2,6 mln zł. Redakcja

Spółka Wodna Centrum

To kolejna spółka wodna, która w ostatnim czasie powstała na terenie naszej gminy. Dzięki dotacji
gminy i zaangażowaniu mieszkańców (tym razem Dziechcińca, Malcanowa i Żanęcina) będzie miała
szansę na stałe poprawić stan rowów melioracyjnych w środkowej części gminy, a tym samym za-
bezpieczyć mieszkańców przed potopieniami. Na tym obszarze wiosną tego roku wprowadziliśmy
stan pogotowia przeciwpowodziowego, ponieważ zaniedbane rowy melioracyjne nie były w stanie
odprowadzić wody po roztopach. Namawiamy mieszkańców tych miejscowości do przyłączania się
do spółki, bowiem sukces takich przedsięwzięć zależy od liczby członków spółki. Kontakt: tel. 600 838
669, spolka.wodna.centrum@interia.pl. Przemysław Kaźmierczak

500+ w naszej gminie

Trwa kolejny okres przyznawania zasiłków na świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+".
Do rozdysponowania mamy prawie 10 mln zł. Ze świadczeń korzysta w naszej gminie 1114
osób. Kolejne wnioski można będzie składać do 30 września 2018 r. Więcej informacji udzie-
la Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Radiówek 25, tel. 22 780 46 59, email:
gops@wa.home.pl.

Elżbieta Florczak

Podpisanie porozumienia to jeden
z etapów

Wiosną rozkwitną przed budyniem Urzędu

Nowa nazwa będzie także na pojazdach

Właśnie tak może wyglądać hala targowa

Program wspierający rodziny

Drożne rowy zapewniają bezpieczeństwo
przeciwpowodziowe
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Wykonawca, mimo coraz trudniejszych wa-
runków, nie zwalnia tempa prac przy rozbu-
dowie naszych szkół. Intensywne prace trwają
we wszystkich budynkach, a zakończą się do
września �018 r.

Szkoła w Wiązownie
Zakres prac w tym obiekcie obejmuje nie tylko
termomodernizację istniejącej części obiektu, ale
również rozbudowę szkoły. Dotychczas ocieplono
ściany zewnętrzne, teraz trwają roboty związa-

ne z obróbką blacharską, wymianą parapetów ze-
wnętrznych i rynien spustowych. Ocieplany jest
także dach sali gimnastycznej. W budynku wy-
mieniono okna, a teraz wewnątrz wykańczane
są wokół nich ściany. W szkole jest już prawie go-
towa nowa instalacja grzewcza. Wykonana zos-
tała centralna instalacja ciepłej wody. Na dachu
zamontowano wszystkie centrale wentylacyjne
oraz nagrzewnice. Trwają prace wykończeniowe
przy instalacji z odzyskiem ciepła. Modernizo-
wana jest także instalacja elektryczna – wymie-

PPP - PRACE TRWAJĄ

Widok na nowe skrzydło szkoły w Wiązownie. Autor projektu: OPEN ARCHITEKCI

Będzie nowocześnie i ekologicznie. Autor projektu: OPEN ARCHITEKCI

Pompy ciepła w budynku gimnazjum w Gliniance



niane są oprawy oświetlenia, szafy sterujące i rozdzielnie elektryczne. Po-
wstaje też nowe skrzydło szkoły, a jest już część ścian nowego przyziemia.
Powstaje instalacja podposadzkowa i izolacja termiczna fundamentów.

Budynek gimnazjum w Gliniance
Tu wykańczana jest instalacja wentylacyjna. Zamontowane zostały
wszystkie centrale wentylacyjne oraz nagrzewnice. Zakończono prace
związane z modernizacją instalacji grzewczych oraz kotłowni. Zamonto-
wano nowe źródło ciepła, a na zewnętrz obiektu wykonano fundament
pod pompy ciepła. Zawieszono wszystkie grzejniki i rozpoczęto montaż
głowic termostatycznych. Wykonano centralną instalację ciepłej wody użyt-
kowej, a montaż baterii umywalkowych przewidziano po zakończeniu prac
wykończeniowych. Na podstawie uzyskanego pozwolenia rozpoczęto rów-
nież prace związane z adaptacją poddasza.

Szkoła Podstawowa w Gliniance
Wykonawca przygotował teren pod rozbudowę szkoły. Rozebrał stare bu-
dynki gospodarcze. Miejscowo wymienił grunt, rozpoczął budowę fun-

damentów. W istniejącym budynku przystąpił do wymiany stropów.

Szkoła w Zakręcie
W starej części budynku jest już nowa instalacja grzewcza i grzejniki. Wy-
mieniona została tam instalacja elektryczna, trwa montaż nowych rozdzielni
elektrycznych i szaf zasilająco – sterujących. Wykonawca rozpoczął roboty
instalacyjne systemu wentylacji, montaż nowego oświetlenia oraz siłowni-
ków do okien w sali gimnastycznej. Wybudował też już część fundamentów.
Powstała też część ścian I kondygnacji. Wykonano nową kanalizację oraz
nową przepompownię ścieków, niezbędną do obsługi całego obiektu.

Świetlica w Woli Duckiej
Wykonawca zrealizował prace przygotowawcze. Pozwolenie na przebu-
dowę obiektu uzyskano 7 grudnia. Dokument wkrótce stanie się prawo-
mocny.

Ewelina Kowalska
e.kowalska@wiazowna.pl
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Dobudujemy nowe skrzydło. Autor projektu: OPEN ARCHITEKCI

Projekt Świetlicy w Woli Duckiej. Autor projektu 4105.eu

SAMORZĄD
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Z Płocka przywozimy kolejną nagrodę! W tym roku do Stowarzyszenia
„Wawrzynioki” trafiło 10 tys. zł, przekazane przez Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego dla najlepszego stowarzyszenia w woje-
wództwie. W zeszłym roku nagrodę zdobył Chór Mienia River –
dobra passa trwa!

Nagrody przyznawane są za szczególne zasługi w zakresie promocji wo-
jewództwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Uroczystość wręczenia
odbyła się w poniedziałek 6 listopada w Płocku.

"Wawrzynioki" działają od 1972 r. Są z nami podczas wszystkich ważnie-
jszych uroczystości gminnych. Pielęgnują i kultywują tradycje ludowe. Od
lat organizują Święto Sójki Glinieckiej – konkurs na najsmaczniejszy wy-
piek. W sierpniowe czwartki prowadzone są warsztaty tematyczne
związane z ludowością i tradycją polskiej wsi.

Gratulujemy laureatom, cieszymy się, że w naszej gminie są osoby, które
od lat promują lokalny folklor, tradycje i obyczaje. Zostało to docenione.
Brawo!

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

WAWRZYNIOKI DOCENIONE
Uhonorowano pracę i talent członków stowarzyszenia

Od lat podatki w naszej gminie utrzymane
były na tym samym poziomie. Wraz ze wzros-
tem wydatków na inwestycje Rada Gminy
Wiązowna podjęła uchwałę w sprawie stawek
podatków ze wzrostem o 1,9% (czyli tylko
tyle, ile wynosi inflacja).

Podatek od gruntów związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków - 0,74 zł od 1 m2 powierzchni,
a dla pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - 0,32 zł od 1 m2 powierzchni. Od
budynków lub ich części zapłacimy: mieszkal-
nych - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
związanych z prowadzeniem działalności gos-
podarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej – 19,48 zł od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej, związanych z udziela-
niem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń –
4,12 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, a dla po-
zostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku pub-
licznego przez organizacje pożytku publicznego
– 3,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Od bu-
dowli związanych z działalnością gospodarczą
stawka wynosi 2% ich wartości określonej na
podstawie ustawy o podatkach i opłatach lo-
kalnych.

Stawki podatku rolnego wyniosą: 131,23 zł z ha
przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw
rolnych (tj. gruntów o pow. przekraczającej 1ha
fizyczny lub przeliczeniowy), a dla gruntów rol-
nych niestanowiących gospodarstwa rolnego –
262,45 zł za ha fizyczny. Stawka podatku leśne-
go wyniesie 43,35 zł za 1 ha fizyczny.

Stawki podatku od środków transportowych dla
wszystkich rodzajów pojazdów podlegających
opodatkowaniu pozostały bez zmian. W przy-
padkach, gdy możliwe było zastosowanie staw-
ki minimalnej, zastosowaliśmy taką właśnie
stawkę. Warto płacić podatki tu, gdzie się miesz-
ka. Wpływy z podatków pozwalają nam rozwi-
jać i modernizować gminną infrastrukturę.
W 2017 r. na inwestycje przeznaczyliśmy rekor-
dowo 20 mln zł.

Mariola Kwiatkowska
m.kwiatkowska@wiazowna.pl

Gminne podatki w 2018 r.

Dzięki nim budujemy m.in. drogi, chodniki i stawiamy
kolejne latarnie
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Świetlica w Dziechcińcu

Dziechciniec zyskał działkę pod powiększenie terenu świetlicy. 1 grudnia 2017 roku Gmina Wiązowna stała
się właścicielem działki przylegającej do terenu świetlicy. Do zagospodarowania terenu pozostaje kolejne
0,17 ha gruntu. Działka została kupiona za 150 tys. zł. Uporządkowaliśmy teren przy stawie, a jego skarpy zos-
tały wyłożone faszyną. Dodatkowo przy świetlicy stanęły 3 urządzenia siłowni plenerowej.

Iwona Marczyk

Nowy płot przy Izbie Regionalnej

W ramach wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć w 2017
roku, Sołectwo Glinianka I przeznaczyło kwotę 10.761,50 zł na„Zakupmateriałów na ogrodzenie Izby
Regionalnej”. Dodatkowo z budżetu gminy przeznaczono kwotę w wysokości 14.000,00 zł. W ramach
inwestycji zakupiono materiały potrzebne do wykonania ogrodzenia, m.in. słupki, cement, tarcicę. Pra-
ce związane z budową ogrodzenia są wykonywane społecznie przez sołtysa Pawła ZAWADKĘ i grupę
mieszkańców. Na większej części działki zostały zamontowane już słupki, natomiast montażu sztachet
możemy spodziewać się na wiosnę przyszłego roku. Justyna Sadkowska

Świetlica w Majdanie – kolejny etap budowy

Trwają prace przy budowie świetlicy w Majdanie. Będzie to drugi obiekt tego typu (pierwszy został
wybudowany w Izabeli), realizowany w ramach zaplanowanej budowy sieci świetlic wiejskich. W tym
roku został rozebrany budynek starej świetlicy, wykonano roboty ziemne i konstrukcję żelbetową,
posadowiono fundamenty, zbudowano ściany i ścianki działowe oraz położono dach. Otwarcie świet-
licy planowane jest na czerwiec 2018 r. Tomasz Mielnicki

Nowoczesne ogrzewanie w Kącku

W świetlicy w Kącku zainstalowano pompy ciepła i instalację centralnego ogrzewania, co po-
zwoli wykorzystywać budynek przez cały rok. Instalacja jest dość droga - kosztowała 90 tys. zł,
ale koszty związane z jej obsługą w kolejnych latach będą już minimalne. Takie ogrzewanie jest
znacznie tańsze niż gazowe, węglowe czy olejowe. Jest też, co ma ogromne znaczenie na te-
renie naszej gminy, ekologiczne i nie podnosi stężenia niebezpiecznych związków w powiet-
rzu, którym wszyscy oddychamy. Jan Wierzbicki

Stawiamy na oświetlenie

W tym roku wykonano oświetlenie uliczne na długości ok. 9,1 km dróg oraz zamontowano 204
lampy w 24 lokalizacjach. Przeznaczono na to ponad 763 tys. zł. Oświetlenie uliczne poprawi
w znacznym stopniu bezpieczeństwo ruchu pieszych, rowerzystów i samochodów. Do końca
roku planujemy zamontować jeszcze 46 lamp, co oświetli kolejne 2 km drogi. Montujemy nowe,
bardziej energooszczędne oprawy i źródła światła LED. To ogranicza koszty eksploatacji o nie-
mal 15% w stosunku do lamp sodowych. Jan Wierzbicki

Chodnik przed świetlicą

Przed budynkiem w świetlicy w Góraszce został wykonany chodnik. Powięk-
szono także utwardzony plac o dodatkowe 32 m2. Wykonane prace nie tylko
poprawiły estetykę terenu, ale również podniosły komfort użytkowania
obiektu. W tym roku przy świetlicy zainstalowano również siłownię plenerową
składającą się z 6 urządzeń sportowych. Całość zadania kosztowała ponad 25
tys. zł. Justyna Sadkowska

Ogrodzenie podniesie poziom
bezpieczeństwa

Zamontowaliśmy blachodachówkę

Zabezpieczyliśmy brzeg stawu

Dzięki nowej instalacji, będziemy chronić
środowisko

Dojście do świetlicy wygląda znacznie lepiej

Kolejne kilometry dróg oświetlone
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Bolesławów:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bażantów

Boryszew:
Budowa drogi powiatowej – pomoc rzeczowa
dla powiatu

Budowa drogi gminnej

Budowa oświetlenia ulicznego DW721 (Stefa-
nówka-Boryszew)

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
wiejskiej

Czarnówka:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozy

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaliny

Remont ul. Kaliny i ul. Brzozy

Duchnów:
Modernizacja ul. Spacerowej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pęclińskiej

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
termin realizacji zadania do 30.09.2018 r.

Wykonanie ogrodzenia boiska

Dziechciniec:
Budowa ciągu pieszo – rowerowego (od ul. Gra-
nicznej do ul. Olchowej)

Zagospodarowanie terenu działki wokół świet-
licy wiejskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dworskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Miodowej

Budowa sieci wodociągowej w ul. Piaskowej i
ul. Ziołowej

Wyrównanie i umocnienie południowego brze-
gu stawu przy świetlicy

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Na jubileuszowej 50. sesji radni podjęli uchwały w sprawie planu zagospodarowania
terenów sportowych w Wiązownie i ustalenia planu rozwoju sieci wodno – kanali-
zacyjnej.

Przedmiotem obrad był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wiązowna
– Centrum obszar planistyczny„A”. Radni zdecydowali o zmianie przeznaczenia terenów
leśnych na cele nieleśne wokół stadionu Klubu Sportowego„Advit”. Taka zmiana pozwoli
w przyszłości rozbudować i zmodernizować zaplecze techniczne klubu. Uchwalenie tego
planu ułatwi również proces inwestycyjny na tym terenie. Sukcesywnie odrabiamy wie-
loletnie zaniedbania w tej materii.

Rada zatwierdziła "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i ka-
nalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie (do 31 grudnia 2017 r. Zakład
Wodociągów i Kanalizacji) na lata 2018-2022". Plan ten stanowi podstawę do działań in-
westycyjnych w zakresie usług wodociągowo - kanalizacyjnych, przedsięwzięć racjona-
lizujących zużycie wody i odprowadzanie ścieków oraz zadań rozwojowo - moderniza-
cyjnych. Wynika on bezpośrednio ze zmian prawa wodnego.

Radni zagłosowali za tym, aby podatek w 2018 roku wzrósł wyłącznie o stopę inflacji tj.
1,9 %. Podatek od środków transportu nie zmieni się. W 2016 roku obniżyliśmy zdecy-
dowanie stawki podatku od środków transportu dla wszystkich rodzajów pojazdów pod-
legających opodatkowaniu. W przypadkach, gdy możliwe było zastosowanie stawki mi-
nimalnej, zastosowaliśmy taką właśnie stawkę. Dzięki temu przyciągnęliśmy do gminy
nowych podatników, w tym firmy transportowe, i to się opłaciło wszystkim. Przedsiębiorcy
mają niższe koszty prowadzenia działalności, a my większe wpływy do budżetu. Przy-
pominamy, że to właśnie dzięki podatkom możemy modernizować naszą gminę i in-
westować w jej rozwój.

Z PRAC RADY
Radni wybrali ławnika
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Emów:
Modernizacja ul. Sosnowej

Budowa oświetlenia ulicznego DW721

Budowa sieci wodociągowej

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej w
ul. Runa Leśnego/Jagód, 100% realizacji zada-
nia 2017 rok

Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Gołębia
termin realizacji zadania do 30.06.2018 r.

Glinianka:
Budowa ul. Kościelnej

Zagospodarowanie terenu placu zabaw

Systemowa modernizacja obiektów gminnych:
Szkoła Podstawowa, termin realizacji zadania
do 09.2018 r.

Systemowa modernizacja obiektów gminnych:
Gimnazjum – projekt współfinansowany przez
RPO WM 2014 – 2020, termin realizacji zada-
nia do 09.2018 r.

Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania
i alarmowania ludności dla OSP z terenu gmi-
ny – projekt współfinansowany przez RPO
WM 2014 – 2020

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej
(Kruszówiec – Glinianka)

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wawrzy-
nieckiej

Zagospodarowanie terenu wokół Izby Regio-
nalnej

Konserwacja urządzeń melioracyjnych – rowu G

Góraszka:
Budowa sieci kanalizacyjnej

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaczeńców
i ul. Liliowej

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
wiejskiej wraz z doposażeniem

Spółka Wodna Góraszka, konserwacja urządzeń
melioracyjnych

Projektowanie ul. Krótkiej w Góraszce i odcin-
ka ul. Pięknej w Majdanie,100% dla zakresu
przewidzianego na 2017 r.

183.L.2017 zmieniająca Uchwałę Nr 168.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2017 rok, z późn. zm.;

184.L.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- 2033, z późn. zm.;

185.L.2017 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna – Centrum”
obszar planistyczny „A”;

186.L.2017 uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanaliza-
cyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie na lata 2018-2022";

187.L.2017 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok;

188.L.2017 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2018;

189.L.2017 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;

190.L.2017 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;

191.L.2017 nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kąck,
gmina Wiązowna;

192.L.2017 nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Li-
powo, gmina Wiązowna;

193.L.2017 nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym
Wiązowna Gminna, gmina Wiązowna;

194.L.2017 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Majdan;

195.L.2017 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Zakręt;

196.L.2017 uzupełniającego wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w
Warszawie.

Wykaz uchwał w sprawach:

Przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2018, który określa lokalną stra-
tegię działania w zakresie profilaktyki. Blisko 200 tys. zł przeznaczone zostanie na pro-
wadzenie świetlic środowiskowych w Zakręcie, Wiązownie i Malcanowie, prowadzenie
Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego i pracę komisji.

Radni podjęli również kilka uchwał związanych z gospodarką nieruchomościami. Przy-
jęto darowiznę dwóch działek pod drogi w Majdanie i Malcanowie, co usprawni komu-
nikację na tym terenie. Nie skorzystano z prawa pierwokupu nieruchomości położnych
w Lipowie, Kącku i Wiązownie, gdyż działki te położone są w miejscach, w których gmi-
na nie planuje realizacji inwestycji celu publicznego. Nadano nazwy ulicom w Majdanie
(ul. Szmaragdowa) i w Zakręcie (ul. Szczęśliwa).

Dokonano wyborów uzupełniających ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pra-
gi-Południe na kadencję 2016-2019. W tajnym głosowaniu (jak nakazuje ustawodawca)
wybrana została Renata MIELNICKA.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz do wglądu
w Biurze Rady, pok. 207. Sesje są otwarte dla wszystkich. Kolejna planowana jest na 19
grudnia br. Zapraszamy!

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

ciąg dalszy paska na stronie 1�
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Minęło już 50 lat od chwili, gdy związali się
węzłem małżeńskim na dobre i na złe, przy-
sięgając sobie nawzajem dozgonną miłość,
wierność i uczciwość małżeńską. 1� par z
naszej gminy zostało uhonorowanych Me-
dalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

"Jesteśmy pełni podziwu i uznania dla osób, któ-
re przeżyły ze sobą pół wieku. Wspólnie przeżyte
lata to piękny i cenny dar z siebie dla Was samych,
dla Waszych rodzin i nie tylko, to również ogrom-
na wartość dla całego społeczeństwa. To
przesłanie dla młodego pokolenia, że warto i trze-
ba tak żyć”– powitał zebranych wójt Janusz BUD-
NY, wręczający medale.

Odznaczenie wręczane jest od 1960 r., a nada-
wane przez Prezydenta RP na wniosek woje-
wodów. Do tych zwracają się kierownicy Urzę-
dów Stanów Cywilnego, którzy każdy z wniosków
weryfikują oraz sprawdzają, czy przyszły na-
grodzony nie jest osobą karaną.

Dla małżonków zagrał duet Elżbieta MARCI-
NIAK-KUSZAKIEWICZ i Jerzy KUSZAKIEWICZ,
którzy również odebrali pamiątkowy medal.
Występ wzbudził wiele emocji i radości. Oczy-
wiście królował miłosny repertuar. Na zakoń-
czenie złoci jubilaci zapozowali nam do pa-
miątkowego zdjęcia i wznieśli symboliczny
toast. Gratulujemy wytrwałości i cierpliwości.

W uroczystości nie mogli wziąć udziału Marian-
na i Leon ŁOMŻA z Duchnowa oraz Krystyna i Ka-
zimierz CAŁA z Rzakty. Pozostałych odznaczonych

małżonków znajdziemy na fotografiach obok.
Agnieszka Kijowska

a.kijowska@wiazowna.pl

PARY NA MEDAL
Wspólne zdjęcie to najlepsza pamiątka. Fot. Małgorzata Sosnowska

Każda para otrzymała także legitymacje



Alicja i Henryk BIEGAJ z Zakrętu Alicja i Marian (nieobecny) NOWARA z Góraszki Danuta i Tadeusz MILEWSCY z Wiązowny

Elżbieta i Jerzy KUSZAKIEWICZ z Wiązowny Elżbieta i Marian STOSIO z Zakrętu Genowefa i Stanisław JABŁOŃSCY z Wiązowny

Genowefa i Stefan SEKUŁA z Wiązowny Genowefa i Zygmunt BOJAR z Wiązowny Henryka i Zbigniew CACKO z Malcanowa

Honorata i Jan (nieobecny) KOWALCZYK z Lipowa Irena i Czesław WOŚKO z Izabeli Małgorzata i Henryk SĘDEK ze Stefanówki

Maria i Stanisław
KONOWROCCY

z Emowa Maria i Walenty
RAFAŁ z Woli Duckiej
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Izabela:
Modernizacja drogi powiatowej (Majdan-Iza-
bela-Michałówek-Duchnów) – pomoc rzeczo-
wa dla powiatu

Budowa sieci wodociągowej w ul. Modrej

Budowa świetlicy wiejskiej

Spółka Wodna Izabela – Michałówek, konser-
wacja urządzeń melioracyjnych

Kąck:
Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Majowej/Sos-
nowej

Kopki:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nad Świdrem

Zagospodarowanie działki gminnej w Kop-
kach

Kruszówiec:
Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej
(Kruszówiec – Glinianka)

Remont drogi (dz. nr 504)

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

Rozbudowa infrastruktury sportowej – boisko
KS Glinianka

Majdan:
Modernizacja drogi powiatowej (Majdan-Iza-
bela-Michałówek-Duchnów) – pomoc rzeczo-
wa dla powiatu

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przyleśnej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Willowej

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej –
centralna część miejscowości, 100% realizacji
zadania przewidzianego na 2017 rok

Budowa świetlicy wiejskiej, 100% realizacji za-
dania przewidzianego na 2017 rok

Spółka Wodna Majdan, konserwacja urządzeń
melioracyjnych

Projektowanie ul. Krótkiej w Góraszce i odcin-
ka ul. Pięknej w Majdanie, 75% dla zakresu prze-
widzianego na 2017 r.

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

NIETRAfIONy
PREZENT? SPRAWDź,
JAK GO ZWRóCIć!

Nie zawsze - mimo najszczerszych
chęci - udaje nam się idealnie trafić w
gust, rozmiar, potrzeby osoby, którą
obdarowujemy prezentami.

Jeśli zakupu dokonaliśmy w Internecie,
możemy zwrócić towar sprzedawcy. By
prawidłowo dokonać zwrotu, należy pa-
miętać o złożeniu sprzedawcy oświad-
czenia o odstąpieniu od umowy, na pod-
stawie której nabyliśmy produkt. Mamy na
to 14 dni (liczone od dnia do-
starczenia towaru). W
oświadczeniu nie
musimy podawać
przyczyny od-
s t ą p i e n i a .
Sprzedawca
nie ma pra-
wa narzucać
w ł a s n y c h
ograniczeń
w tej kwestii
(np. ustalać,
że przyjmowa-
ne są jedynie
zwroty osobiste, a
paczki pocztowe nie
będą odbierane). Odbiór
osobisty zakupionego towaru nie
powoduje utraty przez konsumenta pra-
wa do odstąpienia od umowy na od-
ległość.

Sklep internetowy nie może uzależniać
odstąpienia przez konsumenta od umo-

wy zawartej
na odległość

od zwrotu towaru w orygi-
nalnym opakowaniu.

Każdy sklep interne-
towy ma obo-

wiązek zapew-
nić możliwo-
ść zwrotu za-
kupionego
t o w a r u .
Warto prze-
czytać w re-

g u l a m i n i e
sklepu, ile

d o k ł a d n i e
mamy czasu na

to, żeby oddać pro-
dukty, ponieważ nie

ma przeszkód, aby termin
był dłuższy, aniżeli 14 dni przewi-

dziane przez prawo.

Jeśli sklep odrzucił reklamację lub nie
przyjął zwrotu, skontaktuj się z Powiato-
wym Rzecznikiem Konsumentów lub
zadzwoń 0 800 007 707.

Marek Bajson
Adwokat

Prawnik radzi

Jeśli potrzebujesz porady prawnej w zakresie prawa ro-
dzinnego, spadkowego, pracy i spraw cywilnych i mieszkasz
w gminie Wiązowna, skorzystaj z bezpłatnych usług praw-
nika w urzędzie gminy. Możesz się umówić poprzez sekre-
tariat wójta (tel. 22 512 58 01). Prawnicy przyjmują w po-
niedziałek 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 dokumentów, które mogą być
potrzebne prawnikowi do oceny Twojej sytuacji. Jeśli masz problem – nie zwlekaj. Za-
pisz się już dziś! Nasz prawnik jest po to, by Ci pomóc.

NietraEony prezent możemy wystawić także
na aukcji internetowej

W sklepach stacjonarnych
wszystko zależy od dobrej woli

sprzedawcy, który może, ale nie musi
przyjmować zwrotu. Co prawda znane marki

sklepów, szczególnie tak zwane„sieciówki”, ze
względów wizerunkowych oraz większych możli-

wości finansowych, umożliwiają zwrot zakupionych
towarów. Inaczej bowiem dochodziłoby do absurdu,
w którym to osoba kupująca towar w sklepie interne-

towym danej marki mogłaby zwrócić towar, a ku-
pując taką samą rzecz w sklepie stacjonarnym ta-

kiego prawa już by nie miała. Warunki takiego
zwrotu ustala jednak właściciel sklepu i nie ma

żadnej powszechnej regulacji w tym zakre-
sie. Takie same zasady obowiązują w

przypadku towarów nabytych
podczas wyprzedaży.

SPOŁECZEŃSTWO
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Malcanów:
Budowa ciągu pieszo – rowerowego (od ul. Żwi-
rowej do ul. Kotliny)

Zagospodarowanie terenu działki przy ul. Kot-
liny/Mazowieckiej

Budowa Szkoły Podstawowej (etap III)

Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania
i alarmowania ludności dla OSP z terenu gmi-
ny – projekt współfinansowany przez RPO
WM 2014 – 2020

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Letniej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Mazowiec-
kiej

Michałówek
Modernizacja drogi powiatowej (Majdan-Iza-
bela-Michałówek-Duchnów) – pomoc rzeczo-
wa dla powiatu

Modernizacja drogi wewnętrznej (dz. nr ew. 38)

Budowa oświetlenia ulicznego etap II

Spółka Wodna Izabela – Michałówek, konser-
wacja urządzeń melioracyjnych

Pęclin:
Modernizacja budynku Przedszkola Gminnego
wraz z zagospodarowaniem terenu

Modernizacja ul. Wierzbowej w Pęclinie

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pęclińskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dworskiej

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego
ul. Zamkowej

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego
ul. Źródlanej

Budowa świetlicy wiejskiej, 100% realizacji za-
dania przewidzianego na 2017 rok – podpisa-
no umowę na dofinansowanie budowy

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

Modernizacja budynku w ramach tworzenia sie-
ci świetlic wiejskich na terenie GminyWiązowna,
100% dla zakresu przewidzianego na 2017 r.

SPOŁECZEŃSTWO

Tuż po ogłoszeniu projektu budżetu na kolejny rok ogłosiliśmy pierwszy konkurs
na realizację zadań publicznych w �018 roku i kolejne lata, w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej.

Po raz pierwszy organizacje pozarządowe mają możliwość korzystania z generatora ofert,
który można znaleźć pod adresem www.wiazowna.engo.org.pl. Generator ma za zada-
nie ułatwić pracę NGO-som, nie tylko przy konstruowaniu ofert i sprawozdań, lecz także
przy wyszukiwaniu konkursów ofert ogłaszanych przez inne samorządy, ministerstwa i
instytucje. Kolejne otwarte konkursy ofert ogłaszane będą w styczniu 2018, a informa-
cje o tym znajdą Państwo na bieżąco na stronie www.tuwiazowna.pl.

Rozlicz dotację na �01� r.
Wielkimi krokami zbliża się koniec roku, a wraz z nim koniec okresu realizacji zadań pub-
licznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Zakończenie zadań wiąże się ze
złożeniem sprawozdań z realizacji zadań publicznych, na które gmina przekazała dota-
cje.

W bieżącym roku gmina w otwartych konkursach ofert i małych grantach przekazała na
te cele rekordowe środki finansowe, w wysokości 483.290,00 złotych. Środki przekazy-
wane w ramach dotacji wykorzystywane są zarówno na działania cykliczne: treningi, udział
w rozgrywkach ligowych czy bieżącą działalność stowarzyszeń, a także na jednorazowe:
zakup szczepionek dla seniorów, organizację jubileuszowych turniejów, dofinansowanie
obozu sportowego dla dzieci, wsparcie pikniku integracyjnego, wystawę o sztuce Indonezji
czy organizację regionalnych Czwartków Lekkoatletycznych.

Obowiązujące druki sprawozdań można znaleźć na stronie www.bip.wiazowna.pl w zakład-
ce NGO.

Michał Białek
m.bialek@wiazowna.pl

Konkursy dla stowarzyszeń

W puli jest ponad 1,15 mln zł
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Ciąg dalszy paska na stronie 23

Radiówek:
Zagospodarowanie parku gminnego im. Geo-
rga Bidwella

Budowa sieci kanalizacyjnej (Wiązowna-Żanę-
cin-Radiówek) etap II

Rudka:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jodłowej

Rzakta:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Popławskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pólko

Zagospodarowanie terenu działki przy ul. Ma-
zowieckiej/Dobrzynieckiej

Stefanówka:
Budowa oświetlenia ulicznego DW721 (Stefa-
nówka-Boryszew)

Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocianiej i ul.
Złotej, 100% realizacji zadania przewidzianego
na 2017 rok

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Złotej, 100 %
realizacji zadania przewidzianego na 2017 rok

Wiązowna Gminna:
Budowa targowiska gminnego, 100 % realiza-
cji zadania przewidzianego na 2017 rok –
ogłoszono postępowanie przetargowe

Projektowanie budowy ul. Polnej i ul. Brzozo-
wej

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
Centrum Wiązowny – etap III, 100 % realizacji
zadania przewidzianego na 2017 rok

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Wiązow-
nie poprzez utworzenie Centrum Aktywności
Lokalnej, 100 % realizacji zadania przewidzia-
nego na 2017 rok

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego
ul. Bażantowej i ul. Tymotki

Przebudowa przepustu pod ul. Leśną, realiza-
cja zadania uzależniona od pozyskania po-
zwolenia na budowę dla CHU Góraszka

Spółka Wodna Wiązowna Północna – roboty od-
wodnieniowe

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

SPOŁECZEŃSTWO

Zespół doradczy ds. opracowania strategii pod okiem eksperta – Martyny STU-
DZIŃSKIEJ z fundacji Zaczyn, intensywnie pracuje nad przygotowaniem„Strategii
Polityki Senioralnej Gminy Wiązowna”.

Zadaniem zespołu jest określenie potrzeb seniorów oraz rozwiązań, które będą stano-
wić odpowiedź na te potrzeby. Opracowując politykę senioralną, zespół skupia się na tym,
by znaleźć równowagę pomiędzy działaniami aktywizującymi osoby starsze, które ze wzglę-
du na ich wiedzę, umiejętności i doświadczenie mogą włączyć się w życie i funkcjono-
wanie gminy, a projektami zapewniającymi im pomoc i wsparcie w różnych sferach życia.
Strategia określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania do realizacji. Wdrożenie
ich powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecz-
nych i zminimalizować ich skutki. Opracowanie Strategii Polityki Senioralnej jest jednym
z kluczowych kroków, by głos seniora był słyszalny w publicznej debacie. To działanie wska-
zane przez Radę Seniorów jako priorytetowe w jej kadencji.

Joanna Iwańska
j.iwanska@wiazowna.pl

Pracujemy nad strategią

Od sierpnia firma "EU-CONSULT"
Sp. z o. o. na nasze zlecenie opra-
cowuje „Strategię Ochrony i Pro-
mocji Zdrowia Gminy Wiązowna
na lata �018–�0�5”, która pozwoli
na długofalowe zarządzanie
gminą w zakresie ochrony zdro-
wia.

We wrześniu i październiku w Urzę-
dzie Gminy odbyły się spotkania
warsztatowe z udziałem lekarzy, in-
stytucji, stowarzyszeń, placówek oś-
wiatowych, które bezpośrednio lub
pośrednio współpracują w zakresie
szeroko pojętego zdrowia na terenie
naszej gminy. Do priorytetowych
zadań należeć będzie wspieranie przez Gminę działań profilaktycznych, w tym edukacji
i promocji zdrowia. Ważnym obszarem będzie rozwój usług dla seniorów.

Do końca bieżącego roku projekt strategii zostanie ukończony. Natomiast na początku
2018 roku zostaną ogłoszone konsultacje społeczne w tej sprawie.

Michał Białek
m.bialek@wiazowna.pl

STRATEGIA OCHRONY
I PROMOCJI ZDROWIA

Chochlik dziennikarski pojawił się w poprzednim numerze "Powiązań". Namieszał w ma-
pie odśnieżania dróg. Na kolejnych stronach prezentujemy poprawioną i prawidłową
mapę odśnieżania wraz z wykazem odśnieżanych ulic. Przepraszamy. Redakcja.

Ochrona zdrowia to nasz priorytet
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W Dzień Kupca, czyli święto przedsiębiorców spotkaliśmy się na VIII forum Gos-
podarczym Gminy Wiązowna zorganizowanym przez lokalny samorząd. To była ko-
lejna okazja do poszerzenia współpracy pomiędzy gminą a przedsiębiorcami.

Wzięło w nim udział blisko 100 osób, w tym przedstawiciele firm oraz samorządu, wśród
nich: Paweł RUPNIEWSKI Wicestarosta Otwocki, Roman ZDUNIK członek Zarządu Powiatu
Otwockiego, rektor dr Tadeusza GRACA i prof. dr. hab. Bronisław SITEK z Wyższej Szkoły
Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Marek BANASZEK z-ca burmistrza Józefowa,
radni gminy z przewodniczącą Renatą FALIŃSKĄ na czele, a także przedstawiciele sto-
warzyszeń i jednostek organizacyjnych gminy.

Pomysłodawca i gospodarz Forum wójt Janusz BUDNY w swoim wystąpieniu podkreś-
lił jak ważna jest współpraca między lokalnymi przedsiębiorcami i wspólne działania na
rzecz gminy.

W programie przedstawiono cztery panele. Pierwszy poświęcony był budowie centrum
handlowego Auchan w Góraszce, który przedstawił Marcin DWORAK – koordynator ds.
rozwoju Auchan Polska oraz Antoni STACHURA – szef projektu z firmy IMMOCHAN POL-
SKA Sp. z o.o. Już wkrótce u nas powstanie największe na Mazowszu centrum handlowe.
Kolejnym tematem, było prawo pracy wobec cudzoziemców przedstawione przez adw.
Patrycję SZYDŁOWSKĄ-DOROSZ. Czeka nas w przyszłym roku wiele zmian w tej materii,
które sprawią, że łatwiej będzie firmom zatrudniać obcokrajowców.

W panelu poświęconym leasingowi głos zabrał Krzysztof KUROŃ dyrektor oddziału Idea
Leasing. Podkreślił, iż leasing jest jedną z form finansowania przedsiębiorstw, która w bez-
pieczny sposób może się przyczynić do rozwoju firmy.

Na zakończenie części wykładowej, Prezes Stowarzyszenia„Potencjał w Nas”, Aneta BRZU-
ZY przedstawiła zagadnienie dotyczące pozyskiwania środków z funduszy europejskich.

Podczas Forum za zasługi dla społeczności Gminy Wiązowna w dziedzinie promocji gos-
podarczej oraz za wsparcie uroczystości i imprez organizowanych przez gminę statuetkę
„Zasłużony dla Gminy Wiązowna” otrzymała Firma Tabit - producent makaronów Barto-
lini oraz przedsiębiorstwo Ogrodnictwo WIŚNIEWSKI Jacek Junior Sp. z o.o.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

SAMORZĄD
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

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: Ze-
spół Szkolno – Gimnazjalny – projekt współfi-
nansowany przez RPO WM 2014 – 2020, termin
realizacji zadania do 09.2018 r.

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego ul.
Projektowanej

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego ul.
Duchnowskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowej/Szkol-
nej

Budowa sieci wodociągowej w ul. Duchnow-
skiej (dz. nr ew. 38/6)

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej w ul.
Słonecznej, 100 % realizacji zadania przewidzia-
nego na 2017 rok

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej w os.
Kwiatowym, 100 % realizacji zadania przewi-
dzianego na 2017 rok

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej ul. Dę-
bowej, termin realizacji zadania 30.06.2018 r.

Budowa sieci kanalizacyjnej (Wiązowna-Żanę-
cin-Radiówek) etap II

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

SpółkaWodnaWiązowna Kościelna – prace na ro-
wie R-38, etap II

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Duchnowskiej
(dz. nr ew. 41/5), 100% realizacji zadania przewi-
dzianego na 2017 rok

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w
ul. Duchnowskiej, termin realizacji zadania
30.06.2018 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul.
Kwiatowa, termin realizacji zadania 30.10.2018 r.

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

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego ul.
Działkowej

DLA fIRM

VIII Forum za nami, bogatsi o nową wiedzę ruszamy do realizacji wyzwań
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ŚRODOWISKO

Mimo znacznej redukcji emisji w przemyśle standardy jakości powietrza w Polsce
nadal nie są dotrzymywane. Winna jest temu niska emisja, czyli zanieczyszczenia
pochodzące głównie z przydomowych kotłowni.

Limity stężeń zanieczyszczeń powietrza w polskich miastach są przekraczane przez kil-
kadziesiąt dni w roku. Polska należy do czołówki miast europejskich, których mieszkań-
cy muszą oddychać powietrzem złej jakości. Aby zapobiegać powstawaniu smogu, Sa-
morząd Województwa Mazowieckiego przewidział zmiany w przepisach dotyczących od-
powiedniego użytkowania instalacji spalania paliw.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać już w lipcu przyszłego roku. Mieszkańcy województwa
nie będą mogli palić miałem i mułem węglowym, a właściciele starych pieców niskiej ja-
kości zmuszeni zostaną do ich wymiany. Od 1 lipca 2018 r. nie wolno będzie palić mułów,
flotokoncentratów węglowych, mieszanek, które je zawierają, węgla brunatnego oraz pa-
liw produkowanych z jego wykorzystaniem oraz paliw zawierających biomasę np. mo-
krego drewna.

Do końca 2022 r. lub do końca 2027 roku (w zależności od tego, jak nowoczesny jest piec)
użytkownicy pieców na węgiel lub drewno, które nie spełniają wymogów dla klas od 3
do 5, będą zobowiązani do ich wymiany na piece zgodne z wymogami unijnymi. Nowe
przepisy dotyczą również użytkowników kominków – te do końca 2022 r. będą musiały
zostać wymienione lub doposażone w urządzenia ograniczające emisję pyłu do wartości
określonych w uchwale. Założenia rozporządzenia mają przyczynić się do walki z emisją
niebezpiecznych związków do atmosfery, tym samym poprawiając jakość powietrza na
terenie województwa.

Anna Bogucka
a.bogucka@wiazowna.pl

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

Takie widoki niestety wciąż są dość częste w naszej gminie

Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego
ul. Sportowej

Systemowa modernizacja obiektów gminnych:
Dom Kultury „Kaprys”, termin realizacji zadania
do 09.2018 r.

Wola Karczewska:
Modernizacja drogi powiatowej (Wola Ducka/Wola
Karczewska) – pomoc rzeczowa dla powiatu

Zagospodarowanie terenu działki gminnej przy ul.
Doliny Świdra

Zakręt:
Budowa ul. Kościelnej

Projektowanie budowy ul. Długiej, 100 % realiza-
cji zadania przewidzianego na 2017 rok

Przebudowa ul. Cisowej

Zagospodarowanie terenu Ośrodka Integracji
„Zakącik”

Budowa siłowni plenerowej przy Zespole Szkolno-
Gimnazjalnym

Systemowa modernizacja obiektów gminnych: Ze-
spół Szkolno – Gimnazjalny, termin realizacji za-
dania do 09.2018 r.

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej

Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II

SpółkaWodna Zakręt – konserwacja urządzeń me-
lioracyjnych

Budowa sieci wodociągowej w ul. Świerkowej
i ul. Wąskiej

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

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiej-
skiej

Budowa sieci wodociągowej dz. nr 132/3, termin
realizacji zadania 30.06.2018 r.

Zadania ogólnogminne:
Budowa i modernizacja wiat przystankowych

Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju ko-
munikacji niskoemisyjnej WOF – projekt współfi-
nansowany przez RPOWM 2014 – 2020, 100 % rea-
lizacji zadania przewidzianego na rok 2017 r.

LEGENDA:
0 opracowywanie założeń

�5 faza projektowa/przygotowawcza
50 Kontynuacja/lub/procedura wyłonienia wykonawcy

�5 Realizacja zadania/lub/pozwolenia na budowę
100 Zadanie zakończone
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ŚRODOWISKO

Sztuczna choinka jest wygodna, bo może
służyć przez kilka lat i nie wymaga sprzątania.
Jednak wbrew pozorom sztuczne drzewka nie
są ekologiczne.

Zarówno ich produkcja, jak i utylizacja powo-
dują wytwarzanie związków szkodliwych dla
środowiska. W procesie produkcji zużywana jest
duża ilość energii, a do powietrza wydzielają się
pyły, gazy i inne toksyczne substancje. Biode-
gradacja sztucznej choinki następuje bardzo po-
woli - rozpad związków PCV trwa co najmniej
400 lat.

Kupując żywą choinkę ze sprawdzonego źródła
nie niszczymy lasu. Drzewka choinkowe rosną na
plantacjach. Przez cały okres swego rozwoju żywy
świerk, jodła lub sosna pobierają z powietrza
dwutlenek węgla i jednocześnie dostarczają
nam tlen. Po wycięciu choinek w glebie pozos-
taje system korzeniowy, który wzbogaca ją w pró-
chnicę.

Co zrobić z żywą choinką po świętach? Najbar-
dziej ekologicznym sposobem jest jej rozdrob-
nienie i dodanie do kompostu. Igliwie warto roz-
sypać wokół rododendronów, wrzośców, boró-
wek amerykańskich i innych kwasolubnych roś-
lin. Innym sposobem jest spalenie choinki w pie-
cu lub oddanie (rozdrobnionej) w worku z od-
padami zielonymi. Co roku drzewka przyjmują

m.in. ogrody zoologiczne jako karmę dla zwierząt
i zakłady energetyczne jako paliwo. Choinki ku-
pione w doniczkach można posadzić do grun-
tu po wcześniejszym zahartowaniu na podwó-
rzu - w ten sposób drzewko będzie z nami
przez kolejne lata.

Witold Kostrzyński
w.kostrzynski@wiazowna.pl

Choinka: żywa
czy sztuczna?

Zachęcamy do adopcji zwierząt z celestynowskiego schroniska. Koty i psy ze
schroniska można wspierać wpłacając nawet niewielkie kwoty na konto �� 10
�0 11 5� 0000 �10� 00�1 51�� (PKO BP) lub odwiedzając je podczas cosobot-
nich spacerów, w których udział biorą także wolontariusze
z Centrum Wolontariatu z Radiówka.

Tara została znaleziona w Otwocku. To cudow-
na suczka o kochającym ludzi sercu. Wciąż
płacze, tęskni i czeka. Tara miała chore uszy, może
to dlatego ktoś się pozbył tak pięknego, mądre-
go psa? Jest dobrze ułożona, zna komendy i jest
wielkim pieszczochem. Szukamy jej domu!
Nr 15�/1�

Dukat to młody, nieduży i pełen pozytywnej
energii psiak. Został sam. Do schroniska trafił ra-
zem z bratem. Wcześniej nierozłączni, koczowali
w lesie pod pobliską wsią. Dukat bardzo tęskni.
Nie potrafi żyć w samotności. Nie pozwólmy mu
wydorośleć za kratami schroniska.
Nr 10�/1�

Muscat to ok. 3-letni pies. Jest duży, dostojny i
piękny. Aż dziwne, że nikt go nie szuka. Dobrze
ułożony, spokojny, lgnie do ludzi. Uwielbia grać
w piłkę, którą przynosi do zabawy. Szukamy mu
wspaniałego domu, który go już nigdy nie zgu-
bi!
Nr 11�/1�

CZEKAJĄ NA DOM

Wybierając żywą choinkę bardziej dbamy o środowisko

KONTAKT: adopcje@celestynow.toz.pl, tel. 22 789 70 61
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Maciej POMORSKI ze szkoły w
Wiązownie został wicemistrzem
kraju w krasomówstwie.W dniach
�� – �� listopada w Legnicy odbył
się finał XXXlll Ogólnopolskiego
Konkursu Krasomówczego Dzie-
ci i Młodzieży.

Maciek zmierzył się z 30 rywalami z
całego kraju. Otrzymał też nagrodę
specjalną za propagowanie tema-
tyki regionalno-patriotycznej, przy-
znaną przez prezesa Stowarzysze-
nia Schronisk Młodzieżowych. Ma-
ciek zaprezentował dwa utwory
opracowane przez nauczycielkę ję-
zyka polskiego Bogumiłę MA-
JEWSKĄ pt. "Zimowy Wieczór" i
"Szwoleżer z Malcanowa". Jeden z
tekstów, który deklamował Maciek
znajdą Państwo poniżej. Warto prze-
czytać! Maćku, gratulujemy talen-
tu i sukcesu!

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

MAĆKU GRATULUJEMY

Niewielu potraE tak pięknie deklamować. Fot. Facebook PTTK Legnica

Zimowy wieczór
Szukając tematu do tego konkursu chciałem po-
radzić się mojej rodziny, ale każdy był zajęty.Wia-
domo telewizja, komputer, konsola…
Już nawet się zdenerwowałem tym osamotnie-
niem, ale właśnie wtedy zadałem sobie pytanie:
Co robili ludzie wieczorami w dawnych cza-
sach? Jak żyli bez prądu, telewizji, komputera? Po-
prosiłem moją prababcię Jasię, aby mi o tym opo-
wiedziała. Babcia mieszkała kiedyś na wsi, w
dużym drewnianym domu. Miał on pobielane
ściany i okna z kolorowymi okiennicami. Z dwo-
ru wchodziło się do sporej sieni, a potem do naj-
większej izby, w której toczyło się rodzinne życie.
Wyobraźmy sobie, że jest styczniowy wieczór. Po
skrzypiącym śniegu do domu babci schodzą się
sąsiadki. Od progu wita je ciepło buchające
spod fajerek na kuchni oraz przyjazne światło
mrugających lamp naftowych. Mała Jasia układa
do snu szmaciane lalki, jej starszy brat próbuje coś
wystrugać z kawałka lipowego drewna, a młod-
szy siedzi na ławce przy piecu i bawi się z małym
kotkiem. Na środku izby stoi drewniana balia, a
tuż obok kilka płóciennych worków wypchanych
piórami. Gospodynie witają się ze sobą i zajmują
miejsca wokół balii. Dziś jest w domu Jasi wieczór
darcia pierza. Żeby zaprezentować, o co chodziło,
posłużę się drobnym rekwizytem.

Proszę bardzo to jest piórko. Zwyczajne ptasie
piórko. Składa się ono z twardej części zwanej
pałką i pobocznych miękkich skrzydełek. Darcie
pierza polegało na oderwaniu miękkiego puchu
od twardej pałki. W ten oto sposób – oddziera-
no jedną, a potem drugą stronę. Niby prosta rzecz,
ale jeżeli mamy do przedarcia parę worków ta-
kich piórek… No, to już o wiele trudniejsza
sprawa. Dlatego gospodynie wiejskie poma-
gały sobie w tej pracy.
Wróćmy więc do styczniowego wieczoru w
domu mojej babci. Kiedy już wszyscy zasiedli wo-
kół drewnianej balii, gospodyni wsypywała tam
pióra z worka i rozpoczynała się praca. Dzieci bar-
dzo nie lubiły darcia pierza, ponieważ zabrania-
no im wtedy biegania i wszelkich gwałtownych
ruchów, a pierze jak to pierze, natychmiast za-
czynało fruwać po całej izbie. Mimo to, starały się
być w pobliżu, bo wtedy opowiadano niezwyk-
le ciekawe historie o duchach, zjawach albo o cu-
downych uzdrowieniach. Tym razem stara Ko-
walowa opowiadała o dziwnej zjawie przy cmen-
tarzu. Wszyscy słuchają w skupieniu… Aż tu na-
gle słychać pukanie do okna. W izbie następuje
wielkie poruszenie. Dzieci są mocno wystraszo-
ne.

- O Matuchno! Toć to pewno ta zjawa! – krzyczy
któraś z kobiet.
- Całkiem być może! – dodaje druga. Niektóre ko-

biety trwożnie się żegnają, inne krzyczą:
- A kysz! A kysz!

W tym momencie drzwi otwierają się z trzaskiem
i… do izby wpadają kolędnicy. Pierwszy wcho-
dzi chłopak ze złotą gwiazdą. Tuż za nim wciska
się kłapiący paszczą turoń, potem śmierć z drew-
nianą kosą. Cały korowód zamyka żwawy diabełek
z widłami. W izbie powstaje wielki rwetes. Gos-
podyni krzyczy:
- Ło laboga moje pierze! Przykryjta pierze!
- To huncwoty, zaś napsocą!
Pióra pobudzone nagłymi powiewami, zaczynają
fruwać w powietrzu. Ktoś szybko podbiega do
łóżka, ściąga z niego prześcieradło nakrywając
nim balię. Pierze jest uratowane! Wreszcie roz-
brzmiewa znana wszystkim kolęda:„Wśród noc-
nej ciszy głos się rozchodzi…”. Gospodynie prze-
rywają pracę i wtórują kolędnikom. Starsze dzie-
ci też śpiewają. Tylko młodszy ogląda całe wi-
dowisko z wysokości pieca, woli nie ryzykować.
- Bo to wiadomo czy śmiertka prawdziwa, czy tyl-
ko udawana?
A ta historia jest najprawdziwsza i wydarzyła się
w wielu polskich domach. W niektórych miejs-
cowościach kolędnicy w karnawale chodzą po
dziś dzień.Tylko pierza chyba już nikt nie drze. A
może szkoda? Warto porozmawiać o tym wie-
czorem, zamiast siedzieć przed telewizorem.



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

EDUKACJA

Książek nigdy za wiele

Szkolne biblioteki mają bardzo bogaty księgozbiór. W szkole podstawowej w Malcanowie zgromadzono 1200
woluminów. Są to przede wszystkim lektury szkolne i słowniki. Księgozbiór biblioteki w Zakręcie to ponad
7000 egzemplarzy, szkoły w Wiązownie - ponad 1000. Szkoły dokonują zakupu książek głównie w ramach
"Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". Z kolei wyposażenie szkolnej biblioteki w Gliniance to nie
tylko książki. Dostępna jest tam także filmoteka szkolna, gdzie znaleźć można dzieła takich twórców, jak ZA-
NUSSI, WAJDA czy KIEŚLOWSKI. Redakcja

Tablice multimedialne w SP w Malcanowie

W ramach programu rządowego "Aktywna tablica" Szkoła Podstawowa w Malcanowie otrzymała 17,5
tys. zł na zakup urządzeń. Na wyposażeniu szkoły będą: tablica i monitor interaktywne, a także projek-
tor. Pomogą skupić uwagę uczniów i aktywizować do udziału w lekcji. Podobnie jak Internet jest dziś
naturalnym środowiskiem dla dzieci i młodzieży, tak interaktywne tablice wkrótce staną się podstawowym
narzędziem pracy nauczyciela. Hanna Sekulska

Czuwaj!

102 Drużyna Harcerska„Aventuro”od dwóch miesięcy działa przy Dwujęzycznej Szkole Smart Scho-
ol w Zakręcie przy ul Trakt Brzeski 75D 05-077 Zakręt. Spotkania odbywają się w czwartki o godzi-
nie 17.15. Do drużyny należą dziewczyny i chłopaki od 10 do 13 lat. W tym roku harcerskim zorga-
nizowane zostaną dwa biwaki i kilka wycieczek, a w lecie harcerze pojadą na obóz na Mazury! Wię-
cej informacji: Facebook 102 DH Aventuro, tel. 660 667 070, e-mail: sekretariat.warszawa@smarts-
chool.edu.pl. Katarzyna Dominiewska

Mamo, tato czas do pracy!

Żłobek przy ul. Bażantowej w Wiązownie "Małe Stópki Magdalena Gołąb" otrzymał dofinanso-
wanie w wysokości blisko 1 mln zł na realizację projektu, którego celem jest ułatwienie powrotu
do aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 40
nowych miejsc opieki nad dziećmi z terenu 7 gmin obszaru ZIT WOF. Projekt jest współfinan-
sowany ze środków UE w ramach RPOWM na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 8.3.2 Ułat-
wianie powrotu do aktywności zawodowej. Więcej informacji pod nr tel. 500 400 242 lub 666
575 999 i na stronie www.malestopki.edu.pl. Redakcja

Dzień Praw Dziecka

20 listopada po raz czwarty w pęclińskim przedszkolu obchodziliśmy Dzień Praw Dziecka. Tym
razem nauczycielki wcieliły się w role Krzysia i Króliczka ze Stumilowego Lasu. Podczas prac w
ogrodzie bohaterowie wykopując warzywa dokopują się do praw dziecka. Krzyś dokładnie tłuma-
czy Królikowi, o co w tym wszystkim chodzi. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały upo-
minki i zaśpiewały tradycyjnie już piosenkę Majki Jeżowskiej„Wszystkie dzieci nasze są”.

Elżbieta Uzarska i Agnieszka Kraśniewska

„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”

Szkoła w Gliniance - jako pierwsza szkoła w powiecie - wzięła udział w imprezie
w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” organi-
zowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W akcji
wzięło udział 261 uczniów naszej szkoły z klas IV – VII i II gimnazjum. Uczest-
nicy wzięli udział w trzech panelach promujących bezpieczeństwo.

Teresa Rafał

Jesteśmy coraz bardziej aktywni

Dołącz do ZHP.
Fot. Katarzyna Dominiewska

Malcanów czeka na książki

Czesne 0 zł przez 2 lata. Fot. Magdalena Gołąb

Jazda na rowerze w kamizelce odblaskowej to nie obciach

Znamy swoje prawa. Fot. Ewa Budny
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Pod takim hasłem odbyło się spotkanie z raperem ARKADIO w szko-
le w Zakręcie. To część programu profilaktyki uzależnień, który
kładzie nacisk na działanie nie poprzez zakazy, a przez pozytywne
przykłady.

ARKADIO to freestylowiec i mówca, który ma na koncie kilka autorskich
płyt, audiobook oraz książkę. Jest też pomysłodawcą ogólnopolskiej ak-
cji „Rób to, co kochasz” oraz kanału na YouTube o tym samym tytule. Od
4 lat regularnie występuje w Polsce, a także koncertuje dla polonii ze swoi-
mi autorskimi programami profilaktyki uzależnień, zachęcającymi do po-
zytywnych zmian w życiu.

Przedstawił uczniom inspirującą historię o tym, jak zaczęła się jego przy-
goda z muzyką i jak zmieniło się jego życie – wszystko to przeplatane było
jego muzyką. Historia ciężkich doświadczeń i twórczość rapera zaintere-

sowały młodzież. Wystąpienie koncentrowało się wokół tematu odwagi
do poszukiwania drogi do życia zgodnie z pasją i talentami. Uczniowie mie-
li możliwość zadawania pytań i usłyszeli szczere odpowiedzi, na koniec zro-
bili sobie pamiątkowe zdjęcie. Artysta na swoim (i nie tylko) przykładzie
opowiadał o„tumiwisizmie”,„wymówkozie” oraz innych„chorobach” nie-
obcych młodemu pokoleniu. Propagował postawę przedsiębiorczą i od-
ważną, zachęcał do zamiany„ALE na tALEnt”.

Reakcja uczniów była bardzo pozytywna i otwarta, atmosfera sprzyjała za-
równo nieskrępowanemu samopoczuciu, jak i poważnym przemyśleniom
na temat motywacji do realizowania siebie i poszukiwania swojej drogi
ku przyszłości. Działanie zostało dofinansowane z Gminnego Programu
Profilaktyki Alkoholowej.

Karolina Szczepanek
sekretariat@szkola-zakret.pl

Rób to, co kochasz
Tę lekcję zapamiętamy na długo. Fot. Marta Strzeszewska

Arkadio wywarł duże wrażenie na dzieciakach. Fot. Marta Strzeszewska

EDUKACJA
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Rys. Furtka Wyobraźni Anna i Katarzyna Jędrzejewskie
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Zima kojarzy się nam ze śniegiem i ostrym,
szczypiącym mrozem. Jednak doświadczenia
ostatnich lat nauczyły nas, że nie zawsze tak
jest. Często są to tylko zimne, nieprzyjemne,
ciemne dni. I co teraz? Jak poprawić sobie hu-
mor?

W takim czasie wiele może zdziałać ruch. I choć
uprawianie sportu przy niskich temperaturach
czy w czasie padającego deszczu jest mniej
przyjemne niż latem, namawiamy Państwa do
tego, byście spróbowali. Mimo wszystko! En-
dorfiny, które uwalniają się w czasie wysiłku fi-
zycznego potrafią zdziałać cuda i przezwyciężyć
najgorszy splin. Maria GOŚCINIAK - instruktorka
fitness przypomina o kilku zasadach ubierania
się, których przestrzeganie sprawi, że będziemy
w czasie uprawiania sportu bezpieczni.

Grubo nie zawsze znaczy dobrze
Nie przesadzaj z grubością ubrania, jeśli chcesz

ćwiczyć na zewnątrz. Biegając czy gimnastykując
się intensywnie na zewnętrz podnosisz tempe-
raturę swojego ciała. Jeśli masz na sobie za
grubą kurtkę, spodnie i czapkę, po prostu się
przegrzejesz. Spocisz, a w konsekwencji prze-
ziębisz. Temperatura, która będziesz odczuwać
w czasie intensywnego treningu, będzie o około
10 stopni wyższa niż temperatura, która wskazuje
termometr. Ubierz się zatem tak, jakby na dwo-
rze było o 10 stopni cieplej niż jest.

Najbezpieczniej na cebulę
Prawda stara jak świat - na mróz najlepsze jest
ubranie kilkuwarstwowe. Pierwsza warstwa po-
winna dobrze przylegać do ciała. Powinna być
jednak elastyczna. Jeśli będzie uciskać zbyt
mocno zablokuje krążenie a tym samym narazi
cię na odmrożenia.

Ubrania muszą być widoczne
Odblaski, odblaski i jeszcze raz odblaski! Każdy

element twojego ubrania, który sprawi, że we
mgle, w czasie opadów śniegu czy deszczu
albo po zmroku będziesz bardziej widoczny
jest na wagę złota. Nie - na wagę Twojego życia!
Jeśli twoja kurtka czy spodnie sportowe nie mają
takich elementów, poszukaj odblaskowych opa-
sek, czapki, smyczy albo używaj latarki czołowej
także skierowanej do tyłu, żeby ostrzegała o Two-
jej obecności kierowców, którzy jadą za Tobą (na-
wet jeśli korzystasz z odpowiedniej strony po-
bocza).

Przy takiej pogodzie na prawdę warto wyjść z
domu i trochę się poruszać. Jeśli jest zbyt mok-
ro by spacerować po lesie, jeśli nie da się biegać,
po prostu poćwicz we własnym ogrodzie. Mimo
pluchy od razu poczujesz się lepiej. Zapraszamy
na zajęcia z Marią GOŚCINIAK. Informacje
www.mariatrener.pl

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

SPORT NA PRZEKÓR ZIMIE

Pamiętaj o sprawdzeniu sprzętu przed rozpoczęciem sezonu
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W ostatnim czasie boisko KS Glinianka zmieniło się nie do poznania.
Wybudowaliśmy ogrodzenie i studnię głębinową. W klubowej szat-
ni zamontowaliśmy natryski, a to nie wszystko.

Wymieniliśmy panele podłogowe w szatni gości i w pomieszczeniu sę-
dziego. Na boisku zainstalowaliśmy automatyczne nawodnienie. Budynek
klubu został otynkowany. Szkody, które swego czasu na płycie boiska wy-
rządziły dziki, zostały w całości naprawione. Dokończyliśmy budowę oś-

wietlenia. Teraz możemy rozgrywać mecze także, gdy brakuje naturalnego
światła.

Łączny koszt wymienionych inwestycji wyniósł 109 tys. zł. W przyszłym
roku zostanie wybudowane nowe szambo i wyrównany teren wokół szat-
ni. Inwestycje zrealizowane na terenie Klubu Sportowego Glinianka z pew-
nością przyczynią się do podniesienia komfortu i bezpieczeństwa za-
wodników.

Zmodernizowane boisko
KS Glinianka

Z takim oświetleniem wygramy nie jeden mecz. Fot. KS Glinianka

10 grudnia otworzyliśmy lodowisko w Gmin-
nym Parku Centrum w Wiązownie. Od lat
brakowało w naszej gminie takiego miejsca.
W ubiegłym roku postawiliśmy je przy szko-
le w Wiązownie, a teraz zdecydowaliśmy o
udostępnieniu go dla wszystkich mieszkań-
ców.

Nawierzchnia lodowiska jest syntetyczna, ale nie-
wiele różni się od tradycyjnego lodowiska. Jaz-
da na łyżwach to jeden z dobrych sposobów spę-
dzania wolnego czasu zimą na świeżym po-

wietrzu. Dla rodzin przygotowano specjalne
zniżki na korzystanie z obiektu. Jego obsługą zaj-
muje się Spółdzielnia Socjalna„Odmiana”.

Na miejscu jest możliwość płatnego wypożyczenia
łyżew za 5 zł (w rozmiarach 26-45) oraz ostrzenia
własnego sprzętu. Harmonogram otwarcia obiek-
tu będzie co miesiąc przedstawiany na naszej stro-
nie www.tuwiazowna.pl i na FB spółdzielni:
@Spółdzielnia Socjalna Odmiana.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

LODOWISKO OTWARTE

Zapraszamy do Parku Centrum. Fot. Jakub Ganowski
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Złote Orły Zakręt

Trzeci sezon Dziecięcej Ligi Grapplingowej w Lipnie zakończył się aż 7 medalami dla Orłów Zakręt. Złoty
medal zdobyła Małgorzata SALAMON, która debiutowała w zawodach. Bez większego wysiłku pokonała
rywalki i zajęła pierwsze miejsce. Antoni ROGOWSKI i Jakub KĘPKA, także przywieźli złote medale Ja-
kub wygrał przed czasem swoją walkę, a Antoni pewnie zwyciężył w swojej kategorii. Świetnie spi-
sali się też: Antoni ŁABĘDŹ – brązowy medalArtur POŁANECKI – brązowy medal, Maja SALAMON – srebr-
ny medal, Kacper MAJSZCZYK – srebrny medal. Artur Mroczek

Cenne punkty dla GKTS

Remis w meczu na szczycie 2 ligi tenisa stołowego. Przywieźliśmy z Gąbina cenny punkt mimo
bardzo trudnego meczu. Po przegranych dwóch deblach gospodarze prowadzili już 4:2. Mimo
to 3 spośród 4 ostatnich singli padło łupem GKTS. Nie byłoby to możliwe bez niezawodnego wspar-
cia kibiców z Wiązowny. Dla GKTS punkty zdobyli: Michał MURAWSKI (2 pkt), Maciej CHOJNICKI
(2 pkt), Kamil SITEK (1 pkt). Mecze II ligi rozgrywamy dzięki wsparciu finansowemu GminyWiązow-
na. Kamil Sitek

Mamy awans

Michał MURAWSKI zajął 2 miejsce w Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym Seniorów w Tenisie
Stołowym ulegając w finale 3:2 doświadczonemu zawodnikowi I-ligowej Broni Radom, byłemu re-
prezentantowi Polski – Marcinowi KUSIŃSKIEMU. Świetna forma Michała to dobra prognoza przed
zbliżającymi się ważnymi meczami w II lidze. Kamil Sitek

Rozgrywki o Mistrzostwo klasy A

W listopadzie KS Advit grał ze zmiennym szczęściem. Najpierw pokonał w derbowym po-
jedynku Sokoła Celestynów 2:1, by w ostatnim meczu rundy przegrać na własnym bo-
isku z liderem 2:4. Po 13 kolejkach Advit zajmuje 6 miejsce w tabeli Klasy A, grupa: War-
szawa II. Wyniki: Sokół Celestynów – KS Advit Wiązowna 1:2, KS Advit Wiązowna – Amur
Wilga 2:4. Redakcja

Zwycięska Glinianka

KS Glinianka na zakończenie rundy jesiennej sezonu 2017/2018 rozegrał 2 mecze. Oba zakończyły się zwy-
cięstwami drużyny z Glinianki. Po 12 kolejkach KS Glinianka z dorobkiem 22 punktów, zajmuje 5 miejsce
w tabeli Klasy B, grupa: Warszawa II. Wyniki KS Glinianka – Jeziorka Prażmów 2:1, PKS II Radość – KS Gli-
nianka 0:5. Redakcja

Turniej w Szachach Szybkich

W Mistrzostwach Mazowsza w szachach szybkich organizowanych w Wesołej, wzięły udział 3
drużyny ze szkoły w Gliniance. W I składzie zagrali: Tymon WRÓBLEWSKI, Piotr SZOSTAK, Hu-
bert MANAJ i Sandra PADUCH; w II składzie: Mateusz MIELCUCH, Bartek BĄK i Grzegorz BĄK;
w III składzie: Igor GNIADEK, Dariusz SMOLAK, Karol MIELCUCH i Natalia ŻÓŁTAŃSKA. Złoty me-
dal zdobył Przemek LASZCZAK, mieszkaniec Góraszki, który reprezentował liceum im. Zamoj-
skiego w Warszawie. Opracowano na podstawie tekstu Urszuli Wróblewskiej. Redakcja

Jesteśmy gotowi na kolejne mecze

O krok od zwycięstwa.
Fot. Krzysztof Jarmołowicz

Chwila skupienia przed walką.
Fot. Elżbieta Rogowska

Obowiązkowa rozgrzewka przed meczem.
Fot. Facebook Advit Wiązowna

Zawody szachowe sprzyjają rozwojowi
intelektualnemu. Fot. Urszula Wróblewska

Piłka była po naszej stronie.
Fot. Facebook KS Glinianka
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To była doskonała lekcja historii na świeżym po-
wietrzu. Po raz drugi w naszej gminie piknikiem
historycznym uczciliśmy rocznicę odzyskania
niepodległości. Po 1�� latach zaborów (1�95–
1918) 11 listopada Polska znów stała się wol-
na i pojawiła się na mapach Europy.

Dzięki uprzejmości księdza proboszcza Edwarda
KOWARY z wiązowskiej parafii na placu przykoś-
cielnym gościliśmy grupy rekonstrukcyjne, które
rozstawiły swoje obozowiska. Można było zoba-
czyć różne wojskowe formacje odtwarzające
przedwojenne polskie wojsko, jak i formacje ra-
dzieckie, niemieckie oraz z wcześniejszej epoki: ger-
mańską (przeworską) czy rzymską. Rekonstruktorzy
z pasją opowiadali o historii swojej epoki oraz pre-
zentowali wyposażenie, sprzęt i inne akcesoria woj-

skowe. Wszystkiego można było dotknąć i
przymierzyć, a nawet zająć stanowisko w
okopach. Na miłośników kolejnictwa czekała
wystawa "Ciuchcie Warszawskie", z której
mogliśmy dowiedzieć się, że przed wojną
były plany poprowadzenia kolei przez naszą
gminę.

Zaprezentowana została również wystawa
kapliczek i krzyży zlokalizowanych na tere-
nie gminy Wiązowna. Na fotografiach, nie-
których już historycznych, mogliśmy przy-
pomnieć sobie jak wyglądały one kiedyś.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

II DZIEŃ Z HISTORIĄ GMINY WIĄZOWNA

Armia Szwajcarska i jej niezawodny rower. Fot. Tomasz Jabłoński Wysłuchaliśmy ciekawych historii. Fot. Tomasz Jabłoński

Zobaczyliśmy jak wyglądał żołnierz radziecki.
Fot. Tomasz Jabłoński

Główne obchody święta odbyły
się w tym roku w Gliniance w
kościele pw. Świętego Wawrzyń-
ca. Mszę świętą w intencji oj-
czyzny odprawił ksiądz proboszcz
Piotr BŁAŻEJCZyK.

Uczestniczyły w niej liczne poczty
sztandarowe, przedstawiciele sa-
morządu, cieszyła obecność
działających w Gliniance formacji
młodzieżowych, najbardziej wi-
docznych harcerzy Związku Har-
cerstwa Polskiego, ale także skau-

tów Federacji Skautów Europy oraz
skautek Mamy Róży. Po części ofi-
cjalnej wyruszył trzeci Rowerowy
Niepodległościowy Rajd Ojców z
Dziećmi. Celem rajdu było dotarcie
do kapliczki upamiętniającej po-
tyczkę 300 partyzantów z rosyj-
skim wojskiem w czasie powstania
styczniowego w Porębach oraz
ognisko z kiełbaskami przy pobli-
skiej remizie.

W tym szczególnym dniu harcerze
z I Drużyny Harcerskiej z Woli Kar-

czewskiej odwiedzili również miejs-
ca pamięci na terenie gminy, gdzie
złożyli kwiaty. W placówkach oś-
wiatowych w przeddzień święta

odbyły się liczne akademie i insce-
nizacje patriotyczne.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Uczciliśmy Święto
Niepodległości

Patriotyczny wieniec złożyliśmy przy Mogile Powstańców Styczniowych.
Fot. Facebook GOK



www.tuwiazowna.pl �5
“Powiązania” - miesięcznik samorządowy |

KULTURA

Skrzypek na dachu

Wiązowski Teatr Muzyczny pod kierownictwem Artura NIEDZIÓŁKI skończył sezon wystawiając 17 grud-
nia w Powiatowym Młodzieżowym Dom Kultury w Otwocku ostatni spektakl "Skrzypka na dachu". Mu-
sical już od 50 lat uwodzi swoim urokiem kolejne pokolenia widzów i aktorów. Urzekają piosenki, z któ-
rych każda jest pełną uczucia i emocji życiową historią. W tych muzycznych opowieściach można od-
naleźć siebie, swoje kłopoty, swoje smutki i radości. Znany musical w interpretacji aktorów Wiązowskiego
Teatru Muzycznego to widowisko pełne humoru i ogromnej dawki emocji. Paulina Sokół

Jak długo w sercach naszych

Chór Mienia River działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie zdobył II miejsce na Festi-
walu Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych, organizowanym przez Ośrodek Kultury w Wesołej. Występ chó-
ru pod kierownictwem Anny WALIGÓRY – TARNOWSKIEJ to dwa utwory „Piechota” i „Cześć Ci, Polsko”.
Utwory przy akompaniamencie pianisty Artura SŁOWIŃSKIEGO przypadły do gustu jurorom. Przypo-
minamy, iż w ubiegłym roku nasz chór zdobył nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Paulina Sokół

Kultura Na Widoku

Biblioteka w Wiązownie przystąpiła do projektu Kultura Na Widoku, który dając dostęp do kilkuset utwo-
rów, pokazuje ich legalne źródła. Sercem projektu jest strona internetowa, a także plakaty z propozycją
kulturalną, dzięki nim - szybko i wygodnie, za pomocą linków i kodów QR – uzyskamy bezpłatny dostęp
do muzyki, filmów, audiobooków i wirtualnych spacerów po wybranych muzeach i galeriach świata. Pro-
jekt sprzyja niwelowaniu barier w dostępie do filmu, książek, muzyki i zwiedzania świata. Projekt dofi-
nansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury.

Marzena Kopka

Sesja z akrobatką

Sekcja fotograficzna Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie 15 listopada pracowała z modelką
Justyną ROGULSKĄ– młodą, utalentowaną, powietrzną tancerką. Sesja z Justyną, która swoje
wyjątkowe umiejętności gimnastyczne zawdzięcza wieloletnim treningom, dała grupie możli-
wość zrobienia wielu niezwykłych i pięknych fotografii. Z pewnością efekt sesji fotograficznej
można będzie oglądać na corocznej wystawie Sekcji Fotograficznej GOK podsumowującej pra-
cę w okresie 2017-2018, którą planujemy na marzec przyszłego roku. Wszystkich zainteresowanych
fotografią oraz uczestniczeniem w zajęciach zapraszamy do GOK w Wiązownie, jak również świet-
lic w Rzakcie i Izabeli. Krystian Herncisz

Żeńcy z naszą obsadą

Obrazy i odgłosy gorącego lata – to wspomnienia żniw z Kołbielszczyzny, utrwalone w fabu-
larno-dokumentalnym filmie "Żeńcy" w reżyserii Wojciecha KLIMALI i według scenariusza An-
drzeja KAMIŃSKIEGO. Udział w nagraniach brało Koło Gospodyń Wiejskich z Glinianki, które pod-
czas premiery filmu zaprezentowało swoją twórczość ludową. Mamy nadzieję, że swoim zapałem
i entuzjazmem zachęcą do poznawania tradycji i ludowości jeszcze niejedno młode serce. Film
można obejrzeć na komputerze w bibliotece w Wiązownie i jej filiach w Duchnowie i Glinian-
ce. Paulina Sokół

Pomnik dzieci nienarodzonych

Pomnik Dzieci Nienarodzonych i Utraconych stanął na glinieckim cmentarzu. Jest to rzeźba anioła pro-
jektu profesora warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, dr. hab. Jacka MATUSEWICZA, wykuta przez
Antoniego CIĘŻKOWSKIEGO. Pomysłodawcą pomnika był ŚP. ks. kan. Krzysztof KRZESIŃSKI. Dzięki ofiar-
ności parafian oraz darczyńców udało się zebrać 26 tys. zł, co pozwoliło pokryć koszty powstania i po-
sadowienia pomnika na cmentarzu. W tym miejscu będzie też można pochować nienarodzone dzie-
ci. Opracowano na podstawie tekstu Moniki Sokołowskiej. Redakcja

Pieśni patriotyczne idą nam wyjątkowo
dobrze

Dostęp do kultury jeszcze łatwiejszy

Ostatni spektakl

Uchwycone w kadrze. Fot. Edyta Galbarczyk

Rzeźba anioła w piaskowcu
Fot. Monika Sokołowska

Jedną z bohaterek Elmu jest mieszkanka Rzakty,
Kazimiera SZCZĘSNA (od lewej).

Fot. Kadr z Elmu „Żeńcy”
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Jeden za wszystkich, wszyscy za jedne-
go to hasło szlachetnej paczki. W tym
roku pomagaliśmy siedmioosobowej
rodzinie z partnerskiej gminy Czarna
na Podkarpaciu.

Oprócz potrzebnych rzeczy do codzienne-
go życia Mikołaj zawiózł i te najbardziej wy-
marzone prezenty przez najmłodsze dzie-

ci: gitarę, buty korki i sztalugi malarskie.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, pla-
cówkom oświatowym, Gminnemu Ośrod-
kowi Kultury, Bibliotece, Zakładowi Wodo-
ciągów i Kanalizacji, Radnym i pracownikom
urzędu za ten dar serca. Dobroć dawana in-
nym zawsze do nas powraca.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

SZLACHETNA PACZKA W TYM
ROKU DLA GMINY CZARNA

W filiach Biblioteki, w Duchnowie i w
Gliniance odbyły się rodzinne warsztaty
świąteczne. Nie zabrakło chętnych w
każdym wieku.

W duchnowskiej filii uczestnicy tworzyli
kartki według autorskich projektów. Były
także rozmowy o tradycji wysyłania życzeń
w formie kartek świątecznych, w szcze-
gólności tych wykonanych własnoręcznie.
Z kolei w Gliniance, pod okiem profesjo-
nalistki w dziedzinie decoupage - Ewy
MANDZIAK powstały bombki, które za-
wiesiliśmy wspólnie na choince. Był to
twórczo, prawdziwie świątecznie i ro-
dzinnie spędzony czas. Zapraszamy na
inne warsztaty organizowane przez Bib-
liotekę, więcej informacji na stronie
www.bibliotekawiazowna.pl.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

RODZINNE WARSZTATY ŚWIĄTECZNE

Dzielenie się sprawia wiele radości

Takie cuda wykonali uczestnicy świątecznych
warsztatów

Leonie Swann „Pazur
sprawiedliwości”

Dwie pierwsze powieści
autorki pt. "Sprawiedli-
wość owiec" i "Triumf
owiec" od razu okazały
się sensacyjnym sukce-
sem. W nowej książce dr
A. HUFF staje przed po-
ważnym problemem: El-
liot FAIRBANKS, jeden z
jego studentów, zginął w
nieszczęśliwym wypad-
ku. Augustus podejrze-
wa, że mogło to jednak
być morderstwo, gdyż
ofiara bynajmniej nie była
aniołkiem.

Joanna Puchalska„Bo to złe kobiety były. Intrygantki
i diablice”

Złe, niemoralne, wyra-
chowane, manipulujące
otoczeniem. Intrygantki,
oszustki, awanturnice w
skali rodzinnej, krajowej i
europejskiej. Zdrajczynie
i agentki obcych mo-
carstw. Od Jagiellonów
po czasy PRL-u. Autorka
przybliża sylwetki dzie-
sięciu kobiet, wśród któ-
rych znajdują się m.in.
Zofia POTOCKA, Xawera
DEYBEL, Janina BRO-
NIEWSKA oraz Wanda
WASILEWSKA.

Dominik W. Rettinger „Talizmany”

Ewa MODLIŃSKA, histo-
ryk sztuki i dziennikarka
wskutek zbiegu okolicz-
ności odkrywa w sobie
zapomnianą pasję do re-
nesansu. Wpada na trop
jednej z największych ta-
jemnic historii. Czy sie-
demnastowieczne prze-
kazy o fantastycznym
skarbie okażą się prawdą?
Ślady prowadzą od Bi-
zancjum do Polski, do
XVII-wiecznej fortecy
pałacu Krzyżtopór. Czy w
odkryciu sekretu pomoże
miłość? Polski Kod Leonar-
da da Vinci.

Bibliotekarze polecają

Książka z serii "Duże litery"
dostępna w filii
w Duchnowie.

Książka dostępna
w bibliotece w Wiązownie.

Książka dostępna
w filii w Gliniance.



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

KULTURA

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
17.12.2017 r.
„Opowieść Wigilijna” – spektakl muzyczny. Wyjazd z Gminnym Ośrodkiem Kultury do teat-ru w Otrębusach. Bilety dostępne w GOK Wiązowna. Dorosły 75 zł, dzieci 55 zł. Zapewniamy:bilet wstępu na spektakl, transport autokarem z GOK Wiązowna

Spotkania w ramach cyklu
"Chemia na talerzu", Gminny
Ośrodek Kultury w Wiązownie
1�.1�.�01� godz. 18:00

Ty, rodzina i dzieci uwielbiacie sport – co musisz wiedzieć – dla-
czego zawsze musisz mieć butelkę z wodą, co się dzieje, gdy
się pocisz, jak uzupełniać ubytki – bo sport ma oznaczać zdro-
wie, a nie kłopoty.

10.01.�01� godz. 18:00

Skóra – Twoja bariera ochronna przed zanieczyszczonym śro-
dowiskiem – największy organ ludzkiego organizmu, a ciągle
mówimy tylko o twarzy; co warto wiedzieć, o czym pamiętać
i na co zwracać uwagę, aby nie dotykały nas dolegliwości.

�1.01.�01� godz. 18:00

Suplementy TAK czy NIE - co warto wiedzieć o bezpiecznych
źródłach - dlaczego nie zawsze wystarczy pożywienie, co to jest
suplement i czy warto z niego korzystać oraz skąd wiedzieć,
że właśnie ta tabletka jest dobra.

�1.0�.�018 godz. 18:00

Mity i fakty – co warto wiedzieć – wiele obiegowych opinii nie
ma poparcia w faktach i badaniach, warto wiedzieć czego nie
używać, czego nie łączyć w pożywieniu i o czym pamiętać.

04.03.2017 r. 38. Półmaraton Wiązowski - na dobry start!
Siedem biegów dla każdego, w każdym wieku, w tym dla najmłodszych. Wyjątkowa atestowana półmaratońska trasa.
Zapraszamy do udziału w 38. Półmaratonie Wiązowskim - u nas, 4 marca 2018 r. rozpocznie się biegowa wiosna!
Zapisy online od 15 grudnia. Po raz pierwszy będzie możliwość wyboru pakietu startowego - z koszulką lub bez niej. Wszyscy mieszkańcy naszej gminy, którzy
zdecydują się zmierzyć z półmaratonem lub Wiązowską 5-tką i zarejestrują się do 31 stycznia, pobiegną za darmo!
Start, meta oraz miasteczko biegowe zlokalizowane będą przy Szkole Podstawowej w Wiązownie. Szczegółowe informacje na temat biegu dostępne są pod ad-
resem www.wiazownapolmaraton.pl. Bądźcie z nami 4 marca w Wiązownie.

14.01.2018 r. godz. 12:00
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wiązownie. Chcesz zostać Wolontariuszem

WOŚP? Masz pomysł, jak uatrakcyjnić finał? Robisz coś ciekawego, chcesz się tym pochwalić?

Zgłoś się do GOK Wiązowna, czekamy na Ciebie! Tel. 22 780 41 79, e-mail: zapisy@gok-wia-

zowna.pl.

22-26.01.2018 r.
ferie Blisko Domu, zajęcia dla dzieci przygotowuje Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie.

Szczegóły www.gok-wiazowna.pl

14.01.2018 r. Szkoła Podstawowa w Wiązownie
Turniej Tenisa Stołowego na rzecz WOŚP

22.01.2018 r. Emów
Obchody 15�. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Szczegóły wkrótce na stroniewww.gok-wiazowna.pl.

15-19.01.2018 r.
ferie Blisko Domu, zajęcia w szkołach. Szczegóły wkrótce na stronach placówek oświatowych:

Wiązowna, Zakręt, Glinianka i Malcanów.
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"Świąteczna
radość
pomagania"
RYSIOWI!
W �015 roku zorga-
nizowaliśmy tę ak-
cję po raz pierwszy.
Wtedy bohaterem
"Świątecznej Radoś-
ci Pomagania" było
Stowarzyszenie Ro-
dzin i Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych
Intelektualnie „Jes-
teśmy!” z Radiówka.
Rok później rozpo-
częliśmy zbiórkę środ-
ków na leczenie i re-
habilitację Teosia
GóRSKIEGO z Woli
Duckiej.

Tegoroczny bohater akcji, 5 - letni Rysio mieszka
z rodziną w Emowie. Jego choroba zaczęła się w
lipcu 2014 roku, gdy przez przypadek zdiagno-
zowano u niego Trytona – rzadki rodzaj guza ner-
wów obwodowych. Guz był ogromy, miał 10 x 5
cm, ale na szczęście nie zdążył się uzłośliwić. Zos-
tał wycięty.Wraz z nim usunięto część nerwów, co
spowodowało uszkodzenie splotu ramiennego i
niedowład lewej ręki. Dwa lata później, gdy było
już pewne, że nowotwór Ryśkowi nie zagraża, le-
karze zdecydowali się na pierwszą operację prze-
szczepu nerwów. Potem były kolejne zabiegi chi-
rurgiczne.

To nie koniec walki
Chłopiec nie odzyskał jeszcze w pełni sprawnoś-
ci. Żeby to osiągnąć potrzebne są kolejne dwie,
kosztowne operacje w Niemczech. Po nich chłopca
czeka wiele godzin wyczerpującej rehabilitacji.
Operacje nie mogą zostać w pełni sfinansowane
przez NFZ. Poza tym fundusz pokrywa koszt 120
dni rehabilitacji rocznie, a chłopiec wymaga jej
znacznie częściej.To warunek, by w przyszłości był
sprawnym, zdrowym człowiekiem, który może spo-
kojnie się uczyć, pracować i być aktywnym. Ryszard
jest fanem piłki nożnej, jego ulubionym zawod-
nikiem polskiej reprezentacji jest Grzegorz KRY-
CHOWIAK, z którym spotkał się przed kilkoma ty-

godniami. Uwielbia sagę„Gwiez-
dne wojny”i wszystko, co żółte
i radosne. Żeby pomóc Ryszar-
dowi i jego rodzinie musimy
zebrać przynajmniej 68 000 zł.
To możliwe, jeśli każdy z nas
przekaże na jego leczenie 1%
podatku. Można to zrobić wpi-
sując w rocznym zeznaniu po-
datkowym w odpowiednim
miejscu KRS 0000142952 z do-

piskiem Nawrocki Ryszard. Informacje o akcji i o Ry-
szardzie znajdą Państwo właśnie na naszych po-
cztówkach.

Ta akcja naprawdę działa
Kiedy organizowaliśmy pierwszą "pocztówkę"
nie byliśmy pewni, czy uda nam się namówić
mieszkańców do takiej pomocy. Łatwiej jest prze-
cież wrzucić kilka złotych do puszki niż pa-
miętać o wpisaniu KRS w
zeznaniu podatkowym -
mówi wójt Janusz BUDNY.
Ale z 1% naszych podat-
ków stowarzyszenie otrzy-
mało 19 tys. zł. Wyprodu-
kowanie pocztówki było
znacznie tańsze. Wiedzie-
liśmy już wtedy, że ta akcja
ma sens. Że warto nama-
wiać naszych mieszkań-
ców na pomoc "po sąsiedz-
ku". Bo to integruje i daje
niesłychaną siłę rodzinom
chorych.

Rok temu bohaterem świątecznej akcji Gminy
Wiązowna został Teodor Górski. Na jego leczenie
zebraliśmy w sumie niemal 82 tys. zł. To pie-
niądze pochodzące z 1% podatków oraz z licznych
zbiórek i akcji, które przez cały rok były organizo-

wane w gminieWiązowna.To było dla nas ogrom-
ne zaskoczenie - mówi Emilia GÓRSKA, mamaTeo-
dora. Zwykle jest tak, że to my musimy pukać od
drzwi do drzwi i prosić o pomoc. Tym razem było
odwrotnie - to urzędnicy zgłosili się do nas i za-
proponowali, że urząd zorganizuje akcję, a infor-
macje o Teodorze będą na pocztówkach i na
stronie internetowej. To zadziałało! Jestem pew-
na, że w tym roku ta akcja pomoże Rysiowi. Trzy-
mam za niego kciuki, bo dla niego te pieniądze na
pewno się szybko uzbierają. My jeszcze jesteśmy
daleko od celu.

Uroczysty początek akcji
"Świąteczna radość pomagania" to akcja, która
rozwija się z roku na rok, angażując coraz większe
grono wolontariuszy. Co roku akcji towarzyszą ko-
lejne wydarzenia. Staramy się, by informacje o bo-
haterze akcji dotarły do każdego domu, od Zakrę-

tu po Rzaktę. Dlatego
wspierają nas nieza-
wodni wolontariusze
z Centrum Wolonta-
riatu w Radiówku. W
tym roku "Świątecz-
na Radość Pomaga-
nia" rozpoczęła się
od imprezy plene-
rowej w Parku Cen-
trum w Wiązownie.
Razemzbohaterami
poprzednich akcji
oraz mieszkańcami

gminy ubraliśmy choinkę, uruchomi-
liśmygminnelodowisko. Świetniesiębawiliśmyprzy
grochówce, zimowej herbacie i dziesiątkach atrakcji.
Doskonale bawili się teżTeoś i Rysio. Jesteśmy prze-
konani, że dzięki Państwa pomocy już wkrótce nasz
sąsiad będzie zupełnie zdrowy!

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Dołącz do akcji „Świąteczna radość pomagania”. Fot. Małgorzata Sosnowska
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W grudniu wszyscy czujemy już zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia. To czas pieczenia
pierników, makowców, smażenia karpia oraz
wspólnego ubierania choinki! Żeby tradycji
stało się zadość, w niedzielę 10 grudnia bawi-
liśmy się w Gminnym Parku Centrum.

Na najmłodszych czekała fabryka elfów, gdzie mog-
li napisać i wysłać list do św. Mikołaja, ulepić
bałwana z masy śnieżnej, skorzystać z usługi
portrecistki, wykonać liczne ozdoby świąteczne,
sfotografować się przy Cukrowej Bramie i ze św. Mi-
kołajem na Biegunie Północnym.Tego dnia mog-
liśmy poślizgać się za darmo na lodowisku, które
otwarte będzie całą zimę. Wydarzenie rozpoczął
chór dzieci klas gimnazjalnych i podstawowych ze
szkoły w Gliniance na czele z jego założycielką
Grażyną KILBACH, która z rąk wójta odebrała sta-

tuetki„Zasłużony dla Gminy Wiązowna”dla siebie
i dla chóru.

Na scenie zaprezentowali się podopieczni Szkoły
Tańca FAST-STEP, a instruktor Maciej PIWIŃSKI
zaprosił dzieci oraz rodziców, by wspólnie zatań-
czyli największy przebój tego roku„Despacito”. Uś-
miechy nie schodziły z twarzy dzieci, gdy pod sceną
pojawił się bałwanek Olaf. Tak do wspólnej zaba-

wy zaprosiła Agencja Artystyczna Moc Art, która
na tę okazję przygotowała wiele konkursów i za-
baw, wszystkie utrzymane w tematyce zimy i
świąt. Tak przygotowane atrakcje miały zachęcić
uczestników do dbania o zdrowie, ruchu na
świeżym powietrzu i aktywnego uczestnictwa w
życiu gminy.

Wśród bawiących się dzieci nie zabrakło naszych
bohaterów akcji „Świąteczna Radość Pomaga-
nia”. Była to doskonała okazja, by podsumować ak-
cję i zachęcić mieszkańców do dalszego poma-
gania Teosiowi GÓRSKIEMU oraz Rysiowi NA-
WROCKIEMU. Podczas imprezy Wolontariusze z
Centrum Wolontariatu w Radiówku zbierali datki
na leczenie chłopców, a Stowarzyszenie Seniorów
„Bądźmy Razem”oraz członkowie klubu„Pogod-
ny Senior” sprzedawali ręcznie wykonane prace.
Łącznie zebraliśmy 4194,42 zł, co daje 2097,21 zł
dla Teosia i 2097,21 zł dla Rysia. To bardzo dobry
wynik, zwłaszcza, że impreza trwała tylko 3 godziny.
Dziękujemy!

Jednym z punktów wydarzenia było wręczenie na-
gród za udział w konkursie na„Eko ozdobę cho-
inkową”. Ekologiczne bombki zostały powieszone
na świątecznym drzewku. Pomysły na prace prze-
szły najśmielsze oczekiwania jury. Gratulujemy!
Konkurs na eko bombkę kształtuje ekologiczne
postawy i uświadamia nam, że nie potrzeba wie-
le, by powstało coś pięknego.

Na zakończenie, przy kolędach w wykonaniu
Chóru Mienia River, wykrzyczeliśmy wszystkim
mieszkańcom gminy„Wesołych Świąt”.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Św. Mikołaj w Wiązownie

Młodzi tancerze na scenie. Fot. Małgorzata Sosnowska

Ciekawe co, Rysio chciałby dostać pod
choinkę. Fot. Małgorzata Sosnowska

Ozdoby zawisły na choince.
Fot. Małgorzata Sosnowska
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Fot. Małgorzata Sosnowska


