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Budowa drogi S17 ruszyła na dobre. 
Czekają nas miesiące utrudnień w ruchu. 
Ale za rok pierwszy etap tej gruntownej 
przebudowy powinien być skończony.  
Na szybkie połączenie z Ursynowem 
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Bo zdrowie jest najważniejsze, dlatego utworzyli-
śmy w „Powiązaniach” nowy dział Zdrowie, w któ-
rym będziemy Państwu doradzać, jak o nie dbać. 
W tym numerze na str. 22 piszemy o upałach.  

15

Po raz kolejny na zebraniach mieszkańców może-
my decydować, na co wydamy pieniądze z fundu-
szu sołeckiego w 2019 roku. Harmonogram zebrań 
na str. 20. 
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Budujemy sieć świetlic w naszej gminie. W zeszłym 
roku została oddana do użytku świetlica w Izabeli. 
Świetlicę w Majdanie oficjalnie otworzymy 29 lip-
ca. Sprawdź na str. 15, jak postępują prace na pla-
cu budowy w Pęclinie.  
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Budowa drogi S17 
w naszej gminie 
ruszyła pełną parą 

Od Góraszki do Kołbieli – na tym odcinku budowa 
S17 dla mieszkanców Gminy Wiązowna jest wyjątko-
wo ważna. Już gołym okiem widać, że roboty postę-
pują z każdym tygodniem. To jedna z najważniejszych 
inwestycji, która na trwałe zmieni sposób komunikacji 
i wpłynie na rozwój Gminy Wiązowna.
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Na odcinku od Góraszki do miejscowo-
ści Ostrowik (gdzie zacznie się obwod-
nica Kołbieli) oprócz drogi ekspresowej 
powstaną też cztery węzły: węzeł Górasz-
ka (dawniej „Wiązowna I”), węzeł Wią-
zowna (dawniej „Wiązowna II”), węzeł 
Otwock (dawniej „Wólka Mlądzka”), wę-
zeł Ostrów. Oprócz tego wiadukty i mo-
sty w ciągu drogi ekspresowej, kładka dla 
pieszych nad drogą, tunel dla pieszych 
pod drogą ekspresową (w Góraszce), 
przepusty dla zwierząt, chodniki, odwod-
nienia, oświetlenie skrzyżowań. Budowa 
tego 15-sto kilometrowego odcinka dro-
gi będzie kosztowała ponad 370 mln zł. 
S17stka będzie miała dwie jezdnie. Na 
każdej będą dwa pasy ruchu. W czasie 
budowy ruch na „naszym” odcinku S17 
będzie wielokrotnie przeorganizowywany. 
Wykonawca przewiduje czasowe zwęża-
nie drogi, ograniczanie prędkości, wpro-
wadzanie sygnalizacji świetlnej i  ruchu 
wahadłowego. Możliwe są też czasowe 
utrudnienia w dojeździe do poszczegól-
nych posesji. Ten odcinek S17 powinien 
być oddany do użytku już w połowie przy-
szłego roku. 

Równolegle trwają prace przy budowie 
Południowej Obwodnicy Warszawy (od 

ul. Puławskiej do Węzła Lubelska w Maj-
danie). Budowę odcinka „C” tej inwesty-
cji wykonawca rozpoczął od strony Wału 
Miedzeszyńskiego. Na wcześniejszych od-
cinkach niezbędne będzie wybudowanie 
tunelu pod Ursynowem i mostu przez Wi-
słę. Zakończenie tej inwestycji planowane 
jest na koniec 2020 roku. Przejeżdżając 
przez Majdan Trasą Lubelską w  stro-
nę Warszawy, już możemy obserwować, 
jak po lewej stronie drogi, przez las wy-
konawca buduje nasyp, który stanowić 
będzie podbudowę obwodnicy. W tym sa-
mym miejscu, ale po prawej stronie, wi-
dać już wycinki w lesie i pierwsze prace 
ziemne pod budowę odcinka, który prze-
biegając przez Gminę Wiązowna, połączy 
węzeł „Lubelska”. Budowa samego węzła 
jeszcze się nie rozpoczęła. Umowa z wy-
konawcą została już jednak podpisana. 
Prace mają się zakończyć do październi-
ka 2020 roku. 

Budowa drogi S17, autostrady A2 i węzła 
„Lubelska” jest kluczowa z punktu widze-
nia rozwoju naszej gminy. Te inwestycje 
spowodują, że nasz teren stanie się wyjąt-
kowo atrakcyjny dla inwestorów. Północna 
część Gminy Wiązowna stanie się natural-
nie miejscem dla rozwoju. Tak dzieje się 

w całym kraju. W ślad za tym idą podat-
ki, które przedsiębiorcy zapłacą do nasze-
go budżetu. Z  tych pieniędzy będziemy 
mogli w przyszłości przeprowadzić wiele 
inwestycji potrzebnych na co dzień miesz-
kańcom. Zanim się to jednak stanie, cze-
kają nas komunikacyjnie trudne dwa lata. 
Roboty będą prowadzone jednocześnie 
w  wielu miejscach. Korki i  utrudnienia 
w ruchu będą teraz naszą codziennością, 
ale w perspektywie mamy szybki dojazd 
do Warszawy. Obwodnicą na Ursynów do-
staniemy się już wkrótce w niespełna 20 
minut. Wjazd do miasta od strony Pragi 
przestanie być tak zakorkowany. Do Lubli-
na już pod koniec przyszłego roku doje-
dziemy w niespełna 1,5 godziny. 

Poniżej i na kolejnych stronach prezen-
tujemy schematy węzłów i dróg przygo-
towane przez Sławomira BURBICKIEGO 
z Wydziału Planowania Przestrzennego.

O kolejnych etapach budowy piszemy re-
gularnie na www.tuwiazowna.pl. Wiele 
informacji można też znaleźć na stronie 
www.gddkia.gov.pl.

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl
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Do 2020 roku powstanie nowy 
posterunek  

Gmina Wiązowna przekazała na ten cel 
działkę położoną w centrum Wiązowny. 
Posterunek powstanie do 2020 roku – 
tak zadeklarował Paweł DOBRODZIEJ, Ko-
mendant Stołeczny Policji. Nieruchomość 
ma powierzchnię 0,33 ha. Budynek po-
wstanie przy ul. Leśnej (na przeciw Parku 
Centrum).  Będzie w nim mogło pracować 
20 policjantów, a to oznacza, że w przy-
szłości będzie mógł zostać przekształco-
ny w komisariat. Lokalizacja w centrum 
Wiązowny pozwoli policjantom na szyb-
ki dojazd i do centrum handlowego oraz 
do dróg S17 i A2. Redakcja 

Zarejestruj narodziny dziecka online 

Rodzice nie muszą już przyjeżdżać do 
urzędu, aby zarejestrować narodziny 
dziecka – od 1 czerwca można zrobić to 
przez Internet. Wystarczy posiadać Pro-
fil Zaufany ePUAP i  zalogować się na 
stronie www.obywatel.gov.pl, żeby sko-
rzystać z nowej usługi, jaką wprowadzi-
ło Ministerstwo Cyfryzacji. Do rejestracji 
urodzenia dziecka online (w ciągu 21 dni 
od wystawienia karty urodzenia) należy 
podać m.in. dane szpitala, gdzie urodzi-
ło się dziecko, imię dziecka, adres, pod 
którym ma być zameldowane oraz sposób 
odbioru dokumentów. Zachęcamy do ko-
rzystania z e-usług w administracji, które 
umożliwiają szybko i wygodnie załatwiać 
sprawy. Więcej informacji o e -usługach 
w administracji można znaleźć na stro-
nie: www.obywatel.gov.pl. Redakcja 

System Powiadamiania Mieszkańców. 
Bądź na bieżąco!  

SMS -owy system powiadamiania to naj-
szybszy sposób na pozyskanie najnow-
szych informacji. Jeśli chcą być Państwo 
na bieżąco, wystarczy wypełnić formularz 
dostępny na stronie tuwiazowna.pl bądź 
w  naszym Biurze Obsługi Mieszkańca. 
Dzięki uzupełnieniu i wysłaniu formularza 
będą Państwo mogli bezpłatnie otrzymy-
wać informacje na temat wydarzeń, utrud-
nień i awarii, a także różne komunikaty 
i informacje urzędowe. Dane podawane są 
dobrowolnie. Mogą Państwo także do nas 
zadzwonić i zarejestrować się w systemie 
przez telefon: 22 512 58 33. Wysyłka in-
formacji rusza w lipcu. Redakcja 

Zasadziliśmy drzewa  
w Parku Centrum  

Na początku czerwca w Gminnym Par-
ku Centrum przy współpracy Spółdzielni 
Socjalnej Odmiana i naszego Wydziału 
Administracyjnego zasadzono 22 drzewa 
(wiązy, jesiony, klony). Koszt nasadzeń to 
3500 zł. Wcześniej pojawiły się również 
krzewy ozdobne, przyjazne pszczołom. 
Na Państwa prośbę lokalizację zmieniła 
altana, która teraz jest bliżej placu zabaw. 
Członkowie SSO odmalowali ławki, ska-
te park i stoły zniszczone przez wandali.  
Redakcja 

„Punkty Przyjęć Dzielnicowego” 
w Gliniance, Żanęcinie i Duchnowie  

Potrzeba stworzenia tzw. terenowych 
„Punktów Przyjęć Dzielnicowego” była 
sygnalizowana przez mieszkańców na 
debacie o  bezpieczeństwie z  policją. 
Teraz możemy korzystać z  tego udo-
godnienia i  przedstawiać swoje spra-
wy w punktach, w których w określone 
dni tygodnia dyżurują właściwi dzielni-
cowi. Przyjmują w Gliniance, Żanęcinie 
i Duchnowie. Więcej informacji na stro-
nie tuwiazowna.pl i pod numerami tel. 22 
789 01 77, 600 997 169, 600 997 488. 
Zachęcamy do kontaktowania się. 
Daniel Niezdropa

Porozumienie o współpracy  
w sprawie metropolii  

Podpisaliśmy deklarację współpracy 
gmin i powiatów Obszaru Metropolital-
nego Warszawy. Dokument ten podpisały 
gminy i  powiaty sąsiadujące ze stoli-
cą. Samorządy metropolii warszawskiej 
chcą po 2020 roku wspólnie podejmo-
wać wiele decyzji dotyczących wykorzy-
stania pieniędzy przeznaczonych przez 
Unię Europejska na tzw. politykę spój-
ności. Dokument określa wspólne kie-
runki działań dla metropolii w nowych 
granicach terytorialnych. Głównym na-
rzędziem do jego wypracowania była 
seria warsztatów dla gmin i powiatów 
prowadzonych przez ekspertów z Uni-
wersytetu Warszawskiego, w których 
aktywnie uczestniczyliśmy. Więcej in-
formacji na www.omw.um.warszawa.pl.  
Redakcja 

Załatwiaj sprawy urzędowe, 
nie wychodząc z domu

Dopełniliśmy formalności Zapisz się do naszego systemu

O Park Centrum dba Spółdzielnia  
Socjalna Odmiana

Skorzystaj z dyżuru policjanta

Razem możemy więcej

Jeśli jesteś zainteresowany 
współpracą lub dystrybucją 
czasopisma, napisz do nas:
tukontakt@wiazowna.pl

9www.tuwiazowna.pl Samorząd



W tym roku oświetlimy 6 km dróg w na-
szej gminie. W tym celu w 17 miejscach 
zainstalujemy 137 lamp. Będą to lam-
py energooszczędne, ledowe. Każda 
z nich może świecić nawet przez 100 
tys. godzin. Lampy ledowe w porówna-
niu z tradycyjnymi sodowymi zmniejsza-
ją zużycie energii o 15%. 

Dla kolejnych ośmiu miejsc wykonamy 
projekty oświetlenia. Tak, by w przyszłym 
roku oświetlić kolejne 6 km dróg. Plano-
wany koszt budowy oświetlenia uliczne-
go w 2018 roku to ok. 573 tys. zł (w tym 
budowa oświetlenia – 482 922,89 zł 

i koszt projektów – 90949,98 zł). Dodat-
kowo planujemy w 2018 roku wykonanie 
oświetlenia przejść dla pieszych i prze-
jazdów dla rowerów w drodze wojewódz-
kiej nr 721 w  Emowie, ul. Wiązowska 
i w Góraszce (koszt ok. 170 tys. zł) oraz 
pomoc finansową dla Sulejówka w wy-
sokości 10 tys. zł na projekt oświetlenia 
drogi krajowej nr 2 od ul. Rzemieślniczej 
do ul. Asfaltowej. 

Na podstawie wykonanych projektów 
w latach 2016-2018 będzie można zain-
stalować w 2019 r. i w kolejnych latach 
244 lampy oświetleniowe na długości 

ok. 11 km dróg w 15 lokalizacjach na te-
renie gminy. Planowany koszt realizacji 
projektów oczekujących na wykonanie to 
ponad 1 mln zł. Inwestycje mogą przy-
spieszyć sami mieszkańcy decydując na 
zebraniach sołeckich o przekazaniu pie-
niędzy z  funduszu sołeckiego na ten 
właśnie cel. W szczególności dotyczy to 
mieszkańców: Bolesławowa, Kącka, Wią-
zowny Kościelnej, Woli Duckiej, Woli Kar-
czewskiej, Czarnówki, Kopek, Lipowa, 
Malcanowa, Duchnowa, Pęclina i Rzakty. 

Jan Wierzbicki 
j.wierzbicki@wiazowna.pl

Nowe lampy –
bezpieczniejsze drogi  

Systematycznie 
oświetlamy  
nasze drogi
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Lp.  Nazwa zadania inwestycyjnego/lokalizacja Liczba lamp Długość drogi do 
oświetlenia [mb.] Koszt [zł]

I.  Budowa oświetlenia ulicznego       Wg oferty 
wykonawcy 

1  Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2706W w Gliniance,  
ul. Wawrzyniecka 

13  450  34 071,00  

2  Budowa oświetlenia drogi w Michałówku  8  339  29 041,00  

3  Budowa oświetlenia ulicznego w Malcanowie, ul. Żwirowa i cz. ul. Podleśnej  13  580  36 555,60  

4  Budowa oświetlenia ulicznego w Wiązownie, ul. Duchnowska  13  500  38 373,00  

5  Budowa oświetlenia ulicznego w Wiązownie Kościelnej, ul. Projektowana  
i ul. Spokojna 

9  488  27 964,05  

6  Budowa oświetlenia ulicznego w Wiązownie, ul. Bażantowa i ul. Tymotki  10  470  20 479,50  

7  Budowa oświetlenia ulicznego w Rudce, ul. Jodłowa  6  270  17 712,00   

8  Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Duckiej, ul. Działkowa  10  500  29 587,65  

  Razem   84  3597  233 783,80 

II.  Projekty i budowa oświetlenia ulicznego       Wg oferty 
wykonawcy 

1  Oświetlenie drogi powiatowej nr 2709 na dwóch odcinkach  
Lipowo-Malcanów i Lipowo -Glinianka 

29  1200  134 000,00 

2  Budowa oświetlenia ul. Letniej w Malcanowie  4  200  24 200,00 

3  Budowa oświetlenia ul. Rzeki w Woli Karczewskiej  3  120  14 700,00 

4  Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej i ul. Niezapominajki w Wiązownie  2  90  8 610,00 

5  Budowa oświetlenia parku w Osiedlu Radiówek  5  230  19 680,00 

6  Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dębowej w Zakręcie – projekt i wykonawstwo  3  150  9 840,00 

7  Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Równej w Majdanie  5  250  24 600,00 

8  Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Żwirowej w Malcanowie    1  50  4 305,00 

9  Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Sadowej w Wiązownie  1  50  9 204,09 

  Razem   53  2340  249 139,09 

III.  Wykonywane projekty oświetlenia ulicznego      

Wg oferty 
wykonawcy 

za wykonanie 
projektów 

1  Budowa oświetlenia na drodze powiatowej nr 2709W w kierunku Dobrzyńca  
od skrzyżowania ul. Szlacheckiej z ul. Bażantów i ul. Młynarskiej w Bolesławowie  

16  720  12 899,99 

2  Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Malowniczej w Kącku  28  1260  22 900,00 

3  Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Kwiatowa w Wiązownie  12  540  19 650,00 

4  Budowa oświetlenia drogi powiatowej 2712W pomiędzy Wolą Karczewską  
a Wolą Ducką – ul. Leszczyny i ul. Słoneczna 

25  1130  9 700,00 

5  Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wiosennej w Woli Duckiej  9  400  5 850,00 

6  Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kaliny w Czarnówce  7  325  6 300,00 

7  Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2710W ul. Mostów w Woli Duckiej  
i Woli Karczewskiej 

32  1427  9 450,00 

8  Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konwalii w Wiązownie  5  250  4 199,99 

  Razem   134  6052  90 949,98 

IV.  Wykonane projekty oświetlenia ulicznego w 2016, 2017 roku  
(oczekujące na realizację)                  Wg kosztorysów 

inwestorskich 

1  Kopki – Lipowo – Wola Karczewska – dwa projekty oświetlenia ulicznego – 
ul. Nad Świdrem (2017 r.)                            

 29                                        1232                  140 000,00                     

2  Malcanów, ul. Graniczna (2016 r.)  10  430  26 297,11 

3  Malcanów, ul. Żwirowa i cz. ul. Podleśnej – etap II (2016 r.)  9  410  48 507,80 

4  Wiązowna, ul. Duchnowska – II etap (2017 r.)  12  533  52 419,87 

5  Pęclin, ul. Zamkowa (2016 r.)  12  552  57 539,45 

6  Pęclin, ul. Źródlana (2016 r.)  15  629  71 516,27 

7  Rzakta, ul. Popławska – II etap  23  1100  84 500,00 

  Razem   110  4886  480 780,05 
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Po raz kolejny absolutorium dla wój-
ta Janusza BUDNEGO podjęte jednogło-
śnie. Oznacza to, że radni zaakceptowali 
sposób wydawania naszych wspólnych 
pieniędzy. Nie zgłosili zastrzeżeń do 
metod, jakimi realizowane były budżet 
i inwestycje. 

Na inwestycje w ubiegłym roku wydali-
śmy ponad 16 mln zł – rekordową kwo-
tę w  historii samorządu, a  w  ramach 
Partnerstwa Publiczno -Prywatnego roz-
poczęliśmy modernizację budynków 
szkolnych, tak aby dzieci mogły uczyć 
się w nowoczesnych placówkach na jed-
ną zmianę. Dziękuję wszystkim za dobrą 
współpracę: radnym, sołtysom, przewod‑
niczącym zarządów osiedli, jednostkom 
organizacyjnym i pracownikom urzędu. 
To absolutorium jest również dla Pań‑
stwa. Dzięki zgodzie i  wspólnym dzia‑
łaniom możemy zmieniać naszą gminę 
– mówił wójt podczas sesji. 

Na majowej sesji radni zdecydowa-
li o  przeznaczeniu kwoty 100 tys. zł 
na realizację programu „Warszawa+”, 
czyli na dofinansowanie biletów mie-
sięcznych dla mieszkańców. To bardzo 
duże udogodnienie, gdyż nawet 720 zł 
rocznie może zostać w  naszych port-
felach. Z  dopłatami planujemy ruszyć 
już od września, a karty uprawniające 
do zniżek będą wydawane w sierpniu. 
Szczegóły pojawią się na stronie www.
tuwiazowna.pl, będziemy także wysy-
łać SMS -y do Państwa. Aby zapisać się 
do systemu bezpłatnych powiadomień 

trzeba wypełnić krótki formularz, do-
stępny na stronie internetowej lub za-
dzwonić pod nr 22 512 5 833. 

Zwiększono środki na remonty i budo-
wy dróg oraz wprowadzono nowe za-
dania „Budowa ul. Akacji w Żanęcinie 
(droga przez las do Rudki) oraz ul. Cze-
remchowej w Rudce” na kwotę 5 000,00 
zł na przygotowanie dokumentacji oraz 
„Przebudowa ulicy Tajemniczej w  Mi-
chałówku – wykonanie nawierzchni 
utwardzonej i  odwodnienia drogi” na 
kwotę 69 tys. zł (11 tys. zł udział miesz-
kańców). Przyznano również fundusze 
na zakup podnośnika koszowego dla 
OSP Wiązowna. 

Radni wyrazili zgodę na nawiązanie 
współpracy partnerskiej z Gminą Wią-
zownica oraz z Miastem i Gminą Wiązów. 
Rozpoczęcie partnerskiej współpra-
cy naszych gmin pozwoli na realizację 
przedsięwzięć mających na celu zbli-
żenie do siebie ich mieszkańców oraz 
na wymianę doświadczeń w różnorod-
nych dziedzinach. Nazwy naszych gmin 
– zdaniem badaczy - pochodzą od drze-
wa wiąz, uznawanego przez Słowian 
za drzewo magiczne, o właściwościach 
leczniczych. W  sierpniu spotkamy się 
w Wiązownicy, gdzie nasi artyści zapre-
zentują swój dotychczasowy dorobek. 
Ponadto zdecydowano o przystąpieniu 
Gminy Wiązowna do spółek wodnych: 
Zakręt, Wiązowna Kościelna, Centrum 
i Południe, co umożliwi pełniejszy udział 
i specjalistyczne doradztwo w pracach 

Z prac Rady: 
jednogłośnie przyjęte 
absolutorium 

 BOLESŁAWÓW

50
Projektowanie budowy oświetlenia 
w kierunku Dobrzyńca od skrzyżo-
wania ul. Szlacheckiej z ul. Bażan-
tów i ul. Młynarską

25
Konserwacja rowu melioracyjne-
go A przez spółkę wodną Połu-
dnie w Bolesławowie, Czarnówce 
i Rzakcie 

 BORYSZEW

100 Zagospodarowanie terenu wokół 
świetlicy wiejskiej

 CZARNÓWKA

50 Projektowanie budowy oświetlenia 
ul. Kaliny 

25
Konserwacja rowu melioracyjne-
go A przez spółkę wodną Połu-
dnie w Bolesławowie, Czarnówce 
i Rzakcie 

 DUCHNÓW

50
Modernizacja ul. Spacerowej – dota-
cja z Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Mazowieckiego 

75 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

75 Zagospodarowanie świetlicy wiej-
skiej wraz z doposażeniem

50 Budowa Duchnowskiego Domu 
Kultury

 DZIECHCINIEC

75

Pomoc rzeczowa dla powiatu na 
budowę ciągu pieszo – rowerowe-
go od ul. Olchowej do ul. Piasko-
wej, w tym ciąg pieszo – rowerowy 
w Gliniance

75
Pomoc finansowa dla powiatu na 
wymianę nakładki asfaltowej na 
ul. Dworskiej na odcinku pomiędzy 
Dziechcińcem a Pęclinem 

50 Modernizacja ul. Piaskowej 

25 Zagospodarowanie terenu wokół 
świetlicy wiejskiej                  

25 Budowa sieci wodociągowej  
w ul. Miodowej i ul. Ziołowej

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Na dwóch sesjach 
radni podjęli  
34 uchwały
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Wykaz uchwał w sprawach:

 EMÓW

75 Modernizacja ul. Sosnowej

100
Budowa kanalizacji sanitarnej  
ul. Gołębia, ul. Sosnowa, ul. Runa 
Leśnego

75 Budowa kanalizacji sanitarnej  
w ul. Sosnowej i ul. Gołębiej

25 Budowa wodociągu i kanalizacji 
w ul. Jasnej

 GLINIANKA

25

Pomoc rzeczowa dla powiatu na bu-
dowę ciągu pieszo – rowerowego od 
Ośrodka Zdrowia do przejścia dla 
pieszych, w tym ciąg pieszo-rowero-
wy w Dziechcińcu

25 Budowa dróg osiedlowych – wzmoc-
nienia i nakładki asfaltowe

25
Budowa ul. Szkolnej – od ul. Napole-
ońskiej do mostu wraz z parkingiem 
przy szkole 

75 Zagospodarowanie przestrzeni  
publicznej w centrum Glinianki

25
Budowa ogrodzenia działki gminnej 
przeznaczonej na potrzeby miesz-
kańców sołectwa Glinianka II wraz 
z zagospodarowaniem terenu

25
Budowa oświetlenia drogi po-
wiatowej nr 2709W na dwóch 
odcinkach Lipowo-Malcanów 
i Lipowo-Glinianka

75 Budowa oświetlenia ul. 
Wawrzynieckiej

25 Rozbudowa boiska KS Glinianka 

25 Modernizacja budynku Izby 
Regionalnej

100 Konserwacja rowu melioracyjnego 
przy ul. Marzeń 

 GÓRASZKA

50
Projektowanie budowy ul. Krótkiej 
wraz z dojazdami, w tym ul. Pięknej 
w Majdanie

25 Budowa sieci wodociągowej  
w ul. Kaczeńców

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

spółek. Członkostwa w  pozostałych 
spółkach wodnych z  terenu gminy, to 
jest: Izabela – Michałówek, Majdan, Gó-
raszka i Wiązowna Północna, zostały już 
ustalone w latach ubiegłych. 

Radni przyjęli „Strategię Ochrony i Pro-
mocji Zdrowia Gminy Wiązowna na lata 
2018–2025”, która określa działania, ja-
kie podejmiemy w celu poprawy zdro-
wia mieszkańców oraz pozwoli starać 
się o środki zewnętrzne na te działania. 

Przed przerwą wakacyjną na czerwco-
wej sesji radni wprowadzili nowe zada-
nia: „Kompleksowa kanalizacja Gminy 
Wiązowna, w tym: budowa sieci Kanali-
zacyjnej Zagórze – Majdan” w związku 
z koniecznością budowy kanalizacji do 
oczyszczalni ścieków w Zagórzu (142 tys. 
zł); „Bezpieczna Przystań” realizowane-
go z udziałem środków UE, które zakłada 
powstanie nowej świetlicy środowisko-
wej w  Gliniance, klubu młodzieżowe-
go, rozszerzenie oferty działających już 
świetlic w Malcanowie, Wiązownie i Za-
kręcie, uruchomienie placówki wsparcia 
dziennego w  formie pracy podwórko-
wej oraz wsparcie rodziców tych dzie-
ci. Projekt będzie realizowany w latach 
2018–2020 (1 391 6886,20 zł); „Wspar-
cie samodzielności społecznej osób z za-
burzeniami psychicznymi i  ich rodzin” 
na lata 2018–2020 (39,5 tys. zł) oraz 

zadanie „Rozwój zróżnicowanych form 
działań oraz usług społecznych wspiera-
jących samodzielność osób dotkniętych 
chorobą Alzheimera i  innymi choroba-
mi otępiającymi oraz ich rodzin” na lata 
2018–2019 (8 tys. zł); „Dostęp do infor-
macji publicznej gmin Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego (E -Archiwum)” 
na lata 2019–2021 (224 444 zł) – za- 
bezpieczenie wkładu własnego z plano-
wanej dotacji z RPO WM na digitalizację 
archiwów gminnych; „Budowa świetli-
cy wiejskiej w Radiówku w ramach two-
rzenia sieci świetlic wiejskich” na lata 
2019–2021 (480 tys. zł). 

Radni wyrazili również zgodę na na-
bycie działki pod świetlicę w Gliniance 
i nabycie udziałów w drodze na Osie-
dlu Kwiatowym w Wiązownie oraz prze-
jęcie w zarząd od Powiatu Otwockiego 
drogi 2702W, na odcinku ul. Asfalto-
wej i Szkolnej w Zakręcie oraz ul. Po-
stępu w Izabeli, na którym planuje się 
budowę ciągu pieszo -rowerowego. To 
tylko niektóre z uchwał, więcej w Biu-
letynie Informacji Publicznej Gminy 
Wiązowna oraz na portalu mieszkańca: 
wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są 
materiały z prac rady, a także do obej-
rzenia nagrania z sesji. 

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl 

66.LVI.2018 rozpatrzenia i  zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu Gminy Wiązowna 
za 2017 rok;

67.LVI.2018 udzielenia Wójtowi Gminy Wią-
zowna absolutorium z tytułu wykonania budże-
tu za 2017 rok;

68.LVI.2018 zmieniająca Uchwałę Nr 200.
LI.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 grud-
nia 2017 roku w sprawie Uchwały Budżetowej 
Gminy Wiązowna na 2018 rok, z późn. zm.;

69.LVI.2018 zmian w Uchwale Nr 199.LI.2017 
Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 grudnia 2017 
r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Wiązowna na lata 2018–2033, z późn. 
zm.;

70.LVI.2018 nawiązania współpracy part-
nerskiej pomiędzy Gminą Wiązowna a Gminą 
Wiązownica;

71.LVI.2018 nawiązania współpracy part-
nerskiej pomiędzy Gminą Wiązowna a Miastem 
i Gminą Wiązów;

72.LVI.2018 zmiany uchwały nr 12.LII.2018 
Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 stycznia 2018 r.  
w  sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 

Powiatu Otwockiego na wykonanie nakład-
ki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2705W 
w Kącku;

73.LVI.2018 określenia wzoru informacji i de-
klaracji w sprawie podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i podatku leśnego;

74.LVI.2018 dopłat do taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków na terenie Gminy Wiązowna;

75.LVI.2018 dopłat do cen biletów za usłu-
gi przewozowe środkami lokalnego transportu 
zbiorowego organizowanego przez m. st. War-
szawę oraz zgody na zawarcie porozumienia 
w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawą;

76.LVI.2018 uchwalenia Strategii Ochrony 
i  Promocji Zdrowia Gminy Wiązowna na lata 
2018–2025;

77.LVI.2018 sieci publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna;

78.LVI.2018 zmiany Uchwały Nr 99.VIII.2011 
Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2011 
roku w sprawie utworzenia jednostki budżeto-
wej pod nazwą Oświata Gminna i nadania jej 
statutu;
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25 Budowa sieci kanalizacyjnej  

25 Doposażenie świetlicy wraz  
z zagospodarowaniem terenu 

 IZABELA

25

Pomoc rzeczowa dla powiatu na 
modernizację drogi powiatowej 
Majdan, Izabela, Michałówek,  
Duchnów – na odcinku między  
Majdanem a Izabelą 

75

Pomoc finansowa dla powiatu na 
modernizację drogi powiatowej 
Majdan, Izabela, Michałówek,  
Duchnów – na odcinku między  
Majdanem a Izabelą 

25 Zagospodarowanie terenu świetlicy 
wraz z wyposażeniem

25 Budowa sieci wodociągowej  
dz. nr 83/15 

 KĄCK

50
Pomoc rzeczowa dla powiatu  
na wykonanie nakładki asfaltowej 
w ul. Majowej 

50 Projekt i wykonanie oświetlenia 
ulicznego ul. Malowniczej 

 KOPKI

50
Budowa świetlicy wiejskiej w Kop-
kach w ramach tworzenia sieci 
świetlic wiejskich na terenie Gminy 
Wiązowna

25 Budowa sieci wodociągowej 

 KRUSZÓWIEC

50
Pomoc finansowa dla powiatu na 
modernizację drogi powiatowej 
w miejscowości Kruszówiec

 LIPOWO

50 Zagospodarowanie terenu dział-
ki nr 147

25 Budowa sieci wodociągowej  
w ul. Armii Krajowej 

25
Budowa oświetlenia drogi po-
wiatowej nr 2709W na dwóch 
odcinkach Lipowo-Malcanów 
i Lipowo-Glinianka

79.LVI.2018 przystąpienia Gminy Wiązowna 
do spółek wodnych z terenu gminy;

80.LVI.2018 zmiany uchwały Rady Gminy 
Wiązowna Nr 92.XXV.2016 z dnia 31 maja 2016 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego pn. „Majdan Północny”;

81.LVI.2018 nadania nazwy ulicy będącej 
drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geode-
zyjnym Wiązowna Gminna;

82.LVI.2018 nadania nazwy ulicy będącej 
drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geode-
zyjnym Góraszka;

83.LVI.2018 wyrażenia zgody na przyjęcie 
darowizny nieruchomości;

84.LVI.2018 wyrażenia zgody na nabycie nie-
ruchomości gruntowej; 

85.LVI.2018 wyrażenia zgody na dzierżawę 
gruntu na rzecz Gminy Wiązowna;

86.LVI.2018 wyrażenia zgody na przyjęcie 
darowizny nieruchomości;

87.LVI.2018 zniesienie ochrony przyro-
dy z drzewa pomnikowego na terenie Gminy 
Wiązowna;

88.LVI.2018 ustalenia wysokości wynagro-
dzenia dla Wójta Gminy Wiązowna;

89.LVII.2018 zmieniająca Uchwałę Nr 200.
LI.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 grud-
nia 2017 roku w sprawie Uchwały Budżetowej 
Gminy Wiązowna na 2018 rok z późn. zm.;

90.LVII.2018 zmian w Uchwale Nr 199.LI.2017 
Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 grudnia 2017 
r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Wiązowna na lata 2018–2033, z późn. 
zm.;

91.LVII.2018 zasad udzielania i rozmiaru ob-
niżek tygodniowego obowiązkowego wymia-
ru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów 
przedszkoli i szkół;

92.LVII.2018 regulaminu przyznawania i wy-
płacania dodatków do wynagrodzenia zasadni-
czego oraz szczegółowych warunków obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przed-
szkolach prowadzonych przez Gminę Wiązowna;

93.LVII.2018 wyrażenia zgody na nabycie nie-
ruchomości gruntowej;

94.LVII.2018 wyrażenia zgody na nabycie nie-
ruchomości gruntowej;

95.LVII.2018 nadania nazwy ulicy będącej 
drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geode-
zyjnym Izabela;

96.LVII.2018 przejęcia od Powiatu Otwoc-
kiego zadania zarządzania publiczną drogą 
powiatową, zlokalizowaną na terenie gminy 
Wiązowna;

97.LVII.2018 zmiany uchwały nr 13.LII.2018 
Rady Gminy Wiązowna z  dnia 30  stycznia 
2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
dla Powiatu Otwockiego na modernizację chod-
nika na drodze powiatowej nr 2705W w Wią-
zownie na ul. Kościelnej;

98.LVII.2018 zmiany uchwały nr 16.LII.2018 
Rady Gminy Wiązowna z  dnia 30  stycznia 
2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczo-
wej dla Powiatu Otwockiego na budowę ciągu 
pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej  
nr 2709W;

99.LVII.2018 przystąpienia Gminy Wiązowna 
do realizacji projektu pn. Bezpieczna „Przystań” 
dofinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 
IX Wspieranie włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem, Działanie nr 9.2 Usługi społeczne 
i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie nr 9.2.1 
Zwiększenie dostępności usług społecznych;

100.LVII.2018 zmiany uchwały nr 88.LVI.2018 
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia 
dla Wójta Gminy Wiązowna.

Stanowisko 4.2018 w sprawie opinii w przed-
miocie pozbawienia charakteru ochronne-
go lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa.

Mamy zatwierdzone taryfy za wodę i od-
biór ścieków przez Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie, które 
będą obowiązywać do 10 czerwca 2021 r.  

W grudniu 2017 r. weszły w życie prze-
pisy, które wymusiły na samorządach 
zmiany w taryfach za wodę i ścieki. De-
cyzją nowo powołanego PGGW Wody 
Polskie taryfy są regulowane – kiedyś 
taka decyzja należała do rady gminy. Za 
wodę w pierwszej grupie (mieszkańcy) 

zapłacimy więc 3,36 zł/m3 brutto, czy-
li o 27 gr/m3 brutto więcej, natomiast 
za ścieki 7,96 zł/m3 brutto i będzie to  
o 4 gr/m3 mniej. Dla mieszkańców z Kar-
tą Dużej Rodziny na wodę przysługuje 
zniżka 0,77 zł/m3 brutto. Woda do pod-
lewania ogródków będzie nas kosztować 
5,30 zł/m3 brutto. Pełna taryfa dla pozo-
stałych grup odbiorców dostępna jest na 
stronie www.zgk -wiazowna.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl 

Obowiązujące taryfy 
za wodę i ścieki 

 | biuletyn samorządowy | czerwiec/lipiec 201814 Samorząd

Ciąg dalszy paska na str. 16



Chodnik w Woli Karczewskiej 

W ramach I etapu inwestycji został wyko-
nany odcinek chodnika o długości ok. 300 
mb. od ul. Mostów do ul. Leszczyny w Woli 
Karczewskiej. Chodnik ma szerokość 2 m, 
wykonane zostały zjazdy indywidualne, 
pobocze z kruszywa, odwodnienie za po-
mocą ścieku przykrawężnikowego i pod-
chodnikowego. Całość inwestycji kosztuje 
ok. 210 tys. zł. Wykonawca ma czas na 
ukończenie robót do końca lipca, ale wie-
le wskazuje na to, że chodnik będzie ukoń-
czony wcześniej. Drogą, przy której jest 
budowany teraz chodnik, zarządza Powiat 
Otwocki. Już w 2015 roku w ramach po-
mocy rzeczowej przekazaliśmy Powiato-
wi sfinansowany przez Gminę Wiązowna 
projekt budowy. Tomasz Mielnicki 

Otrzymaliśmy 100 tys. zł  
na modernizację drogi 

Złożyliśmy wniosek 
o udzielenie dotacji 
z budżetu Województwa Mazowieckiego 
na zadanie z zakresu budowy i moderniza-
cji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 
Wniosek został pozytywnie rozpatrzony 
i otrzymaliśmy dofinansowanie w wyso-
kości 100 tys. zł na modernizację drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Spa- 
cerowej w Duchnowie. O zakresie i rozpo-
częciu prac będziemy informowali w ko-
lejnych numerach „Powiązań”. Redakcja 

Remont dachu Ośrodka Zdrowia 
w Gliniance 

Remont dachu Ośrodka Zdrowia w  Gli-
niance był konieczny ze względów bez-
pieczeństwa. Od kilku lat dach ten był 

tylko doraźnie łatany. Pieniądze na re-
mont (ok. 100 tys. zł) pochodzą z  bu-
dżetu Gminy Wiązowna. Prace objęły 
m.in. rozbiórkę wszystkich elementów 
dachu, pokrycie blachą trapezową po-
wlekaną wraz z  montażem barier śnie-
gowych, wykonaniem podbitki z  paneli 
metalowych na lukarnach, dociepleniem 
ścian lukarn oraz kominów styropia-
nem z  wykonaniem tynku akrylowego.  
Ewa Korpikiewicz ‑Sadoch 

Budowa świetlicy w Pęclinie 

Trwają prace przy budowie świetli-
cy w  Pęclinie. Będzie to trzeci obiekt 
tego typu (pierwszy został wybudowa-
ny w Izabeli, drugi w Majdanie) realizo-
wany w  ramach zaplanowanej budowy 
sieci świetlic wiejskich na terenie gmi-
ny Wiązowna. Świetlica będzie miejscem 
spotkań, integracji mieszkańców oraz wy-
poczynku dzieci i młodzieży. Do tej pory 
wykonano część robót ziemnych, posado-
wiono fundamenty, wykonano konstruk-
cję żelbetową, postawiono ściany i ścianki 
działowe, wykonano instalację wodno-
 -kanalizacyjną, konstrukcję i pokrycie da-
chowe. Roboty budowlane są realizowane 
zgodnie z  przyjętym harmonogramem. 
Zakończą się w październiku 2018 roku.  
Tomasz Mielnicki 

Kruszywo z funduszu sołeckiego 

W  zeszłym roku 6 sołectw zdecydowa-
ło się przeznaczyć środki funduszu so-
łeckiego na rok 2018 na remonty dróg 
położonych na terenie swoich sołectw. 

Zakupionych zostanie 536,13 ton kruszy-
wa betonowego oraz 460,53 ton kruszywa 
dolomitowego. Umowy z dostawcami kru-
szyw są już zawarte, a kruszywa w kon-
kretne lokalizacje (Czarnówka 20 tys. 
zł, Emów, ul. Sosnowa 3 tys. zł i ul. Krę-
ta 3.494,38 zł, Kruszówiec 13.707,33 zł, 
Majdan 17.224,91 zł, Stefanówka, ul. Kru-
cza 11.941,42 zł i ul. Złota 10 tys. zł, Wola 
Ducka, ul. Sadowa 3 tys. zł) będą dostar-
czane sukcesywnie w miarę postępowania 
remontów na drogach. Remonty przepro-
wadzi Zakład Gospodarki Komunalnej.  
Dariusz Szczęsny 

Budowa świetlicy w Majdanie 

Zakończono roboty budowlane związane 
z budową świetlicy wiejskiej w Majdanie. 
Na początku czerwca uzyskaliśmy pozy-
tywną decyzję Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Otwocku, w któ-
rej udzielono pozwolenia na użytkowanie 
nowego budynku. Pozostało nam jeszcze 
zakupić niezbędne wyposażenie i meble, 
żeby można było korzystać z  budynku. 
Na terenie świetlicy został zamontowa-
ny monitoring (6 kamer). Wymieniliśmy 
także starą siatkę ogrodzeniową, bra-
mę i furtkę. Od strony ul. Klubowej po-
szerzono również istniejący chodnik do 
granicy działki gminnej. Do końca lipca 
wymienimy także nawierzchnię boiska.  
Tomasz Mielnicki 

Nowy chodnik poprawi bezpieczeństwo

Prace zakończą się w październiku

Prace potrwają do końca września

Uroczyste otwarcie świetlicy 29 lipca

Ten remont był niezbędny

Kolejne dofinansowanie dla naszej inwestycji

Jeśli jesteś zainteresowany 
współpracą lub dystrybucją 
czasopisma, napisz do nas:
tukontakt@wiazowna.pl
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Od września 2018 roku Gmina Wią-
zowna będzie dopłacała mieszkańcom 
do biletów ZTM. Dzięki specjalnej kar-
cie, którą wyrobić będzie można od 
sierpnia w urzędzie, nasi mieszkańcy 
będą mogli zaoszczędzić nawet 720 zł 
rocznie.  

Karta uprawnia do korzystania z  naj-
większej w Polsce zintegrowanej sieci 
komunikacyjnej, obejmującej: tramwa-
je, autobusy, metro, pociągi Szybkiej Ko-
lei Miejskiej oraz autobusowe linie „L”.  

Zależy nam na tym, by program dopłat 
do biletów był też motywacją do rozli-
czania podatków dochodowych w Urzę-
dzie Skarbowym w  Otwocku. Wtedy 
część tych podatków zasila budżet Gmi-
ny Wiązowna. To pozwala nam na prze-
prowadzenie wielu istotnych inwestycji. 
Dlatego żeby wyrobić Kartę Mieszkańca 
Gminy Wiązowna potrzebny będzie nie 
tylko dowód osobisty czy legitymacja 
szkolna albo studencka (uprawniająca 
do dodatkowych zniżek), ale także kopia 
pierwszej strony zeznania podatkowe-
go PIT za zeszły rok bądź zaświadczenie 
z Urzędu Skarbowego o złożeniu takiej 
deklaracji. Osoba składająca PIT elektro-
nicznie powinna okazać kopię pierwszej 
strony zeznania podatkowego za rok 

poprzedni wraz z urzędowym poświad-
czeniem odbioru zeznania podatkowe-
go przez Urząd Skarbowy w Otwocku, 
wydanego przez elektroniczną skrzyn-
kę podawczą systemu elektroniczne-
go administracji podatkowej (UPO). 
W przypadku osób, które nie uzyskały 
dochodów, konieczne będzie zaświad-
czenie z Urzędu Skarbowego potwier-
dzające fakt niezłożenia zeznania 
podatkowego ze względu właśnie na 
nieosiąganie dochodu, z  jednoczesną 
informacją o zarejestrowaniu w Urzę-
dzie Skarbowym w Otwocku ze wska-
zaniem Gminy Wiązowna jako miejsca 
zamieszkania i rozliczaniu podatku w la-
tach ubiegłych. 

Weryfikację uprawnień potwierdzi pra-
cownik Urzędu Gminy Wiązowna na 
wniosku o wydanie Karty. Wzór wnio-
sku dostępny jest na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Wiązowna 
(www.bip.wiazowna.pl). Wnioski można 
będzie składać od sierpnia w Urzędzie 
Gminy Wiązowna w godz. 8.00-18.00. 
Szczegółowych informacji udziela Mi-
chał Białek tel. 22 512 58 38. Na dofi-
nansowanie biletów planujemy wydać 
jeszcze w tym roku 100 tys. zł.  

Redakcja 
tutkontakt@wiazowna.pl

Tańsze bilety  
dla mieszkańców 
Gminy Wiązowna

Podpisaliśmy  
porozumienie  

w sprawie zniżek 
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 MAJDAN

25

Pomoc rzeczowa dla powiatu na 
modernizację drogi powiatowej 
Majdan, Izabela, Michałówek,  
Duchnów – na odcinku między  
Majdanem a Izabelą 

75

Pomoc finansowa dla powiatu na 
modernizację drogi powiatowej 
Majdan, Izabela, Michałówek,  
Duchnów – na odcinku między  
Majdanem a Izabelą 

0
Projektowanie budowy ul. Weso-
łej – od ul. Widocznej do wiaduk-
tu na S17

50 Budowa oświetlenia ul. Równej

50
Projekt budowy odcinka ul. Pięknej 
wraz z dojazdami, w tym ul. Krótka 
w Góraszce

25 Doprojektowanie kanalizacji 
Zagórze-Majdan

25
Kompleksowa kanalizacja Gminy 
Wiązowna – Projektowanie budowy 
części wschodniej miejscowości 

25 Budowa sieci wodociągowej  
dz. ew. 246/9

25
Kompleksowe rozwiązanie zaopa-
trzenia Gminy Wiązowna w wodę 
w tym: budowa sieci wodociągowej 
w Majdanie dz. nr 37/15

75
Budowa świetlicy wiejskiej  
w Majdanie w ramach tworzenia 
sieci świetlic wiejskich na terenie 
Gminy Wiązowna

 MALCANÓW

0 Przebudowa ul. Żwirowej –  
od ul. Mazowieckiej – etap I

50 Zagospodarowanie terenu  
działki nr 211 

25
Budowa oświetlenia drogi po-
wiatowej nr 2709W na dwóch 
odcinkach Lipowo-Malcanów 
i Lipowo-Glinianka

50 Budowa oświetlenia ul. Letniej 

75 Budowa oświetlenia ul. Żwirowej 
i części ul. Podleśnej
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Zawsze masz prawo złożyć reklamację 
na nieudany wyjazd. Jak to zrobić? Po 
pierwsze zawsze czytaj umowę przed 
podpisaniem. To właśnie w umowie za-
pisane są warunki wycieczki, takie jak 
transport, nocleg czy wyżywienie.  

Prawo do reklamacji mają klienci, w przy-
padku których organizator wycieczki 
nie dotrzymał warunków określonych 
w umowie. Dotyczy to także osób ku-
pujących tzw. wakacje „last minute”. 
Reklamacja imprezy turystycznej możli-
wa jest z powodu nienależytego wyko-
nania lub niewykonania umowy. Chodzi 
o niedotrzymanie zobowiązań zawartych 
w umowie (w tym tych dotyczących za-
kwaterowania, wyżywienia, programu 
zwiedzania). W takich przypadkach mo-
żemy składać reklamację, bo oferowa-
ne nam usługi nie są zgodne z umową 
i ustalonymi w niej standardami.  

Przykładowo klient może złożyć reklama-
cję i żądać obniżenia ceny wycieczki za 
niewywiązanie się operatora z umowy 
w sytuacji, gdy w czasie trwania impre-
zy turystycznej jej organizator nie wy-
konuje przewidzianych w umowie usług  

(np. zamiast hotelu czterogwiazdkowego 
zostanie zakwaterowany w dwugwiazd-
kowym). W  takim przypadku należy 
niezwłocznie zawiadomić o  tym fakcie 
wykonawcę usługi oraz organizatora. 

W wypadku odmowy uwzględnienia re-
klamacji, organizator turystyki jest obo-
wiązany szczegółowo uzasadnić na 
piśmie przyczynę. Jeżeli organizator nie 
ustosunkuje się na piśmie do reklamacji 
uważa się, że uznał reklamację za uza-
sadnioną. Reklamację należy składać nie-
zwłocznie, najlepiej w formie pisemnej. 
Będzie miała ona znaczenie dowodo-
we w ewentualnym procesie sądowym. 
W piśmie reklamacyjnym warto podać: 
dane kontaktowe klienta, dane umowy, 
wady wycieczki, które reklamujemy (war-
to załączyć dowody rzeczowe w postaci 
zdjęć, oświadczeń od innych uczestników 
wycieczki, wysokość żądanej od biura re-
kompensaty, np. odszkodowania lub ob-
niżenia ceny wycieczki), numer rachunku 
bankowego. W przypadku nieuwzględ-
nienia reklamacji niezadowolony klient 
ma prawo skierować sprawę na drogę 
sądową. 

Adwokat Marek Bajson 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej w zakresie prawa 
rodzinnego, spadkowego, pracy i  spraw cywilnych 
i mieszkasz w gminie Wiązowna, skorzystaj z bezpłat-
nych usług prawnika w urzędzie gminy. Możesz się 
umówić poprzez sekretariat wójta (tel. 22 512 58 01). 
Prawnicy przyjmują:
 w poniedziałki godz. 12.00–16.00
 w środy godz. 12.00–16.00
 w czwartki godz. 08.30–12.30

Wybierając się na takie konsultacje, weź ze sobą komplet doku-
mentów, które mogą być potrzebne prawnikowi do oceny Two-
jej sytuacji. Jeśli masz problem – nie zwlekaj. Zapisz się już dziś!  
Nasz prawnik jest po to, by Ci pomóc.

Nieudane wakacje – gdy biuro 
podróży nie zrealizuje umowy  

25
Kompleksowe rozwiązanie zaopa-
trzenia Gminy Wiązowna w wodę – 
budowa sieci wodociągowej  
w ul. Szyszkowej

 MICHAŁÓWEK

50
Zagospodarowanie działki  
w Michałówku na potrzeby  
pętli autobusowej 

50 Modernizacja drogi wew.  
na dz. nr ew. 38

75 Budowa oświetlenia ul. Tajemniczej 
w miejscowości Michałówek

 OSIEDLE PARKOWE

100
Podniesienie bezpieczeństwa prze-
strzeni publicznej poprzez wyko-
nanie przyłącza energetycznego 
i remont bramy wjazdowej

 PĘCLIN

75
Pomoc finansowa dla powiatu na 
wymianę nakładki asfaltowej na 
ul. Dworskiej na odcinku pomiędzy 
Dziechcińcem a Pęclinem 

50
Zagospodarowanie terenu działki 
przy ul. Krótkiej – plac zabaw, siłow-
nia plenerowa wraz z parkingiem 

50
Budowa świetlicy wiejskiej w miej-
scowości Pęclin, wraz z niezbędną 
infrastrukturą

 PORĘBY

25
Modernizacja budynku w Porębach 
w ramach tworzenia sieci świe-
tlic wiejskich na terenie Gminy 
Wiązowna

 RADIÓWEK

100 Modernizacja ciągu pieszego  
na osiedlu 

100 Zagospodarowanie terenu parku 
gminnego 

75 Budowa oświetlenia parku 
gmninnego 

25 Modernizacja budynku świetlicy

 RUDKA

75 Budowa oświetlenia ul. Jodłowej
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nowego i poważnie zagrożonego sprzy‑
mierzeńca do wyrzeczenia się, choćby na 
papierze, okręgów przygranicznych od 
pokoleń uważanych przez Rosję za ży‑
wotne dla jej bezpieczeństwa. Nie było 
wyjścia z sytuacji. Trzeba było rozwiąza‑
nie problemu terytorialnego Polski odło‑
żyć do lepszych czasów. Spadła na nas 
niewdzięczna odpowiedzialność zalecenia 
generałowi Sikorskiemu, aby miał zaufa‑
nie do dobrej woli Związku Sowieckiego 
co do przyszłego uregulowania stosun‑
ków polsko ‑rosyjskich oraz aby nie nale‑
gał w danej chwili na uzyskanie pisemnej 
gwarancji na przyszłość. 

Londyn

14 sierpnia 1941 – powstają Polskie Siły 
Zbrojne w ZSRR, czyli Armia Andersa. Po 
roku wraz z tysiącami cywilów zostaje 
ewakuowana do Iranu.

PARTNERZY 
MEDIALNI:

PARTNERZY 
AKCJI:

www.nieskonczenieniepodlegla.pl

52 MOMENTY 
DECYDUJĄCE O STULECIU

Materiały przygotowane w ramach prowadzonego przez Ośrodek KARTA programu 
„Nieskończenie Niepodległa”. Kierownik projektu: Marta Markowska, współpraca: zespół Ośrodka KARTA.

PARTNERZY 
MEDIALNI:

PARTNERZY 
AKCJI:

www.nieskonczenieniepodlegla.pl

52 MOMENTY 
DECYDUJĄCE O STULECIU

Materiały przygotowane w ramach prowadzonego przez Ośrodek KARTA programu 
„Nieskończenie Niepodległa”. Kierownik projektu: Marta Markowska, współpraca: zespół Ośrodka KARTA.

Londyn, 30 lipca 1941 r. Podpisanie polsko -radzieckiego układu o nawiązaniu stosunków 
dyplomatycznych; od lewej: premier RP i Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski, NN, 
minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Anthony Eden, premier Wielkiej Brytanii 
Winston Churchill, NN, ambasador ZSRR w Wielkiej Brytanii Iwan Majski. 

Sowieci sojusznikiem

Wojska niemieckie przekraczają linię 
demarkacyjną z Sowietami przytłaczają-
cą siłą. Od 22 czerwca 1941 r. posuwają 
się na wschód, nie natrafiając począt-
kowo, dzięki zaskoczeniu, na poważną 
obronę. Przedwojenne polskie ziemie 
wschodnie szybko trafiają pod okupa-
cję Niemiec. Decyzja Stalina, by w tych 
warunkach wejść w antyhitlerowski so-
jusz z aliantami, powoduje, iż Rząd Pol-
ski w  Londynie zmuszony zostaje do 
nawiązania stosunków dyplomatycz-
nych z Kremlem.

Zasadniczym tłem negocjacji staje się 
potencjalna granica polsko -sowiecka. 
Ta wojenna granica lat 1919–21 i 1939 
uniemożliwia pokojowy układ między 
stronami. Dzięki doraźnie uzgodnionej 
umowie, na wolność z  łagrów czy ze-
słań wychodzą jednak tysiące obywate-
li polskich (obok Polaków, także Żydzi). 
Uformowana zostaje Armia Polska na 
Wschodzie, do której wielu mobilizowa-
nych nie dociera z wycieńczenia.

22 czerwca 1941 – III Rzesza atakuje 
ZSRR: koniec współpracy Hitlera i Sta-
lina. Wielka Brytania proponuje ZSRR 
sojusz przeciwko Niemcom. Stalin przyj-
muje ofertę.

Gen. Władysław Sikorski (premier 
i Naczelny Wódz) w przemówieniu 
radiowym
Stało się to, czego oczekiwaliśmy, lecz 
czego nie spodziewaliśmy się w tak szyb‑
kim czasie. Prysnął związek hitlerowsko‑
 ‑bolszewicki, będący u  początku tej 
straszliwej katastrofy, której ofiarą padła 
Polska. Od świtu 22 czerwca są ze sobą 
w wojnie niedawni sprzymierzeńcy. Taki 
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 Cyfrow
e

rozwój wydarzeń jest dla Polski wysoce 
korzystny. Zmienia i odwraca dotychcza‑
sową sytuację. [...] W tej chwili możemy 
chyba przypuszczać, że Rosja uzna za nie‑
były pakt z Niemcami z 1939 roku. [...]

Tysiące Polaków i  Polek cierpi dotąd 
w więzieniach rosyjskich. Setki tysięcy są 
narażone na śmierć powolną z nędzy oraz 
głodu. Ćwierć miliona jeńców wojennych 
marnieje bezczynnie w obozach. Czyż nie 
byłoby rzeczą uczciwą i celową przywró‑
cić tym ludziom swobodę? 

Londyn, 26 czerwca 1941 r.

30 lipca 1941 – generał Władysław Sikor-
ski oraz sowiecki ambasador w Wielkiej 
Brytanii Iwan Majski podpisują porozu-
mienie w imieniu Polski i ZSRR – stosunki 
dyplomatyczne między państwami zo-
stają przywrócone, a traktaty sowiecko-
 -niemieckie z 1939 roku tracą moc. Nie 
zostaje jednak uregulowana kwestia 
przyszłej granicy wschodniej RP.

Winston Churchill  
(premier Wielkiej Brytanii) 
Po przystąpieniu Rosji do walki z Niemca‑
mi u naszego boku, nie mogliśmy zmusić 

Materiały przekazane przez Ośrodek 
KARTA w  ramach Programu „Nieskoń-
czenie Niepodległa”, www.nieskoncze-
nieniepodlegla.pl, www.karta.org.pl.
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……………………………………………..................................................……
(imię, nazwisko/ nazwa wnioskodawcy)

……………………………………………..................................................……
(adres wnioskodawcy)

…………………………………………………
(telefon kontaktowy)

…………………………………………………
(e -mail) 
         Wójt Gminy Wiązowna
         ul. Lubelska 59
         05-462 Wiązowna

WNIOSEK DO BUDŻETU GMINY WIĄZOWNA NA 2019 ROK

Wnioskuję o wpisanie do Budżetu Gminy Wiązowna na 2019 rok następującego zadania:…………................................................………

………………………………………………………………………………………….............................................................................................…… (tytuł/ nazwa zadania) 

Szacowany koszt zadania:………………………………….......................................………(słownie: ……………..........................................…………...……...…..

……………………………………………………………………………………............................................................................................……….......................................)

Lokalizacja: …………………………....................................................................................................………………………………………………………………………...
                                    (dokładne położenie wnioskowanej inwestycji, ew. nr działki, obręb, określenie właściciela)  

Opis zadania (m.in. cel, termin, zakres):………………………………………………………………………..................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie: …………………………………………………………………………………………………...................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

            …………………………………..................…………………
              (data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Wiązowna dotycząca ochrony danych osobowych
Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Gminy Wiązowna w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest Wójt Gminy Wiązowna z sie-
dzibą w Wiązownie ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 22 
512 5 835, email: iod@wiazowna.pl, lub pisemnie na adres urzędu. Dane osobowe klientów przetwarzane będą w celu złożenia wniosku do budżetu Gminy Wią-
zowna na rok 2019 oraz procedury projektowania i tworzenia budżetu. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu, a potem będą przechowywane na podstawie 
przepisów prawa, które zobowiązują Administratora do ich przechowywania. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgod-
ność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochrony danych osobowych. Podawanie danych osobowych w za-
kresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 
Klienta dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych 
osobowych Klienta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Urząd Gminy Wiązowna w procesie projektowania i tworzenia budżetu gminy 
na 2019 r.

            …………………………………..................…………………
              (data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Forma odpowiedzi na wniosek (proszę podkreślić wybraną formę i wpisać odpowiedni adres lub wpisać jak w nagłówku)

Poczta tradycyjna…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............………………………………

Poczta elektroniczna…………………………………………………………………………

Elektroniczna Skrzynka Podawcza……………………………………………………



Lp. Miejscowość Dzień Miesiąc Dzień 
tygodnia Godzina Miejsce

1. Bolesławów 15 września sobota 17.00 Bolesławów, ul. Bażantów 15,
u sołtysa

2. Boryszew 30 sierpnia czwartek 18.00 Boryszew 4B, świetlica

3. Czarnówka 8 września sobota 18.30 Glinianka, ul. Napoleońska 36, 
Izba Regionalna

4. Duchnów 6 września czwartek 18.00 Duchnów, ul. Wspólna 157, 
świetlica

5. Dziechciniec 12 września środa 19.00 Dziechciniec, ul. Majowa 42, 
świetlica

6. Emów 13 września czwartek 18.00 Wiązowna, ul. Lubelska 59     
Urząd Gminy

7. Glinianka I 8 września sobota 17.00 Glinianka, ul. Napoleońska 48, 
Remiza OSP

8. Glinianka II 8 września sobota 20.00 Glinianka, ul Wesoła 22,
u sołtysa

9. Góraszka 6 września  czwartek 20.00 Góraszka, ul. Mickiewicza 74, 
świetlica

10. Izabela 21 sierpnia wtorek 19.30 Izabela, ul. Postępu 23, świetlica

11. Kąck 14 września piątek 18.00 Kąck, ul. Malownicza 21, świetlica

12. Kopki 5 września środa 18.00 Kopki, ul. Jeździecka 16A, 
Ranczo Palermo

13. Kruszówiec 13 września czwartek 20.00 Kruszówiec 17, u sołtysa

14. Lipowo 15 września sobota 15.00 Lipowo, ul. Wierzbowa 1,        
plac zabaw

15. Majdan 25 sierpnia sobota 19.00 Majdan, ul. Klubowa 8, świetlica

16. Malcanów 29 sierpnia środa 19.00 Malcanów, ul. Mazowiecka 22, 
Remiza OSP

17. Michałówek 21 sierpnia wtorek 18.00 Izabela, ul. Postępu 23, świetlica

18. Osiedle Parkowe 24 sierpnia piątek 18.30 Wiązowna, Os. Parkowe 17, 
przedszkole

19. Pęclin 7 września piątek 18.00 Pęclin, Radosna 74, przedszkole

20. Poręby 1 września sobota 18.00 Poręby 27A, świetlica

21. Osiedle Radiówek 7 września piątek 20.00 Radiówek 1A, świetlica

22. Rudka 23 sierpnia czwartek 18.00 Rudka, ul. Trakt Lubelski 10,       
u przewodniczącej

23. Rzakta 15 września sobota 19.00 Rzakta, ul. Wiejska 31, świetlica

24. Stefanówka 31 sierpnia piątek 20.00 Stefanówka, ul. Sowia 8, świetlica

25. Wiązowna Gminna 31 sierpnia piątek 18.00 Wiązowna, ul. Kościelna 20, 
szkoła

26. Wiązowna Kościelna 24 sierpnia piątek 18.00 Wiązowna, ul. Kościelna 41 
Gminny Ośrodek Kultury

27. Wola Ducka 1 września sobota 17.00 Wola Ducka, ul. Słoneczna 19, 
świetlica

28. Wola Karczewska 1 września sobota 19.00 Wola Karczewska, ul. Doliny 
Świdra 6, Dom Kultury

29. Zakręt 14 września piątek 18.00 Zakręt, ul. Szkolna 11, szkoła

30. Żanęcin 10 września poniedziałek 19.00 Żanęcin, ul. Rajska 2, świetlica

HARMONOGRAM ZEBRAŃ     
DOTYCZĄCYCH ROZDYSPONOWANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

 RZAKTA

25
Budowa świetlicy wiejskiej w Rzak-
cie w ramach tworzenia sieci świe-
tlic wiejskich na terenie Gminy 
Wiązowna

50 Modernizacja ul. Wiejskiej –  
nakładka asfaltowa

25
Konserwacja rowu melioracyjne-
go A przez spółkę wodną Połu-
dnie w Bolesławowie, Czarnówce 
i Rzakcie 

 STEFANÓWKA

0 Przyłączenie pompowni ścieków  
do sieci elektroenergetycznej 

 WIĄZOWNA GMINNA

50 Budowa ul. Polnej i ul. Brzozowej – 
od ul. Boryszewskiej do ul. Polnej 

75
Pomoc rzeczowa dla powiatu  
na modernizację chodnika  
w ul. Kościelnej

75 Budowa oświetlenia ulicznego  
ul. Bażantowej i ul. Tymotki 

25 Budowa sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej w ul. Boryszewskiej 

 WIĄZOWNA KOŚCIELNA

75
Pomoc rzeczowa dla powiatu  
na modernizację chodnika  
w ul. Kościelnej

50 Pomoc finansowa dla powiatu  
na budowę ul. Kąckiej 

50 Modernizacja ul. Świerkowej –  
nakładka asfaltowa 

50 Modernizacja ul. Konwalii 

50 Projektowanie budowy oświetlenia 
ul. Konwalii 

75 Budowa oświetlenia ul. Projektowa-
nej i ul. Spokojnej                       

75 Budowa oświetlenia  
ul. Duchnowskiej

50 Budowa oświetlenia ul. Sadowej 

Ciąg dalszy paska na str. 23

Mieszkańcy naszej gminy mogą mieć 
wpływ na sposób wydawania pieniędzy 
z budżetu gminy pośrednio przez wybra-
nych przez siebie radnych i bezpośrednio 
– wtedy, gdy składają wnioski do budże-
tu i gdy biorą udział w dzieleniu tzw. fun-
duszu sołeckiego. 

Czym jest fundusz sołecki?  
Fundusz sołecki to środki wyodrębnio-
ne z  budżetu gminy przeznaczone do 
dyspozycji mieszkańców 26 sołectw  
i  4 osiedli w  naszej gminie. Wysokość 
kwoty funduszu sołeckiego dla konkretne-
go sołectwa jest obliczana na podstawie 
tzw. kwoty bazowej i liczby mieszkańców 
sołectwa. Środki z funduszu sołeckiego 
są także środkami publicznymi, a zatem 
podlegają takim samym rygorom, okre-
ślonym w ustawie o finansach publicz-
nych, jakim podlegają zwyczajne środki 
w budżecie gminy i przy ich wydatkowa-
niu należy się kierować zasadą oszczęd-
ności, gospodarności i celowości. 

Kto, jak, kiedy i gdzie zgłasza wniosek? 
Wniosek może złożyć sołtys, rada sołec-
ka lub zarząd osiedla albo co najmniej 
15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 
Wniosek powinien zawierać wskaza-
nie przedsięwzięć przewidzianych do re-
alizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołec-
twa. Podejmowane przedsięwzięcia mu-
szą spełniać trzy warunki: 

1) służyć poprawie życia mieszkańców, 
2) należeć do zadań własnych gminy, 
3) być zgodne ze Strategią Rozwoju 
Gminy Wiązowna. 

Wniosek składany jest na zebraniu so-
łeckim. Te odbędą się w naszej gminie 
na przełomie sierpnia i  września. Nad 
wszystkimi wnioskami głosują miesz-
kańcy, którzy biorą udział w  zebraniu. 
Szacunek kosztów wniosku musi mie-
ścić się w kwocie przypadającej sołectwu 
w danym roku budżetowym. Mieszkań-
cy naszej gminy najczęściej przeznacza-
ją te pieniądze na budowę oświetlenia 
ulicznego, place zabaw dla dzieci i siłow-
nie plenerowe oraz na organizację im-
prez integracyjnych. Od 2015 roku na 
zebraniach sołeckich wspólnie zdecy-
dowaliśmy o tym, jak wydać 2,6 mln zł.  
Na 2019 rok kwota środków funduszu so-
łeckiego wyniesie 990 247,90 zł.

Wnioski do budżetu 
Od początku tej kadencji samorządu 
mieszkańcy mogą także składać w Urzę-
dzie Gminy tzw. wnioski do budżetu. 
W poprzednich latach otrzymaliśmy po-
nad 400 propozycji. Realizacja wszystkich 
była niemożliwa, ale dzięki współpra-
cy mieszkańców, radnych i urzędników 
zrealizowaliśmy sporo. Warto spotkać 
się ze swoimi sąsiadami, porozmawiać, 
wspólnie zastanowić się, co w  okolicy 
jest najpilniejsze do zrobienia. Formularz 
z opisem propozycji (str. 19) należy do-
starczyć do urzędu do 30 września. Swo-
je pomysły mogą też zgłaszać organizacje 
pozarządowe, a także przedsiębiorcy. Na 
wszystkie wnioski odpowiemy po uchwa-
leniu budżetu przez radę gminy. Zachę-
camy Państwa do zaangażowania w tej 
kwestii. Warto współdecydować o tym, 
jak rozwija się nasza okolica! 

Redakcja  
tukontakt@wiazowna.pl

Ty też decydujesz! 

Zdecyduj, na co wydać 
pieniądze z funduszu 

sołeckiego
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Upały są nie tylko dokuczliwe, ale mogą 
być wręcz niebezpieczne. Szczególnie do-
tyczy to osób starszych, które często nie 
odczuwają pragnienia. Niedostatek pły-
nów w organizmie oraz wysoka tempera-
tura mogą być przyczyną zasłabnięć czy 
wręcz niebezpiecznych dla życia udarów. 

Dlatego koniecznie pamiętajmy o  tym, 
aby w upały regularnie sięgać po szklankę 
wody lub innego napoju. Nie warto cze-
kać aż pojawi się pragnienie, gdyż jest 
ono objawem następującego już odwod-
nienia lub przegrzania organizmu. Dla-
tego zawczasu należy wyrobić w  sobie 
nawyk regularnego uzupełniania płynów. 
Również osoby opiekujące się seniorami 
i dziećmi powinny pamiętać, aby zapew-
nić swoim podopiecznym stały dostęp do 
napojów. 

O  co należy zadbać w upalne dni? Pa-
miętajmy o regularnym wypijaniu co naj-
mniej 2 litrów napojów dziennie. Może 
to być woda, najlepiej bogata w minerały 

lub domowa lemoniada, owocowy kom-
pot czy herbata ziołowa. Unikajmy napo-
jów gazowanych i wysoko słodzonych. Do 
naszej diety włączmy owoce, szczególnie 
polecane są te o dużej zawartości wody 
(np. truskawki, arbuzy). Oprócz nawod-
nienia znakomicie uzupełnią witaminy 
i minerały utracone z potem. Unikajmy 
przebywania bezpośrednio na słońcu, do-
tyczy to zwłaszcza godzin południowych 
(od 10 do 16-tej). Na spacery wybierz-
my się o poranku lub wieczorem. Załóż-
my odpowiednie na upalne dni ubranie 
z przewiewnych, jasnych materiałów i nie 
zapominajmy o obowiązkowym osłonię-
ciu głowy przed słońcem. 

Aby zachęcić samych siebie lub naszych 
podopiecznych do sięgania po napoje na-
leży zadbać o to, żeby były one zarów-
no smaczne, jak i wyglądały apetyczne. 
Dzbanek wody warto wzbogacić plastra-
mi owoców, listkami ziół lub kwiatami – 
po tak przygotowany napój każdy chętnie 
sięgnie. 

Przepis na domowy napój zaspokajają-
cy pragnienie, uzupełniający niezbędne 
minerały i elektrolity, smaczny i miły dla 
oka: 1 litr herbatki miętowej (lub innej 
ulubionej), sok wyciśnięty z ½ cytryny, łyż-
ka miodu wielokwiatowego, szczypta soli, 
zielony ogórek pokrojony w plastry, kilka 
kwiatów nagietka lub rumianku. Skład-
niki umieścić w dzbanku, dokładnie wy-
mieszać. W upalne dni można dodatkowo 
wrzucić kostki lodu. Na zdrowie!

Monika Mikulska

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej działa wypożyczalnia sprzętu rehabi-
litacyjnego. Można w niej za darmo (jeśli 
osoba niepełnosprawna jest w trudnej 
sytuacji finansowej) wypożyczyć sprzęt 
potrzebny do rehabilitacji osobom z te-
renu Gminy Wiązowna. 

Wypożyczalnia działa od poniedziałku do 
piątku w godz. 8-15. Prowadzi ją pracow-
nik GOPS Marlena KUBAŃSKA, tel. 607 
390 961. Do dyspozycji naszych miesz-
kańców są: balkoniki, wózki inwalidzkie, 
kule, krzesełka sedesowe i pod prysznic, 
laski, łóżka rehabilitacyjne, materace 
przeciwodleżynowe podnośnik transpor-
towy i uchwyt na wysięgniku z podstawą. 
Żeby wypożyczyć sprzęt potrzebne jest 
zaświadczenie lekarskie stwierdzające 
konieczność korzystania z  określonego 
sprzętu. W ośrodku pomocy podpisuje się 
umowę na określony czas wypożyczenia. 
Przedłużenie okresu wypożyczenia sprzę-
tu może nastąpić w drodze aneksu, po 
uprzednim złożeniu wniosku oraz aktu-
alnego zaświadczenia lekarskiego. Prze-
dłużenie terminu nie może przekroczyć 
okresu 6 miesięcy. Zachęcamy do korzy-
stania z naszej wypożyczalni! 

Redakcja  
tukontakt@wiazowna.pl

Jak sobie radzić z upałami  

Potrzebujesz sprzętu 
rehabilitacyjnego – 
wypożycz go z GOPS

Przygotuj się 
na upały

Sprzęt czeka  
na potrzebujących
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

50 Projektowanie budowy oświetlenia 
na Osiedlu Kwiatowym

50 Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej 
i ul. Niezapominajki               

25 Budowa kanalizacji sanitarnej  
w ul. Kwiatowej

25 Doprojektowanie i wybudowanie 
kanalizacji w ul. Projektowanej

75 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Dębowej

100 Budowa sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej w ul. Duchnowskiej

25 Budowa sieci wodociągowej  
w ul. Jagodowej

25
Budowa sieci wodociągowej  
dz. nr 196/16, Aleja Kwiatów 
Polskich

100

Podniesienie jakości życia miesz-
kańców gminy Wiązowna w miej-
scowościach Wiązowna, Żanęcin, 
Radiówek przez budowę kanalizacji 
sanitarnej – etap II

 WOLA DUCKA

25 Zagospodarowanie terenu  
działki nr 294 

75 Budowa oświetlenia ul. Działkowej

50 Projektowanie budowy oświetlenia 
ul. Leszczyny i ul. Słonecznej

50 Projektowanie budowy oświetlenia 
ul. Wiosennej

50
Projektowanie budowy oświetlenia 
ul. Mostów – etap I – odcinek mię-
dzy Wolą Karczewską a Wolą Ducką 

 WOLA KARCZEWSKA

75
Pomoc rzeczowa dla powiatu  
na budowę chodnika w ul. Doliny 
Świdra, etap I

75 Zagospodarowanie terenu działki  
nr 285 – budowa altany 

50 Projektowanie budowy oświetlenia 
ul. Leszczyny i ul. Słonecznej

Za pieniądze, 
które przeka-

zał Zarząd Województwa Ma-
zowieckiego, wsparcie otrzyma 
15 mieszkańców naszej gminy 
w wieku 60+ dotkniętych choro-
bą Alzheimera i chorobami otę-
piennymi wieku starczego.  

Z  drugiego programu pomoc 
otrzyma natomiast 15 dzieci 
w  wieku szkolnym z  wieloraki-
mi zaburzeniami, tj. zaburzenia 
zachowania, zespoły nadpobu-
dliwości ruchowej (np. ADHD), 
zaburzenia lękowe (np. lęk sepa-
racyjny), całościowe zaburzenia 
rozwoju (jak np. autyzm, ze-
spół Aspergera czy zespół Retta). 
W obu projektach wsparcie do-

staną także opiekunowie chorych.  
Najważniejszym celem projektu 
dla osób starszych jest pomoc 
w  codziennej opiece nad cho-
rymi, tak by jak najdłużej mogli 
oni mieszkać ze swoimi rodzina-
mi i nie korzystać z całodniowych 
ośrodków opieki. W  przypadku 
dzieci chodzi głównie o  zwięk-
szenie aktywności społecznej, 
ułatwienie samodzielności i ko-
munikacji z  otoczeniem. Pro-
jekty realizowane będą przez 
Spółdzielnię Socjalną „ODMIA-
NA” oraz przez Stowarzyszenie 
„KROKUS -Wiązowna”. Organiza-
cje łącznie pozyskały ponad 380 
tys. zł.  

Małgorzata Łysik 
gops@wa.home.pl 

Program dla chorych na Alzheimera

Nasi seniorzy mają  
talent kucharski

„Festiwal  
Pierogów” –  

oryginalne 
stoisko seniorów 

i wolontariuszy
Seniorzy z  Dziennego Domu 
„Senior -WIGOR” wspólnie z wo-
lontariuszami z Centrum Wolon-
tariatu w Radiówku podczas III 
Wiązowskiego Jarmarku Arty-
stów Rękodzielników i  Zdrowej 
Żywności zaprezentowali swoje 
stoisko, które nazwali „Festiwa-
lem Pierogów”.  

Na stoisku były pierogi o  róż-
nych kształtach i smakach, ręcz-
nie wykonane przez seniorów, 
wolontariuszy, a także przyjaciół 
Dziennego Domu. Na stołach za-
gościły również pyszne domowe 

ciasta, m.in. swojskie szarlotki. Se-
niorki zdradzały tajne przepisy na 
pyszności każdemu, kto chciał sam 
spróbować wykonać je w domu.
Całe przedsięwzięcie powiodło się 
dzięki pomocy wielu osób. Ser-
deczne podziękowania kierujemy 
do właścicieli kawiarni: Cafe Lo-
komotywa, restauracji „Bluberry 
Duck” – Adam SZWONDER, „Mela 
Verde”, „Kuchnia Gruzińska”, Re-
stauracji „Wiktoria” oraz Lily 
BORKOWSKA. Dziękujemy za prze-
kazane vouchery, które były nagro-
dą dla odwiedzających stoisko, 
m.in. do pizzerii „Biesiadowo”, 
Hotelu Brant, salonu kosmetycz-
nego, na stylizację paznokci MG, 
do kina Falenica, restauracji „Wino 
na widelcu”, a także do cukierni 
„Sosenka”. Seniorzy obiecali od-
wiedzającym, że nie był to ostatni 
Festiwal Pierogów w ich wydaniu. 
Już jesienią zaproszą Państwa po-
nownie na degustację. 

Krystyna Motyka
senior.wigor@wp.pl 
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

50 Budowa oświetlenia ul. Rzeki 

50
Projektowanie budowy oświetlenia 
ul. Mostów – etap I – odcinek mię-
dzy Wolą Karczewską a Wolą Ducką 

25 Budowa sieci wodociągowej  
ul. Rutki

 ZAKRĘT

100
Pomoc finansowa dla powiatu  
na modernizację ul. Szkolnej -  
od ul. Jana Pawła II do skrzyżowa-
nia w Izabeli 

75 Budowa ul. Jana Pawła II – etap I 

50 Budowa ul. Długiej wraz  
z odcinkami dojazdów 

0 Budowa ul. Kościelnej 

50 Przebudowa oświetlenia  
w ul. Dębowej 

75
Zagospodarowanie „Zakąciku” –  
budowa altany wraz z doposaże-
niem placu 

50
Budowa siłowni plenerowej przy 
szkole w Zakręcie – nawierzchnia 
bezpieczna wraz z doposażeniem 

25

Pomoc finansowa dla Miasta 
Sulejówek na budowę oświetle-
nia drogi krajowej nr 2 pomiędzy 
ul. Rzemieślniczą a ul. Asfaltową 
w Sulejówku 

25 Budowa sieci wodociągowej  
w ul. Nowej

 ŻANĘCIN

100 Budowa sieci wodociągowej  
w Żanęcinie dz. nr 132/3

100

Podniesienie jakości życia miesz-
kańców gminy Wiązowna w miej-
scowościach Wiązowna, Żanęcin, 
Radiówek przez budowę kanalizacji 
sanitarnej – etap II

100 Zagospodarowanie terenu działki 
wokół świetlicy wiejskiej

50 Budowa sieci kanalizacyjnej

Właściciel przyjmując masy ziemne w do-
wolnej ilości na swoją nieruchomość może 
działać niezgodnie z  przepisami. Zasa-
dy gospodarowania masami ziemnymi 
określa m.in. ustawa z 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach. 

Przepisy prawa jasno określają, co jest od-
padem, a co odpadem nie jest. Według art. 
2 pkt 3 ustawy o odpadach do odpadów 
nie zalicza się m.in. niezanieczyszczonej 
gleby i innych materiałów występujących 
w stanie naturalnym, wydobytych w trak-
cie robót budowlanych, pod warunkiem, że 
materiał ten zostanie wykorzystany do ce-
lów budowlanych w stanie naturalnym na 
terenie, na którym został wydobyty.  I to jest 
kluczowe. Każdy inny rodzaj ziemi przywie-
ziony na nieruchomość z zewnątrz należy 
traktować jako odpad.  
Właściciel przyjmujący na teren swojej nie-
ruchomości ziemię, pochodzącą z innego 
źródła niż z terenu tej nieruchomości, przyj-
muje na swój teren odpad o tzw. kodzie 17 
05 04. Odpad o kodzie 17 05 04 może być 
wykorzystany do utwardzenia powierzch-
ni z zachowaniem przepisów odrębnych, 
w szczególności przepisów Prawa budowal-
nego i Prawa wodnego. Maksymalna do-
puszczalna ilość odpadów do przyjęcia to 
0,2 Mg/m2 powierzchni, czyli 200 kg na każ-
dy metr kwadratowy gruntu. Jest to mniej 
więcej 8 cm wysokości. Tyle ziemi możemy 

przyjąć na naszą działkę bez narażenia się 
na odpowiedzialność. 
Kuszące propozycje ze strony przedsię-
biorców oddania lub przywiezienia w przy-
stępnej cenie czystej ziemi mogą narazić 
przyjmującego na podwójne koszty: przyję-
cia gleby czy gruzu oraz po przeprowadze-
niu postępowania w sprawie gromadzenia 
odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczo-
nym – ich usunięcia. 
W przypadku terenów zalewowych i pod-
mokłych doradzamy skoncentrować się 
na wykonaniu odpowiedniej melioracji, 
niż po prostu zasypaniu „problemu” glebą 
czy gruzem. Często zdarza się, że rozwią-
zuje to problem właściciela nieruchomości, 
ale tworzy problemy sąsiadom. Zmienia się 
w ten sposób gospodarka wodna w oko-
licy i łatwo wtedy np. podtopić sąsiadów. 
W sprawach dotyczących melioracji pomoc-
ny będzie Przemysław KAŹMIERCZAK, tel. 
22 512 5 821, e -mail: p.kazmierczak@wia-
zowna.pl.  

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl 

Nielegalne podnoszenie 
poziomu działki 

Wypalanie jest  
bez sensu
To nie prawda, ze wypalanie trawy użyź-
nia glebę. Przeciwnie niszczy wszystko co 
w niej żywe i drogocenne. To nie prawda, 
że najlepszym sposobem na pozbycie się 
skoszonej trawy jest jej spalenie.

Przeciwnie to marnotrawstwo doskonałe-
go nawozu, który po przekompostowaniu 
świetnie nadaje się do użyźniania ogro-
du. Skoszoną trawę trzeba tylko wymie-
szać z odrobiną ziemi, do pryzmy dorzucić 
rozdrobnione gałęzie, które zostały nam po 
przycince i taki  kompost regularnie prze-
rzucać. Już w  połowie sezonu będziemy 
mieli doskonały nawóz, który sprawi, że 
ogród pięknie rozkwitnie.
Nie warto tego wszystkiego po prostu spa-
lać. To nie pomaga naszemu ogrodowi, za 
to zanieczyszcza powietrze, którym wszyscy 

oddychamy. Namawiamy Państwa do zmia-
ny ogrodowych nawyków. To poprawi kom-
fort życia w całej okolicy.
Jednocześnie przypominamy, że odpady 
zielone przez cały rok odbiera od nas firma 
Lekaro zgodnie z harmonogramem odbioru 
odpadów, ale pozbyć można się ich również 
poprzez dostarczenie do Punktu Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), zlokalizowanego na terenie firmy 
Lekaro, Wola Ducka 70A. PSZOK czynny jest 
w soboty w godzinach od 10.00 do 18.00.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Pies w  domu to radość. To przyjaciel 
kochający wiernie i bezwarunkowo. To-
warzysz spacerów, pomocnik w wycho-
wywaniu dzieci. A jednak zdarza się, że 
właściciel nie cieszy się z  faktu posia-
dania psa, żałuje decyzji o adopcji lub 
wręcz zaczyna się rozglądać nad dobrym 
sposobem pozbycia się „kłopotu”.  

Co zniechęca ludzi do posiadania psów? 
Najczęściej problemy z  zapanowaniem 
nad nimi: nad sikaniem w  domu, nad 
agresją, nieposłuszeństwem, niewłaści-
wym zachowaniem w stosunku do dzie-
ci. To są tzw. problemy behawioralne, 
którym można zaradzić. Pies to z natury 

wilk. Dawno obłaskawiony, a potem mu-
towany, przez co mamy dziś rasy nie-
stworzone przez naturę, ale bardzo 
głęboko, w zakamarkach psiego mózgu 
siedzi wilk. Co to oznacza dla właściciela? 

Wilki to zwierzęta stadne. Łączą się 
w grupy, razem żyją, polują, przemiesz-
czają się. Pies także musi czuć się „w sta-
dzie”. Dlatego takim nieszczęściem dla 
psa jest samotność, kiedy człowiek wy-
chodzi z  domu. Stąd pogryzione buty 
i rozkopana ziemia w doniczce. I stąd za-
przyjaźnianie się psa z kimkolwiek, papu-
gą, chomikiem, kotem – byle móc poczuć 
się „w stadzie”. 

Wilki mają bardzo jednoznacznie okre-
śloną hierarchię. Jest wilk Alfa, czyli przy-
wódca, a potem kolejno osobniki, tak jak 
idą szczeble w drabinie, od najwyższe-
go do najniższego. Przywódca spożywa 
posiłek jako pierwszy. Ale też jego za-
daniem jest opieka nad stadem, walka 
w  jego obronie. Pies potrzebuje wie-
dzieć, na którym szczeblu drabiny jest 
w swoim stadzie. Na ostatnim? A może 
tuż za przywódcą? Musi znać swoje miej-
sce, inaczej czuje się sfrustrowany i sta-
je się nerwowy. Jeśli bierzemy psa, przez 
pierwsze dni pomagamy psu się „usta-
wić”, żeby poczuł się bezpiecznie. 

Urszula L. Kwiatek

CZEKAJĄ NA DOM
Imbir to mło-
dy, delikatny 
i spragniony 
bliskości czło-
wieka pies. 
Czeka na swo-
jego pana. Jest 
nieduży, łagod-
ny i świetnie 
dogaduje się 
z innymi zwie-
rzakami. Nie 
ma na co czekać, przyjeżdżajcie  
po niego! Nr 97/18

Oto Ferdy-
nand i jest 
naprawdę 
wspaniały! 
Jest pięknym, 
dużym psem. 
Rozpiera go 
młodzieńcza, 
pozytywna 
energia i bar-
dzo kocha ludzi. Szuka równie cudow-
nych, aktywnych opiekunów, którzy 
dadzą mu dom i już nigdy go nie porzu-
cą. Nr 107/18 

Franka, zwykła 
sunia, a przez 
to niezwykła, 
weteranka, 
w schronisku 
od zawsze. 
Nienarzuca-
jąca się, ła-
godna, trochę 
wycofana. Nie 
wykazuje cienia agresji. Potrzebuje mą-
drego opiekuna, który zrekompensuje 
jej lata samotności. Jest cierpliwa, już 
tyle lat czeka... i nadal nie traci nadziei! 
Nr 61/15

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

Pies to z natury wilk 

Wilk jest  
przodkiem psa
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Zakręt był eko!
Eko Piknik to doroczna impreza ple-
nerowa, którą organizujemy po to, by 
podziękować mieszkańcom za udział 
w akcji „Czyste sołectwo – moja wizy-
tówka”. Na naszym pikniku 9 czerwca 
bawiły się całe rodziny. W tym roku wio-
sną wspólnie zebraliśmy ponad 40 ton 
śmieci. 

Jak co roku, w czasie pikniku zbieraliśmy 
elektrośmieci, które można było wymie-
nić na rośliny do zasadzenia w  ogro-
dzie. Tegoroczna impreza poświęcona 
była pszczołom. Nasza gmina włączyła 
się w  inicjatywę „Manifest Gmin Przy-
jaznym Pszczołom”. Zorganizowaliśmy 
konkurs na najładniejszy dom dla zapy-
laczy. Prace laureatów można było oglą-
dać w czasie pikniku. Dzięki tej akcji na 
prywatnych posesjach w wielu miejscach 
stanęły w  tym roku domki dla pszczół 

i innych owadów zapylających. To ważne, 
bo pszczoły mają coraz trudniejsze wa-
runki do życia, a bez pszczół coraz trud-
niej będzie żyć nam – ludziom. 

Eko Piknik to także dobra zabawa. Tego 
dnia mogliśmy podziwiać „Teatr na balet-
kach”, występ dzieci w spektaklu „Wielki 
Festiwal”. Wystąpił także dla nas zespół 
muzyczny KOSMOKWAKI i Red Queen. 
Bajkowy koncert Magdy WASYLIK ocza-
rował wszystkich. 

To był czwarty Eko Piknik organizowany 
w naszej gminie. W czasie wszystkich do-
tychczasowych akcji „Czyste sołectwo– 
moja wizytówka” zebraliśmy blisko 80 
ton śmieci. Co roku w akcję włącza się 
większa liczba mieszkańców i  instytu-
cji. Jej efekty widać gołym okiem. W la-
sach i przy drogach w naszej okolicy jest 

coraz mniej śmieci. Jeszcze kilka lat temu 
dzikie wysypiska spotkać można było na 
każdym kroku. Dziś nadal się zdarzają, 
ale nasi mieszkańcy wiedzą już, jak w ta-
kich sytuacjach reagować. W  urzędzie 
gminy działa specjalny telefon interwen-
cyjny 22 512 58 25, pod którym można 
zgłaszać takie przypadki. Nasi urzędnicy 
w porozumieniu z Zakładem Gospodarki 
Komunalnej i firmą Lekaro, która wywo-
zi śmieci z terenu naszej gminy, spraw-
nie takie wysypiska likwidują. 

Takie imprezy jak ta pokazują, że 
z przyjemnością włączacie się Państwo 
w  proekologiczne inicjatywy. A  nasza 
świadomość środowiska naturalnego 
z roku na rok rośnie! Dziękujemy! 

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

Tegoroczne wydarze‑
nie poświęcone było 

pszczołom

Fo
t. 

P.
 W

it
an

26 Środowisko  | biuletyn samorządowy | czerwiec/lipiec 2018



 ZADANIA OGÓLNOGMINNE

25 Budowa i modernizacja peronów 
i wiat przystankowych

25 Remonty dróg Gminy Wiązowna

25

Wybierzmy rower – Partnerstwo 
dla rozwoju komunikacji nisko-
emisyjnej WOF – pomoc rzeczowa 
dla województwa (Emów, Wiązow-
na Gminna, Stefanówka, Boryszew, 
Duchnów)

50

Systemowa modernizacja obiektów 
gminnych przy wykorzystaniu odna-
wialnych źródeł energii w formule 
partnerstwa publiczno – prywatne-
go w Gminie Wiązowna (Glinian-
ka, Wiązowna Gminna, Wola Ducka, 
Zakręt)

25

Rozwój systemu dróg rowerowych 
w Gminie Wiązowna (Glinianka, Li-
powo, Malcanów, Dziechciniec, Pęc-
lin, Wiązowna Kościelna, Duchnów, 
Wiązowna Gminna)

75
Opracowanie koncepcji rozbudo-
wy sieci kanalizacji sanitarnej (Dzie-
chciniec, Pęclin, Malcanów, Lipowo, 
Kopki)

100
Termomodernizacja budynku szko-
ły w Wiązownie przy ul. Kościelnej 
20 oraz budynku szkoły w Gliniance 
przy ul. Napoleońskiej 53

25 Przebudowa przepustu pod  
ul. Leśną

25 Gminne Centrum Kultury – zadanie 1 
– termomodernizacja i rozbudowa 

50 Budowa targowiska w gminie 
Wiązowna

25
Budowa oświetlenia przejścia dla 
pieszych w ul. Mickiewicza przy 
świetlicy wiejskiej oraz ul. Wiązow-
skiej w Emowie

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

LEGENDA:

0   Opracowanie założeń 

25   Faza projektowa/przygotowawcza

50   Kontynuacja/lub/procedura wyło-
nienia wykonawcy

75   Realizacja zadania/lub/pozwolenia 
na budowę

100   Zadanie zakończono

Serwis dla przedsię‑
biorcy: BIZNES.GOV.PL 
Prowadzisz od niedawna lub planujesz 
rozpocząć własną działalność gospo-
darczą? Znalazłeś już pierwszych klien-
tów i zastanawiasz się, co dalej?  

Jako przedsiębiorca będziesz odpowie-
dzialny za wiele spraw z  tym związa-
nych, m.in. rozliczanie z ZUS i Urzędem 
Skarbowym, kwestie związane z zatrud-
nianiem pracowników, relacje z klienta-
mi, załatwianiem spraw w urzędzie. Jeśli 

ponadto chciałbyś dowiedzieć się, jak 
przygotować się do założenia i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, gdzie 
znaleźć środki na start i rozwój firmy, jak 
zamknąć, sprzedać lub zawiesić firmę, 
te i wiele innych przydatnych informa-
cji znajdziesz na stronie: WWW.BIZNES.
GOV.PL. Serwis ten jest źródłem infor-
macji dotyczących najczęstszych sytu-
acji życiowych, które mogą zdarzyć się 
w trakcie prowadzenia firmy. 

Anna Sawińska  
a.sawinska@wiazowna.pl

Niezależnie od tego, w  jakiej formie 
przedsiębiorca prowadzi swoją dzia-
łalność, może zarejestrować się jako 
podatnik podatku od towarów i usług 
(VAT). Gdy staje się podatnikiem VAT, 
to najpóźniej w dniu poprzedzającym 
dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów 
lub świadczenia usług objętych VAT po-
winien we właściwym Urzędzie Skarbo-
wym złożyć druk zgłoszeniowy VAT -R. 

Już niedługo, za sprawą zmian prze-
pisów związanych z wejściem w życie 
Konstytucji przedsiębiorca nie będzie 

musiał odwiedzać urzędu skarbowego, 
żeby zarejestrować się jako podatnik 
VAT. Osoba fizyczna prowadząca jedno-
osobową działalność gospodarczą za-
rejestrowaną w  Centralnej Ewidencji 
i  Informacji o  Działalności Gospodar-
czej (CEIDG), będzie miała możliwość 
złożenia VAT -R na miejscu w urzędzie 
gminy, dołączając go jako załącznik 
razem z wnioskiem o wpis oraz zmia-
nę swojego wpisu w CEIDG. Przedsię-
biorca będzie mógł zrobić to również 
samodzielnie, przesyłając wymagane 
dokumenty elektronicznie, podpisując 
wniosek profilem zaufanym (ePUAP). 
Przypominamy, że rejestracja przedsię-
biorcy dla celów VAT jest bezpłatna. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl 

Przedsiębiorcy, obok 
samorządów, są naj-
większymi benefi-
cjentami funduszy 
unijnych. W  sumie 
na rozwój przed-
siębiorstw do 2020 

roku zostanie przeznaczonych 20 mld 
euro. Na największe wsparcie mogą liczyć 
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.  

Dotacje dla nich zostały przewidziane 
przede wszystkim w Programach Regio-
nalnych poszczególnych województw, ale 
też z Programu Inteligentny Rozwój oraz 
Polska Wschodnia. Największe szanse 
na dotacje mają inwestycje realizowane 
w obszarach: projekty badawcze i wdra-
żanie innowacji, rozwój działalności firmy, 

informatyzacja, rozwiązania ekologiczne, 
działalność za granicą oraz szkolenia. 
Dostępne konkursy dla firm znajdują się 
na stronie internetowej w „Wyszukiwar-
ce Dotacji” (www.funduszeeuropejskie.
gov.pl/wyszukiwarka). Informacje można 
uzyskać także kontaktując się z Punktem 
Informacyjnym Funduszy Europejskich. 
Dane teleadresowe punktów znajdują 
się pod adresem: www.funduszeeuro-
pejskie.gov.pl/punkty. Polecamy również 
udział w bezpłatnych spotkaniach infor-
macyjnych, które organizują punkty in-
formacyjne oraz instytucje wdrażające 
środki unijne w całej Polsce. Centralny 
Punkt Informacyjny Funduszy Europej-
skich ul. Żurawia 3, tel. 22 626 06 32. 

Anna Sawińska 
a.sawinska@wiazowna.pl

Wsparcie dla mikro, małych 
lub średnich przedsiębiorców 

VAT ‑R będzie można 
złożyć z wnioskiem  
do CEIDG
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SP w Wiązownie  
W  nowym skrzydle SP w  Wiązownie 
trwają prace wykończeniowe wewnątrz 
obiektu: posadzkowe w  sanitariatach 
i  klatce schodowej, zabudowa sufitów 
podwieszonych, przygotowania do ma-
lowania ścian. Prace elewacyjne zosta-
ły zakończone. Wykonawca przystąpił do 
budowy parkingów oraz ciągów jezdnych 
wokół nowej części szkoły. Prace reali-
zowane są zgodnie z harmonogramem.  

Przedszkole i świetlica w Woli Duckiej 
Trwają prace elewacyjne. Wykonawca za-
kończył montaż instalacji elektrycznych 
oraz centralnego ogrzewania. Trwają 
również prace związane z wykonaniem 
konstrukcji dachowej pod pokrycie. Wy-
konane są podłoża pod posadzki na 
parterze. Będą wykonywane przyłącza: 

wodociągowe, kanalizacyjne ze zbiorni-
kiem szamba oraz energetyczne. 

SP Zakręt 
Na nowym skrzydle prace elewacyjne 
niebawem zostaną zakończone. Pozo-
staje do wykonania elewacja od strony 
zachodniej na nowej części szkoły. We-
wnątrz realizowane są roboty wykoń-
czeniowe, tj. przygotowanie ścian pod 
malowanie. W starej części kończona jest 
wentylacja mechaniczna i adaptacja nie-
których pomieszczeń na inne cele. 

SP w Gliniance  
(byłe gimnazjum) 
Prace związane z  adaptacją poddasza 
w obiekcie dobiegają końca. Do wykona-
nia pozostały prace posadzkowe. Trwa-
ją prace na klatce schodowej w zakresie 

dostosowania do wymogów przeciw-
pożarowych oraz dodatkowego wyjścia 
ewakuacyjnego na zewnątrz. W najbliż-
szym czasie wykonawca przystąpi do re-
alizacji robót drogowych.  

SP w Gliniance 
W  starej części szkoły realizowane są 
roboty modernizacyjne: tynkarskie, pod-
posadzkowe, instalacji wentylacji me-
chanicznej. W  nowym skrzydle oprócz 
prac instalacyjnych trwa zabudowa ścian 
działowych i przygotowanie do malowa-
nia, wykonane zostały podkłady podpo-
sadzkowe. Prace elewacyjne na zewnątrz 
w całym obiekcie są na ukończeniu. Wy-
konawca ma przystąpić do prac odwod-
nieniowych dachu. 

Ewelina Kowalska 
e.kowalska@wiazowna.pl

Modernizacja szkół w gminie 
– to już ostatni etap

Prace na ukończeniu

We wrześniu tego roku dzieci ze wszystkich szkół w naszej gminie rozpoczną naukę w zmodernizo-
wanych, powiększonych szkołach. Remonty wkrótce się zakończą. Cały projekt wart jest 70 mln zł. To 
największa tego typu inwestycja w historii naszej gminy i jedna z największych w naszym wojewódz-
twie. Co teraz dzieje się na placach budowy?
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Sukces przedszkolaka 

Uczniowie z klas I – III i dzieci z oddzia-
łów przedszkolnych naszej szkoły wzię-
ły udział w VIII Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym pod hasłem „Bezpiecznie 
na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” 
organizowanym przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. Laureatem 
konkursu w  kategorii wiekowej klas 0 
– III została absolwentka szkoły podsta-
wowej w Gliniance z oddziału przedszkol-
nego 0B – Alicja PAWLICKA, zajmując II 
miejsce. Alicja otrzymała nagrodę rzeczo-
wą i dyplom. Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów. Jadwiga Książek 

Erasmus +: Zagraniczni goście 
w Zakręcie  

Szkoła w  Zakręcie była gospodarzem 
wizyty w  ramach Projektu Erasmus + 
„Let’s play outdoor games!” Do Zakrę-
tu przyjechali goście z  Wielkiej Bryta-
nii, Włoch, Grecji, Finlandii, Portugalii 
i  Turcji. W  trakcie pięciodniowej wizy-
ty na uczestników czekało wiele atrak-
cji. Mieli okazję poznać polską kulturę, 
tradycje oraz słynną polską gościnność.  
Magdalena Sadkowska 

300 zł na wyprawkę 

Od tego roku rodzice mogą otrzymać 
świadczenie „Dobry Start”. 300 zł na 
wyprawkę można odebrać przed roz-
poczęciem roku szkolnego. Świadcze-
nie będzie przyznawane bez względu 
na dochód. Wnioski w sprawie ustalenia 

prawa do świadczenia „Dobry Start” 300 
zł dla ucznia można składać od 1 lipca 
online przez stronę Ministerstwa Rodziny 
empatia.mrpips.gov.pl oraz przez banko-
wość elektroniczną, a od 1 sierpnia dro-
gą tradycyjną (papierową) w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązow-
nie, Radiówek 25. Redakcja 

Gimnazjaliści z Zakrętu asami  
wiedzy o samorządzie!  

29 maja w Powiatowym Młodzieżowym 
Domu Kultury w Otwocku odbył się VI 
Powiatowy Turniej Wiedzy o Samorzą-
dzie. Konkurs ten miał na celu sprawdze-
nie wiedzy uczniów gimnazjum z zakresu 
funkcjonowania wszystkich szczebli sa-
morządu terytorialnego. Do niezwykle 
trudnych zmagań przystąpiło 11 dru-
żyn z całego powiatu. Drużyna z Zakrętu 
w składzie: Krzysztof BARCICKI, Dominik 
PAWLAK i Wiktor WOROTNIK od same-
go początku szła jak burza, po najlepiej 
rozwiązanym teście wiedzy, chłopcy bez-
błędnie odpowiedzieli na wszystkie py-
tania. Nie musieli nawet posiłkować się 
wiedzą eksperta. Ostatnim etapem zma-
gań było zadanie, polegające na wcie-
leniu się w  rolę kandydata na wójta, 
z niego również uczniowie wyszli obron-
ną ręką. W ten sposób zajęli I miejsce. 
Natalia Maciak 

Mistrzowie ortografii 

Na początku czerwca do szkoły w Mal-
canowie po raz trzeci przybyli ucznio-
wie klas drugich i  trzecich ze szkół 

podstawowych naszej gminy. Przepro-
wadzono konkurs propagujący zasady 
poprawnej polszczyzny oraz idei spraw-
nego posługiwania się ortografią. Wszy-
scy uczestnicy zmagań ortograficznych 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
„magiczne” długopisy, dzięki którym 
trudny tekst dyktanda łatwiej było na-
pisać. Komisja konkursowa, wnikliwie 
sprawdziła teksty dyktand i  wyłoniła 
laureatów Gminnego Konkursu „Mistrz 
Ortografii” Malcanów 2018. W katego-
rii klas drugich: I m. Eliza G. SP Zakręt, II 
m. Sonia F. SP Malcanów, III m. Monika 
S. SP Malcanów i Michalina K. SP Zakręt. 
W kategorii klas trzecich: I m. Mateusz 
M. SP Glinianka, II m. Natalia S. i Zuzan-
na Z. SP Wiązowna, III m. Iga H. i Jakub R. 
SP Glinianka oraz Aleksander M. SP Wią-
zowna. Wyróżnienie: Anna B. SP Zakręt. 
Renata Koziarska 

Bajkowy pokaz baniek mydlanych

Przedszkolaki z  Zakrętu uczestniczy-
ły w  wyjątkowym pokazie baniek my-
dlanych. Pokaz odbył się przy muzyce, 
integrował wszystkie zmysły. Pokazy-
wał jak magicznym wytworem jest bań-
ka. W programie można było zobaczyć: 
dzieci w bańce i w tęczy z bańki, bańki 
dymne i ogniowe (całkowicie bezpiecz-
ne), klejenie baniek – bańkowe stwory, 
tresura baniek, specjalne rekwizyty do 
pokazów chmury baniek, dzieci w chmu-
rze baniek. Dzieci bawiły się wspaniale. 
Agnieszka Zawadka

Poznaliśmy się wzajemnie

Na dobry początek roku

Pokonali 11 drużyn

Sukces na całą Polskę

Ortografia nam niestraszna

Takich baniek jeszcze nie widzieliśmy 
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Fot. Biuro Kultury i Promocji Starostwa 
Powiatowego w Otwocku
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GKTS Wiązowna wygrał II ligę woje-
wództw Mazowsza, Warmii i  Mazur. 
W decydującym pojedynku wygraliśmy 
z drużyną z Gąbina 7:3. Dzięki temu mo-
gliśmy rozegrać mecz rewanżowy w ba-
rażach o awans do I ligi mężczyzn tenisa 
stołowego.  

Pojedynek z KS Ogniwo Chełm zakończył 
się wynikiem 7:3 dla nas. W całym se-
zonie nie przegraliśmy żadnego meczu 
w lidze ani w barażach o I ligę. W pierw-
szym meczu wygraliśmy we własnej hali 
z zespołem z Lubelszczyzny 7:3. W skład 
zwycięskiej drużyny wchodzili: Kamil SI-
TEK – kapitan, Michał MURAWSKI, Ma-
ciek CHOJNICKI, Mateusz STAWIKOWSKI 
i Tomek GRZYBOWSKI – zawodnik i tre-
ner. W I lidze czekają nas wyjazdy m.in. 
do: Lęborka, Gorzowa Wielkopolskiego, 
Zielonej Góry. Dziękujemy wszystkim ki-
bicom za gorący doping i wiarę w nasz 
sukces.  

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl 

I liga  
wita GKTS  
Wiązowna!

Szkoła Podstawowa w Gliniance była go-
spodarzem III Gminnej Spartakiady klas 
I-III. Reprezentanci szkół naszej gminy 
zmierzyli się w 6 konkurencjach sporto-
wych: sztafety, pchnięcie piłką lekarską, 
skok w dal i slalomy.  

Wszystkie konkurencje odbyły się pod 
czujnym okiem sędziów, którzy czuwa-
li nad przestrzeganiem zasad fair play. 
I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. 

Cypriana Ka-
mila Norwida 
w Zakręcie, II 
– Szkoła Pod- 
stawowa im. 
Wincentego 
Witosa w Gli- 

niance, III – Szkoła Podstawowa w Mal-
canowie. Na IV miejscu uplasowała się 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterskich 
Lotników Polskich w Wiązownie. Zawod-
nikom serdecznie gratulujemy osiągnię-
tych sukcesów. Uczestnictwo w imprezie 
sportowej dało dzieciom możliwość ak-
tywnego spędzenia czasu i rozwijania pa-
sji sportowych. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl 

III Spartakiada 
Gminna  

Młodzi  
sportowcy

Zwycięska  
drużyna
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Medale dla najlepszych
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Mistrzynie z Glinianki w piłce nożnej  

Mistrzostwo Powiatu to ogromny sukces 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Glinian-
ce. Dziewczyny musiały w  eliminacjach 
pokonać zespół z Osiecka, a potem w fi-
nale zmierzyć się ze szkołami z Celestyno-
wa oraz z Otwocka (Szkołą Podstawową 
nr 3 oraz nr 4). W finale były bezkonku-
rencyjne i z kompletem punktów sięgnęły 
po złoto. Zespół z Glinianki reprezentował 
Powiat Otwocki na zawodach wojewódz-
kich. Prawie wszystkie zawodniczki grają 
w piłkarskich klubach sportowych i  jest 
to duży sukces ich trenerów oraz ogrom-
na satysfakcja dla dziewczyn. Dziewczęta 
grały w składzie: Natalia SZOSTAK, Wero-
nika WOJTASIK, Julia JARZĘBSKA, Maria 
MUSZYŃSKA, Kinga KONOWROCKA, Ka-
rolina KONOWROCKA, Łucja GRODZICKA.  
Wojciech Doman 

Dwa medale dla Klaudii  

W  Izmirze (Turcja) odbyły się Młodzie-
żowe Mistrzostwa Świata w warcabach 
klasycznych. Do Młodzieżowej Kadry Na-
rodowej powołanych zostało kilkunastu 
zawodników z  całej Polski, wśród nich 
warcabistka z Wiązowny, uczennica 2 kla-
sy naszego gimnazjum – Klaudia ADAM-
CZYK. Młodzież rywalizowała w  trzech 
turniejach: na czas długi, w grze aktywnej 
oraz w grze błyskawicznej. Rywalizacja 
nie była łatwa, więc tym bardziej cieszą 
nas uzyskane wyniki i podwójne podium: 
III miejsce i brązowy medal w grze długiej 
oraz III miejsce i brązowy medal w grze 
błyskawicznej. W turnieju warcabów ak-
tywnych Klaudia ukończyła rywalizację na 
IV miejscu. Monika Adamczyk 

XII Regionalny Finał Czwartków 
Lekkoatletycznych  

Zawody odbyły się na początku czerw-
ca. Jak co roku wzięło w nich udział około 
200 dzieci, w tym prawie 100 dzieci z na-
szej gminy. Dzieci miały możliwość startów 
w nowo wybudowanym obiekcie sporto-
wym w Mińsku Mazowieckim. Młodzi spor-
towcy z roczników 2005-2007 rywalizowali 
na bieżni, skoczniach i rzutni. Wśród dziew-
cząt najwyższy wynik (691 pkt) wywalczyła 
reprezentantka UKS Smoki – Helena BO-
GUCKA. Klasyfikację generalną wygrali re-
prezentanci UKS Smoki z Glinianki z 30 
medalami na koncie, na drugim miejscu 
sklasyfikowano reprezentantów Szkoły 
Podstawowej w Wiązownie z 13 medalami.  
Krzysztof Ślusarczyk

Sukcesy UKS Orłów Zakręt!

UKS Orły Zakręt 9 czerwca gościł w  Ży-
rardowie, gdzie odbył się ostatni – szósty 
turniej III sezonu Dziecięcej Ligi Grapplin-
gowej. Był to turniej o randze Mistrzostw 
Polski. Reprezentacja Orłów liczyła dziesię-
cioro zawodników, którzy przygotowywali 
się do turnieju pod okiem trenera – Artu-
ra MROCZKA. Lista medalistów: Maja SA-
LAMON i Kacper MAJSZCZYK - złoty medal, 
Martyna DĄBROWSKA, Jakub KĘPKA, Anto-
ni ŁABĘDŹ, Antoni ROGOWSKI, Jan ROMA-
NOWSKI, Małgorzata SALAMON i Cezary 
ŻELAZOWSKI – srebrny medal, Sylwia WELC 
– brązowy medal.  W klasyfikacji general-
nej, po sześciu turniejach III sezonu Dziecię-
cej Ligi Grapplingowej, na 20 klubów z całej 
Polski biorących udział w rozgrywkach, UKS 

Orły Zakręt wywalczyły drugie miejsce ex 
aequo z Kataną Szczytno. Artur Mroczek 

Mamy Wicemistrza Mazowsza 
w Szachach 

Podczas Mistrzostw Mazowsza Juniorów 
w Szachach Klasycznych mieszkaniec na-
szej gminy Przemek LASZCZAK wywalczył 
srebrny medal i zarazem tytuł wicemistrza 
Mazowsza w Szachach Klasycznych w ka-
tegorii chłopców do lat 18. Ten prestiżowy 
turniej został rozegrany systemem koło-
wym na dystansie 7 rund. Wzięło w nich 
udział wielu szachistów i szachistek Woje-
wództwa Mazowieckiego, legitymujących 
się wielokrotnym udziałem w finałach Mi-
strzostw Polski Juniorów. Redakcja 

Sukcesy lekkoatletów ze szkoły 
w Wiązownie  

Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Wią-
zownie w  składzie: Olga SAWIŃSKA, 
Bartłomiej KĘPIŃSKI wzięli udział w Mi-
strzostwach Rejonu w Lekkoatletyce, któ-
re odbyły się w Piasecznie. Prawo startu 
w mistrzostwach mieli mistrzowie i wice-
mistrzowie powiatów. Uczniowie wykazali 
się wielkim hartem ducha, dużym zaanga-
żowaniem w rywalizację i wywalczyli kolej-
ne medale: Olga – 1 miejsce w pchnięciu 
kulą – 10,47 m, a  Bartek – 2 miejsce 
w biegu na 100 m – 12.33 sek. Dodatko-
wo każde z nich poprawiło swoje rezulta-
ty z Mistrzostw Powiatu. Na Mistrzostwach 
Województwa w  Płocku Bartek zajął  
6 miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. Małgorzata Kamińska 

Brawa dla naszych piłkarek

Szachowe zmagania

Młodzi lekkoatleci
Klaudia ukończyła turniej na 3 miejscu Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy

Na kolejną edycję glinieckich czwartków  
zapraszamy we wrześniu
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Joanna Janisz  
„Duchnów: dziedzictwo 
i współczesność” 

Książka zawiera pró-
bę historycznej analizy 
przemian zachodzących 
w  dobrach duchnow-
skich, głównie na prze-
strzeni dwóch ostatnich 
stuleci. Jest też obiek-
tywnym przewodnikiem 
po współczesnym sołec-
twie, ukazującym pięk-
no miejscowej przyrody 

i wpisane w krajobraz artefakty, a nie-
kiedy już tylko skromne po nich ślady, te 
materialne jak i duchowe. Te ostatnie to 
wspomnienia najstarszych mieszkańców.  

Książka dostępna  
w filii biblioteki w Duchnowie

Dorota Maria Kozielska 
„Malcanów: wieś w gminie 
Wiązowna 1814-2014” 

Dzieje powstałej w XIX wieku mazowiec-
kiej wsi Malcanów ujęte w  formie ga-
węd krajoznawczych. Z tym, że opartych 
na zachowanych materiałach archiwal-
nych, literaturze i notatkach prasowych. 
Są tu wiadomości z  różnych dziedzin: 
archeologii, historii, geografii, biolo-
gii, etnografii, statysty-
ki, ekonomii. Ponadto 
wzbogaconych o wspo-
mnienia mieszkańców 
i unikatową ikonografię 
pochodzącą z  rodzin-
nych albumów. 

Książka dostępna  
w filii biblioteki 
w Gliniance 

Dorota Maria Kozielska 
„Gmina Wiązowna: leksykon 
krajoznawczy” 

Książka – kompendium 
wiedzy o gminie Wią-
zowna, jej historii, tra-
dycji i ludziach, którzy 
ją tworzą. Przeznaczo- 
na dla wszystkich, któ-
rzy chcą wiedzieć wię-

cej o miejscach 
i sprawach nam 
bliskich: o miej-
scowośc iach 
tworzących gminę, o ruchach spo-
łecznych i oddolnych inicjatywach 
budujących jej historię.  

Książka dostępna  
w bibliotece  
w Wiązownie 

II Piknik Czytelniczy z Biblioteką i Przy-
jaciółmi był okazją do promocji książek 
i czytelnictwa wśród całych rodzin, in-
tegracji międzypokoleniowej, a  także 
promocji biblioteki. Bo czytanie to na-
prawdę fajna zabawa, a moc wyobraźni 
i potęgę słowa można odkryć w każdej 
nowej lekturze, po którą sięgniemy. 

Wydarzenie było nie tylko ucztą dla 
ducha, ale również dla ciała. Była ka-
wiarenka prowadzona przez seniorów 
z  Dziennego Domu „Senior – WIGOR” 
oraz wolontariuszy z  Centrum Wolon-
tariatu z  Radiówka. Przepyszne domo-
we ciasta zapewniła nasza lokalna firma 
„Poczta tortowa” oraz cukiernia „Sosen-
ka” z Otwocka. Były też wspaniałe, włas- 
noręczne wypieki seniorów. 

Piknik rozpoczęliśmy od spotkania autor-
skiego z Ewą CHOTOMSKĄ – autorką ksią-
żek dla dzieci, tekstów piosenek „Mydło 
lubi zabawę”, „Moja fantazja”. W trakcie 
spotkania autorka bawiła się z dziećmi 
w rymy, zadawała zagadki, a prawidło-
we odpowiedzi nagradzała cukierkami. 
Nie zabrało także wspólnego śpiewania 
piosenek Fasolek i  zabaw tanecznych. 
„Ciotka Klotka” oczarowała dzieci swoją 

osobowością i pięknym kolorowym stro-
jem. Po spotkaniu ustawiła się kolejka 
po książki z dedykacją. Było wspólne czy-
tanie bajki „Kot w butach”. Takimi dzia-
łaniami pragniemy potwierdzić tezę, że 
czytanie łączy pokolenia. Odbyło się także 
wręczenie nagród w Gminnym Konkursie 
Plastycznym „Moja ulubiona postać hi-
storyczna”. Na konkurs wpłynęło 59 prac.  
 
Laureaci: 
kategoria 4-6 lat – Tadeusz SŁYSZKO 
(I  miejsce), Oskar JURKOWSKI (II miej-
sce), Pola FRYSZKOWSKA (III miejsce, 
Lena Bieńkowska (wyróżnienie); ka-
tegoria 7-8 lat – Aleksander RASPO-
PIN (I miejsce), Katarzyna BOBROWSKA   
(II miejsce), Sonia FRYSZKOWSKA   
(III miejsce); kategoria 9-12 lat Magdalena 

KOCZOROWSKA-SZLASSA (I miejsce), Ja-
kub STRZAŁKOWSKI (II miejsce), Krystian 
WRÓBEL (III miejsce), Amelia MAKU-
LEC (wyróżnienie); kategoria 13-15 lat 
– Martyna KOPKA (I miejsce), Julia WOJ-
CIECHOWSKA (II miejsce), Wojciech 
DZIEWULSKI (III miejsce), Jan ŁABĘDŹ 
(wyróżnienie). 
Na zakończenie czytelniczego popołudnia 
niezapomniane wrażenia i dawkę humo-
ru zapewnił Artur DĄBROWSKI prezentu-
jąc aktywne show zabierając wszystkich 
w zachwycającą podróż do krainy magii 
i kolorów. Bańki mydlane chyba u każ-
dego wywołały na twarzach niezliczo-
ne uśmiechy. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy aktywnie włączyli się 
w organizację za wsparcie tego piękne-
go wydarzenia, którego główną bohater-
ką była książka. 

Marzena Kopka 
kontakt@bibliotekawiazowna.pl

Bibliotekarze polecają

Na pikniku było 
mnóstwo atrakcji dla 
każdego

Piknik z książkami 
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Po wielkich wydarzeniach plenerowych, 
przed oficjalnym rozpoczęciem wakacji, 
w Gminnym Ośrodku Kultury, spotka-
ły się wszystkie sekcje, aby podsumo-
wać rok intensywnej pracy artystycznej. 
Odbyły się koncerty, spektakle, ogniska 
oraz liczne spotkania integracyjne.  

Każda grupa pod opieką instruktora po-
kazała nad czym pracowała przez cały 
rok. Instrumentaliści oraz wokaliści pre-
zentowali różnorodne brzmienia na wią-
zowskiej scenie, Chór Mienia River oraz 
wszystkie sekcje teatralne dziecięce oraz 

młodzieżowe prezentowały się w Domu 
Kultury w Woli Karczewskiej. Wiązow-
ski Teatr Muzyczny rozrósł się ogrom-
nie, obecnie oprócz grup dorosłych 
i  senioralnych działają aż trzy grupy 
dziecięco-młodzieżowe.  

Na początku czerwca miały miejsce dwie 
premiery. Po raz pierwszy zobaczyliśmy 
spektakl „Świniopas” (reż. Bożena BANA-
SZEK, Małgorzata KOCZYK) oraz „Wielki 
Festiwal” (reż. Agata BOBROWSKA, Da-
ria LELEŃ). Warto dodać, że 8 czerwca 
dziecięca grupa Wiązowskiego Teatru 

Muzycznego wzięła udział w  półfina-
łach 18. Festiwalu Teatrów Amatorskich 
w Łochowie dla dzieci i młodzieży. Nasze 
dzieciaki dały z siebie wszystko i dum-
nie reprezentowały naszą gminę przed-
stawianiem „Wielki Festiwal” autorstwa 
Jerzego DĄBROWSKIEGO – zajęli III miej-
sce! Kolejna premiera już we wrześniu 
– tym razem przeniesiemy się w świat 
Muminków. Fragmenty tego urocze-
go musicalu zgromadzeni mogli podzi-
wiać przedpremierowo w Domu Kultury 
w Woli Karczewskiej. Był tort, wielki bal 
aktorów i  zabawa do późnych godzin 
wieczornych.  

Sekcja fotograficzna integrowała się przy 
ognisku, zorganizowanym dzięki uprzej-
mości OSP Wiązowna na placu, nad uro-
kliwą Mienią. Obiecali przywieźć cały 
plecak nowych fotografii z zaplanowa-
nych wyjazdów wakacyjnych. Największą 
niespodzianką spotkania był niezwykły 
gest sekcji fotograficznej. Kilka miesię-
cy wcześniej jeden z  członków sekcji 
stracił swój aparat, wykonując zdjęcia 
nad rzeką. Niestety, sprzęt wylądował 
w Świdrze. Zaradna sekcja fotograficz-
na dzięki wspólnym działaniom zdobyła 
nowy aparat dla młodego siedmioletnie-
go fotografa!  

Wszystkim podopiecznym oraz odwie-
dzającym Gminny Ośrodek Kultury ży-
czymy udanych wakacji, niech ten czas 
stanie się inspiracją dla artystycznej 
twórczości. 

Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

Artystyczne 
podsumowanie roku

Na malcanowskim placu przy remizie,  
23 czerwca obchodziliśmy wielkie, stra-
żackie święto. 90 urodziny Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Były liczne podziękowa-
nia, wręczenie odznaczeń i medali, a tak-
że tort i huczna zabawa.

Uroczystości przewodniczył druh Arka-
diusz PIWOWARCZYK. Oprawę muzyczną 
zapewniła Orkiestra Dęta OSP Karczew 
pod batutą Zbigniewa CHODAKA. Na uro-
dziny przybyły poczty sztandarowe i flago-
we zaprzyjaźnionych jednostek. W intencji 
strażaków została odprawiona polo-
wa msza święta przez księdza Edwarda 

KOWARĘ z Parafii Św. Wojciecha w Wią-
zownie. Gospodarzami uroczystości byli 
Prezes Zarządu Gminnego OSP Wójt Gmi-
ny Wiązowna druh Janusz BUDNY i Prezes 
OSP Malcanów Stanisław BOGUCKI.  
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył OSP 
Malcanów złotym medalem za wieloletnią 
ofiarną działalność w ochronie przeciwpo-
żarowej dla dobra społeczeństwa. 
Uczniowie ze szkoły w Malcanowie wraz 
z  harcerzami i  zuchami przygotowa-
li specjalne przedstawienie na tę okazję. 
Strażacy pomyśleli o  najmłodszych, na 
których czekały dmuchańce. Każdy mógł 

spróbować urodzinowego tortu i  wziąć 
udział w  strażackiej zabawie, która po-
trwała do wieczora. Dla strażaków i  ich 
gości wystąpili: zespół Masters, Enjoy 
i Skolim. Na 40 stronie możemy obejrzeć 
fotorelację z tego wydarzenia. Więcej na 
ten temat przeczytają Państwo na tuwia-
zowna.pl. Dziękujemy wszystkim straża-
kom za to, że wytrwale i ofiarnie chcą nam 
pomagać i służyć! Sto lat i jeszcze więcej! 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

90‑lecie Ochotniczej Straży  
Pożarnej w Malcanowie

Koncert 
Instrumentalistów
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Zagrali dla nas Świdermajer Orkiestra, 
Future Folk i  Maleo Reggae Rockers. 
Swoją twórczość zaprezentował Chór 
Mienia River oraz młodzi podopieczni 
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązow-
nie. Program wzbogaciły widowiska 
rozrywkowo – kabaretowe (Kabaret 
Czwarta Fala), taneczne oraz cyrkowe. 
Finałem pikniku była zabawa tanecz-
na prowadzona przez DJ Brothers. Tak 
się bawiliśmy w  czasie tegorocznego 
WiązLove! 

Na zamkniętym odcinku ulicy Kościel-
nej, zamienionym w  wiązowski dep-
tak od wczesnych godzin południowych 
gromadziły się tłumy. Ręcznie wykona-
na biżuteria, maskotki, zabawki, torebki, 
drobiazgi z filcu, wyroby z drewna, ma-
lowane szkło, świece woskowe. Produkty 
pszczelego pochodzenia, piwa regional-
ne, miody pitne to tylko wybrane z atrak-
cji jarmarku. Na stoisku Dziennego Domu 
„Senior -Wigor” trwał Festiwal Pierogów. 
Więcej na str. 23. 

Wydarzeniem towarzyszącym był III 
Wiązowski Jarmark Artystów Rękodziel-
ników i Zdrowej Żywności oraz Jarmark 
Produktów Tradycyjnych i Regionalnych 
„Sójka Bezpiórka”, organizowany przez 
Stowarzyszenie Więzy, przy współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wią-
zownie. Nie mogło tu zabraknąć produktu 

z naszego regionu jakim jest „Sójka gli-
niecka”. Specjał ten oferowali członko-
wie Stowarzyszenia miłośników tradycji 
i  kultury ludowej „Wawrzynioki” oraz 
mieszkanka Rzakty Kazimiera SZCZĘSNA. 
Kolejna okazja, by posmakować tę tra-
dycyjną bułeczkę z kapustą, pojawi się 
zapewne podczas Dożynek Diecezjalno- 

-Gminnych, które w tym roku będą orga-
nizowane 26 sierpnia w Gliniance – już 
dziś zapraszamy! 

W jarmarku wzięli udział także nasi przy-
jaciele ze Stowarzyszenia Miłośników 
Skubianki, których pamiętamy z wystę-
pu „PRL -u wspomnień czar”. Przyjechali 
do nas, aby przekazać nam swoją miłość 
do kuchni gruzińskiej, częstowali wspa-
niałą lemoniadą arbuzową, ale tym, co 
przykuwało uwagę, były przede wszyst-
kim ich ręcznie wykonane wianki.  

Organizatorem pikniku WiązLove był 
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie 
przy wsparciu innych instytucji samorzą-
dowych. Jarmark był współfinansowany 
ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. Patronat medialny nad 
wydarzeniem objęli: biuletyn informacyj-
ny „Powiązania”, Tygodnik Linia Otwoc-
ka, dwutygodnik iOtwock.info oraz 
dwutygodnik halootwock.pl. 

Paulina Sokół 
gok@gok -wiazowna.pl

Fot. P. Witan 

WiązLove, czyli dużo 
dobrej zabawy! 
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Kiedy 11 lat temu nasi przyjaciele z Wią-
zowskiej Grupy Aktywności Społecznej 
organizowali dla naszych podopiecz-
nych i innych osób niepełnosprawnych 
oraz ich rodzin i  przyjaciół pierwsze 
Wspólne Więzi, nawet nie marzyliśmy 
o tym, jak rozwinie się nasze wydarze-
nie. Ze starej szkoły w Malcanowie prze-
nieśliśmy się do cudownego Radiówka. 
Piknik razem z nami. Nasi przyjaciele 
też. Mamy ich bardzo wielu.  

Czy zwrócili Państwo uwagę na liczbę 
sponsorów i  darczyńców na plakatach 
i zaproszeniach na kolejne pikniki? (są 
one dostępne na naszej stronie www.
wtzjestesmy.pl w zakładce aktualności). 
Każde logo, każda instytucja, firma i oso-
ba to ludzki gest. Takim radosnym ludz-
kim gestem był XI Piknik. Występowały 

na nim osoby z niepełnosprawnościami. 
Występowały dzieci z przedszkola w Wią-
zownie i w Pęclinie ze szkoły w Wiązow-
nie i w Malcanowie. Były wspaniałe fanty 
w loterii. Doskonałe potrawy z grilla. Ko-
lorowe warkoczyki, barwienie włosów, 
malowanie buziaków, warsztaty pla-
styczne – balonowe czary mary i korona 
dla mamy. Były dmuchańce i eurobangy. 
Porady rehabilitacyjne, masaże, pomia-
ry ciśnienia. 
Zabawy integracyjne prowadzone przez 
zaprzyjaźnionego konferansjera. Tańce 
i wspólne śpiewanie z zżytym zespołem 

muzycznym. Było bardzo wielu gości, 
a szczególnie miło witaliśmy wszystkie 
osoby niepełnosprawne, w tym przyjaciół 
z ŚDS Radiówek oraz WTZ w Otwocku 
i Józefowie. Od lat są z nami wolontariu-
sze ze szkoły nr 385 im. J. Piłsudskiego 
w Warszawie – Wesołej oraz z Centrum 
Wolontariatu w  Radiówku. Dom Spo-
łeczny im. Jadwigi Małgorzaty Żak to-
nął w słońcu. Zebraliśmy 7000 złotych. 
Dzięki temu dofinansujemy wyjazd na-
szych podopiecznych na Mazury. Zapra-
szamy za rok. 

Waldemar Burtkiewicz 

WSPÓLNE 
WIĘZI 
2018 

Wieczór Uwielbienia w Gliniance 
Pomysł na Wieczór Uwielbienia zro-
dził się z marzeń o Nowej Ewangelizacji 
i pasji do muzyki. Marzenia pobłogosła-
wione przez pasterzy księdza biskupa 
Marka SOLARCZYKA i śp. księdza pro-
boszcza Krzysztofa KRZESIŃSKIEGO za-
częła realizować grupa przyjaciół. 

Pierwszy Wieczór Uwielbienia w Glinian-
ce odbył się w uroczystość Bożego Cia-
ła 2014 roku na błoniach parafialnych. 

Wydarzenie kolejno uświetniały występy 
zespołów Deus Meus, Arka Noego, Maleo 
Regae Rockers, La Pallotina oraz Melode-
us, ZaNim i Kumran. Swoimi świadectwa-
mi dzielili się Rafał PORZEZIŃSKI, Emilia 
BIEŃKOWSKA, Ksawery SZLENKIER, Da-
riusz KOWALSKI, Patrycja HURLAK, Wi-
tek WILK, Marcin ZIELIŃSKI, Dominika 
FIGURSKA. Podczas każdego Wieczoru 
Uwielbienia centralnym wydarzeniem 
była uroczysta procesja mężczyzn, ad-
oracja Jezusa Eucharystycznego i  bło-
gosławieństwo zebranych. Byli z  nami 
pasterze naszej diecezji arcybiskup Hen-
ryk HOSER i biskup Marek SOLARCZYK 
oraz zaproszeni kapłani. Nasze Wieczory 
Uwielbienia przez lata gromadziły rzesze 
wiernych. Szczególnym momentem dla 
najmłodszych były występy ich rówieśni-
ków oraz wypuszczenie setek balonów 
jako wyrazu wspólnej modlitwy. 

W  2017 roku Wieczór Uwielbienia był 
początkiem trzydniowych rekolekcji pro-
wadzonych przez świeckiego ewange-
lizatora Witka WILKA. Rekolekcje były 

dla uczestników czasem doświadcze-
nia Bożej Miłości i mocy Ducha Święte-
go. W roku 2018 odbył się piąty Wieczór 
Uwielbienia. Naszymi gośćmi byli ze-
spół TGD oraz Mateusz IRYSIK z grupą 
muzyków i Dominika FIGURSKA. Tak jak 
w roku ubiegłym trzy kolejne wieczory 
były czasem rekolekcji w Strefie Mocy. 

Wieczory Uwielbienia nie mogłyby się 
odbyć, gdyby nie pomoc samorządów 
Powiatu Otwockiego i Gminy Wiązow-
na, indywidualnych sponsorów, wolon-
tariuszy i wielu ludzi dobrej woli. Dzięki 
nim co roku możemy wspólnie modlić się 
i przy dźwiękach muzyki oddawać chwa-
łę Bogu. Podczas Wieczoru Uwielbienia 
w Gliniance strażacy ochotnicy z OSP Gli-
nianka zabezpieczali teren wydarzenia, 
dbali o porządek, zabezpieczali parkingi, 
zajmowali się ochroną przeciwpożarową, 
obsługą techniczną wydarzenia i zapew-
niali nam wszystkim bezpieczeństwo. 
Dziękujemy, że byli z nami tego dnia.  

 
Adrianna Przysowa 

Wszyscy dobrze się 
bawili
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Z roku na rok impreza 
staje się coraz bardziej 

popularna
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Gra terenowa w Duchnowie 

Spotkanie z lokalną historią w Duchnowie, 
tak w skrócie można podsumować zajęcia 
i grę terenową, która odbyła się na tere-
nie sołectwa Duchnów. Dzięki wędrówce 
w przeszłość mieszkańcy poznali począt-
ki Duchnowa, jego okres świetności i cza-
sy gminy Duchnów, kolejnych właścicieli 
majątku i dworu, a także działalność wy-
bitnych mieszkańców wsi. Uczestnicy roz-
poznawali i nazywali elementy krajobrazu, 
rośliny i zwierzęta. Spotkanie rozpoczęły 
warsztaty w świetlicy w Duchnowie, na-
stępnie odbyła się gra terenowa, której 
zwieńczeniem było ognisko przygotowane 
na plaży nad rzeką Mienią. Zajęcia popro-
wadziła Joanna JANISZ – autorka publikacji 
o  Duchnowie. Książka „Duchnów: dzie-
dzictwo i współczesność” dostępna jest 
w Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna 
– polecamy! Redakcja 

Jubileuszowe Święto „Krokusa” 

Na terenie naszej gminy działa stowa-
rzyszenie „Krokus”, które promuje życie 
w trzeźwości. Z biegiem lat, dzięki coraz 
większej współpracy z władzami gminy, 
które widzą w  naszym stowarzyszeniu 
partnera w sferze polityki społecznej, dziś 
prowadzimy Środowiskowy Dom Samopo-
mocy Społecznej dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, uczestniczymy w  projek-
tach unijnych prowadząc klub dla dzieci 
z  dysfunkcjami psychicznymi mając na-
dzieję i plany na pełne zakorzenienie się 
tego projektu w  lokalnej społeczności 
w przyszłości, w ramach projektów unij-
nych działamy i chcemy dalej działać na 

rzecz aktywizacji seniorów naszej gminy 
i gmin sąsiednich oraz promować zdrowy, 
trzeźwy styl życia dla tej grupy, jesteśmy 
- obok samorządu – współzałożycielami 
Spółdzielni Socjalnej i włączamy się w pro-
jekty inspirowane przez GOPS na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w  rodzinie.  
Zarząd Stowarzyszenia  

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi  
Polskiej Nowe Święto Państwowe

12 lipca został ustanowiony Dniem Wal-
ki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Stosowną 
ustawę w  tej sprawie podpisał prezy-
dent Andrzej DUDA. W tym roku będzie-
my po raz pierwszy obchodzić to święto 
państwowe. Dzień ten został ustanowio-
ny w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za 
ich patriotyczną postawę w czasie II woj-
ny światowej – za pomoc udzielaną ucie-
kinierom, osobom ukrywającym się przed 
prześladowaniami i wysiedlanym, walkę 
w oddziałach partyzanckich, za żywienie 
mieszkańców miast i żołnierzy podziemne-
go państwa polskiego oraz w hołdzie ogro-
mu ofiar poniesionych przez mieszkańców 
wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z do-
mostw, pozbawianych dobytku, wywożo-
nych do sowieckich łagrów i niemieckich 
obozów koncentracyjnych oraz na przymu-
sowe roboty. Redakcja  

2 miejsce naszej biblioteki  

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna 
może się pochwalić znakomitymi wynika-
mi czytelnictwa. W powiecie otwockim zaj-
mujemy drugie miejsce w kategorii liczba 
czytelników na 100 mieszkańców. Staty-
styki za 2017 rok powstały na podstawie 
sprawozdań bibliotek publicznych z powia-
tu otwockiego opracowane przez Bibliote-
kę Publiczną m. st. Warszawy – Bibliotekę 
Główną Województwa Mazowieckiego.  
Redakcja 

Inspirujące spotkanie 
w Seniorze -WIGORZE  

W  Dziennym Domu „Senior -WIGOR” 
w  Woli Karczewskiej odbyło się inte-
resujące spotkanie z  Weroniką DĄ-
BROWSKĄ – malarką, architektem. Pani 
Weronika prowadzi warsztaty Malarstwa 
Pre -kognicyjnego i jest autorką książki po-
radnika „Rozmowy z drzewami”. Uczest-
ników spotkania wprowadziła w  tajniki 
rozmów i duchowego kontaktu z przyro-
dą, przekazała wiele bardzo cennych wska-
zówek na temat leczniczych właściwości 

otaczających nas drzew. To, że drzewa 
emanują pozytywną energią wiedzieli już 
nasi przodkowie, którzy doceniali ich ma-
giczną moc i potrafili się z nimi komuniko-
wać. Książka „Rozmowy z drzewami” jest 
dostępna w bibliotece w Wiązownie. Za-
chęcamy do lektury. Marzena Kopka  

Szczęśliwa trzynastka 

„Piosenka jest dobra na wszystko…” –
wyśpiewał Chór Mienia River, w  cie-
pły słoneczny, czerwcowy wieczór. Był to 
koncert, podsumowujący rok pracy chó-
rzystów, pod kierownictwem dyrygen- 
tki prowadzącej chór Anny WALIGÓRY- 
-TARNOWSKIEJ. Niezwykle barwny, urozma-
icony kompozycyjnie koncert uzupełniały 
słowa komentarza, które sprytnie połączyły 
wszystkie utwory w jedną całość. Wybrzmia-
ły takie utwory jak: „Czerwone Jabłuszko”, 
„W czasie deszczu dzieci się nudzą”, a na-
wet znana z bajki Kraina Lodu piosenka „Mi-
łość stanęła w drzwiach”, jak również „We 
are the World”, „Everybody needs some-
body” i wiele, wiele innych. Chórzyści ży-
czyli słuchaczom: „Niech emocje i  kolory 
pomiędzy dźwiękami się wleją, tak by mu-
zyczne rozmaitości każdemu, według jego 
gustu i upodobania, do serc Waszych melo-
diami dotarły. Wiele uczuć ukrytych pomię-
dzy dźwiękami odkryjecie z nami”. Śmiało 
można rzec, że obecni odkryli wiele muzycz-
nych rozmaitości. Koncert chóru Mienia Ri-
ver odbył się pod kierownictwem Anny 
WALIGÓRY-TARNOWSKIEJ, przy akompania-
mencie Artura SŁOTWIŃSKIEGO w  Domu 
Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej.  
Paulina Sokół 

Doskonały sposób na integrację

Nie zabrakło jubileuszowego tortu

Spotkanie było bardzo ciekawe
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Lipiec
2‑ga połowa lipca 

„Czyste Powietrze” – spotkanie  
informacyjne dla mieszkańców  
gminy Wiązowna,  
szczegóły na stronie: tuwiazowna.pl

22.07 Wakacje Blisko Domu w szkołach 
szczegóły na www.tuwiazowna.pl

29.07 godz. 14.00–18.00  
Otwarcie świetlicy w Majdanie  
Gry, zabawy, animacje 

29.07 godz. 9.00–13.00  
Akcja krwiodawstwa   
Plac przy OSP Glinianka 

30.07–31.08 Wakacje Blisko Domu  
Zajęcia organizowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Wiązownie,  
więcej szczegółów na stronie: 
www.gok -wiazowna.pl,  
e -mail: gok@gok -wiazowna.pl,  
tel. 22 780 41 79 

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Wrzesień
3.09 Rozpoczęcie roku szkolnego 

2018/2019 
Przedszkole w Wiązownie: godz. 6.30  
Przedszkole w Pęclinie: godz. 7.00 
Przedszkole w Zakręcie: godz. 7.00 
Szkoła w Gliniance przy  
ul. Napoleońskiej 1: godz. 9.00  
Szkoła w Malcanowie: godz. 8.30 
Szkoła w Wiązownie: godz. 11.00 
Szkoła w Zakręcie: godz. 12.00

8–9.09 godz. 10.00–18.00 
Piknik „EUROPA ZMIENIA  
METROPOLIĘ WARSZAWSKĄ”  
Skwer 1 Dywizji Pancernej WP (obok 
Multimedialnego Parku Fontann) 
Atrakcje dla dzieci, tematyczne stoiska, 
Europejskie miasteczko, występy arty-
styczne, miasteczko ruchu drogowego 
i wiele innych. 

Eko Piknik 9 czerwca 2018 

Sierpień
15.08 godz. 18.00  

Gminne obchody Dnia 
Wojska Polskiego 
W programie: 
Msza Święta w intencji Ojczyzny 
w kościele w Wiązownie,

 koncert patriotyczny 

25.08 Szanty pod Laguną

26.08 Dożynki diecezjalno-gminne  
Glinianka, plac przy kościele.  
Zapraszamy do udziału w konkursie  
na najładniejszy wieniec dożynkowy. 
Nagrody finansowe i rzeczowe.  
Informacja i zgłoszenia:  
www.gok-wiazowna.pl,  
email: gok@gok-wiazowna.pl,  
tel. 22 780 41 79 
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WiązLove 2018 

Eko Piknik 9 czerwca 2018 
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90 lat  
OSP Malcanów

Dziękujemy, że od 90 lat jesteście z nami! 
Redakcja


