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Ten rok szkolny rozpoczęliśmy wyjąt-
kowo! Po raz pierwszy w historii gmi-
ny nasze dzieci będą się uczyły w tak 
nowoczesnych szkołach. Tylko na jed-
ną zmianę. W półtora roku rozbudo-
waliśmy wszystkie szkoły w gminie!

 28
GMINNE 
PÓŁKOLONIE – 
TO BYŁA DOBRA 
ZABAWA

Fo
t. 

K.
 H

er
nc

is
z

Szkolna rewolucja!Szkolna rewolucja!



Odbierz kartę, skorzystaj z ulgi!
Jakie zniżki?

Karta 
Mieszkańca 
Gminy 
Wiązowna 
Warszawa+

Bilet 30-dniowy imienny
obowiązujący w stre e 1 i 2: 
dopłata do biletu normalnego 60 zł, 
do ulgowego 30 zł

Bilet 90-dniowy imienny
obowiązujący w stre e 1 i 2: 
dopłata do biletu normalnego 130 zł, 
do ulgowego 65 zł

Bilet 30-dniowy imienny
obowiązujący w stre e 2: 
dopłata do biletu normalnego 40 zł, 
do ulgowego 20 zł

Bilet 90-dniowy imienny
obowiązujący w stre e 2: 
dopłata do biletu normalnego 70 zł, 
do ulgowego 35 zł

Jak odebrać?
Przyjdź do Urzędu Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, Wiązowna) i wypełnij wniosek. 
Przynieś PIT za 2017 r. ze wskazaniem miejsca zamieszkania na obszarze GMINY WIĄZOWNA
lub złóż wniosek elektronicznie przez ePUAP.

W sierpniu i wrześniu przyjmujemy wnioski:
pon.–pt. w godz. 08.00–20.00. Dodatkowo w soboty: 25.08., 01.09. i 29.09. w godz. 08.00–16.00.
Od października zapraszamy w pon. w godz. 08.00–18.00, wt.–pt. w godz. 08.00–16.00.

Chcesz wiedzieć więcej?
www.tuwiazowna.pl > Załatw sprawę
Zadzwoń: 22 512 5 815 lub napisz: urzad@wiazowna.pl
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9 WARSZAWA+
Jesteś mieszkańcem naszej gminy? Jeździsz regular-
nie autobusem? Chcesz zaoszczędzić nawet 750 zł 
rocznie? Na stronie 9 piszemy, jak to zrobić!

Forum Gospodarcze
Dziewiąty raz nasi samorządowcy i przedsiębiorcy 
z terenu naszej gminy spotkają się na forum gospo-
darczym. To miejsce, gdzie powstają ważne inicja-
tywy. Więcej o Forum na stronie 30.

Sprawdź, gdzie głosujesz
Wybory samorządowe już w październiku. W na-
szej gminie zmieniają się niektóre obwody. Na stro-
nie 19 możesz sprawdzić, gdzie będziesz głosować.

19

30
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Nowy rok 
szkolny – 
nowa 
rzeczywistość 
w szkołach!
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To, co przez lata było niemożliwe, właśnie się spełniło. W 18 miesię-
cy zmodernizowaliśmy i rozbudowaliśmy wszystkie szkoły w naszej 
gminie. Projekt wart 70 mln zł to największa tego typu inwesty-
cja nie tylko w powiecie, ale i na Mazowszu. Dzięki współpracy 
gminy z prywatnymi przedsiębiorstwami od tego roku szkolnego 
rozwiązaliśmy problemy lokalowe we wszystkich szkołach. Nasze 
dzieci będą się od teraz uczyły tylko na jedną zmianę. W komfor-
towych, czystych i nowoczesnych budynkach. To zupełnie inne re-
alia, inne szkoły i solidna podstawa do tego, by fundamentalnie 
zmienić u nas wizerunek oświaty i poziom nauczania.

Fot. K. Herncisz
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okna, izolację zewnętrzną, pompy 
ciepła i nowoczesne systemy cyrku-
lacji powietrza. Nasz partner pokrył 
koszt rozbudowy i  remontów. Te 
zobowiązania będziemy teraz spła-
cali przez 15 lat. Ale pieniądze na 
dużą część rocznych rat zaoszczę-
dzimy, bo znacznie mniej wydawać 
będziemy na bieżące utrzymanie 
szkół. Na doraźne remonty, które 
co roku obciążały nasz budżet i na 
ogrzewanie, które pochłaniało set-
ki tysięcy złotych.

Dokupiliśmy część mebli: ławek, 
krzeseł, szaf, ale także wyposażenia 
kuchni. Od sprzętów, które umożli-
wiają przygotowanie posiłków aż po 
talerze czy sztućce. To kosztowało 
około 2 mln złotych. Kupiliśmy sa-
mochód do przewożenia posił-
ków, które przygotowywane będą 
w kuchni w szkole w Gliniance i do-
starczane do nowego przedszkola 
w Woli Duckiej. Zrobiliśmy to po to, 
by nie zdawać się na zewnętrzny ca-
tering i prywatne firmy w sytuacji, 
w  której tak wiele zainwestowali-
śmy w  nowoczesne wyposażenie 

szkolnych kuchni, które mogą ob-
służyć także inne placówki. Wszyst-
kie te działania w sumie sprawiają, 
że nasze dzieci w tym roku zaczęły 
naukę w zupełnie innych szkołach.

Nowe budynki, nowa infrastruktura, 
czyste i bezpieczne szkoły – to ogrom-
ny wysiłek dla gminy – mówi Tomasz 
KOSTYRA, Z-ca Wójta, kierujący na-
szą oświatą. Ale to pierwszy krok. 
Drugim powinna być już bardzo mo-
zolna praca nauczycieli po to, by te 
budynki wykorzystać w 100%. Żeby 
tętniły życiem. Żeby dzieciom chciało 
się do tych szkół chodzić. Żeby wyni-
ki dzieci były co roku lepsze. I z ta-
kim nastawieniem rozpoczęliśmy 
ten nowy rok szkolny. Teraz ta kwe-
stia jest naszym największym wy-
zwaniem w oświacie. Infrastrukturą 
możemy się bowiem chwalić na ska-
lę województwa, a nawet kraju. Nad 
resztą nadal musimy pracować, a ta 
praca – w przeciwieństwie do budo-
wy szkół – nigdy się nie kończy. 


Redakcja

tukontakt@wiazowna.pl

Fot. K. H
erncisz

1926 uczniów rozpoczęło 3 września rok szkolny 
w gminnych szkołach. Zatrudniamy 233 nauczy-
cieli. Każdego roku w naszych szkołach przybywa 
dzieci. Stąd pilna potrzeba rozbudowy szkół. Spra-
wując powierzoną przez Państwa funkcję, często mu-
szę dokonywać z radnymi wyboru, które potrzeby 
są najpilniejsze – mówi Wójt Gminy Wiązowna Ja-
nusz BUDNY. – Ale nie da się wybrać, które dzieci 
mają prawo do lepszych warunków nauczania, a któ-
re będą na to musiały czekać latami. Dlatego zapro-
ponowałem radnym rozbudowę szkół we współpracy 
z prywatnym inwestorem. To pozwoliło nam błyska-
wicznie zmienić szkolny świat wszystkich naszych 
dzieci. Nie ważne, czy mieszkają w Gliniance, Wią-
zownie czy Zakręcie – wszystkie mają prawo do do-
brych szkół, a obowiązkiem nas – dorosłych, jest im 
takie szkoły zapewnić.

Projekt Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zakładał, 
że konsorcjum firm Siemens Sp. z o.o., WARBUD S.A., 
Siemens Finance Sp. z o.o. oraz WARBUD PPP6 Sp. 
z o.o. przeprowadzi gruntowne remonty, rozbudowy 
i termomodernizację naszych szkół. Wszystkich. Jed-
nocześnie. Gmina musiała zapewnić wkład własny 
w inwestycję. Wykorzystaliśmy tu możliwości pozy-
skania zewnętrznych dofinansowań na termomo-
dernizację budynków użyteczności publicznej. Dzięki 
temu nasze szkoły stały się energooszczędne, przy-
jazne środowisku, ciepłe i komfortowe. Mają nowe 

3 września 
dzieci zasiadły 

w nowoczesnych 
klasach
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Sprawdź, co 
zmieniło się 
w szkołach 
w okolicy od 
2015 roku:
Szkoła w Malcanowie

To w  pełni przystosowany do potrzeb 
dzieci współczesny obiekt. Został za-
projektowany tak, by przez lata służył 
mieszkańcom gminy. Jest funkcjonalny 
i  skrojony na miarę. W stu procentach 
wykorzystaliśmy gminną działkę i stary 
niszczejący budynek. Szkoła ma 14 sal 
lekcyjnych, szatnie, w pełni wyposażo-
ną kuchnię i toalety przystosowane dla 
najmłodszych dzieci. Szkoła wyposażo-
na jest w nowoczesne systemy grzewcze 
i fotowoltaiczne. Jest starannie ocieplona. 
Ma dobrze zagospodarowaną przestrzeń 
wokół budynku. Ze względu na bezpie-
czeństwo dzieci w sąsiedztwie szkoły za-
instalowano sygnalizację świetlną. Przy 
szkole powstała pierwsza w naszej gmi-
nie pełnowymiarowa hala sportowa.

Jedna z sal ze szkoły w Malcanowie, 2017 r.

Szkoła w Zakręcie

Tu powstało zupełnie nowe skrzydło, 
w którym znajduje się 19 sal lekcyjnych 
z  zapleczami na pomoce dydaktyczne 

w tym 6 sal do edukacji wczesnoszkolnej. 
Ponadto powstała nowa kuchnia przy-
stosowana do sporządzania na miejscu 
posiłków dla ok. 400 uczniów. W szkole 
wymieniono okna, drzwi, system grzew-
czy i elewację.

Szkoła w Gliniance

Do starego budynku dobudowane zosta-
ło nowe skrzydło, w którym znajduje się 
18 sal lekcyjnych. Szkoła zyskała nową 
salę gimnastyczną z areną gry o wymia-
rach 34 x 19 m. W starej części wymie-
nione zostały okna, drzwi i  posadzki. 
Szkoła ma nową, ekologiczną i  tanią 
w utrzymaniu instalację grzewczą. Do-
celowo w budynku będzie można prowa-
dzić 12 oddziałów szkoły podstawowej 
oraz świetlicę środowiskową, która przed 
laty została zamknięta.

Ostatnie prace przed otwarciem szkoły

Budynek po gimnazjum w Gliniance

To przede wszystkim termomodernizacja 
budynku, w tym modernizacja instalacji 
grzewczej, zastosowanie odzysku ciepła 
z systemu wentylacji mechanicznej, wy-
miana drzwi, ocieplenie stropu, wykorzy-
stanie zewnętrznych pomp ciepła jako 
podstawowego źródła energii. Do tego 
adaptacja strychu na 4 sale z zapleczami.

Szkoła w Wiązownie

Tu również powstało nowe skrzydło bu-
dynku. W szkole są już 22 sale lekcyjne 
dla dzieci starszych i 9 dla najmłodszych. 
Budynek przeszedł termomodernizację: 
wymieniliśmy źródła ciepła i  instalacje 
centralnego ogrzewania, rozbudowa-
liśmy system wentylacji mechanicznej 
z zastosowaniem odzysku ciepła. Szko-
ła jest w  pełni dostępna dla uczniów 
niepełnosprawnych.

Największy zmodernizowany obiekt w pro-
jekcie PPP

Przedszkole w Woli Duckiej

Przedszkole powstanie na miejscu daw-
nej świetlicy wiejskiej „Kaprys”. Remont 
starego budynku był nieopłacalny. Zde-
cydowaliśmy się na wyburzenie, a po-
tem budowę od podstaw. Dzięki temu 
i przedszkole, i świetlica wiejska, będą 
wygodne i bezpieczne.

Myślimy także o najmłodszych
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Dobudowane skrzydło w Zakręcie Zaadaptowane poddasze tukontakt@wiazowna.pl
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Nowy 
ośrodek 
kultury 
coraz 
bliżej

„Odmiana”. Takie połączenie 
pomoże integrować miesz-
kańców w różnym wieku i z 
różnymi potrzebami. Znajdą 
tu swoją przestrzeń nie tylko 
uczestnicy zajęć organizowa-
nych przez GOK, ale także lu-
dzie z niepełnosprawnościami 
czy trudnościami społecz-
nymi. Spółdzielnia socjalna 
będzie się zajmowała akty-
wizacją osób wykluczonych. 
Będzie im np. pomagała w or-
ganizacji pracy. Członkowie 
spółdzielni są już odpowie-
dzialni m.in. za utrzymanie 
zieleni w miejscach publicz-
nych naszej gminy.

Modernizacja budynku po-
dzielona została na trzy eta-
py. W  związku z  kosztowną 
rozbudową szkół, którą obec-
nie prowadzimy w  gminie, 
nie mogliśmy sfinansować 
całej inwestycji jednocześnie. 
Zabiegamy o  preferencyjną 
pożyczkę z  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej 
w  Warszawie. Liczymy na 
ponad 1 mln 800 tys. zł. Za 
te pieniądze pawilon zosta-
nie ocieplony, wymienimy 
w nim okna, drzwi, cały sys-
tem grzewczy, zbudujemy no-
woczesną kotłownię i pompę 
ciepła, co w przyszłości obniży 

koszty eksploatacji. Centrum 
Aktywności Lokalnej powsta-
nie wg tzw. uniwersalnego 
projektowania, czyli z  udo-
godnieniami dla osób niepeł-
nosprawnych z jednoczesnym 
brakiem wyróżniania się tych 
elementów.

Kolejne dwa etapy to zago-
spodarowanie bezpośred-
niego sąsiedztwa budynku, 
a potem całego terenu wokół 
dzisiejszego pawilonu, banku, 
poczty. Powstanie tu innowa-
cyjny park zieleni (ogród sen-
soryczny) zmienimy układ 
komunikacyjny – deptak pro-
wadzący do Centrum Ak-
tywności Lokalnej z  Urzędu 
Gminy. Na nowo rozplanuje-
my miejsca parkingowe. Po-
łączymy tę część centrum 
Wiązowny ze zmodernizowa-
nym parkiem przed urzędem 
gminy. Na przeprowadzenie 
tych etapów musimy jesz-
cze znaleźć finansowanie, ale 
nasz pomysł na rewitalizację 
tej części gminy spotyka się 
z uznaniem wielu instytucji. 
Wszystko więc wskazuje na 
to, że już w niedalekiej przy-
szłości centrum Wiązowny 
zmieni się nie do poznania. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Rozstrzygnęliśmy przetarg na modernizację bu-
dynku pawilonu handlowego w centrum Wią-
zowny. Powstanie tu Centrum Aktywności 
Lokalnej. Do końca przyszłego roku na adapta-
cję i termomodernizację budynku wydamy po-
nad 6 mln 700 tys. zł.

Budynek w zamian za inne nieruchomości gmin-
ne przejęliśmy od Gminnej Spółdzielni „Samopo-
moc Chłopska”. Gminny Ośrodek Kultury od lat ma 
poważne kłopoty lokalowe. GOK wykorzystuje po-
mieszczenia w budynku straży pożarnej w Wiązow-
nie. Ale są one za małe, niedostosowane do potrzeb 
i wymagają gruntownego remontu. W latach ubie-
głych powstał plan budowy Wiązowskiego Centrum 
Kultury. Jednak samorząd poprzedniej kadencji nie 
zdecydował się go zrealizować, a teren przeznaczo-
ny pod budowę WCK zagospodarowano.

Rozwiązanie, które teraz wcielamy w  życie, jest 
najbardziej racjonalne. Stary, wysłużony pawilon 
handlowy w centrum Wiązowny jest doskonale zlo-
kalizowany. Idealnie nadaje się na potrzeby ośrodka 
kultury. Przejęliśmy go, a teraz etapami będziemy 
go modernizowali. W ten sposób stworzymy ośro-
dek kultury z prawdziwego zdarzenia. Coś, czego 
nie udało się kilka lat temu.

Powstanie tu Centrum Aktywności Lokalnej. Miej-
sce przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Pomieszczenia budynku będą między siebie dzie-
lić Gminny Ośrodek Kultury oraz powstała niedaw-
no na terenie naszej gminy Spółdzielnia Socjalna 
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Wyrób kartę Warszawa+ już dziś!

Od sierpnia wydajemy Karty Warsza-
wa+, dające zniżki na bilet komunikacji 
miejskiej ZTM. We wrześniu od ponie-
działku do piątku w godz. 08.00 – 20.00 
mogą Państwo wyrobić taką kartę 
w urzędzie. Do tej pory wydaliśmy bli-
sko 500 kart. Zachęcamy do wyrobie-
nia takiej karty, daje ona nawet 720 zł 
oszczędności rocznie! Kartę można na-
ładować w Punktach Obsługi Pasażerów 
ZTM. Więcej informacji o tej sprawie na 
www.tuwiazowna.pl.  Redakcja

Kartę wyrobisz także w sobotę 29 września

E-dowody już od marca 2019 r.

Od marca przyszłego roku rozpocznie 
się wydawanie nowych dowodów oso-
bistych, posiadających warstwę elektro-
niczną. Dzięki zawartemu w e-dowodzie 
profilowi osobistemu bezpiecznie i bez-
płatnie potwierdzimy swoją tożsamość 
przy korzystaniu z usług (osobiście lub 
elektronicznie) w administracji publicz-
nej, placówkach komercyjnych czy służ-
bie zdrowia. W warstwie elektronicznej 
znajdować się będzie fotografia bio-
metryczna oraz podpis osobisty, któ-
ry w e-usługach będzie traktowany tak 
samo, jak podpis własnoręczny na wnio-
skach papierowych. Dzięki temu wiele 
spraw urzędowych będzie można zała-
twić bez wychodzenia z domu!  

Agnieszka Kijowska

E-dowód będzie wyposażony w podpis 
elektroniczny

SMS-owy system powiadamiania

SMS od urzędu to najszybszy sposób 
na pozyskanie najnowszych informacji. 
Mogą Państwo zdecydować się także na 

powiadomienia na pocztę email, który 
uruchomimy wkrótce. Żeby być na bie-
żąco, wystarczy wejść na naszą stro-
nę tuwiazowna.pl i dokonać rejestracji 
w systemie. Mogą Państwo także do nas 
zadzwonić pod nr 22 512 5 833 i podać 
nam dane. Przygotowaliśmy również 
ulotki, na których rewersie można wpi-
sać swoje dane i przekazać do Urzędu 
Gminy Wiązowna. To prosty sposób na 
to, by być na bieżąco.  Redakcja

Zapisz się do naszego systemu 
powiadamiania

Gmina Wiązowna – najbogatszą 
gminą w powiecie otwockim

Czasopismo „Wspólnota” – poświęcone 
polskim samorządom – od lat publikuje 
ranking zamożności gmin. W najnowszej 
edycji tego zestawienia Gmina Wiązow-
na wyszła na prowadzenie w  naszym 
powiecie, stając się najbogatszą gminą 
wiejską. W 2017 r. znaleźliśmy się na 30 
miejscu spośród 1555 gmin wiejskich 
w kraju. Tylko w ciągu roku podskoczyli-
śmy o 18 miejsc. Przez niespełna cztery 
lata zmieniliśmy pozycję z 60 (w 2014 r.) 
na 30. Dochód gmin w tym rankingu li-
czony jest bez zewnętrznych dotacji. Jak 
to robimy? Wszystko to dzięki rosnącej 
liczbie mieszkańców i rozwijającemu się 
u nas biznesowi. Więcej na temat tego 
rankingu przeczytają Państwo na www.
tuwiazowna.pl.  Redakcja

Z roku na rok zajmujemy coraz wyższe 
miejsca w rankingach

Defibrylator pomoże uratować życie!

Zakupiliśmy defibrylator AED, wyprodu-
kowany w  USA. Urządzenie dostępne 
jest w Biurze Obsługi Mieszkańca. Nasi 

pracownicy przeszli szkolenie, przepro-
wadzone przez specjalistyczną firmę na 
fantomie z wykorzystaniem zakupione-
go sprzętu. Defibrylator to urządzenie 
medyczne, które pozwala osobom z mi-
nimalnym doświadczeniem udzielania 
pierwszej pomocy przeprowadzić zabieg 
defibrylacji serca, czyli reanimacji. Urzą-
dzenie to wskazuje nam czynności do 
wykonania, dzięki czemu zadanie to sta-
je się jeszcze łatwiejsze. Takie urządzenia 
montowane są w  całej Polsce w miej-
scach publicznych.  Redakcja

Każdy z nas może uratować życie

Odwiedziliśmy partnerską  
Gminę Wiązownica

Zawarliśmy porozumienie o  współpra-
cy partnerskiej z  Gminą Wiązownica. 
Współpraca ta polega na wymienianiu 
się doświadczeniem, wiedzą i dobrymi 
praktykami w  różnych dziedzinach ży-
cia. W jeden z wakacyjnych weekendów 
odwiedziliśmy Wiązownicę. Przywieźli-
śmy ze sobą garść pomysłów i inspiracji. 
Spotkanie przedstawicieli naszych gmin 
odbyło się na terenie Gminnego Ośrod-
ka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie. 
Przed nami na pewno kolejne owocne 
spotkania.  Redakcja

Urząd Gminy w Wiązownicy

Informacje do opublikowania 
w „Powiązaniach”  

można przesyłać na adres: 
tukontakt@wiazowna.pl

Jeśli jesteś zainteresowany 
współpracą lub dystrybucją 
czasopisma, napisz do nas:

tukontakt@wiazowna.pl
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W czasie przerwy wakacyjnej rad-
ni spotkali się na sesji nadzwyczaj-
nej (13.07.), która poświęcona była 
wprowadzeniu do budżetu gminy no-
wych zadań: „Wykonanie ogrodzenia 
od strony Świdra przy budynku Szkoły 
Podstawowej w Gliniance” (56 tys. zł) 
oraz „Zakup samochodu do transportu 
posiłków dla jednostek oświatowych” 
(55 tys. zł). Zwiększone zostały rów-
nież środki na przygotowanie placówek 
oświatowych do sprawnego funkcjono-
wania od nowego roku szkolnego.

W konkursie ofert w  ramach Progra-
mu wieloletniego „Senior+” na lata 
2015 – 2020 edycja 2018, moduł I  – 
utworzenie lub wyposażenie Dziennego 
Domu „Senior+”/Klubu „Senior+” uzy-
skaliśmy wsparcie na utworzenie Klu-
bu Seniora „Nad Świdrem” w wysokości 
149 600,00 zł przy całkowitej wartości 
wniosku 187 tys. zł. Dzięki temu zostanie 
dobudowana oranżeria do Domu Kultu-
ry „Nad Świdrem”, która będzie pełniła 
funkcję sali klubowej.

Na sierpniowej sesji (28.08) radni deba-
towali nad 23 projektami uchwał. Wśród 
nich znalazły się zmiany budżetowe, wy-
nikające z rewizji budżetu po pierwszym 
półroczu oraz konieczności zapewnienia 
środków na realizację zadań inwestycyj-
nych w związku ze wzrostem cen usług 
budowlanych, bądź rezygnacji z niektó-
rych zadań z powodu przedłużających się 
procedur uzyskania zezwoleń.

Trzy projekty uchwał dotyczyły Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy 
Wiązowna oraz miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego pn. 
„Wiązowna Kościelna – Sportowa”, po-
zwoliły ustalić przeznaczenie terenów, 
w tym dla inwestycji celu publicznego, 
oraz określić sposób ich zagospodaro-
wania i zabudowy.

Radni pracowali także nad statutem gminy 
w związku z koniecznością dostosowania 
jego zapisów do nowelizacji prawa. Uchwa-
ła wprowadza konieczne zapisy wynikające 
z ustaw oraz zmiany redakcyjne, organiza-
cyjne, porządkowe oraz usprawniające prace 
rady. Przedmiotem obrad była także oby-
watelska inicjatywa uchwałodawcza, która 
daje prawo grupie mieszkańców naszej gmi-
ny posiadającej czynne prawo wyborcze do 
złożenia uchwały z ich propozycją.

Jak co roku, radni uchwalili zasady współ-
pracy z NGO, zawarte w “Programie współ-
pracy Gminy Wiązowna z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na 2019 rok”. Zależy nam na 
tym, by współpraca urzędu i organizacji 
pozarządowych była sprawna i przynosi-
ła wymierne korzyści mieszkańcom. Stąd 
coroczne szkolenia, zbiórka wniosków do 
budżetu i ustalanie założeń konkursów.

Radni przyjęli Strategię Polityki Senioral-
nej Gminy Wiązowna na lata 2018 – 2025, 
dzięki której będzie można podjąć efek-
tywne działania na rzecz osób starszych. 
Przyjęto również Gminny Program Przeciw-
działania Przemocy i Ochrony Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie dla Gminy Wiązowna na 
lata 2018 – 2022, którego celem jest przede 
wszystkim zmniejszenie zjawiska przemocy 
i jego negatywnych następstw oraz zmia-
na zachowań ofiar i sprawców przemocy 
poprzez prowadzenie działań profilaktycz-
nych. Realizacją obydwu dokumentów 
zajmie się Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w  Wiązownie, który jest jednym 
z najsprawniej działających w okolicy.

To tylko niektóre z  uchwał, a  więcej 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gmi-
ny Wiązowna oraz na portalu mieszkań-
ca: wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są 
materiały z prac rady, a także do obejrze-
nia nagrania video z sesji. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

 BOLESŁAWÓW

50
Projektowanie budowy oświe-
tlenia w kierunku Dobrzyńca od 
skrzyżowania ul. Szlacheckiej 
z ul. Bażantów i ul. Młynarską

100

Konserwacja przez Spółkę 
Wodną Południe z udziałem 
90% dotacji gminnej rowu me-
lioracyjnego A w Bolesławowie, 
Czarnówce i Rzakcie

 BORYSZEW

100 Zagospodarowanie terenu wo-
kół świetlicy wiejskiej

 CZARNÓWKA

50 Projektowanie budowy oświe-
tlenia ul. Kaliny

100

Konserwacja przez Spółkę 
Wodną Południe z udziałem 
90% dotacji gminnej rowu me-
lioracyjnego A w Bolesławowie, 
Czarnówce i Rzakcie

 DUCHNÓW

50
Modernizacja ul. Spacero-
wej – dotacja z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego

75 Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej

75 Zagospodarowanie świetlicy 
wiejskiej wraz z doposażeniem

50 Budowa Duchnowskiego Domu 
Kultury

 DZIECHCINIEC

100

Pomoc rzeczowa dla powiatu 
na budowę ciągu pieszo – ro-
werowego od ul. Olchowej do 
ul. Piaskowej, w tym ciąg pie-
szo – rowerowy w Gliniance

100

Pomoc finansowa dla powiatu 
na wymianę nakładki asfalto-
wej na ul. Dworskiej na od-
cinku pomiędzy Dziechcińcem 
a Pęclinem

100 Modernizacja ul. Piaskowej

Pierwsza 
powakacyjna Sesja 

Rady Gminy

Wakacje nie dla Radnych

 | biuletyn samorządowy | sierpień-wrzesień 201810 Samorząd



Wykaz uchwał w sprawach:
101.LVIII.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.

102.LVIII.2018 zmian w Uchwale Nr 199.LI.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 grud-
nia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2018 – 
2033, z późn. zm.

103.LVIII.2018 zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Wiązowna

104.LIX.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.

105.LIX.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.

106.LIX.2018 zmiany Uchwały Nr 90.XXV.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 maja 
2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 8 Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna

107.LIX.2018 uchwalenia zmiany nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Wiązowna

108.LIX.2018 zmiany uchwały Nr 67.IX.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 kwietnia 
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna – Sportowa”

109.LIX.2018 zmiany Uchwały Nr 30.LIII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 
2018 r. ws. podziału gminy Wiązowna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, nu-
merów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, celem wyborów do Rady Gmi-
ny Wiązowna

110.LIX.2018 zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
na terenie Gminy Wiązowna

111.LIX.2018 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych na terenie Gminy Wiązowna

112.LIX.2018 przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2019 rok”

113.LIX.2018 zmian w uchwale nr 55.LIII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 kwiet-
nia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy

114.LIX.2018 obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

115.LIX.2018 uchwalenia Strategii Polityki Senioralnej Gminy Wiązowna na lata 
2018 – 2025

116.LIX.2018 ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wiązowna”

117.LIX.2018 uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Wiązowna”

118.LIX.2018 zmiany nazwy jednostki organizacyjnej pomocy społecznej oraz nadania 
jej nowego statutu

119.LIX.2018 zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego w ramach 
Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

120.LIX.2018 przejęcia od Powiatu Otwockiego zadania zarządzania publicznymi droga-
mi powiatowymi, zlokalizowanymi na terenie gminy Wiązowna

121.LIX.2018 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wiązowna na lata 2018 – 2022

122.LIX.2018 uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie

123.LIX.2018 określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespo-
łu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania

124.LIX.2018 zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę Wiązowna w 2018 
roku

125.LIX.2018 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości

126.LIX.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

50 Zagospodarowanie terenu wo-
kół świetlicy wiejskiej

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

25

Udrożnienie przez Spółkę Wod-
ną Centrum z udziałem 90% 
dotacji gminnej głównego rowu 
odwadniającego w Dziechcińcu 
i Żanęcinie

100
Umocnienie stawu i rowu przy 
świetlicy wiejskiej przez Spół-
kę Wodną Centrum z udziałem 
90% dotacji gminnej

 EMÓW

75 Modernizacja ul. Sosnowej

100
Budowa kanalizacji sanitar-
nej ul. Gołębia, ul. Sosnowa ul. 
Runa Leśnego

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

25 Budowa wodociągu i kanaliza-
cji w ul. Jasnej

 GLINIANKA

75

Pomoc rzeczowa dla powiatu 
na budowę ciągu pieszo – ro-
werowego od Ośrodka Zdro-
wia do przejścia dla pieszych, 
w tym ciąg pieszo-rowerowy 
w Dziechcińcu

25
Budowa dróg osiedlowych – 
wzmocnienia i nakładki 
asfaltowe

25
Budowa ul. Szkolnej – od 
ul. Napoleońskiej do mostu 
wraz z parkingiem przy szkole

100 Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w centrum Glinianki

25 Zagospodarowanie terenu wo-
kół Izby Regionalnej

25

Budowa ogrodzenia działki 
gminnej przeznaczonej na po-
trzeby mieszkańców sołectwa 
Glinianka II wraz z zagospoda-
rowaniem terenu
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Można nie zaciągać kredytów, moż-
na nie walczyć o każdą złotówkę do-
chodu, można dzielić to, co wpływa 
do gminnej kasy i na większość po-
trzeb nie odpowiadać. Można też od-
wrócić tę politykę. Tak zrobił samorząd 
tej kadencji. Ktoś może pomyśleć, że 
kolejne kredyty to coraz większe ryzy-
ko. Ale wystarczy sięgnąć w dane głę-
biej, żeby widzieć, że ryzyko z roku na 
rok jest mniejsze! A zadłużenie spada 
w stosunku do dochodów!

Sytuację zadłużenia gminy można prze-
nieść na budżet domowy. Jeśli zarabiamy 
np. 3 tys. zł miesięcznie, to stać nas na 
spłatę kredytu np. w wysokości 1000 zł 
miesięcznie. Ale jeśli nasze dochody wzro-
sną dwukrotnie, to nasz kredyt może być 
większy. W 2014 r. zadłużenie Gminy Wią-
zowna stanowiło 46% dochodów. Dziś na-
sze zadłużenie w procentach spadło do 
poziomu 41,7%. Stało się tak dlatego, że 
dochody w 2014 r. wyniosły 47,5 mln zł, 
a w 2018 r. są już na poziomie 91,5 mln 
zł! To tak, jakby domowy budżet rodzinny 
w ciągu czterech lat wzrósł niemal dwu-
krotnie. W tej kadencji spłaciliśmy także 
9,2 mln zł zadłużenia z poprzednich lat. 
Wg nowego wskaźnika zadłużenia (art. 
243 ustawy o finansach publicznych) mo-
glibyśmy jeszcze zaciągnąć kredyty na ko-
lejne 23,2 mln zł. Wszystko byłoby zgodne 
z prawem. Sytuacja finansowa gminy jest 
bardzo dobra i bezpieczna, także dlatego, 
że kredyty przeznaczamy – jako uzupeł-
nienie wkładu własnego – wyłącznie na 
realizację kolejnych inwestycji.

Gmina Wiązowna ma wysoki potencjał 
rozwoju, o czym świadczą wyniki rankin-
gów ogólnopolskich, w tym ostatnie PAP 
i Politechniki Warszawskiej. Wraz z roz-
wojem gospodarczym i społecznym, ko-
nieczny jest rozwój infrastruktury: sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej, sieci dróg, 
budynków użyteczności publicznej. Dla-
tego od 2015 r. wykonaliśmy i nadal re-
alizujemy inwestycje na ponad 80 mln zł. 
Do tego należy dodać największe zadanie 
w historii gminy, jakim jest rozbudowa 
i termomodernizacja szkół w Wiązownie, 

Gliniance i Zakręcie oraz budowa nowego 
przedszkola w Woli Duckiej, a koszt przed-
sięwzięcia wynosi 70 mln zł. Całą tę inwe-
stycję moglibyśmy spłacić w trzy lata. Ale 
oznaczałoby to, że w tym czasie nie prze-
prowadzimy żadnych nowych poważnych 
inwestycji. A przecież w samorządzie nie 
chodzi o to, żeby mieć pieniądze, a o to, 
żeby je racjonalnie wydawać. Samorząd 
nie jest od tego, żeby gromadzić gotów-
kę. Samorząd wydaje wspólne pieniądze 
mieszkańców. I  jak niemal każda rodzina 
czasem, realizując ważne cele, sięga po 
pożyczkę czy kredyt. My też tak robimy. 
I wcale się tego nie wstydzimy. Przeciwnie. 
Potrafimy policzyć, jakie będą koszty ob-
sługi kredytu, ile zapłacimy odsetek i  jak 
negocjować najlepsze warunki takiego kre-
dytu. Kredyt to narzędzie, z którego trzeba 
umieć korzystać. Przeszliśmy dobrą szkołę. 
Dziś swoim doświadczeniem dzielimy się 
z innymi gminami – mówi Skarbnik Gminy 
Wiązowna Alicja MATUSZEWSKA.

Naszym głównym źródłem dochodów nie 
są kredyty czy pożyczki. Wtedy sytuacja 
byłaby niezdrowa. Rozwijamy się dzięki 
podatkom mieszkańców i działających tu 
firm. Mieszkańców przybywa, także tych 
zamożnych, inwestorów też. Rada Gmi-
ny podejmuje kolejne decyzje ułatwiające 
prowadzenie u nas biznesu. Nie korzysta-
my z „niebezpiecznych” kredytów z pa-
rabanków. Rozsądnie wspomagamy się 
kredytami np. wtedy, gdy mamy szansę 
na unijne dofinasowania. To prosty ra-
chunek. Czasem możemy pozyskać kwotę 
x na konkretną inwestycję. Zdarza się, że 
w budżecie nie mamy pieniędzy na wkład 
własny. Rezygnując  – tracimy szansę na 
„darmowe pieniądze” z unii. Tak było kilka 
lat temu, kiedy w Wiązownie miał powstać 
nowy dom kultury. Ówczesny samorząd nie 
przyjął 6 mln unijnego dofinansowania, bo 
nie miał pieniędzy na wkład własny. W tej 
kadencji nie chcemy doprowadzić do takiej 
sytuacji. Walczymy o większe dochody, po 
to by w takich momentach odważnie się-
gać po kredyty. 

Redakcja
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Stabilny 
budżet 
Gminy 

Wiązowna

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

50
Budowa oświetlenia drogi po-
wiatowej nr 2709W na dwóch 
odcinkach Lipowo-Malcanów 
i Lipowo-Glinianka

100 Budowa oświetlenia 
ul. Wawrzynieckiej

100 Rozbudowa boiska KS 
Glinianka

100 Konserwacja rowu melioracyj-
nego przy ul. Marzeń

100

Udrożnienie urządzeń 
drenarskich na działce gminnej 
przeznaczonej na potrzeby 
mieszkańców sołectwa 
Glinianka II

 GÓRASZKA

50
Projektowanie budowy ul. Krót-
kiej wraz z dojazdami, w tym 
ul. Pięknej w Majdanie

25 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Kaczeńców

25 Budowa sieci kanalizacyjnej

50 Budowa boiska przy świetlicy 
wiejskiej

 IZABELA

25

Pomoc rzeczowa dla powiatu 
na modernizację drogi powia-
towej Majdan, Izabela, Micha-
łówek, Duchnów – na odcinku 
między Majdanem a Izabelą

75

Pomoc finansowa dla powiatu 
na modernizację drogi powia-
towej Majdan, Izabela, Micha-
łówek, Duchnów – na odcinku 
między Majdanem a Izabelą

50 Zagospodarowanie terenu 
świetlicy wraz z wyposażeniem

25 Budowa sieci wodociągowej  
dz. nr 83/15

 KĄCK

100
Pomoc rzeczowa dla powiatu 
na wykonanie nakładki asfalto-
wej w ul. Majowej

Racjonalnie 
zarządzamy 
pieniędzmi

Ciąg dalszy paska na str. 14
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Chodnik na ul. Asfaltowej 
w Zakręcie

W ramach udzielonej pomocy rzeczowej 
dla Powiatu Otwockiego, wykonaliśmy 
dokumentację projektową przebudowy 
drogi powiatowej nr 2702W w  Zakrę-
cie – ul. Asfaltowej. Koszt projektu to 5 
tys. zł. Przebudowa drogi polega na wy-
konaniu ciągu pieszo-rowerowego łączą-
cego drogę krajową nr 2 – Trakt Brzeski 
z  ul.  Asfaltową. Ponadto zakupiliśmy 
materiały budowlane za kwotę blisko 10 
tys. zł. Prace wykonała firma wyłoniona 
w  przetargu ogłoszonym przez Zarząd 
Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzi-
bą w Karczewie. Wykonywany był odci-
nek tuż za skrzyżowaniem dwóch dróg. 
Teraz przedostanie się do Sulejówka bę-
dzie znacznie wygodniejsze i bezpiecz-
niejsze.  Redakcja

Bezpieczniejszy dojazd do Sulejówka

Budowa drogi w Kącku

W ramach realizowanej inwestycji wyko-
nano doziarnianie istniejącej podbudo-
wy i nakładkę asfaltową na ul. Majowej 
w Kącku. Prace zrealizowano na długości 
1 km od ul. Jagodowej do ul. Malowniczej 
w Kącku. Dzięki tej drodze mieszkańcy 
Kącka i Pęclina mogą się przemieszczać 
między miejscowościami po komforto-
wej asfaltowej drodze. Ma to też ogrom-
ne znaczenie dla autobusu szkolnego. 
Całość inwestycji kosztowała prawie 
454 tys. zł.  Redakcja

Układanie nakładki asfaltowej

Rów jak nowy

Odtworzyliśmy rów w Dziechcińcu. Cał-
kowity koszt realizowanych prac to 15 
tys. zł, z  czego 13 500 tys. zł to do-
tacja dla Spółki Wodnej Centrum, po-
wstałej w październiku ubiegłego roku. 
1500 zł to środki własne spółki. Spół-
ka wodna to najefektywniejszy sposób 
zarządzania rowami melioracyjnymi, 
przepustami i wszystkim tym, co na-
zwane jest „urządzeniami wodnymi”. 
Spółkę zakładają właściciele nierucho-
mości, które obsługuje dany rów czy 
sieć rowów. Istotne jest, by do spół-
ki przystąpiło jak najwięcej osób, wte-
dy znacznie zwiększa się skuteczność 
działania. Dlatego zachęcamy do zapi-
sywania się do spółek działających na 
Państwa terenach.  Redakcja

Spółki wodne – to działa!

Budowa świetlicy w Pęclinie

Do końca października zostanie zakoń-
czona budowa i oddany do użytkowania 
budynek świetlicy w Pęclinie. Trwające ro-
boty budowlane są realizowane zgodnie 
z przyjętym harmonogramem. Na chwi-
lę obecną została już wykonana elewa-
cja budynku, zamontowano okna i drzwi, 
pokryto dach blachodachówką, wykonano 
posadzki i tynki, ułożono płytki w łazien-
kach oraz kuchni. Ponadto ułożono kostkę 
brukową na schodach wejścia głównego, 
tarasie, opasce wokół budynku, a także 
na dojściach i dojazdach na terenie dział-
ki zgodnie z planem zagospodarowania 
terenu. Wykonano również instalację alar-
mową.  Tomasz Mielnicki

Świetlica w Pęclinie już prawie gotowa

Asfalt na ul. Świerkowej 
w Wiązownie

W czerwcu podpisaliśmy umowę na wy-
konanie modernizacji drogi wewnętrznej 
ul. Świerkowej w Wiązownie. Zakres mo-
dernizacji drogi obejmował: wykonanie 
nakładki asfaltowej na łącznym odcin-
ku ok. 300 m.b., pobocza drogi o szero-
kości po 0,50 m.b. i dwa włączenia do 
ul. Kąckiej w Wiązownie o szer. 5 i 6 m.b. 
Wykonano pobocza z kruszywa, ustawio-
no znaki drogowe. Koszt całego zadania 
(projekt i nadzór budowlany) to ok. 113 
tys. zł, w tym 10 tys. zł to środki pocho-
dzące z funduszu sołeckiego Wiązowny 
Kościelnej.  Redakcja

Ul. Świerkowa już w asfalcie

Gaz w naszej gminie

Uruchomione zostały projekty wykona-
nia sieci gazowej dla obrębu Żanęcin, 
wykonawcą będzie firma GAZ-MEDIA. 
Obecnie trwa podpisywanie umów po-
między mieszkańcami Żanęcina a PSG. 
W obrębie Emów został również wybra-
ny wykonawca – firma GAZ-MEDIA, pro-
jekt jest w trakcie opracowywania przez 
firmę Gaz-Wod-Kan S.C. D.M.W. Chru-
stowscy, umowy są w trakcie podpisy-
wania pomiędzy mieszkańcami a  PSG. 
Obręb Kąck od drogi wojewódzkiej jest 
w fazie projektowania. W obrębie Wola 
Ducka trwa podpisywanie umów z więk-
szymi firmami typu MOCHTOYS, ASMA 
POLSKA, KOCZYK itp. Realizacja ma trwać 
ok. 2 – 3 lata.  Milena Gołąb

Niedługo ruszy budowa gazociągu
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Od października ruszy w naszej gmi-
nie nowa linia autobusowa „L” łącząca 
Michałówek, Zakręt i Izabelę ze stacją 
kolejową w Sulejówku.

Autobus pojedzie od przystanku Micha-
łówek: Tajemnicza – Izabela – Dębów, Za-
kręt: Szkolna, Trakt Brzeski, Sulejówek 
– ul.  Asfaltową, ul.  Czynu Społecznego, 
ul. Mariańską, al. Piłsudskiego, ul. Sobie-
skiego, ul. Żeromskiego – PKP Sulejówek, 
ul. Dworcową, ul. Grabskiego, ul. Pade-
rewskiego, ul.  Sobieskiego, ul.  Okrzei, 
przez ulicę Kutrzeby aż do przystanku PKP 
Sulejówek – Miłosna. Po to, by połączenie 
mogło sprawnie funkcjonować, wybudo-
waliśmy perony autobusowe w Zakręcie 

(3 szt.), 4 perony w Izabeli na ul. Postępu 
i pętlę w Michałówku. Autobus zapewni 
stałe, regularne połączenie północy naszej 
gminy z linią kolei podmiejskich.

W naszej gminie działają dwie linie L oraz 
3 linie ZTM. Łącznie na dofinansowanie 
do biletów komunikacji miejskiej do koń-
ca 2018 r. wydamy z naszego wspólnego 
budżetu ok. 100 tys. zł. Przypominamy, 
że Gmina Wiązowna dołączyła do pro-
gramu Warszawa +, dzięki któremu nasi 
mieszkańcy mogą taniej podróżować ko-
munikacją miejską. Więcej o tej sprawie 
piszemy na str. 9. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

50 Projekt i wykonanie oświetle-
nia ulicznego ul. Malowniczej

 KOPKI

50
Budowa świetlicy wiejskiej 
w Kopkach w ramach tworze-
nia sieci świetlic wiejskich na 
terenie Gminy Wiązowna

25 Budowa sieci wodociągowej

 KRUSZÓWIEC

50
Pomoc finansowa dla po-
wiatu na modernizację drogi 
powiatowej

 LIPOWO

75 Zagospodarowanie terenu 
działki nr 147

25 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Armii Krajowej

50
Budowa oświetlenia drogi po-
wiatowej nr 2709W na dwóch 
odcinkach Lipowo-Malcanów 
i Lipowo-Glinianka

 MAJDAN

25

Pomoc rzeczowa dla powiatu 
na modernizację drogi powia-
towej Majdan, Izabela, Micha-
łówek, Duchnów – na odcinku 
między Majdanem a Izabelą

75

Pomoc finansowa dla powiatu 
na modernizację drogi powia-
towej Majdan, Izabela, Micha-
łówek, Duchnów – na odcinku 
między Majdanem a Izabelą

0
Projekt budowy ul. Wesołej – 
od ul. Widocznej do wiaduktu 
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

50
Kompleksowa kanalizacja Gmi-
ny Wiązowna – projektowa-
nie budowy części wschodniej 
miejscowości

Dofinansowanie  
na sprzęt ratowniczy
Dla OSP Wiązowna, Malcanów i  Gli-
nianka planujemy zakupić nowy sprzęt 
ratowniczy, m. in. torby ratownicze, pa-
rawany ochronne, zestaw osłon ostrych 
krawędzi, przenośny zestaw oświetle-
niowy, nóż do pasów bezpieczeństwa, 
plandekę wielofunkcyjną.

Przyznana dotacja i środki własne pozwo-
lą nam wyekwipować strażaków w ten no-
woczesny sprzęt, potrzebny w  chwilach 
zagrożenia życia. Nasi strażacy często wy-
jeżdżają na akcje na drogach, do pożarów 
budynków czy terenów leśnych. Unowo-
cześnienie sprzętu ratowniczego było dla 
nas bardzo ważne i każde dodatkowe pie-
niądze na ten cel są istotne. Na zakupy 

otrzymaliśmy dofinansowanie w wysoko-
ści powyżej 25 tys. zł ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości. O  przyznanie środków 
ubiegaliśmy się składając wniosek w na-
borze na powierzenie realizacji zadań ze 
środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzo-
nym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Nowa linia 
autobusowa 

w gminie Przystanek na  
ul. Szkolnej w Zakręcie

Dopełniliśmy 
formalności

Ciąg dalszy paska na str. 16

Podpisaliśmy umowę pożyczki na kwo-
tę blisko 950 tys. zł z  Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie na dofi-
nansowanie zadania inwestycyjnego pn. 
,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Duchnów, gmina Wiązowna’’. 

W ramach zawartej umowy do 30 wrze-
śnia 2018 r. zostanie wybudowana sieć 

kanalizacji sanitarnej o długości 3 203,2 
m.b. w Duchnowie przy ul. Wspólnej. Pełna 
nazwa zadania to: „Budowa sieci kanali-
zacji sanitarnej w m. Duchnów,  gm. Wią-
zowna dofinansowana przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie, w formie pożycz-
ki, w kwocie 949 000,00 zł.” 

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

Prawie milion złotych  
na budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej w Duchnowie
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Nowe ławki i kosze na śmieci 
w Malcanowie

Ze środków funduszu sołeckiego Mal-
canowa, nad Laguną zamontowaliśmy 
nowe ławki i kosze na śmieci – producen-
tem małej architektury jest firma PPHU 
REKORD z Konstantynowa Łódzkiego. To 
miejsce cieszy się rosnącą popularnością, 
a organizowane co roku „Szanty nad Lagu-
ną” przyciągają coraz więcej miłośników 
muzyki żeglarskiej. Starajmy się jednak 
wspólnie dbać o przestrzeń ogólnodostęp-
ną – aktów wandalizmu jest coraz mniej, 
ale wciąż się pojawiają. Za naprawy znisz-
czonego sprzętu czy sprzątanie terenu pła-
cimy wszyscy.  Redakcja

Nowe wyposażenie dla lepszego 
użytkowania

Budowa ul. Wiejskiej w Rzakcie

Na odcinku ok. 750 m.b. (część ul. Wiej-
skiej w Rzakcie wraz ze skrzyżowaniami 
z drogą powiatową Nr 2711W, z ulicami 
wewnętrznymi – droga wewnętrzna od 
drogi powiatowej nr 2711W, ul. Mazo-
wiecka w Rzakcie do szkoły oraz na części 
drogi wewnętrznej ul. Mokrej od ul. Wiej-
skiej do pętli autobusowej) położyliśmy 
asfalt. Koszt inwestycji to blisko 240 tys. 
zł, dodatkowy koszt wcześniej wykona-
nego projektu drogowego to 14 760,00 
zł. Zadanie jest realizowane ze środków 
Gminy z udziałem środków z funduszu 
sołeckiego Rzakty na 2018 rok w kwocie 
31 145,73 zł. Zmodernizowany odcinek 
ul. Wiejskiej i dwóch dróg wewnętrznych 
poprawi w znacznym stopniu komfort ży-
cia mieszkańców.  Redakcja

W tym sezonie przeprowadziliśmy dużo 
prac na drogach

Boisko w Góraszce

Przy świetlicy wiejskiej w  Górasz-
ce powstanie boisko wielofunkcyjne 
o sztucznej nawierzchni, z polem do gry 
o wymiarach 8x18 m. Zgodnie z zawar-
tą umową z wykonawcą mieszkańcy Gó-
raszki jeszcze we wrześniu będą mogli 
cieszyć się z nowej atrakcji. Wartość in-
westycji to blisko 68 tys. zł (w tym 10 tys. 
zł pozyskaliśmy z województwa, a 24 tys. 
zł pochodzi z  funduszu sołeckiego wsi 
Góraszka). Projekt współfinansowany ze 
środków województwa mazowieckiego 
w  ramach MIAS 2018 (Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MA-
ZOWSZE 2018) pn. „Zagospodarowa-
nie terenu wokół świetlicy w Góraszce, 
gm. Wiązowna poprzez wykonanie wie-
lofunkcyjnego boiska”.  Olga Nowak

Stawiamy na sport

Budowa ul. Piaskowej w Dziechcińcu

Ul. Piaskowa w Dziechcińcu właśnie zo-
stała wyasfaltowana. W ramach inwestycji 
w pierwszej połowie 2018 roku wykona-
no dokumentację projektową oraz doziar-
nienie istniejącej podbudowy z kruszywa 
z dogęszczeniem i profilowaniem. W sierp-
niu położyliśmy tam asfalt. Droga ma 3,5 m 
szerokości, 0,5 m mijanki i 0,75 m pobo-
cza. Asfalt położony został na odcinku 500 
m. Nowy odcinek drogi jest wykonany od 
ul. Majowej w Dziechcińcu (droga powia-
towa nr 2709W) do ul. Ziołowej. Całość in-
westycji to kwota ok. 144 tys. zł, z czego 
15 tys. zł pochodzi z funduszu sołeckiego 
sołectwa Dziechciniec.  Redakcja

Ulica Piaskowa została całkowicie 
zmodernizowana

Remont w przedszkolach  
w Wiązownie i Pęclinie

Wyremontowaliśmy przedszkola w Pęcli-
nie i w Wiązownie. W budynku w Pęclinie 
pomalowana została jadalnia i położona 
terakota. W przedszkolu w Wiązownie 
wymieniono drzwi do sali, do łazienki, 
położono nowe płytki i  podłogę w  ła-
zience. Zamontowano także nowe okna 
i pomalowano pomieszczenia. Prace wy-
konał Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Wiązownie.  Redakcja

Ułożyliśmy nowe płytki

Sprzęt do czyszczenia fontanny 
w Parku Centrum

Zakupiliśmy profesjonalny sprzęt do 
czyszczenia fontanny w Gminnym Parku 
Centrum. Szorowarka – bo tak właśnie 
nazywa się ta maszyna „wyszorowała” 
płyty fontanny. Koszt zakupu wyniósł nas 
ponad 5 tys. zł. Teraz sami będziemy mo-
gli zadbać o regularne czyszczenie fon-
tanny, co uchroni przed powstawaniem 
zanieczyszczeń. Nie będziemy musie-
li korzystać z usług firmy zewnętrznej. 
Sprzęt jest zawsze na miejscu, gotowy 
do użycia w nagłych wypadkach. W Par-
ku Centrum terenem zarządza Wydział 
Administracyjny UG, tel. 22 512 5 831, 
a opiekę nad zielenią sprawuje Spółdziel-
nia Socjalna Odmiana.  Redakcja

Dbamy o Park Centrum

Informacje do opublikowania 
w „Powiązaniach”  

można przesyłać na adres: 
tukontakt@wiazowna.pl
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Dziecko pozostaje pod opieką rodzi-
ca (lub opiekuna) aż do uzyskania 
pełnoletności. Rodzice są przedsta-
wicielami ustawowymi swojego nie-
letniego dziecka i generalnie to oni 
odpowiedzialni są za zachowanie 
małoletniego.

Co do zasady małoletni, który nie ukoń-
czył 13 roku życia, nie ponosi odpo-
wiedzialności za wyrządzone przez 
siebie szkody (art. 426 Kodeksu cywil-
nego). O odpowiedzialności małoletnie-
go za szkodę decyduje zatem jego wiek 
w chwili wyrządzenia szkody, a nie wy-
dany przez sąd wyrok. W przypadku ma-
łoletnich, którzy nie ukończyli trzynastu 
lat, nie ma żadnego znaczenia ich stopień 
rozwoju umysłowego. Nawet w sytuacji, 
gdy małoletni ma pełną świadomość 
i dostateczne rozeznanie w chwili szko-
dy, nie wpływa to na jego sytuację praw-
ną i nie ma możliwości przypisania takiej 
osobie winy.

Wyłączenie możliwości przypisania winy 
małoletniemu przed ukończeniem 13 lat 
nie oznacza, jednakże automatycznego 
obciążenia odpowiedzialnością za wyrzą-
dzoną przez niego szkodę jego rodziców 
czy opiekunów, ponieważ za szkody te 
odpowiedzialny jest tylko ten, kto z mocy 
ustawy lub umowy jest zobowiązany do 
nadzoru nad małoletnim i to tylko wte-
dy, gdy nadzoru tego nie wykonywał 
starannie (art. 427 Kodeksu cywilnego). 
Nieletni w wieku 13 – 18 lat w zasadzie 
mogą odpowiadać za szkody wyrzą-
dzone przez swoje działania. Jednakże 
z uwagi na fakt, że stopień ich rozwo-
ju psychofizycznego nie zawsze „odpo-
wiada ich wiekowi” sprawca czynu może 

wykazać, że z uwagi na niedostateczny 
rozwój umysłowy nie można przypisać 
mu winy. W takiej sytuacji poszkodowa-
ny może domagać się naprawienia szko-
dy od rodziców lub opiekuna.

Rodzice (lub opiekun) mogą natomiast 
uwolnić się od obowiązku odszkodo-
wawczego w przypadku, gdy szkoda po-
wstała mimo starannego wykonywania 
nadzoru, zaś poszkodowany musi wyka-
zać szkodę i  jej wysokość oraz związek 
przyczynowy między działaniem małolet-
niego sprawcy a szkodą. W przypadku, 
gdy sprawca z powodu wieku albo stanu 
psychicznego lub cielesnego nie jest od-
powiedzialny za szkodę, a brak jest osób 
zobowiązanych do nadzoru albo gdy nie 
można od nich uzyskać naprawienia 
szkody, poszkodowany może żądać cał-
kowitego lub częściowego naprawienia 
szkody od samego sprawcy czynu (na-
wet, gdy ten nie ukończył 13 lat), jeżeli 
z okoliczności, a zwłaszcza z porówna-
nia stanu majątkowego poszkodowane-
go i sprawcy wynika, że wymagają tego 
zasady współżycia społecznego (art. 429 
Kodeksu cywilnego).

Reasumując, małoletni może odpowia-
dać za swoje czyny sam, jak również 
mogą odpowiadać i jego rodzice. Odpo-
wiedzialność uzależniona jest od tego, 
czy można mu przypisać winę. Winy nie 
można przypisać poniżej 13 roku ży-
cia. Osobie w przedziale od 13 do 18 lat 
w zależności od stopnia rozwoju może 
być przypisana wina – wówczas odpo-
wiada ona samodzielnie. 

Adwokat
Marek Bajson

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25 Budowa sieci wodociągowej  
dz. nr ew. 246/9

25

Kompleksowe rozwiązanie za-
opatrzenia Gminy Wiązowna 
w wodę w tym: budowa sieci 
wodociągowej w Majdanie dz. 
nr ew. 37/15

100
Budowa świetlicy wiejskiej 
w Majdanie w ramach tworze-
nia sieci świetlic wiejskich na 
terenie Gminy Wiązowna

 MALCANÓW

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

75 Zagospodarowanie terenu 
działki nr ew. 211

50
Budowa oświetlenia drogi po-
wiatowej nr 2709W na dwóch 
odcinkach Lipowo-Malcanów 
i Lipowo-Glinianka

50 Budowa oświetlenia ul. Letniej

75 Budowa oświetlenia ul. Żwiro-
wej i części ul. Podleśnej

50
Kompleksowe rozwiązanie za-
opatrzenia Gminy Wiązowna 
w wodę – budowa sieci wodo-
ciągowej w ul. Szyszkowej

 MICHAŁÓWEK

50
Zagospodarowanie działki 
w Michałówku na potrzeby 
pętli autobusowej

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

100 Budowa oświetlenia 
ul. Tajemniczej

 OSIEDLE PARKOWE

100

Podniesienie bezpieczeństwa 
przeStrzeni publicznej poprzez 
wykonanie przyłącza ener-
getycznego i remont bramy 
wjazdowej

 PĘCLIN

100

Pomoc finansowa dla powiatu 
na wymianę nakładki asfalto-
wej na ul. Dworskiej na od-
cinku pomiędzy Dziechcińcem 
a Pęclinem

Odpowie-
dzialność 
za szkody 
wyrządzone 
przez dzieci

Przeczytaj 
o odpowiedzialności 

karnej nieletnich
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W Majdanie powstała nowa świetlica 
wiejska. Jest w pełni wyposażona we 
wszystkie niezbędne meble i przed-
mioty. To drugi wybudowany u nas 
ostatnio budynek w ramach realizacji 
planu budowy sieci świetlic w gminie. 
Otworzyliśmy go 29 czerwca w stru-
gach deszczu.

Za zabudowę kuchni świetlicy dzięku-
jemy firmie Kulenty, posiadającą filię 
w Majdanie. Ponadto w obiekcie zamon-
towaliśmy nową bramę, furtkę i monito-
ring (6 kamer). Wymieniliśmy także starą 
siatkę ogrodzeniową i nawierzchnię bo-
iska. Od strony ul. Klubowej poszerzo-
no również istniejący chodnik do granicy 
działki gminnej. Pozostało nam jedynie 
wykonanie bezpiecznej nawierzchni na 
placu zabaw.

Podobny obiekt jak ten w  Majdanie 
kończymy budować w  Pęclinie. Nowe 
świetlice są funkcjonalne, estetyczne 
i  energooszczędne. Wszystkie budyn-
ki mają łazienki, kuchnie są zaprojek-
towane tak, by w pełni odpowiadać na 
potrzeby mieszkańców. Zachęcamy do 

użytkowania nowego obiektu. Mamy 
nadzieję, że tak jak otwarta w sierpniu 
ubiegłego roku świetlica w Izabeli, świe-
tlica w Majdanie będzie tętnić życiem. 
Będą obywały się tam warsztaty i zajęcia 
organizowane przez GOK dla młodszych 
i starszych. Warto pamiętać, że świetli-
ce są do dyspozycji mieszkańców, a po-
wstały po to by, mieszkańcy sami mogli 
organizować różne aktywności. Warto to 
wykorzystywać na co dzień.

Koszt budowy świetlicy w Majdanie to 
prawie 600 tys. zł. Za jego utrzymanie 
odpowiada Gminny Ośrodek Kultury 
w Wiązownie, a wkrótce opiekun świe-
tlicy. Zachęcamy do zgłaszania do GOK 
propozycji zajęć w  świetlicach gmin-
nych – jeśli tylko zbierze się grupa chęt-
nych, GOK zapewni instruktora. Pomysły 
na ćwiczenia, warsztaty czy spotkania 
dla różnych grup wiekowych można zgła-
szać telefonicznie 22 780 41 79 lub ema-
il: gok@gok-wiazowna.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

75 Zagospodarowanie terenu 
działki przy ul. Krótkiej

75
Budowa świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Pęclin, wraz 
z niezbędną infrastrukturą

 PORĘBY

25
Modernizacja budynku w Porę-
bach w ramach tworzenia sie-
ci świetlic wiejskich na terenie 
Gminy Wiązowna

 RADIÓWEK

100 Modernizacja ciągu pieszego 
na osiedlu

100 Zagospodarowanie terenu 
parku gminnego

75 Budowa oświetlenia parku 
gmninnego

75 Modernizacja budynku świetli-
cy wraz z jej doposażeniem

 RUDKA

100 Budowa oświetlenia 
ul. Jodłowej

 RZAKTA

50
Budowa świetlicy wiejskiej 
w Rzakcie w ramach tworzenia 
sieci świetlic wiejskich na tere-
nie Gminy Wiązowna

100 Modernizacja ul. Wiejskiej – 
nakładka asfaltowa

100

Konserwacja przez Spółkę 
Wodną Południe z udziałem 
90% dotacji gminnej rowu me-
lioracyjnego A w Bolesławowie, 
Czarnówce i Rzakcie

 WIĄZOWNA GMINNA

50
Budowa ul. Polnej i ul. Brzozo-
wej – od ul. Boryszewskiej do 
ul. Polnej

100
Pomoc rzeczowa dla powia-
tu na modernizację chodnika 
w ul. Kościelnej

100 Budowa oświetlenia ulicznego 
ul. Bażantowej i ul. Tymotki

Otworzyliśmy 
świetlicę 
w Majdanie

Zapraszamy do 
korzystania ze 

świetlicy

Ciąg dalszy paska na str. 21
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tamtego wieczoru [3 maja] na jasnogór-
skich wałach. […] Po raz pierwszy zobaczy-
liśmy się w takiej liczbie razem.

Warszawa, 4 maja 1966 r.

Jan Nowak-Jeziorański (dyrektor Roz-
głośni Polskiej RWE)
Nie mieliśmy wprawdzie reportera na miej-
scu w  Polsce, ale słuchacz w  kraju tylko 
z naszych audycji mógł usłyszeć w najdrob-
niejszych szczegółach to wszystko, co dzia-
ło się w Gnieźnie, Poznaniu, Krakowie i na 
Jasnej Górze. Pomogli nam w  tym zresz-
tą sami słuchacze. Od różnych amatorów 
zaczęliśmy otrzymywać okólnymi drogami 
taśmy z nagraniami. […] Dzięki temu mo-
gliśmy nadać godzinny reportaż z Często-
chowy z przemówieniem Prymasa i innych. 
Echem z Monachium odbiły się i powróciły 
do kraju pamiętne słowa arcybiskupa [Bo-
lesława] Kominka wygłoszone na Jasnej Gó-
rze: „Nikt nie może ograniczyć naszej wiary 
do wąskiego nacjonalistycznego getta”.

Monachium

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.
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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.

Warszawa, 24 czerwca 1966 r. Pożegnanie przez wiernych Prymasa Polski ks. kard. Stefa-
na Wyszyńskiego podczas obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski.

Znak Milenium

Prymas Stefan Wyszyński, jeszcze wię-
ziony przez komunistów, pisze tekst 
Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskie-
go, które w sierpniu 1956 r. przyjmu-
je blisko milion wiernych. To zarazem 
duszpasterski program na lata Wiel-
kiej Nowenny (1957 – 66), prowadzący 
do Roku Milenijnego. Jego zapowie-
dzią jest także peregrynacja kopii Ob-
razu Jasnogórskiego we wszystkich 
parafiach w Polsce. Władze mobilizu-
ją się przeciw temu pod hasłem Ty-
siąclecia Państwa Polskiego.

Prymas, w roli przywódcy społeczne-
go, wyprowadza – wobec pojawienia 
się Obrazu czy podczas uroczystości 
milenijnych – miliony ludzi w prze-
strzeń publiczną. Forma religijna 
osłania fundamentalną treść: powrót 
podmiotowości polskiego społeczeń-
stwa, które widzi siebie samo na 
ulicach. To dla wielu zasadnicze prze-
życie, że można być tak razem, poza 
dyktatem komunistycznej władzy.

16 kwietnia 1966 – w  Gnieźnie odby-
wają się centralne kościelne obchody 
Milenium Chrztu Polski (poprzedzał je 
kilkuletni program duszpasterski Wiel-
kiej Nowenny). Władze komunistyczne 
organizują w pobliżu jedno z wydarzeń 
związanych z  obchodami Tysiąclecia 
Państwa Polskiego i  zagłuszają pieśni 
religijne wystrzałami z  armat. Była to 
kulminacja walki o „rząd dusz” między 
Kościołem a komunistami.

Adam Nowak (mieszkaniec podpo-
znańskiej miejscowości) w dzienniku
Przed katedrą i w katedrze setki tysię-
cy ludzi. To nie jest tylko uroczystość 
religijna. To manifestacja patriotyczna 
przeciw formalnym i  politycznym pró-
bom podziału Polaków, przeciw ma-
nipulacjom partii, która chce określać 

Fot. N
arodow

e Archiw
um

 Cyfrow
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według swoich wzorów cnoty i  wady 
obywatelskie.

Poznań, 16 kwietnia 1966

Janusz Zabłocki (publicysta, działacz 
katolicki) w dzienniku
Toczy się […] zacięta walka, która w isto-
cie rozstrzygnie o przyszłości nie tylko Ko-
ścioła w państwie socjalistycznym, ale i o 
duchowej przyszłości narodu. Decydują-
ce będzie to, czy w obliczu bezprzykładnej 
ofensywy komunistycznego państwa, do 
której zmobilizowało ono wszelkie środki, 
Prymas Polski znajdzie się wraz z Episko-
patem izolowany i osamotniony, czy też 
otrzyma wsparcie od społeczeństwa. Wy-
nik tej konfrontacji, tego swoistego spo-
łecznego referendum, zależeć będzie od 
tego, jak zachowają się masy.

Ożarów Mazowiecki, 18 kwietnia 1966
 
Przeżycie nie byłoby tak głębokie i mocne, 
gdyby mu nie towarzyszyło nierozłącznie 
tak żywe doświadczenie międzyludz-
kiej wspólnoty. Wiernych zgromadzo-
nych w wielkim tłumie umacnia poczucie, 
że w przeżyciu swoim nie jest nikt z nich 
osamotniony, ale łączy ono tak wielką 
liczbę ludzi przybyłych w tym samym celu 
i w imię tej samej Sprawy. I stają się tym 
przeżyciem wspólnoty silniejsi i bardziej 
sobie wzajem bliscy. Można to było odczuć 

Materiały przekazane przez Ośrodek 
KARTA w ramach Programu „Nieskoń-
czenie Niepodległa”, www.nieskoncze-
nieniepodlegla.pl, www.karta.org.pl.
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21 października odbędą się wybo-
ry samorządowe – wynika z  roz-
porządzenia opublikowanego 
w Dzienniku Ustaw. Datę wyborów 
wyznaczył premier, a my przygo-
tujemy w tym celu nowe, wygod-
ne lokale wyborcze.

Z chwilą zarządzenia wyborów ru-
sza kalendarz wyborczy. Od tego 
momentu mogą tworzyć się komite-
ty wyborcze. To również czas na za-
wiadamianie właściwych organów 
wyborczych o utworzeniu takich ko-
mitetów. Po przyjęciu zawiadomień 
przez organy wyborcze komitety 
mogą prowadzić agitację wyborczą 
i zbierać podpisy pod zgłoszeniem list 
kandydatów.

W jesiennych wyborach samorzą-
dowych wybierzemy 1547 wójtów, 
823 burmistrzów i  107 prezyden-
tów, w sumie 2477 organów wyko-
nawczych gmin (o jednego mniej niż 
obecnie w związku z likwidacją gmi-
ny Ostrowice). W skali całego kraju do 
objęcia w gminach będzie dokład-
nie 39 256 mandatów radnego. 
Wybierzemy ponadto radnych 
powiatów i sejmików woje-
wództw. W naszej gminie 
będziemy głosować na 

radnych gminy w 15 okręgach. Wybie-
rzemy 15 radnych gminy, 5 radnych 
powiatu, radnych do sejmiku woje-
wództwa oraz wójta.

Wypełnienie i złożenie wniosku o wpis 
do rejestru wyborców jest warun-
kiem udziału w  wyborach samorzą-
dowych 2018 wszystkich osób, które 
nie są zameldowane w danej gminie. 
W wyborach samorządowych nie moż-
na bowiem głosować poza miejscem 
zameldowania. Jeśli chcemy spraw-
dzić, czy i  gdzie możemy głosować, 
warto skorzystać z  informacji w Wy-
dziale Spraw Społecznych, tel. 22 512 
5 836, email: a.kijowska@wiazowna.pl.

Nowością w  tych wyborach jest 
funkcja urzędnika wyborczego. Jego 
zadaniem będzie czuwanie nad po-
prawnym przygotowaniem i  prze-
biegiem wyborów. Urzędnikiem 
wyborczym w gminie Wiązowna jest 
Monika WIECHETEK, pracownik Staro-
stwa Powiatowego w Otwocku.

Wybory samorządowe są bardzo 
ważne dla nas wszystkich. Wybiera-
my w nich ludzi, którzy przez kolejne 
5 lat będą zarządzali naszymi wspól-
nymi pieniędzmi. To od nich w dużym 
stopniu będzie zależało to, w  jakiej 
gminie żyjemy. Jak będzie się ona roz-
wijała. Które z naszych potrzeb zo-
staną zrealizowane. Dlatego warto 
uważnie przestudiować program wy-
borczy każdego z kandydatów. Brać 
udział w spotkaniach wyborczych. Po-
równywać i konfrontować propozycje 
kandydatów na radnych i wójtów. To 
jest nasza odpowiedzialność. Tylko 
sami możemy zdecydować o tym, ja-
kich gospodarzy wybierzemy na na-
stępne lata. Dla Państwa wygody 
przygotowane zostaną miejsca do 
głosowania aż w  13 lokalizacjach, 

których adresy wskazujemy na ko-
lejnych stronach. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Wybory samorządowe 
w październiku

GŁOSUJMY
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Sprawdź,  
gdzie głosujesz

Obwód głosowania nr 1 w Zakręcie – Szkoła Podstawowa w Zakręcie, Zakręt, 
ul. Szkolna 11 – głosują mieszkańcy Zakrętu (okręg wyborczy nr 1).

Obwód głosowania nr 2 w Duchnowie – Świetlica w Duchnowie, Duchnów 
ul.  Wspólna 157  – głosują mieszkańcy Boryszewa i  Duchnowa (okręg 
wyborczy nr 5).

Obwód głosowania nr 3 w Wiązownie – Szkoła Podstawowa w Wiązownie, 
Wiązowna ul.  Kościelna 20 – głosują mieszkańcy Osiedla Parkowego 
i Wiązowny Gminnej (okręg wyborczy nr 7) ulice: Bażantowa, Boryszewska, 
Brzozowa, Romana Dmowskiego, Dworkowa, Firletki, Gołębia, Klonowa, 
Kościelna numery parzyste od 2 do 36 i numery nieparzyste od 1 do 41, 
Leśna, Lubelska numery parzyste od 10 do końca, numery nieparzyste od nr 
11 do końca, Ogrodowa, Osiedle XXX – lecia, Parkingowa, Parkowa, Polna, 
Szafranowa, Szkolna, Tymotki, Wrzosowa.

Obwód głosowania nr 4 w  Wiązownie  – Gminny Ośrodek Kultury 
w Wiązownie, Wiązowna ul. Kościelna 41 – głosują mieszkańcy Wiązowny 
Kościelnej (okręg wyborczy nr 8)  – ulice: Dębowa, Dobra, Duchnowska, 
Jagodowa, Jesionowa, Kącka, Konwalii, Modrzewiowa, Pęclińska, Płachta, 
Sarnia, Słoneczna, Superunek, Świerkowa, Zakątek (okręg wyborczy nr 9 ) – 
ulice: Aleja Kwiatów Polskich, Chabrowa, Gródek, Irysowa, Kościelna numery 21 października
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parzyste od 38 do końca, numery nieparzyste od 43 do końca, Kwiatowa, 
Lipowa, Lubelska numery parzyste od 2 do 8 i numery nieparzyste od 1 do 9, 
Malwy, Nadrzeczna, Niezapominajki, rtm. Witolda Pileckiego, Projektowana, 
Rajska, Rezedowa, Rumiankowa, Sadowa, Sasanki, Spokojna, Sportowa, 
Stokrotki, Turystyczna, Wąska, Żabia).

Obwód głosowania nr 5 w  Pęclinie  – Przedszkole w  Pęclinie, Pęclin, 
ul. Radosna 74 – głosują mieszkańcy Kącka i Pęclina (okręg wyborczy nr 6).

Obwód głosowania nr 6 w Gliniance – Szkoła Podstawowa w Gliniance, 
Glinianka, ul. Napoleońska 1 – głosują mieszkańcy Glinianki I, Glinianki II, 
Porąb (okręg wyborczy nr 15).

Obwód głosowania nr 7 w Gliniance – Szkoła Podstawowa w Gliniance, 
Glinianka, ul. Napoleońska 1 – głosują mieszkańcy Bolesławowa, Czarnówki, 
Kruszówca, Rzakty (okręg wyborczy nr 14).

Obwód głosowania nr 8 w Wiązownie – Szkoła Podstawowa w Wiązownie, 
Wiązowna ul. Kościelna 20 – głosują mieszkańcy Emowa i Radiówka (okręg 
nr 10) oraz Dziechcińca, Rudki i Żanęcina (okręg wyborczy nr 11).

Obwód głosowania nr 9 w Malcanowie – Szkoła Podstawowa w Malcanowie, 
Malcanów, ul.  Mazowiecka 55  – głosują mieszkańcy Kopek, Lipowa 
i Malcanowa (okręg wyborczy nr 12).

Obwód głosowania nr 10 w  Woli Karczewskiej  – Dom Kultury „Nad 
Świdrem”, Wola Karczewska, ul. Doliny Świdra 6 – głosują mieszkańcy Woli 
Duckiej i Woli Karczewskiej (okręg wyborczy nr 13).

Obwód głosowania nr 11 w Majdanie – Świetlica w Majdanie, Majdan, 
ul. Klubowa 8 – głosują mieszkańcy Majdanu i Zagórza (okręg wyborczy nr 3).

Obwód głosowania nr 12 w Izabeli – Świetlica w Izabeli, Izabela, ul. Postępu 23 – 
głosują mieszkańcy Izabeli i Michałówka (okręg wyborczy nr 2).

Obwód głosowania nr 13 w  Stefanówce  – Świetlica w  Stefanówce, 
Stefanówka, ul. Sowia 8 – głosują mieszkańcy Góraszki i Stefanówki (okręg 
wyborczy nr 4).

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25
Budowa sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej 
w ul. Boryszewskiej

 WIĄZOWNA KOŚCIELNA

100
Pomoc rzeczowa dla powia-
tu na modernizację chodnika 
w ul. Kościelnej

75 Pomoc finansowa dla powiatu 
na budowę ul. Kąckiej

100 Modernizacja ul. Świerkowej – 
nakładka asfaltowa

75 Modernizacja ul. Konwalii

50 Projektowanie budowy oświe-
tlenia ul. Konwalii

75 Budowa oświetlenia ul. Projek-
towanej i ul. Spokojnej

100 Budowa oświetlenia 
ul. Duchnowskiej

50 Budowa oświetlenia 
ul. Sadowej

50 Projektowanie budowy oświe-
tlenia na Osiedlu Kwiatowym

50 Budowa oświetlenia ul. Kwiato-
wej i ul. Niezapominajki

25 Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Kwiatowej

100
Doprojektowanie i wy-
budowanie kanalizacji 
w ul. Projektowanej

75 Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej w ul. Dębowej

100
Budowa sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej 
w ul. Duchnowskiej

25 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Jagodowej

25
Budowa sieci wodociągowej  
dz. nr ew. 196/16, Aleja Kwia-
tów Polskich
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Rada Gminy Wiązowna przyję-
ła Strategię Polityki Senioralnej 
na lata 2018 – 25. Ten dokument 
przez następne lata będzie wyzna-
czał nam kierunek działań, których 
celem będzie poprawa jakości ży-
cia seniorów. Chcemy, żeby nasza 
gmina była miejscem przyjaznym 
do życia dla osób starszych.

Wszystkie inicjatywy dotyczące se-
niorów, które podejmiemy jako sa-
morząd w  najbliższej przyszłości 
będą realizowały któryś z  poniż-
szych celów: utrzymanie zdrowia 
i  dobrej kondycji fizycznej senio-
rów, poczucie bezpieczeństwa 
w miejscu zamieszkania, wsparcie 
w trudnych sytuacjach życiowych, 
aktywizacja społeczna seniorów. 
Taka strategia jest nam potrzeb-
na do tego, żeby spójnie planować 
działania i wydatki. Żeby uchwały 
przyjmowane przez radnych były 
celowe i realnie rozwiązywały pro-
blemy. Żebyśmy mieli pewność, że 
dobrze wydajemy nasze wspólne 
pieniądze budżetowe.

W ciągu ostatnich czterech lat se-
niorzy stali się u nas jedną z najważ-
niejszych grup społecznych. Rada 
Seniorów, która działa od 2014 
roku, podejmuje rozmaite działania 
m.in. w dziedzinie profilaktyki i pro-
mocji zdrowia. Członkami rady są 

przedstawiciele stowarzyszeń i grup 
mieszkańców, instytucji publicznych 
i służb porządkowych. Co jeszcze ro-
bimy dla seniorów? We współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi 
przygotowujemy spartakiady, pro-
wadzimy w  świetlicach wiejskich 
zajęcia usprawniające, wspieramy 
jedno z najaktywniejszych stowa-
rzyszeń w naszej gminie “Bądźmy 
razem”. Stworzyliśmy jak dotąd 
jedyny w  powiecie Dzienny Dom 
Senior + (na jego prowadzenie uzy-
skaliśmy kolejną dotację – 108 tys. 
zł). Rozdajemy tzw. Karty życia, które 
pomagają ratownikom medycznym 
nieść pomoc samotnym seniorom, 
uruchomiliśmy wolontariat między-
pokoleniowy, dzięki któremu senio-
rzy mają kontakt z ludźmi młodymi. 
W  „Powiązaniach” stworzyliśmy 
specjalna sekcję „Dla seniorów”, 
w  której publikujemy porady dla 
osób starszych.

Jeśli mają Państwo pomysły, propo-
zycje lub uwagi dotyczące wspierania 
seniorów, zapraszamy do kontaktu 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej, który od lat inicjuje, wspie-
ra i aktywizuje środowisko seniorów 
gminy Wiązowna: tel. 22 780 46 99, 
email: gops@wa.home.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Strategia  
dla seniorów przyjęta

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

100

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

 WOLA DUCKA

25 Zagospodarowanie terenu 
działki nr 294

100 Budowa oświetlenia 
ul. Działkowej

50
Projektowanie budowy 
oświetlenia ul. Leszczyny 
i ul. Słonecznej

50 Projektowanie budowy oświe-
tlenia ul. Wiosennej

50
Projektowanie budowy oświe-
tlenia ul. Mostów – etap I – od-
cinek między Wolą Karczewską 
a Wolą Ducką

 WOLA KARCZEWSKA

100
Pomoc rzeczowa dla powiatu 
na budowę chodnika w ul. Doli-
ny Świdra, etap I

100 Zagospodarowanie terenu 
działki nr 285 – budowa altany

50
Projektowanie budowy 
oświetlenia ul. Leszczyny 
i ul. Słonecznej

50 Budowa oświetlenia ul. Rzeki

50
Projektowanie budowy oświe-
tlenia ul. Mostów – etap I – od-
cinek między Wolą Karczewską 
a Wolą Ducką

25 Budowa sieci wodociągowej 
ul. Rutki

25 Utworzenie Klubu Seniora „Nad 
Świdrem”

 ZAKRĘT

100
Pomoc finansowa dla powiatu 
na modernizację ul. Szkolnej – 
od ul. Jana Pawła II do skrzyżo-
wania w Izabeli

75 Budowa ul. Jana Pawła II – 
etap I 
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Od lat Stowarzyszenie „Bądźmy 
Razem” prowadzi akcję szczepień 
dla seniorów. Seniorzy to grupa 
społeczna, która z racji wieku ma 
obniżoną odporność na choroby. 
Szczepienia są najbardziej skutecz-
ną metodą zapobiegania najpopu-
larniejszym z nich.

Zorganizowane akcje szcze-
pień odbywają się w ośrodkach 
zdrowia w Wiązownie, ul. Lubel-
ska 36, tel. 22 789 01 15 i Gli-
niance, ul. Napoleońska 53, tel. 
22 789 97 22, do których nale-
ży się zgłosić. Pacjenci innych 
ośrodków zdrowia, spełniający 

warunek wieku i  zamieszkania, 
mogą się zaszczepić pod warun-
kiem posiadania zaświadczenia 
od ich lekarza rodzinnego (waż-
ne 24 godziny) i  zgłoszenia się 
do gabinetu zabiegowego. Szcze-
pienia wykonywane są przez wy-
kwalifikowaną służbę medyczną. 
Najbliższa akcja odbędzie się we 
wrześniu i potrwa do paździer-
nika br. Od 2016 roku na dofi-
nasowanie szczepień Gmina 
Wiązowna przeznaczyła w sumie 
ponad 30 tys. zł. 

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

Bezpłatne szczepienia 
przeciwko grypie dla 
seniorów

AKCJA SKIEROWANA JEST DO O SÓB: 

� MIESZKAŃCÓW GMINY WIĄZOWNA
� WWIEKU  65+

� ZAPISANYCH DO  OŚRO DKA ZDROWIA 
W WIĄZOWNIE LUB GLINIANCE 

Szczepienia realizują: 

drowia 
ul. Napoleońsk 

tel. 22 789 97 22 

Ośrodek Zdrowia w Wiązownie 
ul. Lubelska 36 
tel. 22 789 01 15 

Pacjenci innych ośrodków z speł aJący warunek wieku i zamieszkania, mogą się zaszczepić 
pod warunkiem po · zaśw adczenia od ich lekarza rodzinnego (ważne 24 godziny) 

głos enia się do gabinetu zabiegowego. 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

50 Budowa ul. Długiej wraz z od-
cinkami dojazdów

0 Budowa ul. Kościelnej

50 Przebudowa oświetlenia 
w ul. Dębowej

100
Zagospodarowanie „Zakąci-
ku” – budowa altany wraz 
z doposażeniem placu

50
Budowa siłowni plenerowej 
przy szkole w Zakręcie – na-
wierzchnia bezpieczna wraz 
z doposażeniem

25 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Nowej

 ŻANĘCIN

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

100

Podniesienie jakości życia 
mieszkańców gminy Wiązow-
na w miejscowościach Wiązow-
na, Żanęcin, Radiówek przez 
budowę kanalizacji sanitarnej – 
etap II

100 Zagospodarowanie terenu 
działki wokół świetlicy wiejskiej

50 Budowa sieci kanalizacyjnej

25

Udrożnienie przez Spółkę Wod-
ną Centrum z udziałem 90% 
dotacji gminnej głównego rowu 
odwadniającego w Dziechcińcu 
i Żanęcinie

 ZADANIA OGÓLNOGMINNE

75 Budowa i modernizacja pero-
nów i wiat przystankowych

25 Remonty dróg Gminy 
Wiązowna

50

Wybierzmy rower – Partner-
stwo dla rozwoju komunikacji 
niskoemisyjnej WOF – pomoc 
rzeczowa dla województwa 
(Emów, Wiązowna Gmin-
na, Stefanówka, Boryszew, 
Duchnów)
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Wśród schorzeń szczególnie zagra-
żających osobom starszym znaj-
dują się choroby układu krążenia, 
w tym udary będące efektem zabu-
rzeń naczyniowych. Naukowcy od-
kryli niedawno, że co czwarty senior 
w wieku powyżej 70 lat przeszedł 
tzw. „cichy udar”.

Takie niewielkie patologie mogą prze-
biegać pozornie bezobjawowo – jednak 
ich skutki prowadzą do szeregu niepra-
widłowości w  funkcjonowaniu mózgu 
i  z czasem zwiększają ryzyko poważ-
nego udaru, depresji oraz demencji. 
Udar to nagłe niedokrwienie fragmen-
tu mózgu prowadzące do jego większe-
go lub mniejszego uszkodzenia. Może 
być spowodowany zablokowaniem na-
czyń krwionośnych odżywiających mózg 
lub pęknięciem takiego naczynia, w wy-
niku czego dochodzi do miejscowego 
wylewu krwi do mózgu. Tak naprawdę 
zagraża nam w każdym wieku, ale szcze-
gólnie narażeni na udar są ludzie starsi, 
u których zwiększa się kruchość naczyń 
krwionośnym oraz ryzyko ich zabloko-
wania na skutek zmian miażdżycowych. 
Najbardziej zagrożone są osoby mające 
problemy z nadciśnieniem i migotaniem 
przedsionków oraz otyłością, a w dalszej 
kolejności osoby zagrożone miażdżycą 
(wysoki poziom cholesterolu), cukrzycą 
i niewydolnością serca.

Jak w  wielu schorzeniach również 
w przypadku udaru niezwykle ważna jest 
pierwsza pomoc. Jedynie szybka pomoc 
i leczenie na wyspecjalizowanym oddzia-
le szpitalnym dają szanse na zahamowa-
nie, a nawet cofnięcie skutków choroby. 
Jakie objawy powinny nas zaniepoko-
ić: osłabienie, niedowład lub drętwienie 
jednej strony ciała; zawroty głowy, utra-
ta równowagi, chwiejny chód; zaburzenia 
mowy (bełkot) i rozumienia; zaburzenia 
widzenia, szczególnie w  jednym oku; 
ostry ból głowy; zaburzenia przytomno-
ści. W przypadku zauważenia jakichkol-
wiek z w/w objawów należy niezwłocznie 
wezwać pomoc lekarską.

Jak możemy zapobiegać udarowi? Przede 
wszystkim należy dbać o kondycję (ak-
tywność) fizyczną, która pozwala na 
utrzymanie w  dobrym stanie zdrowia 
naczyń krwionośnych i  podstawowych 
narządów ciała. Nie bez znaczenia jest 
racjonalna dieta: urozmaicona i bogata 
w warzywa i owoce oraz zdrowe tłusz-
cze, unikanie spożywania alkoholu oraz 
palenia papierosów. Również umiejętno-
ści radzenia sobie ze stresem są istotne: 
tu pomoże wieczorny spacer czy spotka-
nie z przyjaciółmi. Bardzo ważne jest, aby 
pamiętać o regularnym kontrolowaniu ci-
śnienia krwi i pulsu, szczególnie u osób 
starszych. Pamiętajmy: ryzyko udaru 
wzrasta z wiekiem! 

Monika Mikulska

Uwaga! 
Udar

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

75

Systemowa modernizacja obiek-
tów gminnych przy wykorzysta-
niu odnawialnych źródeł energii 
w formule partnerstwa publicz-
no – prywatnego w Gminie Wią-
zowna (Glinianka, Wiązowna 
Gminna, Wola Ducka, Zakręt)

25

Rozwój systemu dróg rowe-
rowych w Gminie Wiązowna 
(Glinianka, Lipowo, Malcanów, 
Dziechciniec, Pęclin, Wiązowna 
Kościelna, Duchnów, Wiązow-
na Gminna)

75
Opracowanie koncepcji roz-
budowy sieci kanalizacji sa-
nitarnej (Dziechciniec, Pęclin, 
Malcanów, Lipowo, Kopki)

100

Termomodernizacja budyn-
ku szkoły w Wiązownie przy 
ul. Kościelnej 20 oraz budynku 
szkoły w Gliniance przy ul. Na-
poleońskiej 53

25 Przebudowa przepustu pod 
ul. Leśną

25
Gminne Centrum Kultury – za-
danie 1 – termomodernizacja 
i rozbudowa

50 Budowa targowiska w gminie 
Wiązowna

50

Budowa oświetlenia przejścia 
dla pieszych w ul. Mickiewi-
cza przy świetlicy wiejskiej 
w Góraszce oraz ul. Wiązow-
skiej w Emowie

LEGENDA:

0   Opracowanie założeń 

25
  Faza projektowa/przygoto-
wawcza

50
  Kontynuacja/lub/procedura 
wyłonienia wykonawcy

75
  Realizacja zadania/lub/po-
zwolenia na budowę

100   Zadanie zakończono 

Przeczytaj i dowiedz się 
więcej o udarze

24 Zdrowie



Członkowie Stowarzyszenia „KRO-
KUS” byli już na dwóch wyjazdach 
terapeutyczno-rekolekcyjno-wypo-
czynkowych. Dzięki takim akcjom od-
budowujemy więzy rodzinne, a także 
wspieramy się wzajemnie w rozwią-
zywaniu problemów, które są bliskie 
coraz większej grupie osób.

Dzięki dofinansowaniu z budżetu gmi-
ny, grono osób uzależnionych i współ-
uzależnionych wyjechało w Pieniny do 
miejscowości Maniowy, gdzie mogliśmy 
pracować nad naszymi uzależnieniami 
i współuzależnieniami, a przede wszyst-
kim nad utrzymaniem abstynencji.

Na wyjeździe było sporo osób nowych, 
które mogły czerpać przykład z nas, „we-
teranów”. Uczyli się dzielić swoimi pro-
blemami, swoim życiem i otwierali swoje 
serca. Słuchając i rozmawiając mogli też 
wyciągać wnioski dotyczące swojego 
obecnego życia, a  także odzyskać na-
dzieję na swoje trzeźwienie i  dokony-
wać dobrych postanowień na poprawę 
życia swojego i rodzin. Drugi wyjazd to 
doroczne spotkanie grup AA i ich rodzin, 
na Jasnej Górze w Częstochowie – ważne 
przeżycie duchowe, które pozwala nam 
wytrwać w trzeźwości.

Potrzebujesz naszego wsparcia lub pora-
dy dotyczącej uzależnienia – zapraszamy 
do kontaktu, tel. 22 780 46 59 (działamy 
przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Radiówku). 

Elżbieta Krogul
  

PIKNIK DLA ZDROWIA

22 września 2018

od godz. 10

ul. Lubelska 36 Wiązowna

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY  
            ZPLR Wiązowna

Bezpłatne badania: 

● w kierunku osteoporozy, poziomu cukru, 

cholesterolu, słuchu, wzroku, ciśnienia, 

spirometria, przegląd jamy ustnej, badanie 

składu ciała (woda, tkanka tłuszczowa i 

mięśniowa)

Konsultacje: 

● okulistyczne, lekarz pierwszego kontaktu, 

dietetyczne, stomatologiczne,porady i 

konsultacje psychologiczne, fizjoterapeutyczne, 

terapeuty integracji sensorycznej oraz zabawy 

dla dzieci

Od lat walczę z mitami dietetycznymi. 
Bajkami krążącymi w internecie o nie-
zdrowych jajkach, niezdrowym maśle 
i bezwartościowych grzybach. Dziś w tej 
walce wspiera mnie specjalista, grzy-
boznawca, Arkadiusz Jan SKRZYNECKI.

Mit pierwszy: „grzyby są ciężkostrawne”. 
Prawda i nieprawda. Jeśli zbieramy grzy-
by w sposób, w jaki powinno się to robić, 
czyli wybieramy osobniki młode, będą one 
lekkostrawne. A stare osobniki – ciężko-
strawne. Grzyby zawierają funginę, któ-
rej zadaniem jest ochrona zarodników. Im 
starszy grzyb, tym funginy w nim więcej. 
A to ona stanowi o ciężko lub lekkostraw-
ności potrawy. Prosta rada: nie brać „sta-
rych kapci”, szukać tylko młodych grzybów. 
Ważne jest też, jaką potrawę przygotuje-
my, bo czasem nie grzyb jest ciężkostraw-
ny, a sos do niego.

Mit drugi: „grzyby nie mają żadnych warto-
ści odżywczych”. Grzyby zawierają białko. 
Jest to tzw. białko „częściowo niepełno-
wartościowe”, czyli takie, którym można 
zaspokoić głód, ale nie bierze ono czynne-
go udziału w budowaniu masy mięśnio-
wej. Dlatego grzyby jedzą głównie dorośli. 
Dzieciom daje się białko z mięsa czy jajek, 
bo jeszcze rosną. Grzyby zawierają tłusz-
cze i cukry oraz witaminy (wit. D – dla ko-
ści, wit. A – dla oczu, wit. z grupy B i wit. 
C). W grzybach są makro i mikroelementy: 

magnez, potas, fosfor, wapń, cynk, żelazo, 
selen, miedź. Prawdziwek ma dwa razy 
więcej potasu niż pomidor! Grzyby mają 
też w składzie związki antybiotykopodob-
ne i antynowotworowe.

Mit trzeci „grzyby są niebezpieczne, bo 
wchłaniają metale ciężkie”. Normy eu-
ropejskie określają zagrożenie promie-
niotwórcze w  produktach spożywczych 
w jednostkach bekerelach. Uznaje się jako 
dopuszczalną wartość do 600 bekereli. 
Wyjątkiem jest mleko, dla którego norma 
jest niższa, wynosi 370. Po wybuchu elek-
trowni w Czarnobylu w 1986 roku, grzyb 
najbardziej „chłonny”, czyli podgrzybek bru-
natny, wchłonął ok. 190 bekereli, bezpiecz-
nie mieszcząc się w europejskich normach.

Grzyby wyszły z mody, ale wciąż stanowią 
cenny produkt dietetyczny. Obniżają nadci-
śnienie, zapobiegają miażdżycy, wpływają 
na prawidłową pracę mięśni, w tym mięśnia 
sercowego, zapobiegają osteopenii i two-
rzeniu się kamieni w nerkach, wzmacnia-
ją kości, zęby, włosy i paznokcie. Mają mało 
kalorii, nadają się do diet odchudzających. 
Byle zbierać je z głową: same młode i tylko 
znane gatunki. To bardzo ważne! Nigdy nie 
powinniśmy zbierać grzybów, których nie 
znamy. Nawet cień wątpliwości powinien 
być sygnałem ostrzegawczym. 

Urszula L Kwiatek
dietetyk

Na grzyby!
Fot. Stow

arzyszenie „Krokus W
iązow

na”

Pomoc 
uzależnionym

Spotkanie grup AA 
na Jasnej Górze
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Statystyczny mieszkaniec naszej 
gminy w ciągu roku wytwarza oko-
ło 360 kg odpadów. Przewarzająca 
większość towarów i ich opakowań, 
które kupujemy w sklepach, zrobiona 
jest z plastiku, metalu, szkła lub pa-
pieru, czyli z materiałów, które nada-
ją się do ponownego wykorzystania. 
Wyrzucanie ich jako śmieci niepose-
gregowanych, czyli składowanie bez 
przetworzenia to najdroższy i  naj-
mniej ekologiczny sposób gospoda-
rowania odpadami.

Segregacja odpadów to nie tylko ogra-
niczenie wielkości składowisk i działa-
nie na rzecz ochrony środowiska, ale 
także wymierne korzyści finansowe dla 
każdego mieszkańca. Oddając starannie 
porozdzielane śmieci, znacząco zmniej-
szamy czas, koszt ich posegregowania 
i dalszego przetworzenia przez firmę od-
bierającą odpady w naszej gminie. Pomi-
mo wprowadzenia w naszej gminie kilka 
lat temu podziału na odpady zmieszane, 

segregowane z po-
działem na papier, 
plastik i  metal, 
szkło i odpady biodegradowalne, cza-
sem zdarza się nam wrzucać śmieci 
do niewłaściwych worków lub odda-
wać w workach odpady, które powinny 
być zawiezione bezpośrednio do PSZOK 
(punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych), na przykład odpady po-
remontowe lub zawierające substancje 
niebezpieczne dla zdrowia.

Z tego powodu wszystkie śmieci, któ-
re wystawiamy przed posesję w dzień 
odbioru, mimo naszej wcześniejszej se-
gregacji, trafiają najpierw do śmieciar-
ki, a potem na kilkuetapową instalację, 
która ostatecznie poprawia po nas sor-
towanie odpadów. System odzyskiwania 
surowców wtórnych z  naszych śmieci 
wyposażony jest między innymi w opto-
separatory, to znaczy urządzenia, które 
za pomocą kamer i sensorów ułatwiają 
segregowanie odpadów w oparciu o ich 

właściwości fizyczne, jak objętość, kolor 
czy kształt. Selekcja takich materiałów 
jak drewno, papier, plastik, szkło czy me-
tal odbywa się w pełni automatycznie.

W jakim celu zatem w ogóle segregować 
odpady, jeżeli potem wszystkie razem 
trafiają na ciężarówkę, a następnie na ta-
śmę sortowniczą w regionalnej instalacji 
przetwarzania odpadów komunalnych? 
Głównym powodem jest ekonomia. Po-
sortowanie i  rozdzielenie odpadów na 
surowce wtórne bez naszej wstępnej se-
gregacji naraziłoby poszczególne frakcje 
odpadów na zniszczenie, byłoby trudniej-
sze technologicznie i bardziej czasochłon-
ne, a co za tym idzie – znacznie droższe. 



Karol Bronikowski
k.bronikowski@wiazowna.pl

Segregacja – 
dlaczego się 

opłaca?

Dofinansowanie  
na pomniki przyrody
Otrzymaliśmy dofinansowa-
nie w wysokości 15 tys. zł 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warsza-
wie na realizację zadania 
„Pielęgnacja pomników 
przyrody oraz drzew i  za-
drzewień mających dużą 
wartość krajobrazową, hi-
storyczną i  estetyczną na 
terenie Gminy Wiązowna 
w 2018 r.”.

Całkowity koszt tego zada-
nia to 26 tys. zł. Nasz wkład 
własny wynosi 11 tys. zł. Za-
danie polegać będzie na 

przeprowadzeniu prac pielę-
gnacyjnych drzew rosnących 
na terenie objętym ochro-
ną konserwatora zabytków 
– jest to otoczenie ośrodka 
zdrowia w Wiązownie. Ponad-
to przeprowadzona zostanie 
pielęgnacja dwóch drzew – 
pomników przyrody rosnących 
przy Os. Parkowym w Wiązow-
nie. Więcej informacji w  tej 
sprawie udziela Witold KO-
STRZYŃSKI z  Wydziału Śro-
dowiska i Nieruchomości, tel. 
22 512 58 27, e-mail: w.ko-
strzynski@wiazowna.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Segregowanie śmieci 
ma sens!

Zadbamy o drzewa 
przy ośrodku zdrowia 

w Wiązownie
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Ranne zwierzę w wypad-
ku komunikacyjnym

Uważajmy na 
zwierzęta

CZEKAJĄ NA DOM
12 kociąt do adopcji! Pilnie szukamy do-
mów dla kocich dzieciaków i  ich mam. 

Mają ok. 10 tyg. 
Są zaszczepione 
i odrobaczone. Je-
dzą samodzielnie 
i  korzystają z  ku-
wety. Czekają ra-
zem z  matkami 
w  schroniskowej 
klatce na prawdzi-
we domy, z  któ-
rych już nikt ich 
nigdy nie wyrzuci!

Bolto jest w  schronisku od niedawna. 
Wcześniej tułał się po świecie i  starał 
nie zbliżać do ludzi. Zamknięty za krata-
mi nie potrafi się odnaleźć. Świetnie ra-
dzi sobie z przeskoczeniem ogrodzenia. 
Szybko przekonał się, że są też dobrzy lu-
dzie, którzy chcą go głaskać i przytulać. 
I coraz bardziej mu się to podoba. Czas 
na szukanie domu! Nr 146/18

Nesti to drobna, delikatna, kilkuletnia 
sunia. Na pewno miała dom. Nie boi się 
ludzi. Bardzo 
dobrze chodzi 
na smyczy. Ma 
świetny kon-
takt z  dziećmi. 
Nesti nie słyszy, 
ale sama mówi 
i  to dużo. Szu-
kamy dla niej 
domu, bo jej 
nikt u  nas nie 
szukał. Nr 131/18

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

Jeśli zdarzy Ci się wypadek ko-
munikacyjny, w wyniku, którego 
ranne zostanie zwierzę zgodnie 
z art. 25 ustawy o ochronie zwie-
rząt masz obowiązek, w  miarę 
możliwości, zapewnienia pomo-
cy temu zwierzęciu lub zawiado-
mienia jednej ze służb.

Naruszenie tego obowiązku jest wy-
kroczeniem zagrożonym karą aresztu 
lub grzywny – art. 37 u.o.z. Jeżeli ranne 
zwierzę stanowi zagrożenie dla bezpie-
czeństwa ruchu drogowego wskazane 
jest tu powiadomienie policji. Pisze-
my o tym stanowczo, bo wciąż zda-
rza się, że kierowcy zostawiają ranne 
zwierzęta nawet nie na poboczu dro-
gi, a na samym jej środku. To okrutne 
i niebezpieczne. Nie powinniśmy na to 
pozwalać ani tego tolerować. Wypad-
ki się zdarzają, ale po wypadku warto 
zachować się jak człowiek!

Na wykonanie usługi polegającej 
na świadczeniu opieki lekarsko – 
weterynaryjnej nad m.in. ranny-
mi zwierzętami Gmina Wiązowna 
na 2018 r. podpisała umowę z Ga-
binetem Weterynaryjnym Poli-Vet 
s.c. 05-462 Wiązowna ul.  Bory-
szewska 2, jednakże każdorazowo 
usługi realizowane są po zlece-
niu przez upoważnionych pracow-
ników Urzędu Gminy Wiązowna. 
W przypadku znalezienia na tere-
nie gminy rannego zwierzęcia na-
leży najdokładniej, jak to możliwe, 
wskazać miejsce interwencji. Wię-
cej informacji znajdą Państwo pod 
numerem telefonu 22 512 5 826, 
kom. 605 874 227 oraz w Wydziale 
Środowiska i Nieruchomości Urzę-
du Gminy Wiązowna. 

Joanna Kociszewska
j.kociszewska@wiazowna.pl

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawie-
rających azbest z terenu gminy Wiązowna dofi-
nansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w formie dotacji środków, w kwocie 29 001,70 zł.

Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych może-
my sfinansować odbiór i utylizację azbestu z tere-
nu prywatnych posesji. W bieżącym roku WFOŚiGW 
w Warszawie przyznał gminie Wiązowna dotację 
w wysokości 29 001,70 zł dzięki czemu odebrany 
został azbest z terenu 81 prywatnych posesji, czyli 
zutylizowane zostało blisko 217 ton wyrobów zawie-
rających azbest! Całkowity koszt zadania z udziałem 
środków gminnych wyniósł 55 772,50 zł.

Zainteresowanie utylizacją azbestu naszych miesz-
kańców wzrasta. Z  roku na rok ilość składanych 
przez mieszkańców wniosków jest większa. Chęt-
nych do pozbycia się azbestu, zapraszamy do skła-
dania wniosków. Wnioski dostępne są w Biuletynie 
Informacji Publicznej gminy Wiązowna oraz w urzę-
dzie gminy (ul. Lubelska 59 w Wiązownie, pokój 
nr 010). Więcej informacji udziela Anna Bogucka 
w Wydziału Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 
58 24, e-mail. a.bogucka@wiazowna.pl. 

Anna Bogucka 
a.bogucka@wiazowna.pl

Usuwanie azbestu 
z terenu gminy
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było zorganizowanie czasu wol-
nego w sposób twórczy, pogłębia-
jący zainteresowania uczestników 
oraz promujący aktywność ruchową 
podczas spędzania czasu wolnego.

Każdy uczestnik wypoczynku raz 
w  tygodniu uczestniczył w  zaję-
ciach zorganizowanych na basenie, 
wycieczkach tematycznych lub wy-
jazdach rekreacyjno-naukowych. 
Plan wypoczynku został dodatko-
wo rozwinięty o zajęcia plastyczne, 
muzyczne, artystyczne, fotograficz-
ne, filmowe poprowadzone przez 
instruktorów na co dzień zatrudnio-
nych w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Wiązownie oraz artystów amato-
rów. Zapewniono ciepły posiłek we-
dług jadłospisu ustalonego przez 
kierowników wypoczynku.

Takie zajęcia organizujemy w gmi-
nie już od kilku lat. I widzimy, jak 
bardzo pomaga to rodzicom, którzy 
nie mogą zapewnić dzieciom opieki 
przez całe wakacje i jak urozmaica 
to wakacje dzieciom, które w prze-
ciwnym wypadku spędziłyby ten 
czas przed telewizorem lub kom-
puterem. 

Maria Dorota Kanabus – Prokop
m.kanabus@wiazowna.pl

Wakacje blisko domu  
dla naszych dzieci

Szkoła Podstawowa im. Wincentego 
Witosa w Gliniance

Kolejna wakacyjna akcja Gminy Wiązow-
na za nami. Akcja została przeprowadzona 
w terminie 25 czerwca-31 sierpnia. W dniach 
25 czerwca-27 lipca zajęcia odbywały się we 
wszystkich gminnych szkołach. W sierpniu 
zajęcia odbywały się w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Wiązownie oraz w Domu Kultury 
,,Nad Świdrem”.

Łącznie w akcji wzięło udział 390 
dzieci. Półkolonie odbywały się 
w pięciu turnusach od poniedział-
ku do piątku, w  placówkach na 
terenie gminy Wiązowna. Har-
monogram i program zajęć w po-
szczególnych jednostkach został 
opracowany przez kierowników 
wypoczynku. Jego założeniem 
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Szkoła Podstawowa w Malcanowie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników 
Polskich w Wiązownie
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30 września 2018 roku upływa ter-
min trzeciej raty opłaty rocznej za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych.

W przypadku niedotrzymania tego 
terminu, przedsiębiorca może w cią-
gu 30 dni dokonać stosownej opła-
ty, ale z  jednoczesnym dokonaniem 
opłaty dodatkowej w  wysokości 
30% opłaty podstawowej. Konse-
kwencją braku płatności raty będzie 

wygaszenie zezwolenia. Przedsiębior-
ca będzie mógł wystąpić z wnioskiem 
o  wydanie nowego zezwolenia nie 
wcześniej niż po upływie 6 miesięcy 
od dnia wydania decyzji o wygaśnię-
ciu zezwolenia.

Wpłaty można dokonać w kasie Banku 
Spółdzielczego w Wiązownie w ponie-
działki w godz. 8.00 – 17.00 i od wtorku 
do piątku w godz. 8.00 – 16.00, doko-
nać przelewu na konto Urzędu Gminy 

nr: 54 8001 0005 2003 0020 0592 
0005 lub osobiście w Urzędzie Gmi-
ny Wiązowna w poniedziałki od 8.00 
do 18.00 i od wtorku do piątku w go-
dzinach 8.00–16.00. Przypominamy, że 
przedsiębiorca jest zobowiązany oka-
zać przedsiębiorcy zaopatrującemu 
dany punkt sprzedaży w napoje alko-
holowe, odpowiedni dowód potwier-
dzający dokonanie opłaty. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Opłaty za 
zezwolenia 
na sprzedaż 
alkoholu

IX Forum Gospodarcze Gminy Wiązowna odbędzie się 4 paź-
dziernika 2018 o godzinie 18.00 w Hotelu Brant w Majdanie 
ul. Równa 20, 05-462 Wiązowna. Forum to inicjatywa nasze-
go samorządu. To cykliczne spotkania, na których samorządow-
cy i przedsiębiorcy wymieniają się doświadczeniami, opowiadają 
o tych samych problemach z różnych perspektyw. To tu powstają 
pomysły i rodzi się współpraca, która owocuje ważnymi dla gmi-
ny i jej mieszkańców projektami. W programie IX Forum m. in: 
wystąpienie Prezesa Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej 
Macieja CYBULSKIEGO o współpracy polsko-amerykańskiej, Dy-
rektora Zespołu Kontraktów firmy Warbud S.A. Mariusza KOZA-
KA na temat inwestycji Węzeł Zakręt, przedstawiciela Narodowego 
Centrum Badań Jądrowych w Świerku, który opowie o Parku Na-
ukowo-Technologicznym „Świerk”. Zapraszamy naszych przed-
siębiorców na to spotkanie. Więcej informacji udziela Elżbieta 
RÓŻAŃSKA z Wydziału Spraw Społecznych, tel. 22 512 5 805, 
email: e.rozanska@wiazowna.pl.

Redakcja / tukontakt@wiazowna.pl

Zaproszenie na forum
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Olcskul mistrzem Wiązowskiej Ligi 
Siódemek piłkarskich

Zakończył się drugi sezon rozgrywek WLS. 
W mistrzostwach brało udział osiem dru-
żyn. Najlepsza okazała się drużyna Mar-
cina ZAKRZEWSKIEGO Olcskul, drugie 
miejsce zajął Los Majdanos, trzecie – 
Fcsągorsi. Punktacja: Olcskul – 42, Los 
Majdanos – 30, Fcsągorsi  – 25, Ostre 
Grzyby – 23, Obrotniaki – 18, Chks Neon 
– 15, Banda Grubego – 7, Mordoryje – 0.  

Jacek Skwara www.wls-wiazowna.pl

Zwycięska drużyna

Obóz UKS Zakręt

Na przełomie czerwca i  lipca odbył się 
obóz rekreacyjno-sportowy zorganizo-
wany przez UKS ORŁY Zakręt. Uczest-
nikami obozu były dzieci i  młodzież 
z UKS ORŁY ZAKRĘT, GKTS WIĄZOWNA 
oraz dzieci i młodzież z  terenu Gminy 
Wiązowna prowadzonych przez trene-
rów Artura MROCZKA i  Kamila SITKA. 
Oprócz dużej ilości treningów przygo-
towujących do sezonu 2018/2019 były 
też zajęcia integracyjne oraz rekreacyj-
ne. Obóz był dofinansowany przez Gmi-
nę Wiązowna.  UKS ORŁY Zakręt

Obowiązkowe pamiątkowe zdjęcie

Zwycięstwo Advitu

KS Advit Wiązowna wygrał pierwszy 
mecz na własnym boisku w  lidze. Od-
niósł zwycięstwo (4 – 1) nad drużyną Po-
lonia Warszawa S.A. II. Mecz był bardzo 
emocjonujący, a gra drużyny podobała 
się kibicom. Bramki dla Advitu strzeli-
li: Arkadiusz ZAPAŚNIK (2), Sebastian 
GADOMSKI (1) i Damian LAZUREK (1). 

Piłkarze wiązowskiej drużyny 30 sierp-
nia grali II rundę pucharu Polski. Mecz 
zakończył się 3 do 2 dla Advitu. Zapra-
szamy na kolejne mecze. Szczegółowa 
rozpiska na str. 34.  Redakcja

Zapowiada się udany sezon

Obóz sportowy UKS Smoki

Już po raz dziewiętnasty „Czwartko-
wi” sportowcy z Glinianki w  lipcu byli 
na obozie sportowym w Ustce. Uczest-
nicy obozu zamieszkiwali w  tym roku 
w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących. Do dyspozycji dostaliśmy halę 
sportową, mały stadion z bieżnią tarta-
nową i  tereny leśne w pobliżu. Opiekę 
nad grupą 21 dzieci skutecznie spra-
wowali Krzysztof ŚLUSARCZYK i Zenon 
KWIATKOWSKI.  Zenon Kwiatkowski

Przywieźliśmy piękne wspomnienia  
z nad morza

Finał Grand Prix Traktu Brzeskiego

Półmaraton Wiązowski wchodzi w skład 
Grand Prix Traktu Brzeskiego. Nasza im-
preza jest jednocześnie pierwszą, która 
rozpoczyna ten cykl imprez biegowych. 
Grand Prix rozgrywane jest w  miejsco-
wościach położonych przy historycznym 
Trakcie Brzeskim bądź w  jego pobliżu. 
W ostatnią niedzielę sierpnia odbył się fi-
nałowy bieg Jacka w Siedlcach. Gratujemy 
wszystkim zawodnikom i już dzisiaj zapra-
szamy 24 lutego do wzięcia udziału w Pół-
maratonie Wiązowskim.  Redakcja

Zwycięzca Grand Prix Traktu Brzeskiego – 
Przemysław Dąbrowski

Europejski Tydzień Sportu

Europejski Tydzień Sportu to inicjatywa 
Komisji Europejskiej, która zrodziła się, 
by promować sport i aktywność fizyczną 
w całej Europie. Gmina Wiązowna przyłą-
czyła się do akcji. Szczegółowy opis wy-
darzeń w naszej gminie znajdą Państwo 
na naszej stronie tuwiazowna.pl w  za-
kładce NGO, Sport. Publikujemy tam tak-
że wszystkie informacje dotyczące sportu. 
Zachęcamy do udziału. Jeśli mają Pań-
stwo pytania, pomysły prosimy o kontakt 
z Michałem BIAŁKIEM z Wydziału Spraw 
Społecznych, email: m.bialek@wiazowna.
pl, 22 512 58 38.  Redakcja
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Przyłącz się do akcji!
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Dożynki powiatowe w Kątach

Gospodarzem rolniczego święta były tym 
razem Kąty, gmina Kołbiel. Dożynki w Ką-
tach zgromadziły poczty sztandarowe, 
delegacje dożynkowe, rolników, samorzą-
dowców i mieszkańców nie tylko nasze-
go powiatu. W naszej delegacji wystąpiły 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Gli-
nianki w strojach ludowych oraz sołtys 
Wiązowny Kościelnej Paweł KONOPKA. 
Nasze stoisko promocyjne wystawiliśmy 
pod hasłem Wiązowna (z) bliska. Można 
na nim było obejrzeć pod mikroskopami 
różne próbki pobrane z terenu całej na-
szej gminy. Zaprezentowaliśmy także na-
sze regionalne wyroby: sójka gliniecka, 
sery i napary z ziół. Można było spróbo-
wać szczęścia w kole fortuny oraz otrzy-
mać folder turystyczny gminy.  Redakcja

Nasz dożynkowy wieniec był bardzo 
okazały

Rajd samochodów zabytkowych po 
naszej gminie

W naszej gminie odbył się rajd „Między 
Mienią a Świdrem” będący częścią cyklu 
Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Po-
jazdów Zabytkowych. Spod Urzędu Gmi-
ny Wiązowna wystartowało 50 pojazdów 
z czego 1/5 stanowiły motocykle. Zawod-
nicy pokonali 50 kilometrów trasy po 
okolicznych, malowniczych drogach oraz 
zwiedzili Izbę Regionalną w  Gliniance, 
gdzie skosztowali regionalny przysmak 
– Sójkę Gliniecką. Podczas rajdu nie za-
brakło zręcznościowych zadań. Najstarszą 
maszyną imprezy było Renault KJ1 z 1924 
roku należące do Artura WĘGLERA. Kla-
syfikację samochodów zwyciężyła załoga 
Michał GALEMBA/Jakub BERNACKI w Pol-
skim Fiacie 126p. Najlepszym motocykli-
stą został Bogusław MICIAŁKIEWICZ na 39 
letnim motocyklu Yamaha. W konkursie 

elegancji organizatorzy nagrodzili Forda 
Taunusa z 1964 roku należącego do Mi-
kołaja BERLIŃSKIEGO.  Piotr Licau

Dzień Wojska Polskiego

15 sierpnia, w rocznicę Bitwy Warszaw-
skiej obchodzimy Święto Wojska Pol-
skiego. Uroczystość zapoczątkowała 
wystawa „Rok 1918. Odzyskanie Nie-
podległości” zorganizowana w  ramach 
programu Nieskończenie Niepodległa 
w GOK w Wiązownie. Dalsze części wy-
darzenia odbyły się w wiązowskim ko-
ściele, gdzie uczciliśmy pamięć poległych 
i wysłuchaliśmy koncertu patriotycznego 
Orkiestry Dętej z Trąbek. Następnie uda-
liśmy się na wiązowski cmentarz, gdzie 
został odczytany apel pamięci, zwieńczo-
ny salwą honorową. Na zakończenie licz-
ne delegacje złożyły wieńce przy grobie 
nieznanego żołnierza, gdzie wartę hono-
rową pełnili rekonstruktorzy z Projektu 
Historycznego „Konspiracja” w strojach 
z epoki.  Redakcja

Na mszy świętej nie zabrakło pocztów 
sztandarowych

„Szanty nad Laguną”

W Malcanowie już po raz trzeci odbyła 
się impreza „Szanty nad Laguną”. Dla 
miłośników żeglarskich pieśni wystąpił 
zespół pod przewodnictwem Agniesz-
ki i  Piotra MICHALCZYKÓW, który po-
rwał wszystkich do wspólnej zabawy. 
Teren imprezy zamienił się w ten wie-
czór w  prawdziwą keję. Można było 
posilić się grochówką oraz upiec kieł-
baskę na ognisku. Dla dzieci zostało 
przygotowane stoisko z kolorowanka-
mi. Wszyscy chętni mogli wziąć udział 
w  różnych „żeglarskich” konkursach 

takich jak przeciąganie liny czy bieg 
w workach. Impreza przyciągnęła bar-
dzo dużo osób, nie tylko mieszkańców 
Malcanowa. Redakcja

Akcja krwiodawstwa w Gminie 
Wiązowna

„Twoja krew – moje życie. Chwyć czer-
woną nitkę, aby ocalić życie” pod takim 
hasłem odbyła się akcja honorowego 
krwiodawstwa w ostatnią lipcową niedzie-
lę. Akcja przyciągnęła ponad pięćdziesię-
cioosobową grupę honorowych dawców 
krwi. Ambulans ustawiony na placu przed 
OSP w Gliniance systematycznie odwie-
dzali odważni mieszkańcy. Kolejna akcja 
już 20 października (sobota). Liczymy na 
udział jak największej liczby osób. Odda-
wanie krwi jest całkowicie bezpieczne! Za-
praszamy! Koordynatorzy akcji: Gminny 
Ośrodek Kultury w Wiązownie, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Gliniance. Paulina Sokół

Ambulans ustawiony był na placu przed 
OSP w Gliniance

„Lech, Czech i Rus”

Licznie przybyła publiczność w biblio-
tece w Wiązownie obejrzała spektakl 
oparty na znanej legendzie opowiada-
jącej o powstaniu państwa polskiego. 
Trzej książęta po wspólnym polowaniu 
rozdzielają się i każdy z nich udaje się 
w inną stronę w poszukiwaniu najlep-
szego miejsca na założenie państwa: 
Rus wyrusza na wschód, Czech na po-
łudnie, Lech za namową ducha pusz-
czy – Żubra, zostaje na wskazanej przez 
niego ziemi, zakłada państwo polskie, 
buduje jego stolicę – gród Gniezno. 
Dzieci wykazały się niebywałą wiedzą 
historyczną oraz aktywnie włączyły się 
w zabawę zaproponowaną przez akto-
rów teatru.  Marzena Kopka

Rajdowe zadania
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Można było nawet popływać Na zakończenie razem z aktorami odśpie-
waliśmy hymn Polski
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Wrzesień
22.09. godz. 16.30 

Mecz KS Advit Wiązowna 
– MLKS Józefovia II, boisko 
KS Advit Wiązowna (Wią-
zowna, ul. Sportowa 15)

22.09. godz. 16.00 
Mecz KS Glinianka – SF 
Wilanów, boisko w Lipowie 

22.09. godz. 10.00 
Piknik dla Zdrowia, Ośro-
dek Zdrowia w Wiązownie, 
ul. Lubelska 36

23.09. godz. 12.45 
Święto Sójki Glinieckiej – 
Msza Święta w Kościele 
pw. św. Wawrzyńca w Gli-
niance, później świętowa-
nie w Izbie Regionalnej 
w Gliniance

24.09. godz. 18.00 
Warsztaty naukowe „Ma-
giczne eksperymenty”, 
Biblioteka Publiczna Gmi-
ny Wiązowna, ul. Kościel-
na 41

29.09. godz. 16.00 
Mecz KS Glinianka – Ko-
rona Góra Kalwaria, mecz 
odbędzie w Górze Kalwarii

29.09. godz. 13.00 
Mecz KS Advit Wiązowna 
– PKS Victoria Zerzeń, Bor-
ków Arena (Warszawa-Wa-
wer, ul. Borków 18)

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Biblioteka Publiczna Gminy 
Wiązowna realizuje projekt 
Instytutu Książki „Mała książka – 
Wielki Człowiek”.

Instytut Książki po pierwszych sukce-
sach projektu „Mała książka – Wielki 
Człowiek” podejmuje nowe wyzwanie, 
czerpiąc z  bogatych do-
świadczeń brytyjskiego pro-
jektu Bookstart. Żyjemy 
w  dynamicznych czasach, 
otoczeni infosferą, gdzie na-
wet treści kulturalne, wyma-
gające uważności i skupienia 
serwowane są w  zbyt du-
żym tempie. Na szczęście co-
raz częściej inspirujemy się 

modą na slow life, celebrując uważny 
styl życia, dostrzegając najbliższego oto-
czenie, doceniając dobre towarzystwo. 
Czemu zatem nie wprowadzić mody na 
celebrację czasu spędzanego z dziećmi, 
treści czytanych książek, atmosfery bli-
skości i  towarzystwa literackich przy-
jaciół? Właśnie taki model proponuje 

Instytut Książki w projekcie 
„Mała Książka – Wielki Czło-
wiek”, skierowanym do trzy-
latków i ich rodziców.

Podczas odwiedzin jednej 
z bibliotek biorących udział 
w akcji Mały Czytelnik otrzy-
ma w  prezencie Wypraw-
kę Czytelniczą zawierającą 

książkę „Pierwsze wiersze dla…”, bro-
szurę informacyjną dla rodziców „Książ-
ką połączeni, czyli o roli czytania w życiu 
dziecka” oraz Kartę Małego Czytelnika 
do zbierania bibliotecznych naklejek. 
Podczas kolejnej wizyty w bibliotece za-
kończonej wypożyczeniem przynajmniej 
jednej książki z księgozbioru dziecięce-
go Mały Czytelnik otrzyma naklejkę do 
karty, a po uzyskaniu dziesięciu zosta-
nie uhonorowany imiennym dyplomem 
potwierdzającym jego czytelnicze zainte-
resowania. Dziecko pozna ciekawe miej-
sce, jakim jest biblioteka oraz zostanie 
pełnoprawnym uczestnikiem życia kul-
turalnego. 

Marzena Kopka 
kontakt@bibliotekawiazowna.pl

Program „Mała książka – Wielki Człowiek”

Organizator Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy. W programie koncert 
i wystawa.

10.10. godz. 16.00–19.00 
Szkoła Podstawowa w Wiązownie, 
spotkanie informacyjno-edukacyjne do-
tyczące Programu Priorytetowego „Czy-
ste Powietrze” – dopłaty na wymianę 
pieca i termomodernizację. Szczegóły 
wydarzenia na tuwiazowna.pl

13.10. godz. 15.30 
Mecz KS Advit Wiązowna – KS Vulcan 
Wólka Mlądzka, boisko klubu KS Vul-
can (Otwock, ul. Wspaniała)

14.10. Dzień Edukacji Narodowej, 
organizator: Oświata Gminna. Szczegó-
ły na tuwiazowna.pl

14.10. godz. 10.00 
Mecz KS Glinianka – LKS Perła II Złoto-
kłos, boisko w Złotokłosie 

19.10. godz. 17.00 
Dzień Kobiet Wiejskich 
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury 
w Wiązownie, tel. 22 780 41 79, e-mail: 
gok@gok-wiazowna.pl, miejsce: Izba 
Regionalna w Gliniance

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

20.10. godz. 16.00 
Mecz KS Advit Wiązowna – KS Puz-
nówka 1996, boisko KS Advit Wiązow-
na (Wiązowna, ul. Sportowa 15)

20.10. godz. 15:00 
Mecz KS Glinianka – KS Sobienie Jeziory, 
boisko w Lipowie 

WSPÓŁPRACA POLSKO-AMERYKAŃSKA

INWESTYCJA WĘZEŁ ZAKRĘT

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY 
„ŚWIERK”

FORUM
GOSPODARCZE
GMINY WIĄZOWNA

ZGŁOSZENIA I  POTWIERDZENIE  UDZIAŁU
 DO 26 WRZEŚNIA (ŚRODA)  2018 R .

TEL .  22  512 58 05,  KOM.  603 330 058,
 E-MAIL :  E .ROZANSKA@WIAZOWNA .PL

:

Październik
6.10. godz. 15.30 

Mecz KS Glinianka – LZS Snajper Sośninka, bo-
isko w Lipowie 

6.10. godz. 16.00 
Mecz KS Advit Wiązowna – CKKS SOKÓŁ, Boisko 
KS Advit Wiązowna (Wiązowna, Sportowa 15)

10.10. godz. 14.00  
Dzień zdrowia psychicznego 
Dom Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej. 
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Stowarzyszenia Miłośników Tradycji 
i Kultury Ludowej „Wawrzynioki”.

Rozstrzygnięty został również konkurs 
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. 
Laureaci konkursu to: Rodzina z Zale-
sia, przedstawiciele Parafii Klembów 
(Sołectwo Sitki) oraz Sołectwo Kąty 
– Gmina Kołbiel. Nagrody specjal-
ne wręczył Ksiądz Biskup doceniając 
Parafię Latowicz, Sołectwo Glinianka 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich Pogo-
rzel z Siennicy.

Kolejnym punktem programu był pro-
fesjonalny pokaz pomocy przedme-
dycznej. Na scenie wystąpili aktorzy 
z Teatru Komedia, którzy zaśpiewali 
największe polskie przeboje z lat ’50 – 
’90 podczas koncertu zatytułowanego 
„Najlepsze z Najlepszych”. W przerwie 
zaprezentowali się młodzi, utalento-
wani tancerze ze szkoły tańca Fast – 
Step, dając profesjonalny pokaz tańca 
towarzyskiego na wysokim poziomie.

Podczas imprezy odbył się także 
konkurs wiedzy o  bezpieczeństwie. 
Nagrody zostały przekazane z Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowe-
go w Warszawie w ramach akcji „Lato 
w mieście”.

Następnie zgromadzonych do za-
bawy zachęcił program Disco Polo 

Show będący dodatkową atrakcją. 
Rozbrzmiały utwory takie jak „Ruda 
tańczy jak szalona”, „Przez twe oczy 
zielone”, czy „Miód Malina” – naj-
większe przeboje polskiej muzyki 
disco. Gwiazda wieczoru – zespół Re-
dlin – swoimi energetycznymi utwo-
rami w  klimacie folkowym porwał 
publiczność do śpiewu i tańca. Fanta-
styczny kontakt z publicznością spra-
wił, że wykonali dodatkowe utwory 
na bis. Na zakończenie, po występie 
gwiazdy wieczoru, przyszedł czas na 
zabawę taneczną pod chmurką z ze-
społem Poloki Band do późnych go-
dzin wieczornych.

Wydarzenie objęte było patronatem 
medialnym przez: Powiązania, Halo-
Otwock, Mieszkaniec, Wyszkowiak, 
Celestynka, Lokalna, Gazeta Powia-
towa, iOtwock.info, Linia Otwocka, 
Nowy Dzwon oraz Radio Warszawa. 
Partnerzy wydarzenia to: KRUS, Sto-
warzyszenie Wawrzynioki, Drukarnia 
ACAD, OSP Gminy Wiązowna, Bibliote-
ka Publiczna Gminy Wiązowna, Zakład 
Gospodarki Komunalnej. Przedsię-
wzięcie było współfinansowane ze 
środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. 

Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

26 sierpnia 2018 roku na placu przy 
kościele św. Wawrzyńca w Gliniance 
odbyło się tegoroczne Święto Plonów 
– Dożynki Diecezjalno-Gminne, które-
go organizatorami byli: Urząd Gminy 
Wiązowna, Gminny Ośrodek Kultury 
w Wiązownie, Diecezja Warszawsko-
-Praska oraz parafia św. Wawrzyńca 
w Gliniance.

Uroczystość była okazją dziękczy-
nienia za tegoroczne zbiory, na któ-
re rolnicy z trudem pracowali przez 
cały rok. W dorocznym dziękczynie-
niu wzięły udział delegacje parafii 
diecezji warszawsko-praskiej. Przed 
rozpoczęciem Eucharystii uroczysty 
korowód wieńców dożynkowych do-
tarł pod scenę z ołtarzem polowym, 
gdzie każdy mógł podziwiać na wy-
stawie piękne dzieła grup z całej die-
cezji. Starości dożynek – Kazimiera 
SZCZĘSNA i Mieczysław PINDARA – 
przywitali przybyłych gości i rolników. 
Po oficjalnej części rozpoczęła się bie-
siada ludowa podczas której wystąpi-
ły panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z  Glinianki, zespół Rzakcianki oraz 
Kapela Ludowa Mazowszaki. Odbył 
się również korowód maszyn rolni-
czych podziwiany przez wszystkich 
zgromadzonych. Korowód koordy-
nowali: Stanisław SMOLAK – Sołtys 
z Rzakty, Arkadiusz MŁOT, Waldemar 
WOŹNICA – rolnicy z Gminy Wiązow-
na oraz Kazimierz NOWAK – członek 
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