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Wybraliśmy
naszych
przedstawicieli

Ponad 87% poparcia w wyborach
dla wójta Janusza Budnego. Rada
Gminy, w której większość stanowią
radni poprzedniej kadencji. Kolejna
kadencja samorządu zapowiada się na
kontynuację i zrównoważony rozwój.
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Większość radnych w nowej Radzie Gminy Wiązowna ma już doświadczenie w pracy w samorządzie.
Na str. 6–9 prezentujemy ich sylwetki i program,
z którym szli do wyborów. Warto sprawdzić, kto
wygrał w Państwa okręgu i co chce w nim zmienić
w nadchodzących pięciu latach.
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Smog to nie tylko problem dużych miast. W naszej
gminie też się z nim borykamy. Na str. 30 piszemy
o tym, co może zrobić każdy z nas, żeby poprawić
jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy.
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Gmina Wiązowna została wyróżniona tytułem „Sportowa Gmina Roku”. To efekt m.in. wspierania działalności lokalnych klubów sportowych. O tym, jakie
kluby u nas działają i jak się do nich zapisać piszemy na str. 34.
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Po wyborach
– bez zmian!

www.tuwiazowna.pl

Samorząd

Po raz pierwszy w historii gminy
sprawujący urząd wójt uzyskał reelekcję
w powszechnym głosowaniu. Po raz pierwszy
mieszkańcy obdarzyli zaufaniem większość
radnych minionej kadencji. Nowy samorząd
to doświadczeni już samorządowcy, którzy
zapowiadają kontynuację zrównoważonego,
ale dynamicznego rozwoju gminy.
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Samorząd

fot. M. Sosnowska

w kraju. Obecna kadencja samorządu potrwa 5 lat. Jak zapowiada wójt,
to będzie czas kontynuacji zrównoważonego rozwoju gminy.

Janusz Budny uzyskał 87,88% poparcia

To były wyjątkowe wybory w naszej
gminie. Po raz pierwszy w historii urzędujący wójt uzyskał reelekcję w powszechnym głosowaniu. Janusz Budny
zdobył jeden z najlepszych wyników

Taki wynik wyborów to dla mnie silny
sygnał, że przyjęta przeze mnie filozofia rozwoju każdej, podkreślę to, każdej miejscowości w naszej gminie jest
przez Państwa popierana – mówi wójt.
– To wyraźny znak, że nasi mieszkańcy oczekują od samorządu śmiałych,
odważnych, ale i odpowiedzialnych
decyzji, które szybko poprawiają standard życia. Taką wielką inwestycją,
którą przeprowadziliśmy w półtora
roku, była rozbudowa i modernizacja
wszystkich naszych szkół. W kampanii wyborczej nie obiecałem ani jednej
rzeczy, o której nie mógłbym powiedzieć z całą stanowczością, że jest możliwa do wykonania w kolejnej kadencji.
Cztery lata temu proponowałem zmiany, dziś są one faktem. W tych wyborach
obiecałem ich kontynuację i jestem pewien, że z tą radą gminy, z tymi sołtysami

i społecznikami wszystkie te obietnice zostaną zrealizowane. Jesteśmy w najlepszym okresie rozwoju Gminy Wiązowna.
Nigdy tak szybko nie rosły nam dochody.
Ale rozwój oznacza koszty, także stałe.
Każda nowa latarnia, nowa sala lekcyjna i każdy odcinek nowej drogi wymaga
utrzymania. Dlatego tak ważne dla nas
wszystkich jest, byśmy płacili tu podatki i meldowali się na stałe. To zwiększa
nasze możliwości. Udowodniliśmy przez
ostatnie cztery lata, że potrafimy rozsądnie wydawać publiczne pieniądze. To były
cztery spokojne lata doskonałej współpracy. Lata bez kłótni i awantur. Tak też będzie i teraz. Będę o to walczył, bo tylko tak
możemy wspólnie zagwarantować rozwój, na który czekaliśmy od pokoleń. Jestem dumny ze współpracy z poprzednią
radą, jestem dumny z naszych urzędników. Mamy ogromną robotę do zrobienia
i ją zrobimy. To nie jest kwestia wiary – to
pewność wynikająca z dobrego doświadczenia poprzedniej kadencji.
Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Poniżej, w kolejności alfabetycznej, prezentujemy sylwetki i główne założenia programowe wszystkich radnych
gminy. Warto przeczytać, kto i z jakim pomysłem reprezentuje Państwa okręg wyborczy.
Stanisław BOGUCKI jest absolwentem Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodar-
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Stanisław BOGUCKI
Malcanów, Kopki, Lipowo

stwa Wiejskiego. Jako wieloletni mieszkaniec Malcanowa dobrze zna problemy nie tylko
najbliższej okolicy, ale również całej gminy. Będzie zabiegał o kolejne remonty i inwestycje, ze szczególnym uwzględnieniem dróg gminnych oraz oświetlenia ulic w miejscowościach Kopki, Lipowo, Malcanów. Podejmie działania mające na celu przyspieszenie
procesu inwestycyjnego na południu gminy oraz stworzenie planu działania, który będzie konsekwentnie wdrażany. Jest dla niego istotne, by pomagać w sfinansowaniu
podłączeń domów do sieci. Planuje stworzenie gminnych programów, które pozwolą
obniżyć koszty przyłączania się do wodociągu i kanalizacji oraz będzie wspierać proces
gazyfikacji gminy. Budowa świetlic w Kopkach i Lipowie, doposażenie i unowocześnianie placów zabaw, siłowni plenerowych oraz tworzenie kolejnych miejsc do spędzania
czasu wolnego to plany na najbliższe pięć lat. Opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego jest jednym z jego priorytetów. Będzie zabiegał o doposażanie jednostki OSP w Malcanowie w sprzęt i finansowanie szkoleń dla strażaków – ochotników.

Andrzej CHOLEWA ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej na kierunku „Systemy

Okręg

2

Andrzej CHOLEWA
Izabela, Michałówek

i sieci komputerowe”. Przez 6 lat z sukcesem działał w radzie rodziców szkoły w Zakręcie.
Jest członkiem założycielem UKS Zakręt. Jako założyciel spółki wodnej Izabela-Michałówek działał w jej pierwszym zarządzie. Jego celem jest wsparcie mieszkańców programami, które pozwolą obniżyć koszty i zachęcą do włączania się do sieci kanalizacyjnej.
Będzie dążyć do powstania w gminie programu wsparcia mieszkańców w wymianie
pieców węglowych na takie, które mniej szkodzą środowisku. Chce zabiegać o bezpieczeństwo na drogach poprzez rozbudowę systemu uspokajania ruchu w newralgicznych
miejscach oraz budowę bezpiecznych podjazdów do posesji i stworzenie programów
edukacyjnych, które podniosą świadomość wszystkich uczestników ruchu. Planuje zadbać o rozwój świetlicy w Izabeli poprzez budowę bezpiecznego boiska. Animacja kultury i lokalnych inicjatyw będzie jednym z jego priorytetów.

www.tuwiazowna.pl
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Marzena DACH urodziła się w Majdanie, mieszka tu 44 lata. Angażuje się spo-
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Marzena DACH

łecznie. Przez 14 lat działała w Radzie Rodziców szkoły w Wiązownie, od 7 lat
jest aktywnym członkiem Spółki Wodnej Majdan, Rady LGD Natura i Kultura.
Współorganizuje pikniki sołeckie w Majdanie, bierze udział w akcjach sprzątania świata. Ma wykształcenie ekonomiczne, a specjalizuje się w finansach i rachunkowości, co pozwala jej odpowiedzialnie podejmować decyzje dotyczące
budżetu gminy. Celem jej działań będzie przede wszystkim podłączanie domostw
do wodociągu i kanalizacji. Ważna będzie także modernizacja dróg gminnych,
budowa chodników, dokończenie budowy drogi powiatowej między Majdanem
i Izabelą oraz odwodnienie ulicy Pięknej przy Kalinowej oraz budowa nowego
posterunku policji.

Majdan, Zagórze

Robert DĄBROWSKI ma 44 lata, jest żonaty i posiada dwoje dzieci. Od urodze-
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Robert DĄBROWSKI

nia mieszka w Góraszce, gdzie obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Jako radny zajmował się m.in. wspieraniem procesu przygotowawczego do
budowy Centrum Handlowego w Góraszce, zagospodarowaniem terenu świetlicy
oraz budową siłowni i boiska w Góraszce, a także świetlicy w Stefanówce. Szybkie, interwencyjne naprawy i remonty dróg, które na trwałe poprawiają jakość
komunikacji to kwestia, którą chce zająć się w pierwszej kolejności. Szczególnie istotna będzie modernizacja ul. Adama Mickiewicza w Góraszce oraz budowa przy niej chodnika. Będzie wspierać budowę nowych ośrodków zdrowia oraz
dalszą rozbudowę oświetlenia ulicznego, wodociągów i kanalizacji.

Góraszka, Stefanówka

Wioleta DECZEWSKA w Rzakcie mieszka od 22 lat wraz z mężem i synem.
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Wioleta DECZEWSKA
Rzakta, Bolesławów,
Czarnówka, Kruszówiec

Renata FALIŃSKA
Kąck, Pęclin
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Renata FALIŃSKA z wykształcenia jest ekonomistką, pracuje jako główna księ-

gowa. Jest współzałożycielem Klubu Seniora w Wiązownie. Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu w pracy społecznej potrafi słuchać ludzi i skutecznie reagować
na ich potrzeby. Będzie zabiegała o kolejne remonty i inwestycje drogowe. Jednym z jej priorytetów będzie budowa kolejnego etapu ulicy Kąckiej z Wiązowny
do Kącka, poszerzenie ul. Wierzbowej oraz modernizacja chodnika przy ul. Radosnej. Wyjątkowo istotne jest dla niej zagospodarowanie terenu wokół świetlic w Kącku i Pęclinie poprzez budowę siłowni plenerowych oraz placów zabaw.
Uruchomienie komunikacji z Kącka do Józefowa oraz inwestycja w ścieżkę rowerową i chodnik z Glinianki do Duchnowa to plany na tę kadencję.
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Lubi pomagać ludziom. Potrafi łatwo nawiązywać kontakty i jest konsekwentna
w działaniach, zarówno w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym. Jest przewodniczącą Spółki Wodnej „Południe”, której udało się przeprowadzić konserwację kilku kilometrów rowów w obrębie Rzakty, Bolesławowa i Czarnówki. Pracuje
jako pielęgniarką w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy w Otwocku oraz w Hospicjum Domowym „Empatia” w Otwocku. Będzie
zabiegać o remonty i budowę dróg oraz ich oświetlenie. Stawia na rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, a także placów zabaw i siłowni plenerowych
w każdej miejscowości. Budowa świetlicy w Rzakcie to jeden z jej priorytetów.

Jacek KARDAS
Zakręt

Jacek KARDAS ma 46 lat, od 23 lat mieszka w Zakręcie z żoną Marzeną i dwo-

ma synami. Poza pracą jako żołnierz zawodowy, udziela się na rzecz lokalnej
społeczności jako sołtys, przewodniczący Spółki Wodnej Zakręt oraz członek
Rady Sportu Gminy Wiązowna. Ulica Kościelna do Podgórnej, ul. Jana Pawła II
na odcinku pomiędzy ul. Ks. Iwaniuka a ul. Lubelską, ul. Długa wraz z dojazdami – to najważniejsze inwestycje drogowe, które powinny zostać szybko zrealizowane. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Zakrętu
i oświetlenie Traktu Brzeskiego to kolejne ważne zadanie. Będzie dążył do pozyskania terenu leśnego przy szkole i stworzenia tam przestrzeni dla nauki i rozwoju najmłodszych. Zamierza podjąć działania w celu budowy nowego ośrodka
zdrowia i wspierać gazyfikację gminy. Będzie wspierać skanalizowanie i zwodociągowanie gminy.
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Magdalena KOCZOROWSKA-SZLASSA z wykształcenia jest archeologiem.
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Magdalena
KOCZOROWSKA-SZLASSA
Wiązowna Kościelna

Jest żoną, matką dwojga dzieci. Jej pasją jest historia oraz różne dziedziny
z nią powiązane. Realizuje społecznie warsztaty dla dzieci szkolnych z zakresu archeologii i kultury starożytnej. Jest związana z Gminnym Ośrodkiem
Kultury, gdzie m.in. śpiewa w chórze Mienia River. W najbliższej kadencji planuje poprawę komfortu życia mieszkańców poprzez doprowadzenie kanalizacji, zamontowanie oświetlenia ulicznego, poprawę nawierzchni ulic oraz
budowę chodników. Będzie pilnować, żeby powstał w Wiązownie nowoczesny ośrodek zdrowia oraz posterunek policji na miarę XXI w. Pragnie, żeby
Centrum Aktywności Lokalnej, które będzie miało siedzibę w zrewitalizowanym pawilonie w centrum Wiązowny, dawało znacznie szerszą ofertę kulturalno-rekreacyjną. Będzie zabiegać o rozbudowę sieci komunikacyjnej oraz
o stworzenie programu wsparcia wymiany pieców węglowych na takie, które mniej szkodzą środowisku.

Mariola KUBLIK czwartą kadencję jest członkiem zarządu Osiedla Parkowe-
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Mariola KUBLIK
Wiązowna Gminna,
Osiedle Parkowe

go. Od wielu lat uczestniczy w działaniach rady rodziców w szkole w Wiązownie oraz w parafialnym Caritas. Jest matką dwóch synów. Ukończone studia
magisterskie z administracji publicznej pomagają jej w codziennej pracy radnej. W poprzedniej kadencji pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Wiązowna. Przy wsparciu komisji centrum
miejscowości zyskało estetyczne otoczenie, Gminny Park Centrum jest nowoczesny i dostosowywany do potrzeb różnych grup społecznych. Zbyt ciasne do tej pory szkoły wreszcie z powodzeniem mieszczą wszystkie dzieci.
Bardzo ważna jest dla niej budowa nowego posterunku policji, rewitalizacja pawilonu handlowego w Wiązownie na Centrum Aktywności Lokalnej,
stworzenie kameralnego nowoczesnego targowiska oraz remont budynku
ośrodka zdrowia.

Anna LECH mieszka w Dziechcińcu od 35 lat. Ukończyła studia wyższe na
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Anna LECH
Dziechciniec, Rudka, Żanęcin

kierunku ”Administracja Samorządowa” w WSGE w Józefowie oraz szereg
szkoleń. Pracuje jako specjalista ds. optymalizacji rozliczeń w IPCZD w Międzylesiu. Działa w Zarządzie Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Otwockiego
oraz w Stowarzyszeniu Sołtysów Mazowsza. W 2014 r. przekonała radnych
do pomysłu wprowadzenia w naszej gminie funduszu sołeckiego. Dzięki temu
każde sołectwo co roku samo decyduje o tym, w jaki sposób wydana zostanie część gminnego budżetu. Wpływa to na zrównoważony rozwój wszystkich
miejscowości w naszej gminie. Jej priorytetem jest wsparcie mieszkańców
programami, które pozwolą obniżyć koszty i zachęcą do włączania się w sieć
wodociągową i kanalizacyjną. Budowa i remonty dróg oraz ich oświetlenie to
ważne zadanie na nową kadencję. Szczególnie pilna będzie budowa chodnika w Żanęcinie. Stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla integracji i rozwoju
mieszkańców poprzez budowę nowych świetlic to kolejne plany.

Bogumiła MAJEWSKA od 45 lat mieszka w gminie Wiązowna. Ukończyła
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Bogumiła MAJEWSKA
Wiązowna Kościelna

studia magisterskie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Pracuje jako nauczycielka języka polskiego w szkole w Wiązownie. Jest osobą odpowiedzialną, rozsądnie podejmującą decyzje, konsekwentnie dąży do
wyznaczonego celu i umie konstruktywnie współpracować w zespole. W nowej kadencji będzie wspierać dokończenie budowy ul. Kąckiej oraz ułożenie
asfaltu na ul. Sportowej, Turystycznej i Sadowej. Kolejne cele to stworzenie programów wsparcia pozwalających obniżyć koszty i zachęcających do
przyłączania się do sieci kanalizacyjnej oraz budowa ścieżki rowerowej na
ul. Kościelnej i dokończenie chodnika. Planuje też dalsze oświetlanie ulic oraz
doposażenie placu zabaw przy ul. Słonecznej.

www.tuwiazowna.pl
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Agnieszka MIKULSKA rodowita mieszkanka Woli Duckiej oraz matka
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Agnieszka MIKULSKA

dwójki dzieci. Jest osobą otwartą, zdecydowaną, odpowiedzialną i zawsze konsekwentną w działaniu. Pełni funkcję członka Rady Sołeckiej
Woli Duckiej i z zaangażowaniem uczestniczy w jej pracach. Prowadzi
własną działalność gospodarczą – agencję ubezpieczeniową. Uczestniczy w obronie środowiska przed uciążliwymi inwestycjami śmieciowymi.
Jako radna planuje unormowanie lokalnego problemu śmieciowego. Będzie dążyć do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę
ciągów pieszo – rowerowych oraz odpowiednie ich oznakowania i zwiększenie kontroli policji. Poprowadzi działania w celu polepszenia organizacji transportu autobusowego.

Wola Ducka, Wola Karczewska

Rafał NEJMAN ma 46 lat i wyższe wykształcenie. Od urodzenia jest zwią-
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Rafał NEJMAN
Emów, Radiówek

zany z Emowem. Od 2010 r. sprawuje funkcję radnego. Swoje działania na
rzecz gminy skoncentrował wokół tworzenia infrastruktury niezbędnej dla
godnego i bezpiecznego życia mieszkańców. W wyniku jego zaangażowania powstały między innymi: chodnik przy ul. Mlądzkiej, instalacja wodociągowa dla całego Emowa, nowoczesne oświetlenie ul. Sosnowej i części
ulicy Wiązowskiej. Ponadto zabiegał o rozpoczęcie kompleksowej kanalizacji Emowa oraz o podłączenie osiedla Radiówek do kanalizacji gminnej.
Jego celem było także utworzenie lokalnego obszaru parku rekreacyjnego
w Radiówku oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego od Józefowa przez
Emów, Wiązownę do Halinowa z oznaczonymi przejściami dla pieszych
i rowerzystów. Jednym z najistotniejszych działań będzie skanalizowanie
Emowa oraz ułożenie asfaltu na ul. Sosnowej. Ważnym wyzwaniem jest
także uruchomienie komunikacji w Emowie oraz budowa świetlicy wraz
z infrastrukturą sportową w Radiówku.

Leszek SOBOTA od urodzenia jest mieszkańcem Duchnowa. Z chęcią an-

Okręg

5

Leszek SOBOTA
Duchnów, Boryszew

gażuje się w życie społeczne okolicy. Wartości, którymi kieruje się w życiu to: rodzina, pracowitość, uczciwość, lojalność, konsekwentne dążeniu
do celu. Ukończył Akademię Finansów na kierunku Bankowość i Finanse.
Obecnie przejął prowadzenie rodzinnego gospodarstwa rolnego mieszczącego się w Duchnowie. Najważniejsze działania, które podejmował jako
radny gminny to: budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Duchnowa, ciągu pieszo-rowerowego i brakującego oświetlenia wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721. Szczególnie ważna będzie dla niego budowa i modernizacja
dróg oraz chodników w Boryszewie i Duchnowie. Kolejne cele to budowa Domu Kultury w Duchnowie i zagospodarowanie terenu wokół niego.
Istotne jest również wsparcie mieszkańców programami, które pozwolą
obniżyć koszty i zachęcą do włączania się do sieci kanalizacyjnej oraz założenie spółek wodnych na terenie Duchnowa i Boryszewa.

Paweł ZAWADKA ma 38 lat. Od 30 lat zamieszkuje w gminie Wiązow-

Okręg

15

Paweł ZAWADKA
Glinianka I, Glinianka II, Poręby

na. Jest żonaty i ma dwoje dzieci. Z wykształcenia jest elektronikiem. Jest
pracownikiem Szkoły Podstawowej w Gliniance. Od kilku lat działa społecznie na rzecz mieszkańców, a od 4 lat jest sołtysem Glinianki I. Jego
głównymi osiągnięciami są: budowa placu zabaw, ogrodzenie Izby Regionalnej w Gliniance, doprowadzenie do uporządkowania terenu w centrum
miejscowości. Wyznaczone cele to dalsza modernizacja dróg gminnych,
poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz ich oświetlenie. Będzie dążyć do rozbudowy
sieci gazowej i kanalizacyjnej oraz powstania spółki wodnej w Gliniance.
Podejmie działania zapobiegające powstawaniu nowych miejsc do segregacji odpadów.

9
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75

Projektowanie budowy oświetlenia 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 melioracyjnego A w Bolesławowie,
Czarnówce i Rzakcie

BORYSZEW

100

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej

CZARNÓWKA

75
100

Projektowanie budowy oświetlenia ul. Kaliny
Konserwacja przez Spółkę
Wodną Południe z udziałem
90% dotacji gminnej rowu melioracyjnego A w Bolesławowie,
Czarnówce i Rzakcie

DUCHNÓW

100

Modernizacja ul. Spacerowej – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego

100

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej

100

Zagospodarowanie świetlicy
wiejskiej wraz z doposażeniem

100

Budowa Duchnowskiego Domu
Kultury – dokumentacja

DZIECHCINIEC

100

Pomoc rzeczowa dla powiatu
na budowę ciągu pieszo – rowerowego od ul. Olchowej do
ul. Piaskowej, w tym ciąg pieszo – rowerowy w Gliniance

100

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

100

Modernizacja ul. Piaskowej

Z prac Rady:
uroczysta sesja kończąca kadencję
Najskuteczniejszą metodą na sprawne
zarządzanie gminą i inwestycjami jest
mądry kompromis, elastyczność i zgoda
w czasie współpracy. Takie wnioski padały w czasie ostatniej sesji Rady Gminy
kadencji 2014-18. Nadzwyczajna, uroczysta sesja odbyła się 18 października w nowo wybudowanej hali sportowej
w Gliniance.
W poprzedniej kadencji samorządu Gmina Wiązowna wyróżniona była wieloma nagrodami, a nasza pozycja w wielu
samorządowych rankingach regularnie
rosła. Najtrudniejszym zdaniem, które postawili przed sobą i urzędem nasi samorządowcy była rozbudowa i modernizacja
jednocześnie wszystkich gminnych szkół.
Projekt zrealizowany metodą Partnerstwa
Publiczno – Prywatnego jest jedynym takim w powiecie otwockim, jednym z niewielu w Polsce. Ta inwestycja rozwiązała
poważny problem naszej gminy – dziś nasze dzieci uczą się w nowoczesnych budynkach. Tylko na jedną zmianę. Koszt tej
inwestycji to ponad 86 mln zł.
W ciągu 4 ostatnich lat radni zdecydowali także o następujących inwestycjach:
 Budowa sieci świetlic wiejskich: wybudowane zostały świetlice w Izabeli,
Majdanie i Pęclinie. W trakcie realizacji jest świetlica w Kopkach i Stefanówce, a do realizacji przygotowano
projekt świetlicy w Rzakcie – koszt inwestycji 2,1 mln zł;
 Ścieżka rowerowa od Halinowa do Józefowa przez Duchnów, Stefanówkę,
Boryszew, Wiązownę, Emów. Inwestycja warta 8 mln zł realizowana w większości z dofinansowania unijnego;
 Remonty i budowy dróg, w tym 23
fragmenty dróg powiatowych na łączną kwotę 8 mln zł oraz modernizacja
i równanie dróg gminnych przez ZGK;
 Zamontowano ponad 1000 lamp na
długości 50 kilometrów dróg. Koszt
oświetlenia drogowego i ulicznego to

2,7 mln zł, w tym 593 tys. z funduszu
sołeckiego;
 W trakcie realizacji jest modernizacja
budynku pawilonu GS z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Lokalnej i budowa targowiska gminnego
„Mój Rynek”.
W mijającej kadencji nasz samorząd stał
się otwarty i przyjazny dla mieszkańców. Wprowadziliśmy wiele udogodnień
i usprawnień. Rozwijamy współpracę
z organizacjami pozarządowymi, inwestujemy w kulturę i sport, przywróciliśmy
działalność Spółek Wodnych oraz współpracujemy z przedsiębiorcami. Stawiamy
na rozwój komunikacji i bezpieczeństwo.
Promujemy zdrowie i zdrowy styl życia,
a także działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu naszych seniorów. To
tylko niektóre z podjętych przedsięwzięć.
W części roboczej październikowej sesji
oraz na sesji we wrześniu, rada podejmowała decyzje, które dotyczyły m.in. zmian
budżetowych, przejęcia działek pod drogę
odchodzącą od ul. Letniskowej w Pęclinie.
Radni zdecydowali również o przeznaczeniu 28 500 zł na dofinansowanie zakupu
sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Otwocku dla remontowanego Oddziału Internistycznego oraz 5 tys. zł dla
Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej – także na zakup sprzętu medycznego.
Wyrażono zgodę na kontynuację porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą
Wiązowna a gminami: Celestynów, Karczew
i Kołbiel w celu stworzenia grupy zakupowej dla wspólnego zakupu gazu ziemnego. Dzięki temu będziemy mieć mniejsze
rachunki za gaz nie tylko w urzędzie, ale
również w tych szkołach i jednostkach organizacyjnych gminy, do których doprowadzona jest sieć gazowa. Relacja video oraz
materiały z prac rady dostępne są na portalu mieszkańca: wiazowna.esesja.pl. 
Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

fot. M. Sosnowska

BOLESŁAWÓW

www.tuwiazowna.pl

Wykaz uchwał w sprawach:
127.LX.2018 zmieniająca Uchwałę Nr 200.LI.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2018 rok, z późn. zm.;
128.LX.2018 zmiany w Uchwale Nr 199.LI.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 20182033, z późn. zm.;
129.LX.2018 zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Wiązowna z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
130.LX.2018 zmiany uchwały nr 31.LIII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego
2018 r. w sprawie podziału gminy Wiązowna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
131.LX.2018 uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna”;

100

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej

100

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Miodowej i ul. Ziołowej

25

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

100

Umocnienie stawu i rowu przy
świetlicy wiejskiej przez Spółkę Wodną Centrum z udziałem
90% dotacji gminnej

134.LXI.2018 zmieniająca Uchwałę Nr 200.LI.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2018 rok, z późn. zm.;
135.LXI.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 20182033, z późn. zm.;
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132.LX.2018 wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu;
133.LX.2018 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy
Gminą Wiązowna a Gminami: Celestynów, Karczew i Kołbiel;

Samorząd

EMÓW

100

Modernizacja ul. Sosnowej

100

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

100

Budowa kanalizacji sanitarnej
w ul. Sosnowej i ul. Gołębiej

25

Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Jasnej

136.LXI.2018 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.

Mamy więcej
i więcej
oddajemy

Janosikowe ciągle
rośnie

GLINIANKA

100
Jak oszacowało Ministerstwo Finansów w przyszłym roku oddamy
z naszego budżetu 2,1 mln tzw. janosikowego. Janosikowe to opłata, którą
bogatsze samorządy wnoszą na poczet rozwoju tych biedniejszych. I to
dobre rozwiązanie pod warunkiem, że
wysokość janosikowego realnie oddaje wysokość dochodów gminy.
Jeszcze 5 lat temu nasza gmina nie płaciła janosikowego wcale. W mijającym
roku zapłaciliśmy ok. 1 mln zł. Prognoza
na przyszły jest dwukrotnie wyższa. Przed
laty wskaźnik „G” wynosił na mieszkańca
2938 zł, aktualnie jest to kwota 3519 zł.
To prawie dwa razy więcej niż średni krajowy wskaźnik „G”, który oscyluje w granicach 1790 zł. Janosikowe to wpłata do

budżetu państwa dokonywana na podstawie ustawy przez jednostki samorządu
terytorialnego, których dochody z podatków przekraczają wskaźniki określone
w tej ustawie. Wysokość wpłaty jest obliczana na podstawie dochodów podatkowych danego samorządu sprzed dwóch
lat, w stosunku do bieżącego roku budżetowego. Dlatego, abyśmy mniej oddawali,
a więcej wydawali na nasze drogi, latarnie czy place zabaw, potrzebujemy więcej
osób zameldowanych. Dobrze, że coraz
więcej naszych mieszkańców płaci podatki w naszej gminie, lecz my wszyscy potrzebujemy, żeby meldowali się również
w naszej gminie.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Pomoc rzeczowa dla powiatu
na budowę ciągu pieszo – rowerowego od Ośrodka Zdrowia do przejścia dla pieszych,
w tym ciąg pieszo-rowerowy
w Dziechcińcu

50

Budowa dróg osiedlowych
– wzmocnienia i nakładki
asfaltowe

50

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

100

Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w centrum Glinianki

100

Zagospodarowanie terenu wokół Izby Regionalnej

100

Budowa ogrodzenia działki
gminnej przeznaczonej na potrzeby mieszkańców sołectwa
Glinianka II wraz z zagospodarowaniem terenu
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75

Zbrojenie ław
fundamentowych
pod przyszłe
targowisko

Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2709W na dwóch
odcinkach Lipowo-Malcanów
i Lipowo-Glinianka

100

Budowa oświetlenia
ul. Wawrzynieckiej

100

Rozbudowa boiska KS
Glinianka

100

Konserwacja rowu melioracyjnego przy ul. Marzeń

100

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

GÓRASZKA

75

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

50

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Kaczeńców, etap I

25

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Kaczeńców, etap II

50

Budowa sieci kanalizacyjnej

100

Budowa boiska przy świetlicy
wiejskiej

IZABELA

100

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

75

Zagospodarowanie terenu
świetlicy wraz z wyposażeniem

100

Budowa sieci wodociągowej
dz. nr 83/15

KĄCK

100

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

Ciąg dalszy paska na str. 14

„Mój rynek”
– budowa rozpoczęta
Za nieco ponad pół roku w Wiązownie uruchomione zostanie pierwsze
prawdziwe i profesjonalnie zorganizowane targowisko w naszej gminie.
Przy ul. Lubelskiej trwają prace ziemne. Budowa fundamentów, na których
stanie stalowa konstrukcja handlowa,
zakończy się jeszcze w tym roku. Do
czerwca 2019 r. cały obiekt będzie
gotowy.
Na początku stycznia podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wybudowanie
targowiska w Wiązownie. Zakończona
została faza projektowa, uzyskaliśmy
ostateczne pozwolenie na budowę budynku handlowego wraz z niezbędną
infrastrukturą. Trwają roboty ziemne,
wylewanie i zbrojenie ław oraz stóp fundamentowych. Cała inwestycja będzie
kosztowała ok. 3 mln zł. Tam nasi rolnicy będą mogli sprzedawać produkty rolno – spożywcze, a mieszkańcy kupować
świeże warzywa i owoce oraz artykuły
spożywcze. Warto przypomnieć, że na
targowisko pozyskaliśmy środki z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 999

453 zł z projektu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone
na cele promocji lokalnych produktów”.
W skład targowiska wchodzą cztery różne powierzchnie handlowe: powierzchnia galerii składająca się z 9 pawilonów
oraz 10 wysp handlowych znajdujących
się na korytarzu galerii, pod wiatą zaplanowano 24 stoły handlowe oraz 6 miejsc
do handlu z samochodu. Chcemy, żeby
powierzchnie handlowe służyły przede
wszystkim sprzedawcom detalicznym,
oferującym produkty rolnicze oraz pochodzące z upraw ekologicznych. O powierzchnię handlową będzie można
ubiegać się na mocy Uchwały Rady Gminy w drodze rezerwacji miejsca lub „ad
hoc” po opłacie targowej. Osoby i firmy
sprzedające produkty rolno – spożywcze
wyprodukowane w systemie rolnictwa
ekologicznego będą miały pierwszeństwo
w rezerwacji miejsc handlowych, dodatkowo przez pierwsze 5 lat będą mogły korzystać z 25% zniżki w opłatach.

Olga Nowak
o.nowak@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

Medal Pro Masovia dla wójta

Policjanci sprawdzą dokumenty w systemie

Dowód rejestracyjny i polisa mogą
zostać w domu
Od 1 października nie musimy mieć przy
sobie dokumentów auta i potwierdzenia
zawarcia polisy OC. Służby kontroli drogowej będą miały dostęp online do danych auta. Policjanci sprawdzają dane
w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców dzięki zamontowanym w radiowozach komputerom. W przypadku, gdy
pojazd nie spełnia wymagań ochrony środowiska, zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego, uprawniony
organ odnotuje zatrzymanie dokumentu
w systemie informatycznym. W dalszym
ciągu jednak kierowcy będą musieli wozić ze sobą dowód osobisty i prawo jazdy
– za jego brak grozić może mandat w wysokości 50 zł.
Redakcja

Zarząd Województwa Mazowieckiego
przyznał wójtowi Januszowi BUDNEMU
najwyższe wyróżnienie samorządowe,
Medal PRO MASOVIA. Medal jest wyrazem
docenienia zasług na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego.
Wyróżnienie wręczyła Bożena ŻELAZOWSKA – Przewodnicząca Komisji Kultury
Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
która reprezentowała samorząd województwa podczas uroczystego otwarcia
Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance. Szkoła została zmodernizowana i rozbudowana w ramach
partnerstwa publiczno – prywatnego. To
kolejne wyróżnienie dla wójta gminy i naszego samorządu.
Redakcja

Samorząd

Relikty przeszłości przy Trasie
Lubelskiej
Wykopaliska archeologiczne w głębi ulicy
Leśnej w Wiązownie zostały odkryte podczas budowy trasy S17. Dla chętnych zorganizowano spacer po tym terenie. Można
było porozmawiać z Mirosławem MAZURKIEM – kierownikiem badań archeologicznych, pasjonatem fortyfikacji Przedmościa
Warszawa. Główną atrakcją było oglądanie pozycji obronnej – Przedmoście Warszawa z lat 1915-1920. Pomiędzy 15 a 17
sierpnia 1920 wzgórze obsadzone było
przez 59 Pułk Piechoty Wielkopolskiej płk.
Stanisława WRZALIŃSKIEGO z 15 Dywizji
Piechoty (do stycznia 1920 był to 5 Pułk
Strzelców Wielkopolskich). Brali oni udział
w odpieraniu natarcia bolszewickiej nawały. Do czasu budowy drogi S17 na wzgórzu
widoczne były relikty okopów i schronu
biernego ukrycia dla dwóch drużyn piechoty. Podczas prac archeologicznych zostały
odsłonięte pozostałości drewnianych konstrukcji, na których opierały się elementy konstrukcyjne schronu oraz mnóstwo
pamiątek po obrońcach pozycji z sierpnia
1920 roku.
Hubert Trzepałka

Wyróżnienie dla wójta

Gościliśmy Zarząd Związku Gmin
Wiejskich RP

Europa zmienia metropolię
warszawską

Zarząd Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, którego siedziba
mieści się w Poznaniu, tym razem obradował w Wiązownie. Wójt Janusz BUDNY
i wójt gminy Celestynów Witold KWIATKOWSKI, spotkali się z naszymi gośćmi
w pierwszym dniu obrad w Hotelu Relaks
w Woli Duckiej. Była to doskonała okazja, by porozmawiać o samorządzie gminnym, a szczególnie o gminach wiejskich,
do których zalicza się także gmina Wiązowna. Najprężniej rozwijają się gminy
położone w pobliżu dużych aglomeracji
miejskich. Gmina Wiązowna jest tego dowodem, a spotkanie zarządu związku na
naszym terenie uzasadnia rosnącą pozycję Gminy Wiązowna wśród polskich gmin
wiejskich.
Redakcja

Po raz kolejny mieliśmy okazję wystawić
nasze stoisko promocyjne na pikniku rodzinnym „Europa zmienia metropolię warszawską”. Piknik zorganizowany został
w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Przypominamy, że dzięki przynależności do ZIT na
terenie naszej gminy powstaje nowoczesna, asfaltowa ścieżka rowerowa. Na naszym stoisku prowadziliśmy animacje dla
dzieci i dorosłych. Niezwykłym zainteresowaniem cieszył się pokaz „dużych” baniek
mydlanych oraz niezawodne koło fortuny. Zaprezentowaliśmy zielnik z ziołami
występującymi na naszym terenie. Zwiedzający pod mikroskopami mogli oglądać
próbki skamielin czy roślin pobrane na terenie Gminy Wiązowna.
Redakcja

Zwiedzanie wykopalisk w Wiązownie

Zapisz się do systemu
powiadamiania
SMS-owy system powiadamiania to najszybszy sposób na pozyskanie najnowszych
informacji dotyczących gminy. Jeśli chcą
być Państwo na bieżąco, wystarczy wypełnić zgłoszenie na stronie www.tuwiazowna.pl lub do nas zadzwonić pod nr 22 512
5 832 i podać nam dane. Przygotowaliśmy
również ulotki, na których rewersie można
wpisać swoje dane, a ulotkę przekazać do
Urzędu Gminy Wiązowna.
Redakcja

Zapisz
się do
naszego
sytemu
ZGW działa na rzecz wsi

13

Jedną z atrakcji był pokaz baniek

14
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

50

Nowoczesne
oświetlenie poprawi
bezpieczeństwo

Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Malowniczej

KOPKI

75

Budowa świetlicy wiejskiej
w Kopkach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na
terenie gminy Wiązowna – zakres na rok 2018

50

Budowa sieci wodociągowej

KRUSZÓWIEC

100

Pomoc finansowa dla powiatu na modernizację drogi
powiatowej

LIPOWO

100

Zagospodarowanie terenu
działki nr 147

25

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Armii Krajowej

75

Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2709W na dwóch
odcinkach Lipowo-Malcanów
i Lipowo-Glinianka

MAJDAN

100

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

75

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

25

Doprojektowanie kanalizacji
Zagórze-Majdan

50

Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna – projektowanie budowy części wschodniej
miejscowości

75

Budowa sieci wodociągowej
dz. ew. 246/5

25

Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna
w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Majdanie
dz. nr ew. 37/15
Ciąg dalszy paska na str. 16

Oświetlenie przejazdów
rowerowych – bezpieczniej
i wygodniej
Zakończyliśmy prace związane z oświetleniem przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego na ul. Wiązowskiej
w Emowie. Drugi przejazd znajduje się
w pasie drogi wojewódzkiej nr 721
w Emowie.
Rowerzyści korzystający ze ścieżki zgłaszali, że przejazdy w tych miejscach
mogą być niebezpieczne. Dlatego postanowiliśmy, że oprócz oświetlenia tych
miejsc, zainstalujemy także słupy kompozytowe (żółto-czarne) z taśmą ledową. Nowe instalacje znacznie poprawią
bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów
korzystających ze ścieżki rowerowej, wykonanej w ramach ZIT w 2018 r. Oświetlenie kosztowało 79 tys. zł. Ale to dobrze
wydane pieniądze. W całym kraju regularnie dochodzi do wypadków z udziałem
rowerzystów. Ścieżki rowerowe i oświetlone przejazdy poprawiają bezpieczeństwo, ale wiele możemy też zrobić sami.
Odblaskowe ubrania, kamizelki i większa
ostrożność w czasie przejazdu na drugą
stronę drogi to proste rzeczy, które mogą
ochronić zdrowie czy nawet życie.
Przypomnijmy, że budowa pierwszej
ścieżki rowerowej na terenie naszej gminy jest realizowana w ramach partnerstwa gmin Józefów, Sulejówek, Halinów,
Otwock, Karczew i Wiązowna. Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 40 mln zł.
Udział naszej gminy to ponad 7 mln zł.

Za te pieniądze zbudujemy prawie 10 km
pierwszej w gminie, asfaltowej ścieżki rowerowej. Obecnie prace na budowie trwają w miejscowościach Boryszew,
Stefanówka i Duchnów.
Ideą działania programu Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych jest takie poprowadzenie inwestycji, by łączyły one
kolejne gminy, by chodniki, ścieżki rowerowe i drogi nie urywały się nagle.
Wspólnie mają tworzyć zintegrowany
system komunikacyjny metropolii warszawskiej. Droga rowerowa, którą budujemy, pozwoli na bezpieczny przejazd
rowerem od granicy z Miastem Józefów,
przez Wiązownę aż do Halinowa.
Na terenie całej gminy planujemy również wytyczenie nowych szlaków rowerowych, które będą oznakowane zgodnie
z przepisami prawa o ruchu drogowym
oraz Instrukcją Znakowania Szlaków Turystycznych PTTK. Przy trasie planujemy zainstalowanie urządzeń małej architektury
(wiaty, ławy, stojaki na rowery, kosze na
śmieci) oraz tablice z opisami krajoznawczych tras i szlaków. Już dziś zapraszamy Państwa na spotkania konsultacyjne
w tej sprawie do Wiązowny (Urząd Gminy)
w dniu 4 grudnia 2018 r. godz. 17:30 i do
Glinianki (Izba Regionalna) w dniu 6 grudnia godz. 17:30.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

Innowacyjne oznakowanie zapewni
bezpieczeństwo ruchu

Bezpieczne przejście dla pieszych
w Góraszce
Poszerzyliśmy fragment drogi powiatowej nr 2703W ul. Adama Mickiewicza
przy świetlicy w Góraszce oraz zakończyliśmy budowę przejścia dla pieszych wraz
ze zjazdem na teren świetlicy. Na miejscu zamontowane zostały znaki poziome i pionowe. Wybudowano przejście
dla pieszych, które oświetlono lampami
LED (żółto-czarne słupy kompozytowe).
Dodatkowo zamontowane zostały radarowe wyświetlacze prędkości rzeczywistej pojazdów. Uczestnicy ruchu, którzy
jeżdżą zbyt szybko, widzą zmianę koloru wyświetlacza prędkości z zielonego na
czerwony (pulsujący) oraz czerwony napis
„ZWOLNIJ”. Osoby poruszające się zgodnie z przepisami otrzymują zielony komunikat „DZIĘKUJĘ”. Koszt zadania wyniósł
112 tys. zł.
Tomasz Mielnicki

Asfalt w Kruszówcu już ułożony
Mieszkańcy Kruszówca przez wiele lat
oczekiwali na budowę asfaltowej drogi.
W ramach udzielonej pomocy finansowej
przekazaliśmy Powiatowi Otwockiemu 50
tys. zł na wykonanie nakładki asfaltowej
na drodze powiatowej przez wieś. Powiat
na ten cel przeznaczył 75 tys. zł środków
własnych. Za powyższą kwotę Zarząd
Dróg Powiatowych w Otwocku wykonał
dokumentację projektową, wyrównał i doziarnił istniejącą podbudowę oraz ułożył
ok. 500 metrów bieżących nakładki asfaltowej.
Tomasz Mielnicki

Samorząd

Centrum Glinianki pięknieje

Komuś przeszkadzało?

W połowie roku podpisaliśmy umowę na
dofinansowanie inwestycji z programu
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018).
W ramach otrzymanych środków oraz budżetu gminy powstało w Gliniance (działka po starej mleczarni) miejsce przyjazne
mieszkańcom służące rekreacji i odpoczynkowi – alejki parkowe, a przy nich
ławki wraz z koszami na śmieci. Posadzono również drzewa oraz ułożono klomby
kwiatów. Całkowita wartość inwestycji to
blisko 38 tys. zł, w tym 20 tys. zł z funduszu sołeckiego Glinianki. 10 tys. zł stanowi
dotacja celowa z budżetu Województwa
Mazowieckiego.
Olga Nowak

We wrześniu z ul. Duchnowskiej i Sportowej w Wiązownie zniknęły elementy spowalniaczy drogowych. Ktoś je po prostu
ukradł. Spowalniacze ułożyliśmy na wniosek mieszkańców przed kilkoma miesiącami, by poprawić bezpieczeństwo na tych
drogach. Niestety, nieznani sprawcy postanowili samodzielnie zorganizować ruch
na dwóch ulicach. Odkręcili i ukradli solidnie przymocowane elementy warte ponad
4000 zł.
Redakcja

Ktoś ukradł spowalniacze

Wielofunkcyjne boisko w Góraszce

Przyjazne miejsce do wypoczynku

Świetlica w Kopkach rośnie
Trwają prace przy budowie świetlicy
w Kopkach. Będzie to czwarty obiekt tego
typu (pierwszy został wybudowany w Izabeli, drugi w Majdanie, trzeci kończymy
budować w Pęclinie), realizowany w ramach zaplanowanej budowy sieci świetlic wiejskich na terenie gminy Wiązowna.
Świetlica będzie miejscem spotkań, integracji mieszkańców oraz wypoczynku
dzieci i młodzieży. Roboty budowlane są
wykonywane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Termin realizacji całego
budynku wraz z zagospodarowaniem terenu jest przewidziany na koniec czerwca
2019 roku.
Tomasz Mielnicki

Przy świetlicy wiejskiej w Góraszce powstało boisko wielofunkcyjne o sztucznej
nawierzchni, z polem do gry o wymiarach 8×18 m. Wartość inwestycji to blisko
68 tys. zł (w tym 10 tys. zł pozyskaliśmy
z województwa, a 24 tys. zł pochodzi
z funduszu sołeckiego Góraszki). Projekt
współfinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS 2018
(Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2018) pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Góraszce, gm. Wiązowna poprzez wykonanie
wielofunkcyjnego boiska”. Olga Nowak

Nowe miejsce sportowych zmagań

Informacje do opublikowania
w „Powiązaniach”
można przesyłać na adres:
tukontakt@wiazowna.pl
Większy komfort jazdy

15

Postawiliśmy już ściany świetlicy
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

100

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

MALCANÓW

50
100

Przebudowa ul. Żwirowej – od
ul. Mazowieckiej – etap I
Zagospodarowanie terenu
działki nr ew. 211

75

Budowa oświetlenia ul. Letniej

100

Budowa oświetlenia ul. Żwirowej i części ul. Podleśnej

75

Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna
w wodę – budowa sieci wodociągowej w ul. Szyszkowej

MICHAŁÓWEK

100

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 energetycznego i remont bramy
wjazdowej

PĘCLIN

100
75
100

Pomoc finansowa dla powiatu
na wymianę nakładki asfaltowej na ul. Dworskiej na odcinku pomiędzy Dziechcińcem
a Pęclinem
Zagospodarowanie terenu
działki przy ul. Krótkiej
Budowa świetlicy wiejskiej
w miejscowości Pęclin, wraz
z niezbędną infrastrukturą

Świąteczna
Radość
Pomagania
po raz
czwarty!
Fot. M. Sosnowska

75

Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2709W na dwóch
odcinkach Lipowo-Malcanów
i Lipowo-Glinianka

Hania czeka na
naszą pomoc

Świąteczna Radość Pomagania to
akcja Gminy Wiązowna, którą organizujemy od czterech lat. Co roku
wybieramy bohatera, do pomocy
któremu namawiamy mieszkańców
naszej gminy. W tym roku naszym bohaterem będzie Hania GIEPARDA.
Hania ma prawie dwa lata. Ze swoją rodziną mieszka w Czarnówce. Choruje na
rdzeniowy zanik mięśni typu 1. To poważna, zagrażająca życiu choroba. Często nazywana genetycznym mordercą
dzieci. Na skutek nieprawidłowej pracy
komórek w rdzeniu kręgowym, które powinny przekazywać bodźce ruchowe do
mięśni, dochodzi do ich zaniku. Zanikają
również mięśnie odpowiedzialne za przełykanie i oddychanie. Chorzy na SMA1
w szybkim czasie tracą możliwość ruchu
– są leżący, tracą możliwość samodzielnego oddychania i przełykania, wymagają 24 godzinnej opieki.
Rdzeniowy zanik mięśni to bardzo droga
choroba. Hania do codziennej egzystencji potrzebuje specjalistycznego sprzętu

medycznego oraz specjalistycznej rehabilitacji i diety. Do pomocy Hani będziemy Państwa namawiali przez cały rok.
Nasza akcja rusza 9 grudnia. Wtedy na
Placu Centrum w Wiązownie wspólnie
ubierzemy świąteczną choinkę i uruchomimy uroczyście akcję „Świąteczna Radość Pomagania”. Przed świętami
w Państwa skrzynkach pocztowych znajdą się pocztówki, na których będziemy
przypominali o Hani. Potem czekają nas
wydarzenia charytatywne i zbiórki na
rzecz Hani.
Nasze poprzednie akcje pomogły już m.in.
podopiecznym Stowarzyszenia Rodzin
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Jesteśmy!”, Teosiowi GÓRSKIEMU z Fundacji Dzieciom „Zdążyć
z pomocą” oraz Rysiowi NAWROCKIEMU
z Fundacji Splotu Ramiennego „Otwarte
Ramiona”. To była wymierna, prawdziwa
pomoc finansowa, która zmienia życie. Jesteśmy przekonani, że w tym roku wspólnie uda nam się zmienić życie Hani! 
Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Hania prosi o pomoc. Twój mały gest będzie miał wielki
wpływ na całe jej życie. Wpłat można dokonywać na konto Fundacji Avalon nr 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001,
KRS 0000270809, z dopiskiem: Gieparda 7976.

Fot. J.Kardas

www.tuwiazowna.pl

Linia L48 dowiezie
nas z Michałówka do
Sulejówka

Społeczeństwo

17

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
PORĘBY

25

Modernizacja budynku w Porębach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie
Gminy Wiązowna

RADIÓWEK

Kolejna
linia autobusowa
w gminie
Linia L48 kursuje na trasie od pętli w Michałówku przez Izabelę i Zakręt do
stacji PKP Sulejówek – Miłosna. Na jej utrzymanie przeznaczymy ok. 280 tys.
złotych rocznie. Na trasie nowej linii wybudowaliśmy przystanki w Zakręcie
na ulicy Szkolnej, w Izabeli na ul. Postępu i pętlę w Michałówku.
Przypominamy, że w tym roku dołączyliśmy do programu Warszawa+, dzięki
któremu nasi mieszkańcy od września
mogą taniej podróżować komunikacją
miejską. Dzięki specjalnej karcie, którą
można od sierpnia wyrobić w urzędzie,
nasi mieszkańcy mogą zaoszczędzić
nawet 720 zł rocznie. Karta uprawnia
do korzystania z największej w Polsce
zintegrowanej sieci komunikacyjnej
w Warszawie, obejmującej: tramwaje,
autobusy, metro, pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz autobusowe linie „L”.
Zależy nam na tym, by program dopłat
do biletów był też motywacją do rozliczania podatków dochodowych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku. Wtedy
część tych podatków zasila budżet
Gminy Wiązowna. To pozwala nam na
przeprowadzenie wielu istotnych inwestycji. Dlatego żeby wyrobić kartę potrzebny jest nie tylko dowód osobisty
czy legitymacja szkolna albo studencka, ale także kopia pierwszej strony zeznania podatkowego PIT za zeszły rok

100

Modernizacja ciągu pieszego
na osiedlu

100

Zagospodarowanie terenu parku gminnego

100

Budowa oświetlenia parku
gmninnego, w części parku

75

Budowa oświetlenia parku
gmninnego – uliczne

100

RUDKA

100

Budowa oświetlenia
ul. Jodłowej

RZAKTA

bądź zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o złożeniu takiej deklaracji.
W naszej gminie działają już trzy linie lokalne „L” (L20, L22, L48) oraz 3 linie ZTM
(720, 722, 730). W kolejnych latach planujemy rozwijać komunikację w oparciu
o linie lokalne. W najbliższej przyszłości
chcielibyśmy wprowadzić korektę trasy linii L20, dzięki której moglibyśmy skomunikować Wolę Ducką. Autobus zostałby
skierowany ulicami Leszczyny (Wola Karczewska), Słoneczną (Wola Ducka), trasą
Lubelską (S17) do Otwocka. Kolejna będzie
linia Kąck – Pęclin – Dziechciniec – Żanęcin
– Wiązowna – PKP Józefów. Jej uruchomienie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia inwestycji w infrastrukturę na trasie
przejazdu autobusu, dlatego za wcześnie
jeszcze na podanie konkretnego terminu.
Szczegółowe informacje dotyczące rozkładu jazdy linii autobusowych znajdują się
na stronie www.ztm.waw.pl.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Modernizacja budynku świetlicy wraz z jej doposażeniem

75

Budowa świetlicy wiejskiej
w Rzakcie w ramach tworzenia
sieci świetlic wiejskich na terenie gminy Wiązowna – zakres
na rok 2018

100

Modernizacja ul. Wiejskiej –
nakładka asfaltowa

100

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

WIĄZOWNA GMINNA

50
100

Budowa ul. Polnej i ul. Brzozowej – od ul. Boryszewskiej do
ul. Polnej
Pomoc rzeczowa dla powiatu na modernizację chodnika
w ul. Kościelnej

18

Społeczeństwo

| biuletyn samorządowy | październik-listopad 2018

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

100
25

Nie daj się uzależnić
od alkoholu

Budowa oświetlenia ulicznego
ul. Bażantowej i ul. Tymotki
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w ul. Boryszewskiej

WIĄZOWNA KOŚCIELNA

100

Pomoc rzeczowa dla powiatu na modernizację chodnika
w ul. Kościelnej

100

Pomoc finansowa dla powiatu
na budowę ul. Kąckiej

100

Modernizacja ul. Świerkowej –
nakładka asfaltowa

100

Modernizacja ul. Konwalii

75

Projektowanie budowy oświetlenia ul. Konwalii

100

Budowa oświetlenia ul. Projektowanej i ul. Spokojnej

100

Budowa oświetlenia
ul. Duchnowskiej

75

Budowa oświetlenia
ul. Sadowej

50

Projektowanie budowy oświetlenia na Osiedlu Kwiatowym

75

Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej i ul. Niezapominajki

50

Budowa kanalizacji sanitarnej
w ul. Kwiatowej

100

Doprojektowanie i wybudowanie kanalizacji
w ul. Projektowanej

100

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej

100

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w ul. Duchnowskiej

Ciąg dalszy paska na str. 27

Walczymy
z alkoholizmem
Prowadzimy szereg działań ukierunkowanych na aktywne przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom
społecznym oraz minimalizowanie
tych, które już występują. Adresatami są przede wszystkim mieszkańcy
gminy. Tych z problemem alkoholowym co roku przybywa, niestety.
Polityka wobec problemów alkoholowych dotyczy całej populacji, a nie tylko
stosunkowo wąskiej grupy osób uzależnionych. Zgodnie z nowoczesnym podejściem do problematyki alkoholowej nie
przypisuje się szkód wyrządzanych przez
alkohol wyłącznie alkoholikom i osobom
pijącym alkohol, lecz całej populacji, ponieważ na szkody związane z alkoholem
jest narażony każdy. Do grupy podwyższonego ryzyka będą należały np. osoby uzależnione, dzieci wychowujące się
w rodzinach osób uzależnionych, osoby
doświadczające przemocy, kobiety w ciąży sięgające po alkohol czy osoby pijące
w sposób ryzykowny.
Celem głównym projektu programu rozwiązywania problemów alkoholowych,
który właśnie trafił do konsultacji, jest
zmniejszanie skali problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i środków psychoaktywnych oraz szeroko
pojęta profilaktyka. W dokumencie zakładamy ograniczanie dostępności napojów
alkoholowych, motywowanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych,

wspieranie osób uzależnionych po odbytej terapii środowisk abstynenckich,
wspieranie osób współuzależnionych
i opiekę nad dziećmi z rodzin dotkniętych
problemem alkoholowym, jak również
prowadzenie kompleksowej i wszechstronnej działalności profilaktycznej.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest organem podejmującym przede wszystkim czynności
zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu. Członkowie komisji wizytują także sklepy w zakresie przestrzegania zasad sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych. Szczegółowych
informacji o działalności komisji udziela Elżbieta RÓŻAŃSKA – Wydział Spraw
Społecznych, tel. 22 512 5 805, email:
e.rozanska@wiazowna.pl.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Masz problemy?
Potrzebujesz pomocy?
Zgłoś się do punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w budynku
Ośrodka Zdrowia w Wiązownie
przy ul. Lubelskiej 36,
we wtorki w godz. 16.00–18.00.

Zimowe utrzymanie dróg
w Gminie Wiązowna

2018/2019

Legenda
drogi krajowe odśnieżane przez GDDKiA Oddział w Warszawie
droga wojewódzka odśnieżana przez MZDW w Warszawie
drogi powiatowe odśnieżane przez ZDP w Otwocku
drogi odśnieżane przez:
rejon I – OSP Wiązowna
rejon II – OSP Glinianka
rejon III – OSP Malcanów
rejon IV – firma zewnętrzna

Zimowe utrzymanie dróg
w Gminie Wiązowna
2018/2019
Akcję zimowego utrzymywania dróg w naszej
gminie koordynuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie. Jeśli mają Państwo pytania w tej kwestii zapraszamy do kontaktu:
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna
tel. 22 789 01 33, kom. 607 300 171
e-mail: biuro@zgk-wiazowna.pl,
kierownik-drogi@zgk-wiazowna.pl
Jerzy Okliński, kom. 607 300 181
Grzegorz Sado, kom. 603 040 225

Prosimy o niepozostawianie samochodów
na ulicach w czasie opadu śniegu, gdyż
uniemożliwia to odśnieżanie.
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Zimowe
utrzymanie
dróg w gminie
Po raz kolejny nasi strażacy będą
odśnieżać większość dróg gminnych,
tylko w Zakręcie zadaniem tym zajmie się zewnętrzna firma. Strażacy
Ochotnicza Straż
Pożarna w Wiązownie
– rejon I
Boryszew, ulice:
dr. gminna 270820W
Duchnów, ulice:
Bosmańska
Dłuska
dr. wewn. (dz. 527/3)
Księżycowa
Kwitnącej Jabłoni
Lawendowa
Pogodna
Spacerowa
Wiosenna
Emów, ulice:
Jasna
Mlądzka
Nadwiślańczyków
Runa Leśnego
Sosnowa
Góraszka, ulice:
Dębowa
dr. wewn. (dz. 57/13,
58/2)
Flory
Kaczeńców
Krótka
Liliowa
Wrzosów
Zielona
Izabela, ulice:
Dębów
Miłego Dnia
Przyleśna
Majdan, ulice:
Aleja gen. Grota
Roweckiego
Klubowa
Krajobrazowa
Kwitnącej Wiśni
Piękna
Równa
Słoneczna
Starej Gruszy
Turkusowa
Wesoła
Willowa
Zagórska
Michałówek, ulice:
dr. gminna 270822W
ul. Tajemnicza
Wiązowna Gminna, ulice:
Bażantowa
Brzozowa
Dworkowa
dz. 305, 505, 306 (wokół

Centrum)
Firletki
Gołębia
Klonowa
Leśna
Ogrodowa
Osiedle Parkowe
Osiedle XXX-lecia
Parkingowa
Parkowa
pętla ZTM
Polna
Romana Dmowskiego
Szkolna
Tymotki
Wiązowna Kościelna,
ulice:
Aleja Kwiatów Polskich
Chabrowa
Dębowa
Duchnowska
Jesionowa
Konwalii
Kwiatowa
Modrzewiowa
Nadrzeczna
Niezapominajki
Rezedowa
Sportowa
Stokrotki
Żabia
Stefanówka, ulice:
Krucza
Pliszki
Złota
Zagórze, ulice:
Zagórska
Ochotnicza Straż
Pożarna w Gliniance –
rejon II
Bolesławów, ulice:
Bażantów
Młynarska
Dz.nr 39/7
Czarnówka, ulice:
Akacjowa
Brzozy
Górna
Graniczna
Kaliny
Lawendowa
Różana
Szkolna
Topoli
Wspaniała
Glinianka, ulice:
Dobra
Górna
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z Glinianki, Malcanowa i Wiązowny
podzielili się terenem gminy na rejony i każdy z nich odśnieżać będzie
inne drogi.
Ta współpraca nam się opłaca, gdyż zaoszczędzone pieniądze będziemy mogli
przeznaczyć na inwestycje, a dzięki ich doświadczeniu i odpowiedniemu sprzętowi,
podobnie jak w ubiegłych latach na pewno poradzą sobie z zadaniem sprawnie

i profesjonalnie, a mieszkańcy nie będą
długo czekali na odśnieżanie.
Przekazujemy Państwu mapę dróg z podziałem na kategorie i informacje o zarządcach dróg odpowiedzialnych za ich
zimowe utrzymanie. Odśnieżanie naszych
gminnych dróg koordynuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie. Więcej
informacji można uzyskać bezpośrednio
w Zakładzie.


Kościelna
Marzeń
Napoleońska 2A-2G
Partyzantów
Plut. M. Protasewicza
Podzamcze
Pogodna
Poprzeczna
Promienna
Sosnowa
Wawrzyniecka
Wrzosowa
Zacisze
Zamkowa

Wiosenna
Zdrojowa

Kopki, ulice:
Trakt Napoleoński
Nad Świdrem
Młyńska
Mostowa

Duchnów, ulice:
Nizinna
Pęclińska
Sasanki

Wiązowna Kościelna,
ulice:
Irysowa
Kwiatowa
Malwy
Płachta
Projektowana
Rumiankowa
Sadowa
Sarnia
Słoneczna
Spokojna
Świerkowa
Turystyczna

Dziechciniec, ulice:
Bukowa
Kamiennej Górki
Miodowa
Piaskowa
Ziołowa
Topolowa

Żanęcin, ulice:
Akacji
Biesiadna
Cicha
Czeremchowa
Gościniec
Olszowa

Kąck, ulice:
Akacjowa
Brzozowa
Bursztynowa
Leśna
Łąkowa
Majowa
pętla autobusowa
Świerkowa

Firma zewnętrzna –
rejon IV Zakręt

Kruszówiec, ulice:
dr. wewn. (dz. 447 i 504)
Lipowo, ulice:
Cedrowa
dr. wewn. SUW Lipowo
Niezapominajki
Radosna
Ułańska
Wierzbowa
Wypoczynkowa
Poręby, ulice:
dr. gminna 270835W
dr. gminna 270836W
dr. wewn. (dz. 11)
dr. wewn. (dz. 401, 404)
dr. wewn. (dz. 94)
Rzakta, ulice:
Borkowa
Dobrzyniecka
Górska
Graniczna
Jagodowa
Mokra
Południowa
Popławska
Pólko
Północna
Przemysłowa
Rolnicza
Sarnia
Sołecka
Wiejska
Wola Ducka, ulice:
Brzozowa
Działkowa
Różyce
Spacerowa
Sadowa
Sportowa
Wczasowa

Wola Karczewska, ulice:
Choiny
Ogrodów
pętla ZTM
Rutki
Rzeki
Ochotnicza
Straż Pożarna
w Malcanowie –
rejon III

Kopki, ulice:
Jeździecka
Nad Świdrem
Trakt Napoleoński
Słoneczna
Malcanów, ulice:
Akacjowa
Graniczna
Jeździecka
Kamienna
Kotliny
Leśnej Polany
Letnia
Podleśna
Sielska
Szyszkowa
Żwirowa
Pęclin, ulice:
Gościniec
Krasna
Letniskowa
pętla ZTM
Wierzbowa
Zaciszna
Zamkowa

Źródlana
Radiówek, ulice:
dr. gminna 270847W

Zakręt, ulice:
Błękitna
Ciekawa
Cisowa
Dębowa
Długa
Dobra
Górna
Jana Pawła II
Kościelna
Kręta
Księdza Iwaniuka
Lawendowa
Malownicza
Miła
Na Skraju
Nowa
Piękna
Polna
Podgórna
Słoneczna
Sosnowa
Sportowa
Świerkowa
Wąska
Droga krajowa nr 17
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
Rejon w Garwolinie
ul. Legionów 9,
tel. 25 682 41 59,

kom. 694 484 460
email: zmichalik@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl
Droga wojewódzka
nr 721
Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
Rejon Drogowy Otwock
Piaseczno z/s w Otwocku
ul. Górna 18, tel. 22 779
24 87
email: rd.otwock@mzdw.pl
Dane kontaktowe w sprawie zimowego utrzymania: tel. 22 779 30 20;
22 779 30 29
www.mzdw.pl
Drogi powiatowe
Zarząd Dróg Powiatowych
w Otwocku z/s w Karczewie, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 05-480
Karczew, tel. 22 780 64
21, email: zdp@powiat-otwocki.pl
2701W Zakręt-Michałówek-Duchnów
2702W Izabela-Nowy
Konik
2703W Góraszka-Boryszew
2704W Boryszew-Michałówek
2705W Wiązowna-Kąck
2706W Glinianka-Poręby-Górki
2707W Duchnów-Kąck-Wielgolas Duchnowski
2708W Dziechciniec-Pęclin-Kąck
2709W Żanęcin-Malcanów-Glinianka-Bolesławów-Grębiszew
2710W Glinianka-Wola
Karczewska-Teofilów-Świerk
2711W Czarnówka-Rzakta-Józefów
2712W Wola Karczewska-Kruszówiec
2713W Celestynów-Dąbrówka-Glina-Wola
Karczewska
2727W Wiązowna (dawny
przebieg drogi Warszawa-Lublin)
2731W Wiązowna-Falenica

Zwalczanie śliskości poprzez posypywanie dróg piaskiem i piaskiem z solą będzie realizowane przez firmę zewnętrzną.

Józef Piłsudski i Ignacy Jan Paderewski na paradzie
Rys. Furtka Wyobraźni Anna i Katarzyna Jędrzejewskie
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Jesienią 1918 wszystkie zasadnicze
siły, wewnętrzne i zewnętrzne, składają się na Rzeczpospolitą. Kończenie
się wojny uruchamia nową energię
społeczną i polityczną, żywiołowo
zmienia relacje między narodami, dotąd określone przez dominację mocarstw. Upadek carskiej Rosji, rozpad
Austro-Węgier, klęska militarna Niemiec – oznaczają dla Europy Środkowo-Wschodniej szansę stanowienia
porządku sprawiedliwego, uwzględniającego odrębne tożsamości.
Polska powraca jako państwo zintegrowane wolą społeczeństwa polskiego, lecz zarazem w roli silnego
potencjalnie konkurenta dla sąsiadów, którzy też ustanawiają ramy
swego istnienia. Emocjonalną jedność
kraju, wspieraną przez Aliantów, naruszają napięcia polityczne – dwóch
zwalczających się formacji, a także
graniczne, gdy narasta wrogość wobec narodów ościennych.
Stefan Jankowski (działacz społeczny)
Niemcy proszą o pokój! Polska będzie
zjednoczona! […] Dla nas już to, co zaszło, ma niesłychane znaczenie. Wszakże
to Niemcy godzą się – między innymi –
na punkt trzynasty Wilsona, który opiewa,
że Polska ma być niepodległa, zjednoczona, z wolnym dostępem do morza. Więc

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Listopad 1918. Z dnia na dzień wraca polska państwowość. Józef Piłsudski, uwolniony z niemieckiego
więzienia, staje na czele Polski.

Listopad
Warszawa, listopad 1918. Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski (pośrodku)
w otoczeniu żołnierzy Legii Akademickiej

zjednoczenie Polski nie ma dziś – teoretycznie – przeciwników.
Warszawa, 4 października 1918
[Stefan Jankowski, Pamiętniki z lat
1914–1936, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn. 12011/III.]

Władysław Szczypa (członek tajnej
Polskiej Organizacji Wojskowej)
Kurier wyjął ukrytą za podszewką, zapieczętowaną kopertę i podał mi ją. […] Coś
dziwnego stało się ze mną. Litery biegały
mi przed oczami. Rozkaz brzmiał wyraźnie: „Jutro, tj. dnia 2 bm., o godzinie 2 (po
południu) rozbroić oddziały wojska austriackiego, komendy, posterunki, żandarmerię itd.”. Sprawdziłem podpis i pieczęć
– nie ulegało wątpliwości, że prawdziwe.
Po przeczytaniu instrukcji co do rozbrojenia i przejęcia władzy w nasze ręce, na
razie, chwil parę, siedziałem jak odurzony. A więc już… Boże! Że też ja dożyłem
tych dni.
Puławy, 1 listopada 1918
[Listopad 1918 we wspomnieniach i relacjach, Warszawa 1988]

Zofia Romanowiczówna
(działaczka społeczna) w dzienniku
Dziś w nocy Ukraińcy zbrojnie zajęli Lwów.
Więc nowy wróg, może jeszcze gorszy od

52 MOMENTY
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www.nieskonczenieniepodlegla.pl

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

tamtych, więc złe żywioły wzięły górę! A ja
tak wierzyłam w zwycięstwo dobrego, w pojednanie i dobre stosunki z bratnim ludem –
wszak w ostatnich czasach nieraz odzywały
się, nie tylko wśród nas, ale i wśród nich, głosy nawołujące do porozumienia się.
Lwów, 1 listopada 1918
[Zofia Romanowiczówna, Dziennik
lwowski 1842–1930, t. 2, 1888–1930,
Warszawa 2005]

Kpt. Antoni Kamiński (dowódca Komendy Okręgowej tworzącego się Wojska Polskiego)
Nie ma dla nas wyboru: jesteśmy żołnierzami Niepodległości Polski, jesteśmy na
polskiej ziemi; mamy obowiązek bronić jej
– prawo nasze wynika z naszego obowiązku. Mamy prawo na gwałt zadany naszej
ziemi odpowiedzieć po żołniersku, twardo;
uczynić wszystko, aby obowiązek obrony
wykonać dobrze – a zgoła nie troskać się
następstwami politycznymi, bo one obciążą tych, co nas, żołnierzy, wtrącili w sytuację, z której jest jedno tylko wyjście:
strzelać.
Lwów, początek listopada 1918
[Obrona Lwowa 1–22 listopada 1918,
t. 1, Relacje uczestników, Lwów 1933]

Jędrzej Moraczewski (członek Polskiej
Komisji Likwidacyjnej, tymczasowej
polskiej władzy w Galicji)
Niepodobna oddać tego upojenia, tego
szału radości, jaki ludność polską w tym
momencie ogarnął. Po 120 latach prysły
kordony! Nie ma „ich”! Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo!
Na zawsze! Chaos? To nic! Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni
od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki
z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili.

www.tuwiazowna.pl

W ciągu dwóch dni nie było śladu po symbolach panowania Austriaków.
[Jędrzej Moraczewski, Przewrót
w Polsce, cz. 1, Rządy ludowe,
Kraków–Warszawa 1919]

Jan Gawroński (słuchacz Szkoły Podchorążych Piechoty)
Wraca z Niemiec Komendant. Lada chwila
spodziewany pociąg – wybiegam, jeszcze
ciemno. Na peronie czeka [regent] Zdzisław Lubomirski. […] Zaczynamy gawędzić,
wyglądając pociągu – „Co za szczęście, że
zdołaliśmy uzyskać zwolnienie Piłsudskiego! To ostatnia nadzieja. Może on potrafi
opanować sytuację”.
Warszawa, 10 listopada 1918
[Jan Gawroński, Dyplomatyczne wagary,
Warszawa 1965]

Maria z Łubieńskich Górska (ziemianka) w dzienniku
Pierwszy to dzień prawdziwie niepodległej
Polski, oczyszczonej od Moskala i Niemca, jesteśmy nareszcie sami, co marzone – ziszczone, co kochane – otrzymane…
Pan Bóg zrobił dla nas wszystko; obyśmy
dzieła Jego nie psuli. […] Ulice przepełnione, ludzie płaczą z radości, ściskają się
nieznajomi.
Warszawa, 11 listopada 1918
[Maria z Łubieńskich Górska, Dziennik,
t. 4, Lata 1914–20, Biblioteka Narodowa,
rps II 9777.]

Z odezwy Rady Regencyjnej do
Polaków
Rada Regencyjna przekazuje władzę
wojskową i naczelne dowództwo wojsk
polskich, jej podległych, brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Po utworzeniu Rządu Narodowego, w którego ręce Rada
Regencyjna, zgodnie ze swymi poprzednimi oświadczeniami, zwierzchnią władzę państwową złoży, brygadier Józef
Piłsudski władzę wojskową, będącą częścią zwierzchniej władzy państwowej, temuż Rządowi Narodowemu zobowiązuje
się złożyć.
Warszawa, 11 listopada 1918
[Kazimierz Kumaniecki, Odbudowa

państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty 1912 – styczeń 1924,
Warszawa 1924]

Bogusław Miedziński (referent polityczny sztabu POW)
Już 24 godziny po przybyciu do Warszawy [socjalisty, premiera Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej,
działającego w Lublinie 7–11 listopada]
Ignacego Daszyńskiego, Komendant [Piłsudski] […] powiedział:
– Macie już skutki waszego „mądrego”
pośpiechu w Lublinie. Z Ignacym do ładu
dojść nie mogę. […] Nie rozumie i nie widzi, co stoi przed nami: że musimy myśleć o całych dzielnicach kraju, gdzie
wpływ lewicy jest minimalny; że musimy zorganizować nie tylko Radę Ministrów, ale cały aparat administracyjny;
że musi powstać skarb; że trzeba uruchomić fabryki; osłonić się wojskiem, które
trzeba uzbroić, nakarmić, odziać. Że na
to wszystko trzeba ogromnego wysiłku
i trzeba zaprząc wszystkie siły, wszystkich ludzi, których lewica ma właśnie
najmniej. Nie myśli o tym, że będziemy potrzebowali pomocy, pomocy z zewnątrz; że Paryż jest ważny, nie tylko
Warszawa i Kraków. Świat na nas patrzy i musimy mu się zaprezentować
jako naród zdolny do pełnego wysiłku,
a nie gromada skłóconych gadułów, gotowych strzelać do siebie o podział strzępów władzy.
Warszawa, 12 listopada 1918
[Bogusław Miedziński, Wspomnienia,
„Zeszyty Historyczne” nr 37, 1976]

Naczelny Wódz Józef Piłsudski
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Dwa ciężkie dni spędziłem na katorżnej
robocie, aby słuchać „gettowych” określeń
jednej i drugiej strony, które w żaden żywy
sposób punktu stycznego nie zachodziły,
bo słowa jednych wzbudzały u drugich od
razu słowa przeciwne. […] Zdawało mi się,
że mam do czynienia z ludźmi, z których
każdy mówi innym językiem.
Warszawa, połowa listopada 1918
[Józef Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. 8,
Warszawa 1937]

Józef Piłsudski w telegramie do rządów alianckich, państw neutralnych
oraz Niemiec
Jako Wódz Naczelny armii polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa
polskiego niepodległego, obejmującego
wszystkie ziemie zjednoczonej Polski.
Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi
polskiemu wypowiedzieć się swobodnie
o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw
armii sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się
odtąd faktem dokonanym.
Warszawa, 16 listopada 1918
[„Monitor Polski” 206/1918]

Kazimierz Wierzyński (poeta)
Każdy wiedział, że to początek nowych
dziejów. […] Uniesienie. Kto chodził wtedy po Warszawie, nigdy nie zapomni
pierwszych kroków na obszarze wolności. […] Istnieją doświadczenia, które
wchodzą w ludzi tak głęboko, że potem
trwają w nich poza pamięcią. […] Budują
nas, przywiązują do miejsca i prowadzą
w świat. […]
Fortuna, która przetoczyła się wówczas po
Europie 52
nie MOMENTY
skąpiła nam oczywiście trosk
i DECYDUJĄCE
zawodów, ponadOtym
unosiła się jednak
STULECIU
radość, niepowtarzalna radość gromadzenia ziemi polskiej, utrwalania granic, lepienia własnego kształtu życia.
Warszawa, listopad 1918
[Kazimierz Wierzyński, Pamiętnik poety,
Warszawa 1991]

Miałem wtedy ciągle do czynienia z próbą wytworzenia jakiegoś centralnego rządu. Wszystkie usiłowania zbliżenia ludzi
do siebie, zmuszenia ich do współpracy
z sobą, pękały mi w ręku w jednej chwili, gdym tego zagadnienia dotykał. Nikogo namówić nie mogłem, […] aby zechcieli
się zastanowić nad koniecznością współpracy, nad koniecznością umowy i nad koniecznością ugody już nie z zaborcą, lecz
z samymi sobą. […]
www.nieskonczenieniepodlegla.pl

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

Materiały przekazane przez Ośrodek
KARTA w ramach Programu „Nieskończenie Niepodległa”, www.nieskonczenieniepodlegla.pl, www.karta.org.pl.

PARTNERZY
AKCJI:
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Po raz dziewiąty
spotkaliśmy się
z przedsiębiorcami

Relacja z FGGW
Na IX Forum Gospodarczym Gminy
Wiązowny, jak zwykle spotkali się
nasi samorządowcy i przedsiębiorcy.
Spotkanie było okazją do wymiany informacji i doświadczeń, a także zapoznania się z najnowszymi działaniami
prowadzonymi dla firm w kraju.
Pierwszy temat dotyczył współpracy polsko – amerykańskiej. Swoją prezentację
na ten temat przedstawił prezes Polsko –
Amerykańskiej Izby Gospodarczej Marek
CYBULSKI. Tematem przewodnim była
możliwość nawiązania współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi.
Zaprezentowano sposoby wejścia polskich firm na rynek amerykański w poszczególnych stanach, a także ramy
prawne dotyczące zakładania działalności w USA.
Drugie wystąpienie poświęcone było
inwestycji „Węzeł Zakręt”. Głos w tej

sprawie zabrał dyrektor Zespołu Kontraktów Warbud S.A. Mariusz KOZAK, który
sprecyzował zakres inwestycji „Węzeł Zakręt”. Omówił założenia dla ruchu kołowego, pieszego i komunikacji zbiorowej.
Zaznaczył, że realizacja całej drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem
sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu
ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe.

Przewodnicząca Komisji Budżetowej
Rady Gminy Wiązowna Aleksandra
RUTKOWSKA opowiedziała o ostatniej
szansie konkursowej na dotację w wysokości do 6 milionów złotych dla firm
mikro, małych i średnich. Przedstawiony projekt opierający się na kredycie inwestycyjnym prowadzony jest
we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Konkurs potrwa do 26
kwietnia 2019 roku.

Następnie swoją prezentację przedstawił
dyrektor Parku Naukowo – Technologicznego „Świerk” Piotr WARZYBOK. Udzielił szczegółowych informacji na temat
funkcjonowania największego Instytutu
Badawczego w kraju, jakim jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku. Opowiedział także o możliwościach
współpracy z sektorem biznesu, np. poprzez wynajem sal czy udostępnianie
sprzętu specjalistycznego do badań.

Na zakończenie Forum Gospodarczego były rozmowy w kuluarach i wymiana doświadczeń. Serdecznie dziękujemy
wszystkim gościom za przybycie i już
dzisiaj zapraszamy na kolejne forum,
o którego terminie będziemy niebawem
informować na www.tuwiazowna.pl. 
Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

Trzeci
„Piknik dla zdrowia”
W sobotę (22 września) Ośrodek Zdrowia w Wiązownie
zaprosił wszystkich chętnych na kolejny już „Piknik dla
Zdrowia”. Po raz trzeci ta inicjatywa zainteresowała licznych mieszkańców gminy.

Zdrowie

27

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

100
50

100

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Jagodowej
Budowa sieci wodociągowej
dz. nr ew. 196/16, Aleja Kwiatów Polskich
Podniesienie jakości życia
mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach Wiązowna, Żanęcin, Radiówek przez
budowę kanalizacji sanitarnej
– etap II

WOLA DUCKA

25
Piknik odwiedził Wagon Kultury

Można było skorzystać z wielu bezpłatnych badań i porad: badanie osteoporozy
(63 osoby), spirometria (42 osoby), badanie słuchu (54 osoby), badanie stomatologiczne (44 osoby), badanie okulistyczne
(40 osób), badanie glukozy i lipidogramu
(66 osób), ciśnienia tętniczego i glukozy (36 osób), badanie składu ciała i konsultacja dietetyka (48 osób). Można było
zaszczepić się przeciwko grypie i skorzystać z porad lekarskich. Dodatkową atrakcją był jak zwykle smaczny poczęstunek.
Organizacją i pracą przy pikniku zajmowali się pracownicy ośrodka wraz ze swoimi
rodzinami. Stoiska promocyjne wystawiła Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna,
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie oraz
„Stacja Muzeum”. Podczas pikniku Stacja
Muzeum prezentowała wystawę organizowaną w ramach projektu „Wagon kultury”.

Przygotowano wiele atrakcji

Promocja zdrowia to ważna rzecz

Organizatorzy
dziękują
serdecznie
wszystkim za wsparcie Pikniku: Firmie
SYNEXUS, Andrzejowi GODLEWSKIEMU
,,KOTWICA”, Firmie GRYCAN, Romanowi GODKOWI „CHANTAL”, Jarosławowi
MISZTAKOWI „NOVUM”, Jolancie JEDLAK
z Sali bankietowej ,,RAJ”, Jolancie ZAGÓRSKIEJ „LEKARO”, Dariuszowi KOŁAKOWSKIEMU, Hannie MAREK, Natalii BENYK
z Delikatesów „JARTON”, Danucie ZAJĄC,
Sandrze i Damianowi KALINOWSKIM,
Markowi GAWRYSZEWSKIEMU, Barbarze HOCH – SZWEDO, Małgorzacie PIWEK
i Seniorom z Domu Dziennego SENIOR+
z Woli Karczewskiej, wolontariuszom,
pracownikom ZGK w Wiązownie oraz samorządowi za sfinansowanie badań osteoporozy.

Małgorzata Salus
biuro@zplrwiaz.pl

100

Zagospodarowanie terenu
działki nr 294
Budowa oświetlenia
ul. Działkowej

50

Projektowanie budowy
oświetlenia ul. Leszczyny
i ul. Słonecznej

50

Projektowanie budowy oświetlenia ul. Wiosennej

50

Projektowanie budowy oświetlenia ul. Mostów – etap I - odcinek między Wolą Karczewską
a Wolą Ducką

WOLA KARCZEWSKA

100

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

100

Zagospodarowanie terenu
działki nr 285 – budowa altany

50

Projektowanie budowy
oświetlenia ul. Leszczyny
i ul. Słonecznej

75

Budowa oświetlenia ul. Rzeki

50

Projektowanie budowy oświetlenia ul. Mostów – etap I - odcinek między Wolą Karczewską
a Wolą Ducką

75

Budowa sieci wodociągowej
ul. Rutki

50

Utworzenie Klubu Seniora „Nad
Świdrem”
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Zakończyliśmy
akcję szczepień
dla seniorów

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
ZAKRĘT

100

Pomoc finansowa dla powiatu
na modernizację ul. Szkolnej –
od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania w Izabeli

75

Budowa ul. Jana Pawła II –
etap I

50

Budowa ul. Długiej wraz z odcinkami dojazdów

75

Przebudowa oświetlenia
w ul. Dębowej

100

Zagospodarowanie „Zakąciku”
– budowa altany wraz z doposażeniem placu

100

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

50

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Nowej

ŻANĘCIN

100

Budowa sieci wodociągowej
w Żanęcinie dz. nr 132/3

100

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

100

Zagospodarowanie terenu
działki wokół świetlicy wiejskiej

75

Budowa sieci kanalizacyjnej

25

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

ZADANIA OGÓLNOGMINNE

75

Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych

50

Remonty dróg Gminy
Wiązowna

Szczepienia
zmniejszają ryzyko
zachorowań

Wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie „Bądźmy Razem”
prowadziło akcję szczepień dla
seniorów. Po raz kolejny seniorzy mieszkający na terenie naszej gminy mogli bezpłatnie
zaszczepić się przeciw grypie.
Seniorzy, z racji wieku, są szczególnie
narażeni na choroby typowe dla tej
pory roku. Szczepienia w budowaniu
odporności mają istotne znaczenie,
ale wiele możemy też zrobić sami.
Wyjątkowo ważne jest dostarczanie organizmowi zwiększonej dawki
witaminy C i A. Pierwsza wzmacnia
naczynia krwionośne, a tym samym
pomaga tworzyć naturalną barierę dla bakterii. Źródłem tej witaminy są m.in. czarna porzeczka, natka
pietruszki i kiszona kapusta. Witamina A wzmacnia błonę śluzową, a tym
samym chroni przed jesiennymi chorobami. W tę witaminę bogate są
m.in.. pomidory, marchew i papryka.
W budowaniu odporności pomaga
też codzienna dawka ruchu. Pół godziny spaceru dziennie ma ogromne znaczenie dla naszego układu
odpornościowego. Trzeba jednak
pamiętać, by odpowiednio się do

Seniorzy
dla zwierząt
Nasi seniorzy osobiście dostarczyli
zebrane żołędzie

takiego spaceru przygotować. Powinniśmy się ubrać tak, by przy
nieco wyższym pulsie wynikającym
z wysiłku fizycznego nie było nam
za gorąco. Cienka czapka pozwoli
ochronić głowę, przez którą tracimy
najwięcej ciepła. Spacer przyniesie
wyjątkowe korzyści dla naszej odporności, jeśli będziemy chodzić nieco szybciej niż zazwyczaj. Deszcz czy
wiatr nie powinien nas powstrzymywać. W takich warunkach trzeba tylko szczególnie mądrze się ubrać.
Lepiej założyć na siebie kilka cienkich warstw niż dwie grube.
Jesienią i zimą szczególnie trzeba
dbać też o sen. Wypoczęty organizm
ma większe zdolności w obronie
przed wirusami. Warto więc zadbać
o zbilansowaną dietę bogatą w niezbędne witaminy i minerały. Warto
bez względu na pogodę codziennie
ruszać się na powietrzu.
Od 2016 roku na tę cykliczną akcję wydaliśmy z budżetu gminy
30 tys. zł. Szczepienia były prowadzone w ośrodkach zdrowia
w Wiązownie i Gliniance.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
Seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” zaangażowali się w akcję
„Zbiórka żołędzi i orzechów dla zwierząt z warszawskiego ZOO”. Seniorzy
zebrane smakołyki przekazali podczas wycieczki, która obywała się
pod hasłem „Od słonia do konia”.
Po zoo oprowadzali ich wolontariusze, którzy chętnie dzielili się wiedzą
o życiu i zwyczajach egzotycznych
zwierząt. Wymiana doświadczeń
i nawiązanie relacji zaowocowało
kolejnymi pomysłami na wspólne
działania dla zwierząt.

Krystyna Motyka
dyrektor@seniorplus-wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

Dla seniorów
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

75

Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji
niskoemisyjnej WOF – pomoc
rzeczowa dla województwa
(Emów, Wiązowna Gminna, Stefanówka, Boryszew, Duchnów)

100

Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii
w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w Gminie Wiązowna (Glinianka, Wiązowna
Gminna, Wola Ducka, Zakręt)

25

Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna
(Glinianka, Lipowo, Malcanów,
Dziechciniec, Pęclin, Wiązowna
Kościelna, Duchnów, Wiązowna Gminna)

My też potrafimy
świetnie się bawić

Gościnne progi Domu Senior+
Dzień Otwarty w Dziennym Domu
„Senior+” był połączony z trzecią
rocznicą istnienia placówki. Z tej
okazji przez cały dzień odbywały
się spotkania, prelekcje, warsztaty oraz konsultacje. Każda z osób
odwiedzających placówkę mogła
skorzystać z darmowych porad: dietetyka, adwokata, fizjoterapeuty.
W trakcie dnia do dyspozycji pozostawały policjantki specjalizujące
się w działaniach z zakresu profilaktyki społecznej. Swoją wiedzą z zakresu Strategii Polityki Społecznej
podzieliła się również Małgorzata
ŁYSIK Dyrektor Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wiązownie.
Wszyscy obecni bardzo chętnie korzystali z warsztatów artystycznych
przygotowanych przez Gminny
Ośrodek Kultury. Zapoznali się też
z historią „Powiązań”. Goście, jak
i domownicy obejrzeli film, który był powodem wielu wzruszeń.
Film „To mój dom” o codziennym

życiu naszych seniorów zrealizował
Krystian HERNCISZ. W uroczystym
dniu odbywała się również wystawa pt. „Życie jest piękne” przygotowana przez Sekcję Fotograficzną
GOK. W części artystycznej towarzyszył nam chór Akolada z Grażyną KILBACH na czele, jak też nasi
przyjaciele z Diecezji Warszawsko –
Praskiej „Caritas” z Falenicy.
Tańce prowadzone były pod okiem
instruktora tańca, który dołożył
wszelkich starań, aby każdy senior mógł zatańczyć i poznać czym
jest cha – cha. Głośne „Sto lat” dla
wszystkich seniorów zabrzmiało
przy okazji krojenia tortu. Dzień był
tak niezwykły, jak niezwykli są nasi
Seniorzy i goście. Niebywałą pomocą i zaangażowaniem wykazali się
wolontariusze z Centrum Wolontariatu działającego przy Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej.

Krystyna Motyka
dyrektor@seniorplus-wiazowna.pl

Bony dla seniorów

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości uruchomiło regionalny system wsparcia dla
seniorów. Seniorzy będą wspierani
bonami o wartości 1850 zł.

Mogą się o nie ubiegać minimum
5-osobowe grupy seniorów, które
chcą przeznaczyć te pieniądze na
działania kulturowe, edukacyjne,
aktywizację fizyczną czy też pielęgnację tradycji lokalnych. Wnioski
można składać osobiście lub pocztą
w siedzibie Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, ul.
Żeromskiego 51, 26 – 600 Radom
oraz w punktach kontaktowych

w Płocku, Siedlcach i Ciechanowie
(adresy dostępne na www.srcp.radom.pl).
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania
bonów społecznych, dostępnym na
stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów. Dodatkowych informacji udzielają
pracownicy Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, ul.
Żeromskiego 51, 26-600 Radom, tel.
48 360 00 46.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

100

Opracowanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej (Dziechciniec, Pęclin,
Malcanów, Lipowo, Kopki)

100

Termomodernizacja budynku szkoły w Wiązownie przy
ul. Kościelnej 20 oraz budynku
szkoły w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53

50

Gminne Centrum Kultury – zadanie 1 – termomodernizacja
i rozbudowa

75

Budowa targowiska w gminie
Wiązowna

100

Budowa oświetlenia przejścia
dla pieszych w ul. Mickiewicza
przy świetlicy wiejskiej w Góraszce oraz ul. Wiązowskiej
w Emowie

Informacji w sprawie zaawansowania
budowy inwestycji prowadzonych na terenie gminy udziela Olga Nowak.
o.nowak@wiazowna.pl
LEGENDA:
0

Opracowanie założeń

25

Faza projektowa/przygotowawcza

50

Kontynuacja/lub/procedura
wyłonienia wykonawcy

75

Realizacja zadania/lub/pozwolenia na budowę

100 Zadanie zakończono

30

Środowisko
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NIE
TRUJ!
Nadchodzi
sezon
smogowy
Zimą niemal codziennie normy tzw.
pyłów zawieszonych w powietrzu
w naszej okolicy są przekroczone kilkukrotnie. Pyły to szkodliwe substancje,
które powstają w czasie spalania węgla
złej jakości, mokrego drewna, ale także śmieci. W naszej gminie nie ma stacji pomiarowej, ale najbliższy tego typu
wskaźnik z Otwocka wciąż alarmuje.
W chłodne dni w naszych miejscowościach wystarczy po prostu wyjść z domu,
żeby się przekonać, że wielu z nas truje
siebie i sąsiadów. Smog nie jest wcale zjawiskiem, które występuje wyłącznie w dużych, pełnych samochodów miastach.
Niestety, jakość powietrza zimą pozostawia wiele do życzenia także w tak zielonej
i wydawać by się mogło, czystej ekologicznie okolicy jak nasza. Bo 40% smogu
pochodzi z naszych pieców, a nie z naszych samochodów czy przedsiębiorstw.

Paląc śmieci zabijasz!

W wielu gminach naszego powiatu występuje ten sam problem, co u nas – powietrze zatruwamy w największym stopniu
sobie sami. I sami potem tym powietrzem
zmuszeni jesteśmy oddychać.
Mówi się często, że smog to efekt biedy.
Że przyczyną palenia w piecach odpadami, resztkami – wszystkim, co popadnie
– jest brak pieniędzy, np. na węgiel dobrej jakości. I pewnie jest w tym część
prawdy. Ale jest też druga strona medalu: nasze przyzwyczajenie, czasem zwyczajnie bezmyślność. Przez lata domowy
piec był miejscem, w którym zimą znikało wszystko, co niepotrzebne już w domowym gospodarstwie. Śmieci, tekstylia,
plastikowe butelki, nawet lakierowane
meble. Łatwiej, taniej, szybciej można się
było tego pozbyć, paląc w piecu. Niewiele
mówiło się także o szkodliwości takiego
zachowania. Dziś już jednak wiemy, że to

CZEKAJĄ NA DOM
Picasso to nieduży pies, ale liczne blizny
świadczą o jego smutnej historii. Mimo to
garnie się do ludzi, ufa i liczy na to, że los
się jeszcze kiedyś do niego uśmiechnie.
Nie pozwólcie mu stracić nadziei,
a zyskacie najwierniejszego
przyjaciela!
Nr 210/18

Leila już nie
pamięta, od
jak dawna jest
w schronisku.
Jej poczciwy
pyszczek zdążył już posiwieć.
Jest
delikatna,
subtelna i łagodna. Zawsze zaczepia, wyciągając łapki do przechodzących ludzi i…
nic. Widać, czeka na swojego człowieka,
tylko czy on zdąży? Nr 91/18

bardzo niebezpieczne dla nas i naszych
rodzin. Więc czas zmienić przyzwyczajenia! Nikt za nas tego nie zrobi!
Tzw. pyły zawieszone, które znajdują
się w powietrzu, mogą zawierać metale ciężkie i inne substancje toksyczne.
Są to siarczany, azotany, amoniak, czarny węgiel i przeróżne tlenki (np. siarki,
glinu albo żelaza) oraz sole. Wszystko pochodzi ze spalania. Te substancje
najgłębiej penetrują płuca. Wbijają się
w nie i prowadzą do wielu groźnych chorób. Co roku z powodu chorób wywołanych smogiem umiera w Polsce 40 tys.
osób, 72% z nich cierpi na chorobę niedokrwienną serca, która kończy się zawałem, 14% na przewlekłą chorobę
obturacyjną płuc, kolejnych 14% umiera z powodu raka płuc.

Anna Bogucka
a.bogucka@wiazowna.pl

kontakt: adopcje@celestynow.toz.pl
tel. 22 789 70 61
Zuska miała kiedyś dom. Wie, jak to jest
mieć swojego człowieka. Niestety, los
czasem płata figle i Zuska znalazła się
w schronisku. Jest cudowną, dojrzałą ok.
7-letnią sunią. Ma łagodny charakter. Potrzebuje dużo ruchu i kocha biegać. W jej
smutnych oczach
jeszcze tli się nadzieja. Pilnie szukamy dla niej
nowego domu,
zanim się podda.
Nr 164/18

www.tuwiazowna.pl

„Akcja
Segregacja –
2x więcej,
2x czyściej!”

Środowisko

Pamiętaj o segregacji śmieci na co dzień

Jubileuszowa – 25. edycja akcji Sprzątania
Świata przebiegła pod hasłem „Akcja Segregacja – 2x więcej, 2x czyściej!”. Jak co
roku, pełni zaangażowania mieszkańcy gminy Wiązowna uzbrojeni w worki i rękawiczki
posprzątali teren wokół swoich posesji, placówek oświatowych, boisk sportowych i wiele
innych miejsc.

Udział w akcji wzięli uczniowie i opiekunowie ze Szkół Podstawowych
w Gliniance, Wiązownie, Zakręcie i Malcanowie, jak również przedszkolaki
z przedszkoli „Misia Uszatka” i „Kangurek” w Wiązownie, Gminnego Przedszkola w Zakręcie oraz przedszkola „Pod
Stumilowym Lasem” w Pęclinie. Do akcji zaangażowali się również mieszkańcy
sześciu sołectw: Kopek, Izabeli, Malcanowa, Rzakty, Woli Karczewskiej oraz
Zakrętu. Nie zabrakło również grup indywidualnych oraz sportowców z LUKS
Rzakta. Udział w akcji wzięli również
wolontariusze Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Wiązownie,
Domu Dziennego Senior+ w Woli Karczewskiej oraz pracownicy firmy DAKOMA Sp. z o.o. w Wiązownie.
Akcję koordynował Wydział Środowiska i Nieruchomości Urzędu Gminy
Wiązowna. Wydarzenie zakończyło się
sukcesem. Z terenu gminy uprzątnięto i zutylizowano kolejnych kilka ton
odpadów. Wszystkim zaangażowanym
serdecznie dziękujemy, zapraszamy do
wsparcia kolejnej akcji, widzimy się wiosną, z okazji Dnia Ziemi.

Anna Bogucka
a.bogucka@wiazowna.pl

Najmłodsi też sprzątali

Piękna pogoda sprzyjała sprzątaniu
Uczymy segregacji od małego
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Nominowani nauczyciele
naszych placówek

Dzień Edukacji Narodowej
W tym roku Święto Edukacji Narodowej obchodziliśmy w Szkole Podstawowej w Gliniance. Tradycyjnie
nagrody i wyróżnienia otrzymali najlepsi dyrektorzy, nauczyciele
i pracownicy gminnej oświaty.
Wydarzenie rozpoczęło się od przemówienia wójta Janusza BUDNEGO,
w którym m.in. podziękował pracownikom placówek oświatowych. Dziękuję Wam wszystkim, drodzy Państwo
za ten trud pracy, który wnosicie w rozwój naszych dzieci – mówił. Dziękuję
dyrektorom, nauczycielom szkół, przedszkoli, nauczycielom specjalistom, pedagogom, psychologom, logopedom,
pracownikom administracji i pracownikom gospodarczym. Wszystkim, bo każdy z Was wnosi cząstkę siebie w rozwój
naszej oświaty gminnej. Dziękuję nauczycielom emerytom, którzy są także
dzisiaj z nami, bo przy Was wyrastały
nowe pokolenia kadry pedagogicznej.
Podczas uroczystości Dyrektor Przedszkola w Woli Duckiej Ewa SOĆKO
otrzymała akt powierzenia w związku

z powołaniem do istnienia nowej jednostki oświatowej. Odbyło się także ślubowanie nauczycieli, którzy
zakończyli staż oraz pozytywnie zdali
egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Ślubowanie złożyli: Alicja
NEJMAN, Katarzyna CICHOSZ, Agnieszka SIDOR, Aneta BABIUCH, Małgorzata TKACZYK, Marzena BARAN, Urszula
OLSZEWSKA, Wiesława KIELLER, Paulina FALIŃSKA, Agnieszka WIĘSIK, Natalia MACIAK, Artur MROCZEK.
Janusz BUDNY wręczył również „Nagrody Wójta” dla Dyrektorów. Nagrody otrzymali:
Dyrektor SP w Gliniance Teresa BĄK,
Dyrektor SP w Zakręcie Elżbieta OLCZYK-SZUM, Dyrektor SP w Malcanowie
Hanna SEKULSKA, Dyrektor Przedszkola w Wiązownie Anna CICHECKA, Dyrektor Przedszkola w Pęclinie
Ewa KOŁODZIEJCZYK, Dyrektor Przedszkola w Zakręcie Joanna WASIAK,
Dyrektor Oświaty Gminnej Maria KANABUS-PROKOP, Wicedyrektorki SP
w Gliniance Marzena WRÓBEL i Beata

SZCZĘSNA, Wicedyrektor SP w Wiązownie Maria KOBIERECKA.
Nagrody wręczone zostały także nauczycielom. Wyróżnieni zostali: Dorota
TWARDOWSKA, Anna OSTRYSZ, Anna
GROT, Mariola KUBLIK, Karolina JANKOWSKA, Halina RUCIŃSKA, Katarzyna ROSTEK, Aneta BABIUCH. Dyplomy
uznania otrzymali również pracownicy administracyjni i obsługi: Agnieszka
KWAŚNIEWSKA, Paweł SIWEK, Grażyna FILIPEK, Grzegorz BOREK, Karolina
KLIMKIEWICZK, Bogusława TWARDOWSKA, Teresa SZCZĘSNA, Barbara KOWALCZYK, Wioleta MUCHA, Ewa ŁYSIK,
Jolanta GÓRAL.
„Nagrodę Mazowieckiego Kuratora
Oświaty” otrzymała Ewa BUDNY. ,,Srebrny medal za długoletnią służbę” przyznano z kolei Grażynie KILBACH, a złoty
medal – Beacie SZCZĘSNEJ oraz Helenie
PAPIS.

Maria Kanabus-Prokop
edukacja@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

Edukacja

33

horyzonty. Udział w programie nic nie kosztuje i każdy się może do niego zgłosić – umożliwia to lokalna fundacja Mladiinfo. Taką szansę
wykorzystała grupa młodzieży z naszej gminy
biorąc udział w projekcie „Stay informed. Take
your chance!”. Projekt realizowany był w miejscowości Koszyce na Słowacji. Do projektu
przystąpiły Grecja, Hiszpania, Włochy, Czarnogóra, Polska oraz Słowacja. Wymiana trwała
7 dni, podczas których uczestnicy z 6 krajów
mieli okazję dowiedzieć się o technikach skutecznego uczenia, poznać lokalne organizacje
oraz sposoby działania wolontariatu, natomiast podczas wieczorów kulturowych – siebie nawzajem. Zajęcia już od pierwszego dnia
były urozmaicane przez różnego rodzaju gry
i zabawy ruchowe mające na celu przełamanie
lodów i integrację uczestników. Więcej informacji znajduje się na profilu Facebook „Mladiinfo Poland”.
Wiktoria Mucha

się Gminna Sportowo-rekreacyjna Jesienna
Olimpiada „Jarzynowo”. Celem każdej z tych
olimpiad jest pokazanie dzieciom, jak ważne jest zdrowe odżywianie, ruch i aktywny
tryb życia. W zawodach wzięło udział ok. 200
dzieci z „Jarzynowa” – Pęclina, przedszkolaki
z Gminnego Przedszkola w Zakręcie, Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie i Gminnego Przedszkola w Woli Duckiej
oraz dorośli goście – Przewodnicząca Rady
Gminy Renata FALIŃSKA, nauczyciele z gminnych przedszkoli oraz rodzice. Na koniec, jak
to w Stumilowym Lesie tradycja nakazuje,
przyszedł czas na „małe co nieco”. Były owoce, warzywa, soki i ziemniaki z ogniska. Naszą sportowo-rekreacyjną imprezę, związaną
przede wszystkim z propagowaniem zdrowego stylu życia, wsparła Gmina Wiązowna ze
środków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Ewa Budny

Poznaliśmy nowych przyjaciół

Dyplomy i medale były dla wszystkich

Święto Pieczonego Ziemniaka

Wycieczka do Centrum Zabaw

Z okazji „Dnia Przedszkolaka” dzieci z placówki w Zakręcie czekało wiele niespodzianek. Na boisku „Orlik” przygotowano dla nich
ogromny i pyszny tort. Później odbyła się dyskoteka, zabawy, ogromne bańki mydlane, gry
i konkursy oraz prezenty i pamiątkowe dyplomy dla każdego dziecka. Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka dostarczył naszym podopiecznym wielu pozytywnych wrażeń. Wspólna zabawa zintegrowała dzieci z wszystkich grup
przedszkolnych.
Magdalena Dudek

W Gminnym Przedszkolu im. Misia Uszatka
w Wiązownie na początku października odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka. Dzieci
w swoich salach rozwiązywały zagadki dotyczące ziemniaka, poznały jego budowę, krótką bajkową historię oraz to, jak w różnych
regionach naszego kraju jest on nazywany
(kartofel – w dialekcie śląskim, pyra – gwara poznańska, grula – gwara góralska, bulwa
– język kaszubski). Następnie przedszkolaki
w ogrodzie uczestniczyłyę w wielu sportowych konkurencjach. Po powrocie do swoich
sal na dzieci czekała ciepła niespodzianka
– pyszne pieczone ziemniaczki. Na zakończenie każda grupa wykonała ziemniaczaną
stonogę.
Anna Kulmińska

Dzieci z zerówek ze szkoły w Wiązownie
uczestniczyły w wycieczce do Centrum Zabaw w Warszawie. Uczestników podzielono
na dwie grupy. Pierwsza z nich udała się na
zajęcia warsztatowe, na których układała labirynt, najpierw z małych, a następnie z dużych klocków. Przejście przez niego okazało
się trudnym zadaniem, ale każdy znalazł odpowiednią drogę do wyjścia. W międzyczasie
druga grupa miała czas na swobodne zabawy na dużej przestrzeni z różnymi rodzajami
klocków. Od dużych i miękkich po plastyczne
i magnetyczne, które pozwalały na tworzenie ogromnych budowli. Miejsce podzielone
było na kilka stref, zjeżdżalnie dla „klockowych” samochodów i piłek czy strefa zabaw
z małymi elementami, takimi jak klocki Lego.
Dzieci miały okazję do skonstruowania ciekawych figur w nieskończonej ilości konfiguracji. Takie zabawy rozwijają kreatywność
i logiczne myślenie. Na zakończenie maluchy
otrzymały pamiątkowe karty z labiryntem do
przejścia.
Agnieszka Grzegrzółka

W tym dniu nie zabrakło wielu atrakcji

Zabawy z ziemniakami

Wyjazd na Słowację

Olimpiada Jarzynowo

Program Erasmus+ pozwala się rozwijać,
także językowo, integrować oraz poszerzać

W Gminnym Przedszkolu „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie po raz piąty odbyła

Odblaski ratują życie

Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny
Uczniowie szkoły w Zakręcie mieli okazję
uczestniczyć w spotkaniu „Jesteś widoczny,
jesteś bezpieczny”. Zajęcia odbyły się w ramach kampanii społecznej. Głównym założeniem akcji jest poprawa bezpieczeństwa
pieszych i rowerzystów poprzez promowanie używania elementów odblaskowych.
Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Warszawie przeprowadzili
z uczestnikami naukę jazdy po torze rowerowym. Natomiast funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w Otwocku zaprezentowali film „Tak, chcę być bezpieczny”. Uczniowie
poznali zasady udzielania pierwszej pomocy. Mogli też sprawdzić swoje umiejętności
podczas ćwiczeń z użyciem fantomów do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
Wszyscy uczniowie, biorący udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, otrzymali zestawy zawierające elementy odblaskowe oraz kaski
rowerowe.
Magdalena Sadkowska

Ogólnopolski dzień przedszkolaka
w Zakręcie

Zabawa klockami rozwija umysł
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Sportowa Gmina

Polska, który zrzesza samorządy, instytucje i firmy w obszarze projektowania, budowy oraz zarządzania obiektami
sportowymi.
Gala była także okazją do spotkania największych polskich talentów sportowych,
m.in. Andrzeja SUPRONA, który wspiera
rozwój drużyny grapplingowej w Zakręcie
oraz Jerzego GÓRSKIEGO, od lat współpracującego przy organizacji największej
sportowej imprezy w regionie, Półmaratonu Wiązowskiego.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Porażki

Bramki zdobyte

Stracone

Punkty

W poprzednich dwóch sezonach podium dzieliły między siebie trzy drużyny: Ostre Grzyby (Mistrz w sezonie 2016/2017 i 3 miejsce w sezonie 2017/2018),
Olcskul (3 miejsce w sezonie 2016/2017 i Mistrz
w sezonie 2017/2018) oraz Los Majdanos (Wicemistrz w sezonach 2016/2017 i 2017/2018). Obecnie liderem tabeli są Ostre Grzyby z kompletem
zwycięstw, drugie miejsce ze stratą 6 punktów
przy rozegranym jednym meczu mniej zajmuje Los
Majdanos.

Remisy

Wielkimi krokami zbliża się koniec rundy jesiennej sezonu 2018/2019 w Wiązowskiej Lidze Siódemek (WLS). W tym sezonie w rozgrywkach
pojawiły się dwie nowe drużyny: Warszawskie
Orły i Turbo Ślimaki.

Zwycięstwa

Wiązowska
Liga Siódemek

Mecze

Nagrody przyznawane są samorządom,
które w szczególny sposób starają się
o rozwój kultury fizycznej na swoim terenie, np. poprzez budowę obiektów
sportowych, zapewnienie szerokiej oferty zajęć, rozwój różnych dyscyplin sportu
i organizację imprez sportowych, popularyzujących sport wśród mieszkańców.
Organizatorem gali był Klub Sportowa

Drużyna

Wcześniej triumfowaliśmy w latach
2016-2017. Dzięki wygranym w trzech
ostatnich edycjach wójt otrzymał w tym
roku wyróżnienie „Lider Sportowej Polski 2018”. Na finansowanie działalności
klubów sportowych w ostatnich czterech

latach wydaliśmy z gminnej kasy prawie
1,5 mln zł. Budowa hali sportowej w Malcanowie kosztowała 4 mln zł. Na siłownie
plenerowe w różnych miejscowościach
w sumie wydaliśmy 150 tys. zł.

Pozycja

Za rozwój infrastruktury sportowej
i zajęć sportowych, otrzymaliśmy tytuł „Sportowa Gmina 2018”. 23 września podczas 19. edycji Gali Sportowa
Polska, która odbyła się w siedzibie
Polskiego Komitetu Olimpijskiego
w Warszawie, nagrodę odebrał wójt
Janusz BUDNY.

Wiązowna ponownie
wśród najlepszych
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Ostre Grzyby
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Los Majdanos
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CHKS NEON
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Turbo Ślimaki
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FC Sągorsi

6
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Olcskul
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Warszawskie Orły
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1
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5
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3

8

Obrotniaki

4

0

0

4

17
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0

Szczegółowe informacje dotyczące rozgrywek znajdą państwo na stronie:
www.wls-wiazowna.pl oraz kontaktując się z Jackiem Skwarą – Lokalnym
Animatorem Sportu, tel. 887 503 035, email: wilis@vp.pl.
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Fot. GKTS Wiązowna

Kamil Sitek mistrzem nauczycieli

Mamy mistrza w tenisie

Piłkarki na medal

Zawodnicy UKS Orły Zakręt walczyli na
turnieju Brazylijskiego Jiu Jitsu w Mińsku Mazowieckim. Małgorzata SALAMON
w półfinałowej walce trafiła na bardzo
mocną rywalkę z Białej Podlaskiej i po
bardzo wyrównanym starciu nieznaczne
uległa jej, na punkty. W starciu o trzecie
miejsce nie dała już szans rywalce, zdobywając brązowy medal. Antoni ROGOWSKI
również w półfinale musiał uznać wyższość
rywala. W walce o trzecie miejsce zmierzył
się z zawodnikiem z Olsztyna i pokonał go
pewnie aż 14:0. Sylwia WELC musiała walczyć w grupie z chłopcami, ponieważ w jej
kategorii wagowej nie było innych zawodniczek. W walce o brązowy medal okazała
się lepsza od rywala i zakończyła zawody
na trzecim miejscu. Najlepszy start zaliczyła Maja SALAMON, która wszystkie swoje
walki zakończyła przed czasem i zdobyła
złoty medal.
Artur Mroczek

Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Gliniance reprezentowały Powiat Otwocki
w Międzypowiatowych Zawodach w Piłce
Nożnej w kategorii młodzieżowej. Dziewczęta wygrały 2 mecze, 1 zremisowały i 1
przegrały. Mecze były niezwykle wyrównane i do końca nie było pewne, kto zdobędzie złoto. O drugiej lokacie zadecydował
bilans bramkowy. Ostatecznie zespół zajął III miejsce. To ogromny sukces uczennic. Dziewczęta grały w składzie: Natalia
SZOSTAK, Weronika WOJTASIK, Julia JARZĘBSKA, Maria MUSZYŃSKA, Aleksandra ABRAMCZUK, Kinga KONOWROCKA,
Karolina KONOWROCKA, Alicja WILK.
Wojciech Doman

Fot. W. Doman

Trzecie w powiecie

Najlepsi w Jiu Jitsu

Pierwsze ligowe punkty dla GKTS

W październiku na boisku przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im.
Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie rozegrano Mistrzostwa Szkoły w piłce
nożnej w kategoriach: klasy 4-5, klasy 6-7,
klasy 8 i gimnazjum. Turniej zorganizowali i przeprowadzili nauczyciele wychowania
fizycznego Krzysztof KWAS i Tomasz GRZYBOWSKI . Klasy (4-5) miejsca: 1. Klasa 5C, 2.
Klasa 4D, 3. Klasa 4C; Klasy (6-7) miejsca: 1.
Klasa 7D 2. Klasa 7A 3. Klasa 7A (II); Klasy
8 i gimnazjalne miejsca: 1. Klasa 3B gimnazjum 2. Klasa 3A gimnazjum 3. Klasa 8A.
Krzysztof Kwas, Tomasz Grzybowski

W wyjazdowym meczu trzeciej kolejki
pierwszej ligi tenisa stołowego nasza drużyna z Wiązowny zremisowała 5:5 z zespołem KTS Energa Manekin Toruń. To
pierwsze ligowe punkty w tym sezonie
dla naszego zespołu. Dobre ustawienie
zawodników na poszczególnych stołach
dało pięć punktów zdobytych przez Filipa
MŁYNARSKIEGO i Macieja CHOJNICKIEGO.
Trzy piłki meczowe dające zwycięstwo dla
GKTS miał Kamil SITEK. Niestety, doświadczenie Marcina WOSKOWICZA z Torunia
przesądziło o podziale punktów przez oba
zespoły.
Kamil Sitek

Siatkówka w Gliniance
Treningi siatkówki w ramach wspólnego projektu Gminy Wiązowna i Akademii
Siatkówki od października odbywają się
w szkole w Gliniance. Pomysłodawcą Akademii Siatkówki są Łukasz KADZIEWICZ, Paweł SIEZIENIEWSKI, Maciej DOBROWOLSKI
wicemistrzowie świata w siatkówce. To na
nas, dorosłych spoczywa odpowiedzialność
krzewienia idei sportu wśród najmłodszych
i aktywizacja dzieci i młodzieży to główny cel
powstania Akademii. Pragniemy, żeby dzieci
czuły radość i satysfakcję nie tylko podczas
zajęć, lecz również wykorzystywały sport
oraz aktywność fizyczną jako świetną formę
spędzania wolnego czasu – mówi Łukasz
KADZIEWICZ. Zajęcia przeznaczone są dla
dzieci i młodzieży szkolnej. Są bezpłatne.
Zapisy do akademii prowadzi Wojciech DOMAN tel. 22 789 96 71.
Redakcja

Fot. GKTS Wiązowna

Fot. SP w Wiązownie

Wiązowski turniej piłki nożnej

Piłka nożna króluje w Wiązownie
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Świetni w brazylijskim Jiu Jitsu

Fot. A Morczek

Nauczyciel wychowania fizycznego ze
Szkoły Podstawowej w Zakręcie i trener
GKTS Wiązowna Kamil SITEK zdobył złoty
medal na XVIII Mistrzostwach Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w tenisie
stołowym rozegranych w Łodzi. W tej samej kategorii (zawodnicy zrzeszeni) startował trener Tomasz GRZYBOWSKI ze szkoły
w Wiązownie i zajął VI miejsce. Złoty medal
Kamila to najlepsze osiągnięcie nauczycieli
w tenisie stołowy na największej imprezie
sportowej w Polsce. W 2008 roku Tomasz
GRZYBOWSKI zdobył srebrny medal, a rok
temu Kamil SITEK był również drugim
nauczycielem w Polsce. Rok 2018 to pasmo sukcesów tenisa stołowego w Gminie Wiązowna. Wywalczyliśmy awans do
1 ligi mężczyzn, zdobyliśmy brązowy medal w Pucharze Polski i Mistrzostwo Polski
Nauczycieli. Gratulujemy!
Redakcja

Sport

GKTS w pierwszej lidze

Ruszyła Akademia Siatkówki w Gliniance
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Europejski Tydzień Sportu

Rywalizacja była wyrównana
Wzięliśmy udział w Europejskim
Tygodniu Sportu 2018, który od
lat organizowany jest pod koniec
września. Głównym celem projektu jest propagowanie zdrowego
trybu życia i aktywności ruchowej.
Podczas tygodnia sportu odbyły się
dedykowane amatorom sportu:

 trening z step aerobiku:

Hala w SP
Wiązowna, ok. 30 osób ćwiczących.
 trening z piłki nożnej: boisko KS
Advit, Wiązowna ul. Sportowa 15,
ok. 50 osób trenujących.
 III edycja turnieju charytatywnego „Mamy gramy dla Rysia”, boisko Orlik w Zakręcie, ok. 50 osób
biorących czynny udział w turnieju
i ok. 30. kibiców.
 rozegrano 2 kolejki Wiązowskiej
Ligi Siódemek, boisko Orlik w Zakręcie, ok. 240 osób biorących
czynny udział w meczach i ok. 60.
kibiców.
 VIII Turniej Grand Prix Wiązowny
w Tenisie Stołowym: Hala SP Wiązowna. Rywalizacja w kategoriach:
dzieci z rocznika 2005 i młodsi,
młodzież z rocznika 2000 i młodsi, „Amator„ oraz „Open”. Udział
w turnieju wzięło ok. 100 osób.
 mecz KS Advit Wiązowna – Józefovia w ramach rozgrywek A-klasy,
boisko KS Advit, ok. 40 osób biorących czynny udział w meczu i ok.
50. kibiców.
 mecz KS Glinianka – SF Wilanów
w ramach rozgrywek B-klasy, boisko KS Glinianka, ok. 40 osób biorących czynny udział w meczu i ok.
50. kibiców.
Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Zapisy
do klubów
Serdecznie zapraszamy do zapisywania
dzieci i nie tylko do klubów sportowych
działających na terenie gminy Wiązowna. Kluby prowadzą zajęcia nie tylko dla
dzieci, ale także dla dorosłych. Działalność klubów jest dofinansowana z budżetu Gminy Wiązowna.

GKTS Wiązowna – tenis stołowy

Kontakt: 505 686 358 Kamil Sitek
– trener
Treningi: wtorek, środa, czwartek
Godziny: 17.00-18.00 dzieci; 18.30-20.00 młodzież i dorośli
Miejsce: Hala sportowa w SP Wiązowna

UKS Zakręt – Zapasy, Grappling,
Brazylijskie jiu-jitsu
Kontakt: 514 244 380 Artur Mroczek
– trener
Facebook: UKS ORŁY Zakręt
Grupa młodsza: wtorek 16.00-17.00,
piątek 16.00-17.00
Grupa starsza: wtorek 17.00-18.30,
czwartek: 15.30-17.00,
piątek 17.00-18.30
Miejsce: Sala sportowa w SP Zakręt

KS Advit Wiązowna – piłka nożna

Kontakt: 502 581 178 Marta Mróz-Cacko – prezes
Miejsce: Boisko KS Advit, ul. Sportowa 15, Wiązowna
Treningi: od listopada – hala Malcanów
Poniedziałek
1
 7.30-18.30 – rocznik 2012/2013
1
 8.30-20.00 – rocznik 2005/2006 i 2007
2
 0.00-21.30 – seniorzy – boisko KS
Advit

Wtorek
1
 6.00-17.30 – rocznik 2010/2011
1
 7.30-19.00 – rocznik 2011/2011
1
 8.00-19.00 – rocznik 2012/2013
1
 9.00-20.30 – rocznik 2005/2006
Środa
1
 8.30–20.00 – rocznik 2007
2
 0.00–22.00 – seniorzy
Czwartek
1
 6.00–17.30 – rocznik 2010/2011
Piątek
1
 8.15–19.30 – rocznik 2008
1
 8.00–19.30 – rocznik 2005/2006 –
boisko KS Advit

KS Glinianka – piłka nożna

Kontakt: 783 962 478 Piotr Rybka – prezes
Miejsce: Boisko KS Glinianka, ul. Młodzieżowa 1, Lipowo
Treningi: wtorek, czwartek g. 19.30-21.00 seniorzy

LUKS Rzakta – piłka nożna

Kontakt: 502 921 326 Grzegorz Grzęda
– prezes
Miejsce: Boisko LUKS Rzakta, ul. Mazowiecka 83, Rzakta; sala sportowa byłego gimnazjum w Gliniance,
ul. Napoleońska 53A
Treningi:
Dzieci z roczników 2010-2012:
poniedziałek 18.00-19.30,
środa 17.00-18.15
Dzieci z roczników 2008-2009:
środa i piątek 18.00-19.30
Seniorzy – kontakt z Prezesem

UKS Smoki Glinianka – lekkoatletyka
Kontakt: 22 789 96 71 Krzysztof Ślusarczyk – prezes
Miejsce: Hala sportowa w SP Glinianka
Treningi: środa 15.30-16.45,
piątek 14.30-15.45
Dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej

www.tuwiazowna.pl

Fot. T. Naperty

Wspólne czytanie Przedwiośnia

Kultura
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przeznaczonymi dla klas młodszych,
przygotowanie do samodzielnego wyboru książki oraz wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek.
Dzieci chętnie rozwiązały krzyżówkę, której bohaterem była „KSIĄŻKA”. Z uwagą wysłuchały fragmentu baśni Hansa
Christiana ANDERSENA pt. „Brzydkie Kaczątko”, które należy do kanonu lektur II
klasy.
Marzena Kopka

wystawę z działu „Regionalia” oraz książki o pociągach dla małych i dużych. Zorganizowane atrakcje cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Dobierając literaturę,
nawiązaliśmy tematycznie do propozycji animacji kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury oraz Stacji Muzeum. Podczas
pikniku Stacja Muzeum prezentowała ekspozycję organizowaną w ramach projektu
„Wagon kultury”.
Marzena Kopka

Z książką od najmłodszych lat

Wawrzynioki mają już dziesięć lat

Mazowsze w koronie

III Dzień z historią w tle

Wieczór organizowany przez Mazowiecki Instytut Kultury, Gminę Wiązowna oraz
Parafię św. Wojciecha w Wiązownie był
okazją do przypomnienia i zapoznania się
z historią polskich pieśni o tematyce maryjnej oraz patriotycznej. Warszawski Chór
Międzyuczelniany pod batutą Borysa SOMERSCHAFA, który wystąpił w wiązowskim
kościele we wrześniu, wykonał sakralne
i świeckie pieśni polskich kompozytorów.
Chórzyści wraz z dyrygentem zostali obdarzeni gromkimi brawami od słuchaczy.
Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli okazję gościć w naszej gminie taki
wspaniały chór.
Paulina Sokół

Na terenie parafii pod wezwaniem św.
Wojciecha w Wiązownie po raz trzeci
zorganizowaliśmy Dzień z historią w tle.
W ten sposób uczciliśmy rocznicę odzyskania niepodległości piknikiem historycznym.
W tym roku wydarzenie było szczególne,
ze względu na setną rocznicę odzyskania niepodległości. Podczas wydarzenia
zaprezentowaliśmy wiele atrakcji. Liczni
uczestnicy podziwiali m.in dwie grupy Rekonstrukcji Historycznej: Stowarzyszenie
Historyczne Garnizon Toruń i Kompania
Dragonów Starosty Lanckorońskiego oraz
ekspozycje historyczne. Na mszy świętej asystowała grupa rekonstruktorów.
Major Wojska Polskiego Marek ZWIEFKA
przedstawił informacje związane ze Świętem Niepodległości, drogę Polski do odzyskania niepodległości i kształtowanie się
II Rzeczpospolitej. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia na czterdziestej stronie.
Redakcja

Narodowe Czytanie w Wiązownie

Zapraszamy do udziału w projekcie „Mała
książka – wielki człowiek”. Na każdego
małego mieszkańca gminy Wiązowna
urodzonego w 2015 roku czeka bezpłatna „Wyprawka Czytelnicza”. Żeby
wziąć udział w projekcie, należy odwiedzić z dzieckiem wiązowską bibliotekę
lub filię w Duchnowie i Gliniance. Po zapisaniu dziecka do biblioteki i wypożyczeniu książki otrzymamy „Wyprawkę
Czytelniczą”, a w niej lekturę „Pierwsze
wiersze dla…” oraz „Kartę Małego Czytelnika”, do której mały czytelnik będzie
zbierał naklejki. Każda wizyta zakończona wypożyczeniem książki z księgozbioru dziecięcego będzie nagradzana jedną
naklejką.
Marzena Kopka

Fot. T. Naperty

Mała książka wielki człowiek

Fot. T. Naperty

Lekturą tegorocznego Narodowego Czytania
było „Przedwiośnie” Stefana ŻEROMSKIEGO.
Wydarzenie na placu centrum zorganizowała Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna.
Imprezie towarzyszyła wystawa wojennych eksponatów oraz recytacja wierszy
patriotycznych. Dla uczestników przygotowano upominki w formie książki z okazjonalnym stemplem nadesłanym z Kancelarii
Prezydenta. Wydarzenie było ucztą dla ducha wzbogaconą piękną oprawą muzyczną
i mini koncertem w wykonaniu Agnieszki
i Piotra MICHALCZYKÓW, a o ucztę dla podniebienia zadbała lokalna firma – Poczta tortowa.
Marzena Kopka

To był wspaniały koncert

Święto Sójki Glinieckiej

Przyłącz się do akcji

Dzieci z II klasy SP w Gliniance zostały zaproszone do biblioteki. Celem wizyty było zapoznanie się z jej zbiorami

Fot. M. Sosnowska

Poznajemy bibliotekę

„Święto Sójki Glinieckiej” organizowane
przez Członków Stowarzyszenia Tradycji i Kultury Ludowej Wawrzynioki zgromadziło we wrześniu wielu sympatyków
ludowych obrzędów. W tym roku święto połączono z 10-leciem Stowarzyszenia
kultywującego regionalne zwyczaje. Korzystając z zaproszenia organizatorów, bibliotekarze promowali czytelnictwo w klimacie
ludowym. Dla uczestników przygotowano
Marszałek w Wiązownie
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Biblioteka poleca
Page Libby „Kąpielisko”
Opowieść o niezwykłej przyjaźni dwóch
kobiet: Kate, dwudziestoparolatka, właśnie zaczyna pracę jako dziennikarka
w lokalnej gazecie. Rosemary ma ponad osiemdziesiąt lat i przez całe życie
mieszkała w Brixton,
ale tylko kąpielisko,
gdzie codziennie pływa,
przypomina jej jeszcze
o przeszłości i ukochanym mężu.
Książka dostępna w filii w Duchnowie
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Jax Joanna „Podróż do krainy
umarłych”

Harlan Coben
„Nie odpuszczaj”

Historia o zwykłych ludziach, których życie zmienia się w ciągu kilkunastu minut.
Początek wojny to dla Kresów Wschodnich czas wywózek w odległe i złowrogie rejony Związku Radzieckiego. Dobrze
zapowiadająca
się aktorka, żyjąca w szczęśliwym
związku z lekarzem
społecznikiem, siostry bliźniaczki,
których ojciec znika bez śladu.

Małe miasto. Jedna tragiczna noc.
I wielka tajemnica, która przetrwała lata. Przed laty,
jeszcze w szkole
średniej, detektyw
Napoleon „Nap” Dumas stracił brata. Leo i jego dziewczyna Diana zostali
znalezieni martwi na torach kolejowych.
W tym samym czasie zniknęła bez śladu
również Maura, którą Nap uważał za miłość swojego życia.

Książka dostępna
w bibliotece w Wiązownie

Książka dostępna w filii w Gliniance

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Listopad

22.11. godz. 16.15

Uroczysta sesja inauguracyjna VIII kadencji samorządu gminnego w Szkole
Podstawowej w Malcanowie. Zaprzysiężenie wójta i złożenie ślubowania
przez radnych. Szczegóły na www.tukontakt.pl

24.11. godz. 10.00

Obchody 80-lecia utworzenia Szkoły Podstawowej w Gliniance. Msza św.
w kościele parafialnym, potem uroczystość w budynku szkoły. Życzenia można przesyłać na adres: spglinianka@
wp.pl zostaną umieszczone w formie
„Drzewa Życzeń” w budynku przy ul.
Napoleońskiej 1.

24.11. godz. 16.00

Mecz I ligi mężczyzn tenisa stołowego:
GKTS Wiązowna – GKS GORZOVIA Gorzów Wielkopolski. Szkoła Podstawowa
w Wiązownie.

Więcej informacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie www.gok-wiazowna.pl

30.11. godz. 18.00 – 24.00

„Taneczna podróż w czasie – bal andrzejkowy” w Domu Kultury „Nad
Świdrem” w Woli Karczewskiej. Taneczna podróż przez dekady począwszy
od lat 20 – tych do współczesności. Zabawa przy muzyce na żywo. Obowiązują wejściówki – do nabycia w GOK.

Grudzień
1.12. godz. 14.00

Koncert „Chór, chór, hurra. Tajemnice
chóralnego tralala” z niespodziankami
dla dzieci. Dom Kultury „Nad Świdrem”
w Woli Karczewskiej. Warszawski Międzyuczelniany Chór zaprezentuje utwory sakralne różnych epok i rodzajów.
Spotkanie zostanie połączone z zabawą
mikołajkową. Obowiązują wejściówki.

25.11. godz. 10.00

1.12. godz. 16.00

27.11. godz. 16.15

4.12. godz. 17:30

XI Turniej Grand Prix Wiązowny w Tenisie Stołowym w Szkole Podstawowej
w Wiązownie.
Sesja Rady Gminy Wiązowna w Urzędzie Gminy Wiązowna, ul. Lubelska
59. Relacja video na kanale YouTube:
tuWiązowna.

29.11. – 20.12 Warsztaty adwen-

towe w Izbie Regionalnej w Gliniance i świetlicy „Pod Jaworem” w Izabeli.

Mecz I ligi mężczyzn tenisa stołowego:
GKTS Wiązowna-KS SPÓJNIA Warszawa. Szkoła Podstawowa w Wiązownie.
Konsultacje – wytyczenie nowych
szlaków rowerowych. Urząd Gminy
Wiązowna.

6.12. godz. 17:30

Konsultacje – wytyczenie nowych szlaków rowerowych. Izba Regionalna
w Gliniance.

8.12. godz. 10.00

Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego
w Szkole Podstawowej w Wiązownie.

9.12. godz. 13.00 – 16.00

Wspólne ubieranie choinki. Inauguracja akcji „Świąteczna Radość Pomagania” dla Hani Giepardy z Czarnówki.
Gminny Plac Centrum. Szczegóły na
str. 2 i na www.gok-wiazowna.pl

15.12. godz. 10.00

Turniej TOP 16 Grand Prix Wiązowny
w Szkole Podstawowej w Wiązownie.

18.12. godz. 16.15

Sesja Rady Gminy Wiązowna w Urzędzie Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59.
Relacja video na kanale YouTube:
tuWiązowna.

Ruszył nabór do Klubu
Seniora „Nad Świdrem”
w Woli Karczewskiej. Seniorze, zgłoś się już dziś –
szczegóły Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wiązownie pod nr tel. 22 780
46 59, 607 390 499,
605 634 005, e-mail:
gops@wa.home.pl

www.tuwiazowna.pl

Świetlica
w Izabeli
tętni
życiem

Kultura
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Nie ma to jak flaczki po
warszawsku

Smaki
Warszawy

W zabawie brały udział osoby w każdym
wieku. Najmłodszy uczestnik miał zaledwie
3 miesiące, a najstarszy 98 lat. Oprawę muzyczną zapewniła kapela „Warszawskie Sztamaki”, z którą uczestnicy razem śpiewali
piosenki dawnej Warszawy. Siła lokalnych

Fot. D. Podgórska

Nigdy w całej historii Izabeli i świetlicy „pod Jaworem” nie było takiej
imprezy. Na „Smakach dawnej Warszawy” bawiło się blisko 100 osób.
Przyszły całe rodziny, mieszkańcy Izabeli i Michałówka.
głosów i radość śpiewania robiła wrażenie.
Przepyszne „menu po warszawsku” kusiło
pyzami, śledzikiem, schabikiem, sałatkami,
flaczkami oraz słodkościami. Dzieci i młodzież cieszyły się z atrakcji i bawiły się równie dobrze, jak rodzice czy dziadkowie. To

Święto Dyni

Już po raz drugi w świetlicy w Izabeli królowały dynie. Ponad 50 dzieciaków wraz z rodzicami i dziadkami bawiło
się świetnie. Rzeźbiło, szyło i smakowało dynie.

Rzeźbienie w dyni to
trudna sztuka

Fot. D. Podgórska

W świetlicy dominowały wiedźmy, czarodziejki, elfy, duchy, straszydła, a nawet
strażacy. Był to tłum radosny, rozbiegany,
energetyczny, a momentami przerażający. Impreza nie udałaby się bez pomocy
lokalnych mieszkańców, którzy pomogli przy organizacji wydarzenia. Oprócz
rzeźby w dyniach również szyliśmy dynie. Panie z 7 Szuflad pomagały dzieciakom i dorosłym w tworzeniu oryginalnych
dyń. Powstały piękne okazy. Po rzeźbieniu
i szyciu całe towarzystwo degustowało
dynię pieczoną, 2 rodzaje zupy dyniowej
oraz kilka rodzajów ciast, babeczek, tart
i mufinków. Po konsumpcji wybraliśmy
najbardziej oryginalne przebrania. Finałem wieczoru był konkurs na najbardziej
wyrzeźbioną dynię. Wybór był trudny, bo
wszystkie były świetne i oryginalne. Gratulujemy twórcom.

Danuta Podgórska
danka.podgorska@o2.pl

była bardzo udana integracja mieszkańców
Izabeli i Michałówka, którzy sami nie wierzyli, że jest w nich taka siła, fantazja, chęć i radość robienia tak pozytywnych akcji.

Danuta Podgórska
danka.podgorska@o2.pl

Fot. M. Sosnowska

