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Gmina Wiązowna po raz czwarty organizuje świąteczną 
akcję charytatywną. Ta akcja powstała u nas. Ma słu-
żyć naszym mieszkańcom. Co roku przed Świętami pro-
dukujemy naszą, wiązowską kartkę bożonarodzeniową, 
która dzięki wolontariuszom, trafia do Państwa domów. 
Oprócz tradycyjnych życzeń na kartce znajduje się za-
wsze informacja o bohaterze akcji. W tym roku boha-
terką jest Hania GIEPARDA z Czarnówki.

Hania ma prawie dwa lata. Choruje na rdzeniowy zanik mię-
śni typu 1. To poważna, zagrażająca życiu choroba. Hania 
zamiast rozwijać się jak typowy dwulatek – traci możliwość 
ruchu, połykania, a nawet oddychania. Chorzy na tę choro-
bę wymagają 24-godzinnej opieki.

Tegoroczna akcja „Świąteczna radość pomagania” została 
zainaugurowana w Gminnym Parku Centrum w Wiązownie 
podczas wspólnego ubierania choinki. Zaprezentowaliśmy 
tam kartkę pocztową, którą rozsyłamy do mieszkańców. Żeby 
pomóc Hani i  jej rodzinie możemy przekazać na leczenie 
dziewczynki 1% podatku. Można to zrobić wpisując w rocz-
nym zeznaniu podatkowym w  odpowiednim miejscu KRS 
0000270809, z dopiskiem: Gieparda 7976. Wszystkie te infor-
macje znajdują się także na wspomnianej pocztówce, rozno-
szonej przez wolontariuszy. „Świąteczna Radość Pomagania” 
pomogła już Teosiowi z Woli Duckiej i Rysiowi z Emowa. Je-
steśmy pewni, że dzięki Państwu, pomoże kolejny raz! 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Szczęścia i zdrowia życzymy sobie najczęściej. Banalne? Tylko wtedy, gdy ani 
jednego, ani drugiego w życiu nam nie brakuje. Tylko wtedy, gdy mamy i zdro-
wie, i odrobinę szczęścia nie myślimy o nich na co dzień. I tego właśnie Państwu 
życzymy! Dobrego roku w dobrym zdrowiu!

Redakcja

„Świąteczna 
Radość  
Pomagania” 
w tym roku 
dla Hani!
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Przyłącz się do naszej akcji „Świąteczna Radość Pomagania”
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4 Nowy samorząd naszej gminy już oficjalnie zaprzy-
siężony. Na str. 4–7 opisujemy pierwszą sesję Rady 
Gminy. Z tekstu dowiedzą się Państwo, jak obsa-
dzone zostały stałe komisje rady.

Nowe albo wyremontowane świetlice w naszej gmi-
nie. To efekt programu odtwarzania świetlic, któ-
ry działa od dwóch lat. Na str. 10 opisujemy te 
działania.

10

Sąsiedzie, nie truj moich dzieci! – takie wpisy można 
znaleźć na internetowym forum Gminy Wiązowna. 
Nasi mieszkańcy coraz odważniej zwracają uwagę 
sąsiadom, którzy paląc śmieciami zatruwają okoli-
cę. O tym, co czasem wydobywa się z naszych ko-
minów, piszemy na str. 21.

21
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Samorząd 
zaprzysiężony
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Rozpoczęta właśnie kadencja samorządu ma być czasem stabilnej 
kontynuacji. To pięć lat na konsekwentne wdrożenie pomysłów na 
rozwój każdej z miejscowości w naszej gminie. Tak zapowiadają 
świeżo zaprzysiężeni wójt i radni. Nasz samorząd nie musi zaczynać 
wszystkiego od nowa.

Foto: M
. Sosnow

ska

5www.tuwiazowna.pl Samorząd



Pierwsza uroczysta sesja Rady Gminy 
Wiązowna odbyła się w Szkole Podsta-
wowej im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa 
Piłsudskiego w  Malcanowie. Atmosfe-
ra była niezwykle podniosła. Ślubowa-
nie składali wójt Janusz BUDNY i radni: 
Stanisław BOGUCKI, Andrzej CHOLEWA, 
Marzena DACH, Robert DĄBROWSKI, 
Wioleta DECZEWSKA, Renata FALIŃSKA, 
Jacek KARDAS, Magdalena KOCZOROW-
SKA-SZLASSA, Mariola KUBLIK, Anna 
LECH, Bogumiła MAJEWSKA, Agnieszka 
MIKULSKA, Rafał NEJMAN, Leszek SOBO-
TA i Paweł ZAWADKA. 

Radni ślubowali, że będą wierni Konsty-
tucji i  prawu Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz że obowiązki radnego sprawować 

będą godnie, rzetelnie i uczciwie, mając 
na względzie dobro gminy i jej mieszkań-
ców. Natomiast wójt złożył ślubowanie 
wypowiadając słowa roty: 

„Obejmując urząd Wójta Gminy Wią-
zowna, uroczyście ślubuję, że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi urząd 
sprawować będę tylko dla dobra publicz-
nego i pomyślności mieszkańców gminy. 
Tak mi dopomóż Bóg”.  

Na sesję przybyli nasi radni powiatowi: 
Grażyna KILBACH, Jolanta KOCZOROW-
SKA, Paweł ZAWADA. Po raz pierwszy aż 
troje mieszkańców naszej gminy zasia-
da w Radzie Powiatu w Otwocku. W in-
auguracji kadencji uczestniczyli także 

przedstawiciele policji, straży pożarnych, 
klubów sportowych, stowarzyszeń, soł-
tysi i przewodniczący zarządów osiedli, 
oraz, co najważniejsze, mieszkańcy. 

W swoim wystąpieniu wójt podkreślał, 
jak ważna w  samorządzie jest współ-
praca nie tylko na poziomie gminy, ale 
i powiatu. Zwrócił uwagę na efekty pra-
cy w  poprzedniej kadencji: prawie 80 
mln na inwestycje, jednoczesną rozbu-
dowę wszystkich szkół i budowę nowe-
go przedszkola, co w sumie warte jest 
kolejnych 86 mln zł, rozwój komunika-
cji i  ożywienie gospodarcze w  gminie. 
Wszystko to było możliwe dzięki partner-
stwu wszystkich stron: samorządu, so-
łectw i sektora społecznego oraz biznesu.  

Komisje Rady Gminy Wiązowna 
Nazwa komisji Skład

Komisja Rewizyjna
przewodniczący Andrzej CHOLEWA, zastępca przewodniczącego Robert DĄBROWSKI 
i członek Rafał NEJMAN

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
przewodnicząca Wioleta DECZEWSKA i członkowie: Jacek KARDAS, Paweł ZAWADKA, 
Marzena DACH i Mariola KUBLIK.

Komisja Budżetowa
przewodniczący Leszek SOBOTA, zastępca przewodniczącego Anna LECH, członko-
wie: Renata FALIŃSKA, Stanisław BOGUCKI i Agnieszka MIKULSKA

Komisja Inwestycyjna
przewodniczący Rafał NEJMAN, zastępca przewodniczącego Stanisław BOGUCKI, człon-
kowie: Robert DĄBROWSKI, Leszek SOBOTA i Magdalena KOCZOROWSKA – SZLASSA

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu 
i Spraw Społecznych

przewodnicząca Mariola KUBLIK, zastępca przewodniczącej Bogumiła MAJEWSKA, 
członkowie: Andrzej CHOLEWA, Agnieszka MIKULSKA i Jacek KARDAS

Komisja Gospodarcza
przewodnicząca Marzena DACH, zastępca przewodniczącej Mariola KUBLIK, członko-
wie: Stanisław BOGUCKI, Paweł ZAWADKA, Wioleta DECZEWSKA

Komisja Planowania  
i Strategii Rozwoju

przewodnicząca Magdalena KOCZOROWSKA – SZLASSA, zastępca przewodniczącej 
Marzena DACH, członkowie: Bogumiła MAJEWSKA, Renata FALIŃSKA i Anna LECH
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Wykaz uchwał w sprawach:
1.I.2018 wyboru Przewodniczącej Rady Gminy Wiązowna;

2.I.2018 wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Wiązowna;

3.I.2018 powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Rewizyjnej;

4.I.2018 powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Skarg, Wnio-
sków i Petycji;

5.I.2018 powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kul-
tury, Sportu i Spraw Społecznych;

6.I.2018 powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Planowania 
i Strategii Rozwoju;

7.I.2018 powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Budżetowej;

8.I.2018 powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Gospodarczej;

9.I.2018 powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Inwestycyjnej;

10.I.2018 ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wiązowna.

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

 BOLESŁAWÓW

100
Projektowanie budowy oświe-
tlenia w kierunku Dobrzyńca od 
skrzyżowania ul. Szlacheckiej 
z ul. Bażantów i ul. Młynarską

100

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

 BORYSZEW

100 Zagospodarowanie terenu wo-
kół świetlicy wiejskiej

 CZARNÓWKA

100 Projektowanie budowy oświe-
tlenia ul. Kaliny

100

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

 DUCHNÓW

100
Modernizacja ul. Spacero-
wej – dotacja z Urzędu Mar-
szałkowskiego 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 – ro-
werowego od ul. Olchowej do 
ul. Piaskowej, w tym ciąg pie-
szo – rowerowy w Gliniance

100

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

100 Modernizacja ul. Piaskowej

100 Zagospodarowanie terenu wo-
kół świetlicy wiejskiej

Radni na przewodniczącą rady, po raz 
kolejny, wybrali Renatę FALIŃSKĄ, a na 
wiceprzewodniczącą Bogumiłę MAJEW-
SKĄ. Jestem przekonana, że rada w tym 
składzie stanie na wysokości zadania – 
powiedziała przewodnicząca. – Człon-
kowie rady mają już duże doświadczenie 
w  samorządzie. My nie musimy uczyć 
się wszystkiego od nowa. Z miejsca za-
bieramy się do pracy. Każdy z nas wie, 
w czym jest dobry i jak może służyć gmi-
nie. Nowi radni, jest ich czworo, mogą 
liczyć na nasze wsparcie. Jestem prze-
konana, że to będzie owocnych 5 lat 
i że tak jak w poprzedniej kadencji bę-
dziemy wspierali inicjatywy wójta, ale 
też stanowczo reprezentowali naszych 
wyborców.

W czasie pierwszej sesji powołano też 
komisje. Ich skład znajdą Państwo pod 
tekstem. Po raz pierwszy będzie to pię-
cioletnia kadencja. Radni wspólnie będą 
decydować o kierunku rozwoju naszej 
gminy i  prowadzonych inwestycjach. 
O współpracy zapewniali także sołtysi 
i przewodniczący zarządów osiedli. 

Każda sesja otwarta jest dla mieszkań-
ców. Zależy nam na tym, by obserwo-
wali pracę rady i  aktywnie się w  nią 
włączali. Na portalu www.wiazowna.
esesja.pl dostępne są materiały z prac 
rady oraz wideo z każdego posiedzenia. 
Zapraszamy!  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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To, że nasza gmina rozwija się sys-
tematycznie, widać gołym okiem. 
W  2018 roku dostrzegło to także 
wiele instytucji badających kondycje 
polskich samorządów. W wielu ran-
kingach Gmina Wiązowna w  2018 
roku weszła do czołówki wiejskich 
gmin w Polsce.

Ranking Politechniki Warszawskiej
W tym rankingu nasza gmina zajęła 5 miej-
sce z pośród gmin wiejskich. W zeszłym 
roku byliśmy na 22 miejscu! Pod uwagę 
brane są wydatki na projekty inwestycyj-
ne na mieszkańca, liczba osób pracujących 
na tysiąc mieszkańców, liczba podmiotów 
gospodarczych na tysiąc mieszkańców, 
saldo migracji, liczba absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych na tysiąc mieszkań-
ców oraz odsetek mieszkańców korzysta-
jących z oczyszczalni ścieków.

Ranking Ministerstwa Finansów – 
wskaźnik dochodów podatkowych
W tym rankingu Gmina Wiązowna znala-
zła się na 42 miejscu na 2478 sklasyfiko-
wanych gmin. To oznacza, że znajdujemy 
się wśród najbogatszych gmin w Polsce. 
Podstawą do obliczenia tej prognozy są 
dane o dochodach podatkowych. Chodzi 
m.in. o dochody z tytułu opłat i podatków, 
np. od nieruchomości, rolnego, leśnego. 
Prognoza obejmuje także udziały gminy 
we wpływach z podatków CIT oraz PIT.

W zeszłym roku plasowaliśmy się na 53 
pozycji. Wtedy tzw. wskaźnik „G” wyno-
sił 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.

Mamy niskie podatki, ale dbamy o to, żeby 
regularnie wpływały do gminnego budże-
tu. W tym celu utworzyliśmy indywidu-
alne konta podatkowe, wyposażyliśmy 
stanowisko w Biurze Obsługi Mieszkań-
ców w terminal płatniczy, ponadto prze-
syłamy SMS informacje o  terminach 
płatności podatków. Wprowadziliśmy też 
niskie stawki podatku od środków trans-
portowych, dla wszystkich rodzajów po-
jazdów podlegających opodatkowaniu, 
dzięki czemu przyciągnęliśmy do gminy 
nowych podatników, w tym firmy trans-
portowe, dla których podatek od środ-
ków transportu stanowi poważny koszt 
prowadzenia działalności. Taka polity-
ka w dłuższym okresie zwiększa wpływy 
z podatków do budżetu gminy.

Wójt nagrodzony przez Zarząd Woje-
wództwa Mazowieckiego

Medal PRO MASOVIA jest wyrazem do-
cenienia zasług na rzecz rozwoju spo-
łecznego, kulturalnego i gospodarczego. 
Zarząd Województwa Mazowieckiego 
przyznał go wójtowi Januszowi BUDNE-
MU. Wyróżnienie wręczyła 3 września 
Bożena ŻELAZOWSKA – Przewodnicząca 
Komisji Kultury Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, która reprezentowała 
samorząd województwa podczas uroczy-
stego otwarcia Szkoły Podstawowej im. 
Wincentego Witosa w Gliniance.  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

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

50

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

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

 EMÓW

100 Modernizacja ul. Sosnowej

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

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

25 Budowa wodociągu i kanaliza-
cji w ul. Jasnej

 GLINIANKA

100

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

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 wo-
kół Izby Regionalnej

100

Budowa ogrodzenia działki 
gminnej przeznaczonej na po-
trzeby mieszkańców sołectwa 
Glinianka II wraz z zagospoda-
rowaniem terenu

100
Budowa oświetlenia drogi po-
wiatowej nr 2709W na dwóch 
odcinkach Lipowo-Malcanów 
i Lipowo-Glinianka

100 Budowa oświetlenia 
ul. Wawrzynieckiej

Zmiany, które widać

Nasza gmina rozwija 
się dynamicznie

Ciąg dalszy paska na str. 10
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OSP czekają na młodych strażaków

Mamo, tato, zapisz mnie do OSP

Przy malcanowskiej Ochotniczej Straży Po-
żarnej powstała Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza (MDP), do której mogą wstą-
pić członkowie do 18 lat. To idealna opcja 
i pierwszy krok do tego, by być strażakiem. 
Członkami mogą zostać zarówno dziew-
częta, jak i chłopcy. Głównym celem MDP 
jest zainteresowanie młodych ludzi tema-
tem ochrony przeciwpożarowej oraz przy-
gotowanie jej do służby w szeregach OSP. 
To również rozwijanie sprawności fizycznej 
członków, podejmowanie i realizacja zadań 
pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej 
i działalność społeczna. To nauka współpracy 
i otwartości na drugiego człowieka. W naszej 
gminie działają również MDP w  Glinian-
ce i Wiązownie. Strażacy czekają na swo-
ich następców. Kontakt tel. OSP Malcanów 
509078788, OSP Glinianka 693144400, OSP 
Wiązowna 603033791. Redakcja

Nowy dzielnicowy

Mamy nowego dzielnicowego dla miejsco-
wości Boryszew, Duchnów, Góraszka, Izabe-
la, Kąck, Majdan, Michałówek, Stefanówka, 
Zagórze i Zakręt. Został nim młodszy aspi-
rant Jacek ZDUŃCZYK, dotychczas pracujący 
w otwockim rewirze dzielnicowych. To po-
licjant z dziesięcioletnim doświadczeniem 
w służbie prewencyjnej. Jacek ZDUŃCZYK 
przyjmuje w Wiązownie, w posterunku przy 
ul. Kościelnej 9 i w środy od godz. 18.00 
do 19.00, w świetlicy w Duchnowie przy uli-
cy Wspólnej 157. Kontakt tel. 600 997 501, 
22 789 01 77, e-mail: dzielnicowy.wiazow-
na2@ksp.policja.gov.pl lub poprzez aplikację 
„Moja Komenda”.  Redakcja

Procedujemy plan „Malcanów 
Akacjowa”

Trwają prace nad projektem miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego „Malcanów Akacjowa”. Zasięg planu 
obejmuje obszar ograniczony ulicami: Ma-
zowiecką, Graniczną, Żwirową, Akacjową 
i Podleśną. Z treścią projektu można zapo-
znać się w urzędzie pok. nr 005 oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej w zakładce: 
Planowanie przestrzenne/Projekty planów 
zagospodarowania. Uwagi można składać 
do 2 stycznia 2019 r. Więcej informacji: tel. 
22 512 58 16 lub e-mail: s.burbicki@wia-
zowna.pl.  Sławomir Burbicki

Będzie kolejny plan

Zapłać kartą w urzędzie

W naszym urzędzie można płacić kartą już 
od roku. Umożliwia to szybkie rozliczenie 
opłaty za wywóz śmieci, podatek od nieru-
chomości oraz wszelkiego rodzaju opłaty 
skarbowe. Z tej formy płatności skorzysta-
ło już ponad 2000 osób. Zmiana jest dużym 
ułatwieniem dla mieszkańców. Podobnie 
jak wydłużenie godzin pracy urzędu w po-
niedziałki, akcja „otwarta sobota” i opcja 
„urzędnik online” na stronie internetowej 
tuwiazowna.pl. M. in. w ten sposób realizo-
wany jest program tworzenia przyjaznego 
urzędu, co jest jednym z priorytetów obec-
nego samorządu. Redakcja

Sprawniejsza obsługa w naszym urzędzie

Nowy sprzęt dla OSP

Dzięki dofinansowaniu (ze środków Fun-
duszu Sprawiedliwości, którego dyspo-
nentem jest Minister Sprawiedliwości) 
zakupiliśmy sprzęt ratowniczy dla jedno-
stek OSP z terenu naszej gminy. Jednostki 
otrzymały: zestawy ratownictwa medycz-
nego; detektory prądu przemiennego, 

bosaki dielektryczne; noże do pasów bez-
pieczeństwa, plandeki wielofunkcyjne, 
pilarki spalinowe; maszty oświetlenio-
we, parawany ochronne; zestawy osłon 
ostrych krawędzi. Całkowita wartość za-
kupionego sprzętu wyniosła 25 715 zł, 
w tym 25 457,85 zł z pozyskanego do-
finansowania i 1%, tj. 257,15 zł wkładu 
własnego gminy. Redakcja

Uroczyste przekazanie sprzętu

GOPS czeka na Ciebie

Zbliżają się święta, nadchodzi zima. Jeżeli 
znalazłeś się w trudnej sytuacji, to zgłoś się 
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
To instytucja, której zadaniem jest wspar-
cie osób w trudnej sytuacji życiowej, a jej 
pracownicy nie oceniają swoich podopiecz-
nych. Tu zawsze można zwrócić się o pomoc. 
To nie jest wstyd! Ośrodek ma za zadanie 
wspierać w  różnych sytuacjach i  w róż-
ny sposób. Czasem jest to pomoc prawna, 
czasem psychologiczna, a czasem doradz-
two. Pracownicy GOPS w sposób dyskretny 
postarają się pomóc Tobie i Twojej rodzi-
nie. GOPS, Radiówek 25, tel. 22 780 46 59, 
e-mail: gops@wa.home.pl. Redakcja

Pomoc w zasięgu ręki

Jacek Zduńczyk chętnie pomoże

Informacje do opublikowania 
w „Powiązaniach”  

można przesyłać na adres: 
tukontakt@wiazowna.pl
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

100 Rozbudowa boiska KS 
Glinianka

100 Konserwacja rowu melioracyj-
nego przy ul. Marzeń

100

Udrożnienie urządzeń dre-
narskich na działce gmin-
nej przeznaczonej na potrzeby 
mieszkańców sołectwa Glinian-
ka II

 GÓRASZKA

100
Projektowanie budowy ul. Krót-
kiej wraz z dojazdami, w tym 
ul. Pięknej w Majdanie

100 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Kaczeńców, etap I

25 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Kaczeńców, etap II

50 Budowa sieci kanalizacyjnej

100

Konserwacja przez Spółkę 
Wodną Góraszka, z udziałem 
90% dotacji gminnej, odcinka 
Kanału Boryszewskiego, rowu 
B-1 i B-4 na łącznej długości 
około 1,6 km

100 Budowa boiska przy świetlicy 
wiejskiej

 IZABELA

100

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

100 Zagospodarowanie terenu 
świetlicy wraz z wyposażeniem

100

Konserwacja przez Spółkę 
Wodną Góraszka, z udziałem 
90% dotacji gminnej, odcinka 
Kanału Boryszewskiego, rowu 
B-1 i B-4 na łącznej długości 
około 1,6 km

100 Budowa sieci wodociągowej dz. 
nr 83/15

 KĄCK

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

75 Projekt i wykonanie oświetle-
nia ulicznego ul. Malowniczej

Już wkrótce mieszkańcy Pęclina będą 
mogli korzystać z  nowej świetlicy. 
Nowy budynek przy przedszkolu jest 
już gotowy. Pozostaje zakup wyposa-
żenia. To kolejna świetlica w gminie 
wybudowana w ciągu ostatnich kilku-
nastu miesięcy.

Od 2017 roku zbudowaliśmy świetlice 
w  Izabeli, Majdanie, Pęclinie, powsta-
ją budynki w Kopkach i Rzakcie. Każda 
z nich ma ponad 90 m2. W każdej znaj-
dzie się przestronna sala, kuchnia, ła-
zienka dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. To są skromne, ale 
bardzo funkcjonalne budynki. Nowo wy-
budowane świetlice są takie same w każ-
dej wsi. 

Dzięki temu zaoszczędziliśmy pieniądze 
na projektach budowlanych. W  sumie 
trzy nowe świetlice kosztowały ponad 
1,5 mln zł. Część pieniędzy (blisko 230 
tys. zł) uzyskaliśmy z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich. Ale to pienią-
dze, które warto wydać, bo świetlice 
w  tak małych społecznościach jak na-
sze, to miejsca integracji mieszkańców. 
Niebawem w ramach naszej współpra-
cy z developerem mieszkańcy Stefanówki 
zamiast ciasnego drewnianego budynku 

będą mogli cieszyć się przestronną świe-
tlicą z zapleczem. 

W ostatnim czasie gruntownie wyremon-
towane zostały świetlice w Kącku i Bory-
szewie. W Woli Duckiej przy przedszkolu, 
które powstało w  ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego, także udało się 
wygospodarować przestrzeń dla miesz-
kańców. W obecnej kadencji planowana 
jest budowa kolejnych świetlic. To łącz-
nie daje 11 nowych budynków!

Dla wielu z nas, szczególnie dzieci, świetli-
ce wiejskie to także najprostsza możliwość 
korzystania z zajęć Gminnego Ośrodka Kul-
tury. Transport do Wiązowny czy Woli Kar-
czewskiej, gdzie odbywa się najwięcej 
zajęć, nie zawsze jest możliwy. Gdy zajęcia 
dla dzieci odbywają się tak blisko domu, 
może z nich skorzystać większa grupa chęt-
nych. Tak dzieje się między innymi w Iza-
beli, gdzie do świetlicy przychodzą tłumnie 
całe pokolenia. Jeśli chcieliby Państwo, by 
w  pobliskiej świetlicy zostały zorganizo-
wane zajęcia edukacyjne lub warsztaty, na 
propozycje czeka GOK, tel. 22 780 41 79, 
email: gok@gok-wiazowna.pl 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Ciąg dalszy paska na str. 12

Świetlica w Pęclinie 
już gotowa!

Powstała oczekiwana 
świetlica w Pęclinie
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Korytowanie drogi

Budowa ul. Jana Pawła w Zakręcie

Trwa budowa drogi gminnej – ul. Jana Paw-
ła II w Zakręcie. Wykonywane są roboty 
brukarskie, krawężniki i oporniki na ławie 
betonowej. I etap inwestycji przewidzia-
ny na rok 2018 obejmuje wykonanie drogi 
na odcinku ok. 300 metrów od ul. Szkol-
nej do ul. Ks. Iwaniuka. W ramach inwesty-
cji wybudujemy: nawierzchnię asfaltową 
o szerokości 6 metrów, pobocze z kruszy-
wa o szerokości 0,75 metra, element spo-
wolnienia ruchu drogowego w  postaci 
wyniesionego skrzyżowania z ul. Ks. Iwa-
niuka. Planowany koszt inwestycji to 650 
tys. zł. Roboty I etapu zostaną zakończone 
w grudniu. Tomasz Mielnicki

Asfalt na ul. Szkolnej w Gliniance

Firma TOMIRAF prowadziła roboty budow-
lane na ul. Szkolnej w Gliniance od ul. Na-
poleońskiej do mostu na rzece Świder. 
Została wykonana nakładka asfaltowa 
o szerokości 6 metrów, pobocze z kruszy-
wa łamanego o  szerokości 0,75 metra, 
miejsce postojowe dla autobusów szkol-
nych, zatoka postojowa z 24 miejscami 
parkingowymi oraz chodnik z kostki bru-
kowej i zjazdy. Oczyszczony i wyregulowa-
ny został rów przydrożny oraz przepust 
pod drogą. Ponadto zostały wprowadzo-
ne elementy stałej organizacji ruchu m.in. 
bariera ochronna. Inwestycja kosztowała 
blisko 500 tys. zł. Tadeusz Dąbrowski

Przy budowie pracował ciężki sprzęt

500 tys. zł na teren przy pawilonie

Gmina Wiązowna uplasowała się na 
pierwszym miejscu z  wnioskiem o  do-
finansowanie inwestycji polegającej na 

zagospodarowaniu terenu wokół pawilonu 
(przyszłego Centrum Aktywności Lokalnej) 
w Wiązownie przy ul. Lubelskiej 53. Szaco-
wany koszt inwestycji to ok. 1 230 000,00 
zł, w tym 500 000,00 zł z wnioskowanego 
dofinansowania. Planujemy stworzenie re-
prezentacyjnej przestrzeni publicznej, wie-
lofunkcyjnej, uniwersalnej, przyjaznej dla 
społeczności lokalnej oraz zintegrowanej 
z terenami sąsiednimi. Elementem projektu 
jest utworzenie ogrodu sensorycznego, co 
czyni projekt innowacyjnym. Niebawem zo-
stanie ogłoszony przetarg na wykonawcę za-
dania. Dofinansowanie pochodzi od Zarządu 
Województwa Mazowieckiego z  projektu 
„Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ra-
mach działania „Podstawowe usługi i odno-
wa wsi na obszarach wiejskich” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Ewelina Kowalska

Zmieni się przestrzeń przy pawilonie

Nowe latarnie w całej gminie

Nowe latarnie zostały zainstalowane na 
ul. Żwirowej i ul. Letniej w Malcanowie, ul. 
Sadowej w Wiązownie, Osiedlu Radiówek, 
ul. Kwiatowej i  Niezapominajki w  Wią-
zownie oraz ul. Rzeki w Woli Karczewskiej. 
Przeprowadziliśmy również modernizację 
oświetlenia ulicznego w Zakręcie na ul. Dę-
bowej. Na drodze powiatowej nr 2709 do-
konaliśmy odbioru oświetlenia ulicznego 
na dwóch odcinkach Lipowo – Malcanów 
i Lipowo – Glinianka. Wszystkie nowe latar-
nie uliczne emitują światło w nowoczesnej 
technologii LED oraz posiadają energo-
oszczędne oprawy. Łącznie oświetlono ok. 
2 km dróg. Koszt wykonanego oświetlenia 
wyniósł 267 tys. zł. Wykonane oświetlenie 
w znacznej mierze poprawi stan bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym na terenie 
gminy Wiązowna. Jan Wierzbicki

Lepsza widoczność na drogach

Oranżeria w Woli Karczewskiej

W tym roku pozyskaliśmy środki na utwo-
rzenie Klubu Seniora „Nad Świdrem”. 
Klub po zakończeniu prac budowlanych 
będzie funkcjonował przy Domu Kultury 
w Woli Karczewskiej. Głównym pomiesz-
czeniem klubu będzie nowo wybudowana 
oranżeria, podopieczni będą mogli rów-
nież korzystać z pomieszczeń Dziennego 
Domu Senior+. W klubie seniorzy będą 
spędzać razem czas na różnorodnych za-
jęciach pod opieką fizjoterapeuty. War-
tość realizowanej inwestycji to 187 tys. zł 
wraz z wyposażeniem, dotacja z Minister-
stwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej to 
blisko 147 tys. zł. Rekrutację do projektu 
prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Radiówku, tel. 22 780 46 59. 

Olga Nowak

Budujemy dla seniorów

Zakończenie PPP

Za nami ostatnia narada koordynacyjna 
projektu „Systemowa modernizacja obiek-
tów gminnych przy wykorzystaniu odna-
wialnych źródeł energii w  formule PPP”. 
Wójt Janusz BUDNY podziękował wyko-
nawcom, inspektorom nadzoru inwestor-
skiego oraz zespołowi ds. partnerstwa 
publiczno – prywatnego za 19 miesię-
cy współpracy przy projekcie. W nowych, 
zmodernizowanych placówkach oświato-
wych rozpoczął się etap utrzymania i za-
rządzania, w ramach którego wykonawca 
zarządzać będzie przez 15 lat systemem 
gospodarowania energią. To było gigan-
tyczne przedsięwzięcie. Jeszcze nigdy 
w historii naszej gminy nie prowadziliśmy 
jednocześnie tak szeroko zakrojonych in-
westycji w jednym czasie. Redakcja

Udana współpraca z PPP
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

 KOPKI

100

Budowa świetlicy wiejskiej 
w Kopkach w ramach tworze-
nia sieci świetlic wiejskich na 
terenie Gminy Wiązowna – za-
kres na rok 2018

75 Budowa sieci wodociągowej

 KRUSZÓWIEC

100
Pomoc finansowa dla po-
wiatu na modernizację drogi 
powiatowej

 LIPOWO

100 Zagospodarowanie terenu 
działki nr 147

50 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Armii Krajowej

100
Budowa oświetlenia drogi po-
wiatowej nr 2709W na dwóch 
odcinkach Lipowo-Malcanów 
i Lipowo-Glinianka

 MAJDAN

100

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

100
Projekt budowy odcinka 
ul. Pięknej wraz z dojazdami, 
w tym ul. Krótka w Góraszce

25 Doprojektowanie kanalizacji 
Zagórze-Majdan

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

100 Budowa sieci wodociągowej dz. 
ew. 246/5

100

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

100

Wykonanie przez Spółkę Wod-
ną Majdan, przy udziale 90% 
środków gminnych, zwiększe-
nia średnicy przepustów na 
rowie M-9 pomiędzy ul. Wi-
doczną a ul. Piękną

Ciąg dalszy paska na str. 16

W lipcu 2019 roku kończy się umo-
wa na odbiór, transport i zagospoda-
rowanie śmieci z terenu naszej gminy. 
Nasz samorząd powinien więc podpi-
sać kolejną umowę. Już dziś jednak 
widać, że podwyżka tzw. opłaty śro-
dowiskowej, którą ponoszą przedsię-
biorstwa odbierające śmieci, mocno 
wpłynie na wysokość opłat, które po-
niesiemy wszyscy.

Opłata środowiskowa to rodzaj podatku, 
który płacą przedsiębiorstwa odbierają-
ce śmieci. To opłata za umieszczanie od-
padów na składowiskach. Jej wysokość 
ustala rząd. W 2017 roku rząd zdecydo-
wał o  stopniowym podnoszeniu staw-
ki z 24,15 zł za tonę do 170 zł za tonę 
od stycznia 2019 roku. Tę podwyżkę od-
biorcy śmieci przekładają na klientów, 
a więc nas wszystkich. Do tej pory Gmi-
na Wiązowna wydawała na odbiór śmie-
ci od mieszkańców ok. 4,9 mln w ciągu 
trzech lat. Po otwarciu ofert w ogłoszo-
nym niedawno przetargu na te usługi 
okazało się, że taka kwota jest daleko 
niewystarczająca.

Oferta firmy P.P.H.U. Lekaro opiewała bo-
wiem na ponad 14,9 mln zł, Remondis 
Sp. z o.o. na 16,8 mln zł. To oznacza, że 
ceny odbioru segregowanych śmieci mu-
siałyby wzrosnąć w naszej gminie z 11 zł 
miesięcznie od osoby do ponad 34 zł za 
śmieci segregowane. Unieważniliśmy ten 
przetarg, ponieważ ustawodawca zapisał 

w rozporządzeniu, że maksymalna staw-
ka miesięczna za odbiór segregowanych 
odpadów, w przeliczeniu na jedną oso-
bę, nie może przekraczać 31,96 zł. Prze-
targ zostanie powtórzony, ale już widać, 
że utrzymanie cen za odbiór śmieci na 
dotychczasowym poziomie nie będzie 
możliwe. Gwałtowny wzrost cen za śmie-
ci widać we wszystkich sąsiednich sa-
morządach, które już podpisały umowy 
na 2019 rok. I tak w Sulejówku ceny od 
stycznia wzrosną od 69 do 108%. W Koł-
bieli już w 2018 roku podskoczyły o 60%, 
a w Osiecku o 30%. Musimy się więc li-
czyć z tym, że i u nas ceny w najbliższym 
czasie pójdą w górę.

Warto pamiętać, że na cenę, którą płaci-
my za wywóz śmieci, wpływa także spo-
sób, w jaki je segregujemy. Im rzetelniej 
i skrupulatniej będziemy to robić, tym tań-
szy będzie proces ich przetwarzania i tym 
mniej śmieci będzie składowane na wysy-
piskach. Warto zastanowić się także, czy 
każdy z nas musi produkować tyle śmieci, 
ile produkuje teraz. To często kwestia wy-
boru w czasie zakupów. Sięgając po kon-
kretne produkty na sklepowych półkach, 
przyzwyczailiśmy się zwracać uwagę na 
ich cenę, jakość, skład. Może warto zwra-
cać uwagę także na opakowanie? I w mia-
rę możliwości wybierać te produkty, po 
których pozostanie mniej śmieci? 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Ile zapłacimy za śmieci 
w przyszłym roku?

Przetarg na odbiór 
śmieci unieważniony
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Sztuk Pięknych] obszedł prawą stronę sali 
i kiedy staliśmy przed zimowym pejzażem 
[Teodora] Ziomka, usłyszałem czterokrot-
ny suchy trzask. […] Zauważyłem dziwny 
niepokój w sali i przedzierającego się przez 
tłum [malarza i byłego kierownika wydziału 
malarstwa i rzeźby w Ministerstwie Kultury 
i Sztuki Eligiusza] Niewiadomskiego. Trwało 
to wszystko sekundę, po czym spojrzałem 
na Prezydenta i zauważyłem, że patrzy na 
mnie zdziwionym wzrokiem i chwieje się. 
[…] Upadł na mnie bezwładnie. Dociągnę-
liśmy go do kanapki, była jednak za krót-
ka, wobec czego trzeba go było położyć na 
podłodze. Oczy miał otwarte, patrzył na nas 
i powoli, milcząco gasł.

Warszawa, 16 grudnia 1922 r.

[Jan Skotnicki, Przy sztalugach i przy biur-
ku. Wspomnienia, Warszawa 1957]
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16 grudnia 1922. Tydzień po wyborze, Prezydent RP Gabriel Narutowicz ginie w zamachu. 
Zabójca przed wykonanym wyrokiem śmierci: „Umieram szczęśliwy”

Śmierć I Prezydenta

Zgodne z nową Konstytucją (z marca 
1921), wybory parlamentarne w listo-
padzie 1922, ustanawiają Sejm wy-
bitnie rozproszony (17 ugrupowań). 
Obok mocnej prawicy (blisko 1/3 po-
słów), znaczącą reprezentację zyskują 
mniejszości narodowe: Żydzi, Ukra-
ińcy, Niemcy, Białorusini. 9 grudnia 
1922 Zgromadzenie Narodowe wy-
biera pierwszego w  historii Prezy-
denta Rzeczpospolitej. Za Gabrielem 
Narutowiczem – 186 głosów polskich 
i  103 innych narodowości; przeciw 
– 256 głosów polskich. Ten rozkład 
głosów wynika z  dotychczasowego 
podziału społecznego i politycznego 
kraju (choć Konstytucję przyjęto jed-
nomyślnie), zarazem jednak znaczą-
co pogłębia ideologiczną polaryzację. 
Krew Prezydenta dzieli Polskę. Jego 
zabójca, Eligiusz Niewiadomski, ogła-
sza w dniu swojej śmierci: „Umieram 
szczęśliwy, że dzieło zbudzenia su-
mień i zjednoczenia serc polskich już 
się spełni”.

Adam Próchnik (działacz PPS, ław-
nik Rady Miejskiej w Piotrkowie 
Trybunalskim)
Na ulicach prowadzących do gmachu sej-
mowego zebrały się tłumy, [...] przeważała 
młodzież. Posłów i senatorów zdążających 
na posiedzenie atakowano brutalnie, ba-
dano ich legitymacje, stwierdzano, do ja-
kiego stronnictwa należą i zwolenników 
partii, które głosowały za Narutowiczem, 
nie puszczano do Sejmu. Kazano im za-
wracać, nie szczędząc przy tym obelg, 
szturchańców i szyderstw. […] Padły strza-
ły rewolwerowe.

Warszawa, 11 grudnia 1922 r.

[Adam Próchnik, Pierwsze piętnastolecie 
Polski niepodległej (1918–1933), Warsza-
wa 1983.]

Fot. N
arodow
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Adam Pragier (członek Rady Naczelnej 
PPS, poseł na Sejm)
Wyszliśmy przed Sejm, aby powitać nadjeż-
dżającego Prezydenta. Przybył w otwartym 
powozie, w otoczeniu plutonu szwoleże-
rów [...]. Premier Julian Nowak stchórzył 
i nie chciał z nim jechać. Narutowicz miał 
kilka plam na płaszczu od grud brudnego 
śniegu, którym go obrzucono w  Alejach 
Ujazdowskich; siedział prosto, z kamienną 
twarzą i uchylił cylindra w odpowiedzi na 
nasze powitalne okrzyki. Ceremonia przy-
sięgi była wstrząsająca w swojej ponurej 
grozie, w sali zapełnionej zaledwie do poło-
wy, w świadomości, że przeżywamy chwile 
prawdziwego niebezpieczeństwa.

Warszawa, 11 grudnia 1922 r.

[Adam Pragier, Czas przeszły dokonany, 
Londyn 1966]

Jan Skotnicki (malarz, dyrektor Depar-
tamentu Kultury i Sztuki w Minister-
stwie Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego)
Orszak zwiedzających [wraz z Prezydentem 
Narutowiczem Salon Towarzystwa Zachęty 

Materiały przekazane przez Ośrodek 
KARTA w ramach Programu „Nieskoń-
czenie Niepodległa”, www.nieskoncze-
nieniepodlegla.pl, www.karta.org.pl.
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12 par z naszej gminy zostało uhonorowanych Me-
dalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie na uro-
czystości, która odbyła się 7 grudnia w Wiązownie.

Dostojnych jubilatów oraz przybyłych gości powitali 
przewodnicząca rady Renata FALIŃSKA i wójt Janusz 
BUDNY. Obydwoje wyrazili swój podziw i uznanie dla 
małżonków, którzy przeżyli ze sobą pół wieku. Serdecz-
ne życzenia złożył jubilatom ks. Kanonik Edward KOWA-
RA – proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Wiązownie.

Po oficjalnym powitaniu nastąpiło uroczyste udekoro-
wanie jubilatów medalami. W imieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej zrobił to wójt. Jubilaci otrzymali 
okolicznościowe dyplomy, albumy oraz kwiaty. Uroczy-
stość uświetnił koncert Elżbiety MARCINIAK-KUSZAKIE-
WICZ i Jerzego KUSZAKIEWICZA. Odśpiewano tradycyjne 
100 lat i wzniesiono toast za wszystkich jubilatów.

Medalami zostali odznaczeni:
1. Stanisława i Józef BREWCZYŃSCY (z Rzakty)
2. Małgorzata i Wojciech CZAJKOWSCY (z Wiązowny)
3. Marianna i Eugeniusz FALIŃSCY (z Malcanowa)
4. Irena i Henryk KOBRZAK (z Emowa)
5. Leokadia i Józef LECH (z Wiązowny)
6. Helena i Jan PAZIO (z Zakrętu)

Wspólne zdjęcie 
na pamiątkę

Foto: M
.Sosnow

ska

Halina i Wiesław

7. Jadwiga i Jan RAFAŁ (z Woli Karczewskiej)
8. Teresa i Julian RAK (z Góraszki)
9. Anna i Piotr SZCZEPAŃSCY (z Lipowa)
10.  Marianna i Marian TRUSZEWSCY 

(z Boryszewa)
11.  Krystyna i Edward WÓJCIK 

(z Boryszewa)
12.  Regina i Piotr ZAJĄC (z Dziechcińca)

Podczas uroczystości wyróżniono Halinę 
i Wiesława PIWOWAR, którzy obchodzą ju-
bileusz 60-lecia małżeństwa, czyli Diamen-
towe Gody.

Złote Gody to niezwykłe wydarzenie. Cie-
szymy się, że tak wiele par zostało nagro-
dzonych medalami. Gratulujemy i życzymy 
wszystkim parom wielu dalszych lat wspól-
nego życia, pełnych zdrowia, optymizmu 
i radości. Wszystkiego najlepszego!

Wszystkich małżonków, którzy jubileusz Złotych Godów mają już za sobą, 
a nie zostali uhonorowani medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, 
prosimy o zgłaszanie się do urzędu gminy. Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 22 512 58 36. Gorąco zachęcamy! 

Anna Wolak, a.wolak@wiazowna.pl
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Stanisława i Józef 
(nieobecny)

Małgorzata  
i Wojciech

Marianna i Eugeniusz Irena i Henryk

Leokadia i Józef Helena i Jan Jadwiga i Jan Teresa i Julian

Anna i Piotr Marianna i Marian Krystyna 
i Edward

Regina i Piotr
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

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

 MALCANÓW

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

100 Zagospodarowanie terenu 
działki nr ew. 211

100
Budowa oświetlenia drogi po-
wiatowej nr 2709W na dwóch 
odcinkach Lipowo-Malcanów 
i Lipowo-Glinianka

100 Budowa oświetlenia ul. Letniej

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

100
Kompleksowe rozwiązanie za-
opatrzenia Gminy Wiązowna 
w wodę – budowa sieci wodo-
ciągowej w ul. Szyszkowej

 MICHAŁÓWEK

100
Zagospodarowanie działki 
w Michałówku na potrzeby pę-
tli autobusowej

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

100 Budowa oświetlenia 
ul. Tajemniczej

 OSIEDLE PARKOWE

100

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

PĘCLIN

100

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

100 Zagospodarowanie terenu 
działki przy ul. Krótkiej

100
Budowa świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Pęclin, wraz 
z niezbędną infrastrukturą

 PORĘBY

100

Modernizacja budyn-
ku w Porębach w ramach 
tworzenia sieci świetlic wiej-
skich na terenie Gminy 
Wiązowna – dokumentacja

Stowarzyszenie „Bądźmy Ra-
zem” w ramach realizacji progra-
mu „Seniorem być – aktywnie 
żyć” zorganizowało w Sali Ban-
kietowej „Raj” Gminne Ob-
chody Dnia Seniora. Impreza 
rozpoczęła się bardzo uroczy-
stym akcentem „11 minut dla 
Niepodległej”.

210-osobowy chór seniorów pod kie-
rownictwem pani Grażyny KILBACH 
zadedykował Ojczyźnie wiązankę 
pieśni patriotycznych. Następnym 
punktem spotkania były podzię-
kowania, wyróżnienia i  życzenia. 
Członkowie stowarzyszenia przy-
znali wójtowi Januszowi BUDNEMU 
Odznakę Honorowego Członka Sto-
warzyszenia „Bądźmy Razem”. Nasi 

„pełnoletni” seniorzy otrzymali pięk-
ne pamiątkowe laurki z życzeniami. 
Słowa podziękowania do władz sto-
warzyszenia skierowały koleżanki se-
niorki. Dla wszystkich wyróżnionych 
osób były to bardzo wzruszające 
momenty. Wiele radości dostarczy-
ły uczestnikom imprezy warszta-
ty muzyczno – taneczne, czyli tańce 
w rytmie przebojów z dawnych lat 
i wspólne śpiewanie. Seniorzy ba-
wili się znakomicie w  serdecznej, 
rodzinnej atmosferze. Na zakończe-
nie stwierdzić by się zdało: znów 
byliśmy razem, wszystko się uda-
ło. Projekt został zrealizowany przy 
wsparciu samorządu gminnego, za 
co bardzo dziękujemy.  

Wanda Witkowska
Stowarzyszenie „Bądźmy Razem”

Trwa realizacja projektu „Po-
gaduchy towarzyskie”, współ-
finansowanego ze środków 
Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego i Gminy Wiązowna. 

Jest to element projektu – kam-
pania społeczna zapobiegająca 
stygmatyzacji osób z zaburzeniami 
psychicznymi, w tym osób z choro-
bą Alzheimera. Projekt potrwa do 
30 listopada 2020 r. 15 osób z na-
szej gminy, dotkniętych choroba-
mi psychicznymi, w  tym chorobą 

Alzheimera i  chorobami otępien-
nymi wieku starczego, spotyka się 
w Woli Karczewskiej, by otrzymać 
wsparcie niezbędne do funkcjono-
wania w otoczeniu. 

Kwota projektu: 285 370,00 zł, 
w  tym dotacja: 252 020,00 zł 
i 8 000,00 zł z Gminy Wiązowna 
i wkład osobowy: 25 350,00 zł. Za 
realizację projektu odpowiada Spół-
dzielnia Socjalna „Odmiana”.  

Agnieszka Łuniewska
spoldzielniaodmiana@gmail.com

To był wspaniały bal

Nasi seniorzy są młodzi

Walczymy o seniorów
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

 RADIÓWEK

100 Modernizacja ciągu pieszego 
na osiedlu

100 Zagospodarowanie terenu par-
ku gminnego

100 Budowa oświetlenia parku 
gminnego, w części parku

100 Budowa oświetlenia parku 
gminnego – uliczne

100 Modernizacja budynku świetli-
cy wraz z jej doposażeniem

 RUDKA

100 Budowa oświetlenia 
ul. Jodłowej

 RZAKTA

100

Budowa świetlicy wiejskiej 
w Rzakcie w ramach tworzenia 
sieci świetlic wiejskich na tere-
nie Gminy Wiązowna – zakres 
na rok 2018

100 Modernizacja ul. Wiejskiej – 
nakładka asfaltowa

100

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

 WIĄZOWNA GMINNA

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

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

100 Budowa oświetlenia ulicznego 
ul. Bażantowej i ul. Tymotki

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

 WIĄZOWNA KOŚCIELNA

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

100 Pomoc finansowa dla powiatu 
na budowę ul. Kąckiej

Czego potrzebujemy:
  2 starte na małych oczkach 

marchewki
  4 jajka
  1/2 szklanki cukru (najlepiej cukru 

kokosowego)
  2 łyżki miodu
  szczypta soli
  1/2 łyżeczki sody lub proszku do 

pieczenia
  1,5 szklanki maki (najlepiej ko-

kosowej, ale można ją zastąpić 
pszenną)

  1 szklanka oleju
  1/2 szklanki siemienia lnianego 

(mielone lub w nasionach)
  1 szklanka rozdrobnionych daktyli
  1 łyżeczka cynamonu
  po 1/2 łyżeczki kardamonu i imbiru
  otarta skórka z 1 pomarańczy
  bakalie (pestki dyni, orzechy) do 

posypania

Niestrawność, przejedzenie i dodatko-
we kilogramy, z którymi trzeba walczyć 
tygodniami – taki bywa efekt świą-
tecznego łakomstwa. Z drugiej strony 
w tym czasie wyjątkowo trudno odmó-
wić sobie doskonałego jedzenia.

Sprawdzonym sposobem na lepsze tra-
wienie wigilijnych potraw jest kompot 
z suszu. Aby go przygotować wystarczy 
kilka prostych kroków. Najpierw umyć 
suszone owoce i  zalać je w  garnku 

wodą. Następnie dodać laskę cynamo-
nu, goździki, anyż, skórkę z pomarańczy 
i  cukier. Wszystko gotować na małym 
ogniu przez 10 minut. Kompot musi od-
począć dwie godziny, po czym jest go-
towy do spożycia. Natomiast dla tych, 
którzy chcą, by na świątecznym stole 
było nieco mniej kalorii, mamy propo-
zycję. Przepis na pyszne i zdrowe ciasto 
marchewkowe, które pozwoli cieszyć się 
smakiem i zapomnieć o nadmiarze ka-
lorii. Polecamy! 

Zdrowa tradycja

Sposób przygotowania:
Ubijamy jajka z cukrem i miodem, do 
masy dodajemy pozostałe składniki 
poza marchewką. Dokładnie wszystko 
mieszamy. Na koniec dodajemy mar-
chewkę i  jeszcze raz mieszamy. Prze-
lewamy do formy wyłożonej papierem 
do pieczenia. Posypujemy bakaliami 
lub pestkami dyni. Pieczemy ok. 40 min 
w temp. 140-150oC. Smacznego!

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Zrobienie takiego 
ciasta nie wymaga 
dużo czasu

17Zdrowiewww.tuwiazowna.pl 



100 Modernizacja ul. Świerkowej – 
nakładka asfaltowa

100 Modernizacja ul. Konwalii

100 Projektowanie budowy oświe-
tlenia ul. Konwalii

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

100 Budowa oświetlenia 
ul. Duchnowskiej

100 Budowa oświetlenia 
ul. Sadowej

100 Projektowanie budowy oświe-
tlenia na Osiedlu Kwiatowym

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

100 Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Kwiatowej

100
Doprojektowanie i wy-
budowanie kanalizacji 
w ul. Projektowanej

100 Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej w ul. Dębowej

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

100 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Jagodowej

100
Budowa sieci wodociągowej 
dz. nr ew. 196/16, Aleja Kwia-
tów Polskich

100

Wykonanie trzeciego eta-
pu modernizacji rowu melio-
racyjnego nr 38 przez Spółkę 
Wodną Wiązowna Kościelna 
z udziałem 90% środków z do-
tacji gminnej

100

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

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Ciąg dalszy paska na str. 21

Przedsiębiorcy z naszej gminy zostali 
uhonorowani na Gali Biznesu VI Forum 
Gospodarczego Powiatu Otwockiego 
nagrodami w ramach konkursu „Buz-
dygan Marszałka Bielińskiego”. Na-
grody są przyznawane przez Starostę 
Otwockiego.

Zostali też wyróżnieni przez Rektora 
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregio-
nalnej w Józefowie w konkursie dla Naj-
lepszych Przedsiębiorców i Organizacji 
Pozarządowych Powiatu Otwockiego. Ce-
lem konkursów jest promowanie najlep-
szych przedsiębiorstw oraz organizacji 
pozarządowych. Wyróżnia się w nim pod-
mioty stawiające na inwestycje oraz in-
nowacje. Projekt wspiera również wzrost 
konkurencyjności przedsiębiorstw.

„Firmą roku” za działalność, która pozy-
tywnie wpływa na rozwój powiatu otwoc-
kiego oraz wzrost konkurencyjności na 
lokalnym rynku, zostało NTT System S.A., 
której współzałożycielem i prezesem jest 
Tadeusz KUREK. Warto podkreślić, że NTT 
System – producent i dystrybutor sprzę-
tu IT jest obecnie jedną z  nielicznych 
polskich firm informatycznych z tak bo-
gatym doświadczeniem, sięgającym po-
czątków transformacji w naszym kraju.

Wyróżnienie w  kategorii „Pracodawca 
roku” za przeciwdziałanie bezrobociu 
i aktywizacji lokalnego rynku pracy otrzy-
mała firma ATS Display Sp. z o.o. Wśród 

przedsiębiorców udzielających pomocy 
finansowej lub materialnej wyróżnienie 
otrzymał Prefagbud S.A.

Wśród firm nominowanych do nagrody 
w kategorii „Innowatora roku” docenio-
na została firma Dakoma Sp. z o.o. W tej 
kategorii, nagrody otrzymują przedsię-
biorcy zajmujący się wprowadzaniem 
nowych rozwiązań technologicznych, 
stosują nowoczesne metody pracy, a tak-
że udzielają się w przedsięwzięciach ba-
dawczych i  celowych przy współpracy 
z ośrodkami naukowymi.

Pracodawcy działający w  zakresie mi-
kro przedsiębiorczości, którzy zatrud-
niają rodzinę i bliskich oraz szczególnie 
uwzględniają prawa rodziców – pracow-
ników otrzymują wyróżnienia w kategorii 
„Biznes Rodzinny”. Wśród nich znalazła 
się firma Ogrodnictwo Wiśniewski Ja-
cek Junior Sp. z o.o. Spośród organizacji 
pozarządowych wyróżniających się naj-
większą aktywnością wyróżnienie otrzy-
mało OSP Malcanów.

Jesteśmy szczególnie dumni, że po raz 
kolejny Buzdygan Marszałka Bielińskie-
go trafił do naszej gminy i że tak wie-
le naszych przedsiębiorców otrzymało 
wyróżnienia. Serdecznie gratulujemy 
wszystkim nagrodzonym i życzymy dal-
szych sukcesów. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Nasi przedsiębiorcy 
docenieni w powiecie

Wójt Janusz Budny i Tadeusz Kurek Prezes firmy NTT System S.A., nagrodzonej „Buzdyga-
nem Marszałka Bielińskiego”.
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Na internetowym forum mieszkańców 
na Facebooku coraz więcej dyskusji 
dotyczy palenia w  piecach śmiecia-
mi i węglem słabej jakości. Niektórzy 
mieszkańcy publikują nawet zdjęcia 
okolicznych kominów, z których wy-
dobywa się gryzący dym.

Stajemy się coraz bardziej świadomi 
tego, że wszystko, co wrzucamy do pieca 
wraca do naszych płuc i płuc naszych są-
siadów. Z badań wynika, że jeden komin, 
z którego wydobywa się dym zawierający 
nadmiar szkodliwych substancji zatruwa 
powietrze w promieniu kilometra. A to 
oznacza, że wystarczy jeden niefrasobli-
wy gospodarz we wsi i wszyscy oddy-
chamy trucizną. Na rakotwórczy wpływ 
benzoesanu, który unosi się w powietrzu 
na skutek palenia śmieci, lakierowanego 
drewna, plastiku czy węgla słabej jako-
ści, szczególnie narażone są dzieci i oso-
by starsze. Niestety, nasza okolica, choć 
zielona i przyjazna latem, zimą staje się 
jedną z  najbardziej zanieczyszczonych 
części Mazowsza. I nie są temu winne 
wyłącznie samochody czy sąsiedztwo 
Warszawy. Wiele krzywdy robimy sobie 
sami paląc w piecach, czym popadnie.

Wszystkie szkoły w naszej gminie prze-
szły gruntowną termomodernizację. Wy-
mieniliśmy w nich źródła ciepła. Są teraz 
energooszczędne i  ekologiczne. W  ten 
sposób wielokrotnie zmniejszyliśmy emi-
sję szkodliwych substancji do atmosfe-
ry. Już wkrótce w gminie ruszy program 

wsparcia dla mieszkańców, którzy zdecy-
dują się wymienić swoje stare, nieefek-
tywne piece w domach.

Ale przy zadymianiu okolicy nie tylko ja-
kość paliwa się liczy. Duże znaczenie ma 
też sposób rozpalania w piecach. Przy-
zwyczailiśmy się do rozpalania ogniska, 
podkładając rozpałkę na spodzie stosu, 
czyli pod drewnem lub węglem. Jest to 
sposób szybki i wygodny, ale powodu-
je większe zadymienie. Nierozgrzane do-
brze drewno lub węgiel zaczynają kopcić, 
generując ogromne ilości dymu. W ten 
sposób paliwo zostaje spalone tylko czę-
ściowo, a duża ilość energii, która po-
winna zasilić budynek w ciepło, ucieka 
z dymem.

Warto rozważyć tak zwane rozpalanie 
od góry, kiedy to rozpałkę podkładamy 
na szczycie paleniska. W takiej sytuacji 
dym wydostający się z warstwy dopie-
ro ogrzewającego się opału, przechodzi 
przez warstwę żaru, gdzie ulega niemal-
że całkowitemu spaleniu. W ten sposób 
zaoszczędzamy pieniądze, spalając całko-
wicie zakupione paliwo i nie generujemy 
nadmiernej ilości dymu. Zaoszczędzamy 
również czas, ponieważ nie trzeba pod-
kładać systematycznie do pieca. Paliwo 
będzie się wypalało przez kilka, a nawet 
kilkanaście godzin. Polecamy ten sposób, 
mimo, że na początku jest bardziej pra-
cochłonny. 

Anna Bogucka
a.bogucka@wiazowna.pl

Walczmy razem 
z gryzącym dymem

Nie chcemy 
oddychać dymem

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

 WOLA DUCKA

75 Zagospodarowanie terenu 
działki nr 294

100 Budowa oświetlenia 
ul. Działkowej

100 Projektowanie oświetlenia 
ul. Leszczyny i ul. Słonecznej

100 Projektowanie oświetlenia 
ul. Wiosennej

50
Projektowanie oświetlenia 
ul. Mostów – etap I - odci-
nek między Wolą Karczewską 
a Wolą Ducką

 WOLA KARCZEWSKA

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

100 Zagospodarowanie terenu 
działki nr 285 – budowa altany

100 Projektowanie oświetlenia 
ul. Leszczyny i ul. Słonecznej

100 Budowa oświetlenia ul. Rzeki

50
Projektowanie oświetlenia 
ul. Mostów – etap I - odci-
nek między Wolą Karczewską 
a Wolą Ducką

100 Budowa sieci wodociągowej 
ul. Rutki – etap I

25 Budowa sieci wodociągowej 
ul. Rutki – etap II

75 Utworzenie Klubu Seniora „Nad 
Świdrem”

 ZAKRĘT

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

75 Budowa ul. Jana Pawła II – 
etap I

50 Budowa ul. Długiej wraz z od-
cinkami dojazdów

21www.tuwiazowna.pl Środowisko



100 Przebudowa oświetlenia 
w ul. Dębowej

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

100
Budowa siłowni plenerowej 
przy szkole w Zakręcie – na-
wierzchnia bezpieczna wraz 
z doposażeniem

100

Wykonanie pierwszej i dru-
giej konserwacji rowu R-7 i R-8 
w Zakręcie (2 x 1,8 km) przez 
Spółkę Wodną Zakręt, z udzia-
łem 90% środków z dotacji 
gminnej

75 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Nowej

 ŻANĘCIN

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

100

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

100 Zagospodarowanie terenu 
działki wokół świetlicy wiejskiej

75 Budowa sieci kanalizacyjnej

50

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

 ZADANIA OGÓLNOGMINNE

100 Budowa i modernizacja pero-
nów i wiat przystankowych

100 Remonty dróg Gminy 
Wiązowna

75

Wybierzmy rower – Partner-
stwo dla rozwoju komunikacji 
niskoemisyjnej WOF – pomoc 
rzeczowa dla województwa 
(Emów, Wiązowna Gmin-
na, Stefanówka, Boryszew, 
Duchnów)

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Udrażnianie rowu 
melioracyjnego

Spółki wodne – 
ubezpieczenie przed 
podtopieniami
W naszej gminie spółek wodnych 
przybywa z roku na rok. To cieszy, bo 
wspólna odpowiedzialność za rowy 
odwadniające daje znakomite efek-
ty. Spółki zakładane przez miesz-
kańców dostają wsparcie gminy oraz 
innych instytucji. W zeszłej kadencji 
to wsparcie łącznie wynosiło około 
400 tys. zł. Członkowie spółki zwykle 
ponoszą 10% kosztów przeprowadzo-
nych prac.

Spółka Wodna Zakręt wykonała dwukrot-
ną konserwację rowu R-7 i R-8 w Zakręcie 
(dwukrotne koszenie i wygrabianie od-
cinka 1,8 km). Całkowity koszt robót wy-
niósł 15 000 zł, w tym dotacja gminna 
w wysokości 12 500 zł. Spółka Wodna 
Izabela – Michałówek wykonała jedno-
krotną konserwację rowu M-8 na dłu-
gości 1700 m za ogólną kwotę 11 200 
zł, z  czego dotacja gminna to 10 000 
zł. Spółka Wodna Majdan w 2018 roku 
z dotacji gminnej wykonała zmianę śred-
nicy przepustów na rowie M-9 w Majda-
nie na odcinku od ul. Widocznej do ul. 
Pięknej wraz z konserwacją rowu, w celu 
likwidacji utrudnień w spływie wód ro-
wem. Koszt całkowity robót to 23 400 zł, 
z czego dotacja gminna: 21 060 zł. Spół-
ka Wodna Góraszka konserwowała Kanał 
Boryszewski i rów B-1 na łącznej długości 

1,75 km. Koszt całkowity: 12  000 zł, 
z czego dotacja gminna 10 800 zł. Spół-
ka Wodna Wiązowna Kościelna moderni-
zowała rów nr 38 w rejonie ul. Chabrowej 
i Kwiatowej w Wiązownie, odcinek 55 mb 
(umocnienie rowu płytą „eko”). Łączny 
koszt: 17 000 zł, w  tym dotacja gmin-
na: 15 000 zł. Spółka Wodna Południe 
wykonała pierwszą konserwację zanie-
dbanego od kilkudziesięciu lat rowu A i 
A 3-1 w Czarnówce, Bolesławowie i Rzak-
cie na łącznej długości 2,95 km. Koszt ro-
bót to 24 500 zł, w tym dotacja gminna 
22 000 zł. Spółka Wodna Centrum wyko-
nała w tym roku umocnienie skarp sta-
wu przy świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu 
– koszt 15 000 zł, z czego dotacja gmin-
na 13 500 zł. Jeśli pozwolą na to warunki 
atmosferyczne, Spółka Wodna Centrum 
wykona jeszcze regulację dna i przepu-
stów na głównym rowie odwadniającym 
w Dziechcińcu, na długości około 250 mb. 
Koszt robót to 23 000 zł, z czego dotacja 
gminna 20 700 zł.

Od stycznia 2019 roku spółkami wodnymi 
zajmować się będzie pracownik Wydziału 
Ochrony Środowiska Marta Gajda, email: 
m.gajda@wiazowna.pl, tel. 22 512 58 21. 


Iwona Marczyk

i.marczyk@wiazowna.pl
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Przy ujemnych temperaturach i prze-
szywającym wietrze zimno jest nie 
tylko nam, ludziom, ale także zwierzę-
tom. Nasze psy, szczególnie te krótko-
włose, tak samo dotkliwie odczuwają 
chłód jak my. Dlatego warto szczegól-
nie o nie zadbać.

Jeśli masz zwyczaj wychodzić ze swoim 
psem na długie spacery, zimą przy niskich 
temperaturach warto zmienić nawyki. Gdy 
temperatura spada poniżej 10 stopni, spa-
cer powinien być znacznie krótszy. W ta-
kie dni lepiej wychodzić z psem częściej.

Gdy zimą w Twoim domu jest zbyt cie-
pło, szkodzi to nie tylko Tobie, ale i Two-
jemu psu. Przegrzany zwierzak, który 
wychodzi na spacer przy wyjątkowo ni-
skiej temperaturze narażony jest na ta-
kie same choroby jak przegrzane dziecko, 
które w nieodpowiednim ubraniu wycho-
dzi na zewnątrz.

Pies też może się przeziębić. Ale objawy 
choroby psa nie zawsze są oczywiste. Je-
śli widzisz, że pies stracił apetyt, śpi wię-
cej niż zwykle, czasem dyszy i  głęboko 

oddycha, to mogą być to oznaki przezię-
bienia. Takie choroby nie są groźne, ale 
w czas niewyleczone mogą się rozwinąć 
w zapalenie płuc.

Dbaj o sierść swojego psa. To ważne, bo 
zadbana i wyczesana sierść lepiej chroni 
przed wyziębieniem. Zimą zamiast kąpać 
psa, lepiej go regularnie szczotkować. Jeśli 
z pewnych powodów musisz wykąpać psa, 
dokładnie go potem wysusz. Pamiętaj, że 
sierść schnie dłużej niż Twoje włosy!

Zimą warto też zadbać o dobrą, wyso-
koenergetyczną karmę dla psa. Dobra 
dieta pozwoli mu lepiej przetrwać ni-
skie temperatury. Twój pies mieszka 
w budzie? Zadbaj o niego szczególnie 
teraz. Ocieplenie budy zajmie Ci tylko 
kilka minut. Możesz wykorzystać stary 
koc, styropian, może wełnę mineralną. 
Zadbaj o to by pies dostał ciepły po-
siłek. Pamiętaj, że woda pozostawiona 
w misce momentalnie zamarznie. Twój 
pies zasługuje na odrobinę ciepła! Tekst 
na podstawie www.psy24.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

100

Systemowa modernizacja 
obiektów gminnych przy wyko-
rzystaniu odnawialnych źródeł 
energii w formule partner-
stwa publiczno – prywatnego 
w Gminie Wiązowna (Glinian-
ka, Wiązowna Gminna, Wola 
Ducka, Zakręt)

100

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

100
Opracowanie koncepcji roz-
budowy sieci kanalizacji sa-
nitarnej (Dziechciniec, Pęclin, 
Malcanów, Lipowo, Kopki)

100

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

50
Gminne Centrum Kultury – za-
danie 1 – termomodernizacja 
i rozbudowa

25
Gminne Centrum Kultury – za-
danie 2 – Zagospodarowanie 
przestrzeni przy GCK

100 Budowa targowiska w gminie 
Wiązowna – zakres na 2018 rok

100

Budowa oświetlenia przejścia 
dla pieszych w ul. Mickiewicza 
przy świetlicy wiejskiej w Gó-
raszce oraz ul. Wiązowskiej 
w Emowie

LEGENDA:

0   Opracowanie założeń

25
  Faza projektowa/przygoto-
wawcza

50
  Kontynuacja/lub/procedura 
wyłonienia wykonawcy

75
  Realizacja zadania/lub/po-
zwolenia na budowę

100   Zadanie zakończono

Informacji w  sprawie zaawansowania 
budowy inwestycji prowadzonych na te-
renie gminy udziela Olga Nowak.

o.nowak@wiazowna.pl

CZEKAJĄ NA DOM
Baja jest niedużą sucz-
ką z długą psią historią. 
Wiele czasu upłynęło, za-
nim znowu zaczęła ufać 
ludziom. Nadal jest nie-
śmiała, ale świetnie do-
gaduje się z  innymi 
psami. Bardzo chciałaby 
już dostać nowy domek, 

taki na 
zawsze , 
do końca 
życia.
Nr 74/18

Zadbaj o psa zimą

Chroń swojego pupila 
przed zimnem

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

Kros długo szukał drogi 
powrot-
nej do 
swojego 
d o m u . 
Niewąt-
p l i w i e 
go miał, 
bo bardzo kocha lu-
dzi. Jest sympatycznym, 
średnim psiakiem, który 
zawsze próbuje zwrócić 
na siebie uwagę prze-
chodzących osób. Czy 
ten zawsze uśmiech-
nięty pies długo będzie 

czekał na prawdziwy dom? 
Nr 262/18

Enter nie jest już młody 
ani superatrakcyjny czy ra-
sowy. Ale ma ogromnie ko-
chające serduszko i bardzo 
się stara, bo już wie, że 
jego szanse na dom maleją 
z każdym kolejnym rokiem 
życia w  schronisku. Jest 
kochanym, 
łagodnym 
i  niedużym 
p iesk iem. 
P o m ó ż m y 
mu!
Nr 271/15
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Dzień 30 listopada 2018 roku na 
trwałe zapisze się w historii naszej 
szkoły jako jeden z najważniejszych. 
W  roku tak niezwykłym, w stulecie 
odzyskania niepodległości i  w set-
ną rocznicę powołania 1 Pułku Szwo-
leżerów, nastąpiło oficjalne nadanie 
Szkole Podstawowej w  Malcanowie 
imienia 1 Pułku Szwoleżerów Józefa 
Piłsudskiego.

Tym samym rozpoczął się nowy roz-
dział działalności naszej placówki. Msza 
Święta odbyła się z udziałem Kompanii 

Honorowej Wojska Polskiego oraz licz-
nych pocztów sztandarowych. Eucha-
rystii przewodniczył i wygłosił kazanie 
ksiądz biskup Marek SOLARCZYK. Oficjal-
ną część rozpoczęliśmy od przybliżenia 
historii patrona – 1 Pułku Szwoleżerów. 
W kilku zdaniach konferansjer nakreślił 
dzieje tworzenia pułku oraz jego naj-
ważniejsze dokonania, a także podkreślił 
rolę, jaką odgrywała kawaleria w dzie-
jach narodu polskiego.

Było nam niezmiernie miło, iż w tym hi-
storycznym dla społeczności szkolnej 

wydarzeniu wzięło udział i  wspólnie 
z  nami przeżywało tak wiele znamie-
nitych osobistości. Patronat nad naszą 
uroczystością objął Szef Biura Bezpie-
czeństwa Narodowego, Paweł SOLOCH. 
Mogliśmy powitać także przedstawi-
cieli władz gminnych, licznych oficerów 
i żołnierzy, a  także wiele zaprzyjaźnio-
nych osób, które udzielały nam wsparcia 
i pomocy podczas przygotowań do tego 
wspaniałego wydarzenia.

Przewodnicząca Rady Gminy, Rena-
ta FALIŃSKA odczytała uchwałę o nada-
niu imienia szkole. W części artystycznej 
przybliżono historię 1 Pułku Szwoleżerów 
Józefa Piłsudskiego i  jego ideały – wa-
leczność, poświęcenie, służbę oraz mi-
łość Ojczyzny. Nadanie imienia szkole 
było świętem, które zapamiętamy na dłu-
go. 1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskie-
go niech będzie dla naszej społeczności 
autorytetem i  wzorem do naśladowa-
nia. To, że nasza placówka nosi imię wła-
śnie tej elitarnej jednostki, zobowiązuje 
nas do podjęcia tradycji polskiej kawale-
rii i kształtowania nowych pokoleń Pola-
ków zgodnie z jej ideałami. 

Hanna Sekulska
sp.malcanow@gmail.com

Szkoła 
w Gliniance 
ma 80 lat

Występ uczniów zachwycił publiczność

To był ważny 
dzień w historii 

malcanowskiej szkoły

Jubileusz 80-lecia powstania i 30-lecia 
nadania imienia Szkoły Podstawowej 
im. Wincentego Witosa w Gliniance 
był wyjątkowym świętem. Obchody 
rozpoczęły się Mszą Świętą w koście-
le parafialnym, z udziałem pocztów 
sztandarowych: szkoły, Armii Kra-
jowej i  Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gliniance.

Mszę celebrował proboszcz parafii ks. 
Piotr BŁAŻEJCZYK. Po przemarszu z ko-
ścioła do budynku szkoły rozpoczę-
ły się szkolne obchody święta. Swoją 

obecnością zaszczycili nas samorządowcy 
Sejmiku Mazowieckiego, Powiatu Otwoc-
kiego i Gminy Wiązowna oraz przedsta-
wiciele instytucji współpracujących ze 
szkołą, byli dyrektorzy, nauczyciele i ab-
solwenci. Szkoła otrzymała tytuł „Zasłu-
żony dla Gminy Wiązowna”.

Część artystyczna przybliżyła historię 
i przywołała wspomnienia ze szkolnych 

lat. Goście mogli przypomnieć sobie 
pierwsze lata funkcjonowania szkoły 
i trudne warunki, w jakich uczniowie zdo-
bywali wiedzę. Mogli zachwycić się tym, 
co zobaczyli podczas zwiedzania nowo-
czesnego obiektu: podziwiać nowoczesną 
halę sportową, sale lekcyjne, nowoczesną 
kuchnię i stołówkę. 

Teresa Bąk
spglinianka@wp.pl

Początek szwoleżerskiej służby
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Można było poznać anatomię człowieka

Centrum Nauki Kopernik – tam się 
dzieje

Uczniowie z  klas czwartych oraz 5b ze 
szkoły w Wiązownie wzięli udział w wy-
cieczce do Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie. Na interaktywnej wystawie 
znalazło się 340 eksponatów w sześciu 
galeriach tematycznych oraz Teatr Robo-
tyczny, Teatr Wysokich Napięć i Planeta-
rium. Są tam stanowiska doświadczalne 
i narzędzia pozwalające na samodzielne 
poszerzanie wiedzy i  wyjaśnianie wie-
lu zjawisk. Można nie tylko podziwiać, 
ale również przeprowadzać eksperymen-
ty. Uczniowie przekonali się, że nauka to 
wciągająca i fascynująca przygoda. 

Małgorzata Długołęcka-Kozioł

„Ojczysty – dodaj do ulubionych 
2018”

Kampania „Ojczysty – dodaj do ulubio-
nych” została zainaugurowana w 2012 
roku. W bibliotece w Wiązownie i jej fi-
liach odbyły się warsztaty dla uczniów 
klas VI-VIII. Uczniowie poprzez ćwicze-
nia słowotwórcze doskonalili umie-
jętność sprawnego posługiwania się 
językiem, mieli okazję zapoznać się ze 
zmianami zachodzącymi w  języku. Za-
jęcia miały charakter multimedialny, 
a powadziły je osoby mające duże do-
świadczenie w pracy edukacyjnej z mło-
dzieżą. Teresa Naperty

Książka źródłem wiedzy

Jak powstawało pismo

Ciekawą lekcję na temat historii pisma 
w bibliotece w Wiązownie przeprowadzi-
ła Magdalena KOCZOROWSKA-SZLASSA. 
Uczniowie poznali różne pisma od cza-
sów prehistorycznych do dziś. Najstar-
szym było pismo klinowe, które powstało 
w starożytnym Sumerze w Mezopotamii. 
Najbardziej znany zabytek zapisany tym 
pismem to Kodeks Hammurabiego. Pismo 
obrazkowe – hieroglify powstało w staro-
żytnym Egipcie. Zostały odczytane przez 
J.F. Champolliona dzięki Kamieniowi z Ro-
setty. Piątoklasiści aktywnie uczestniczy-
li w lekcji, mieli nawet możliwość pisania 
w glinie. Marzena Kopka

Dzieci z zainteresowaniem słuchały 
wykładu

Chemia jest w kuchni

Na warsztatach chemicznych przepro-
wadzonych w filii biblioteki w Gliniance 
mali naukowcy zamienili się w prawdzi-
wych chemików. Dzieci odkryły, że na-
uka jest na wyciągnięcie ręki i wystarczy 
sięgnąć do kuchennej szafki, żeby zrobić 
spektakularny pokaz chemiczny. Przykła-
dem jest połączenie sody i proszku do 
pieczenia. Powstały z reakcji dwutlenek 
węgla wypełnił jednorazową rękawicz-
kę. Dzięki wykorzystywaniu materia-
łów dobrze znanych na co dzień dzieci 
uświadomiły sobie, że nauka jest obec-
na w  ich bezpośredniej bliskości i  jest 
dostępna dla każdego, kto chce ją od-
kryć. Marzena Kopka

Uczniowie przeprowadzali szereg doświadczeń

Przedszkolaki świętowały stulecie

W placówkach w Pęclinie, Zakręcie i Wią-
zownie odbyły się uroczystości patrio-
tyczne poświęcone rocznicy Odzyskania 
Niepodległości. Dzieci, ubrane uroczyście, 
z kotylionami przypiętymi do bluzek, re-
cytowały i  śpiewały utwory o  tematyce 
patriotycznej. Najstarsza grupa przedszko-
laków w Zakręcie przygotowała przedsta-
wienie o  wyjątkową historii oraz walki 
bohaterów o Niepodległość. W Wiązow-
nie natomiast zorganizowano finał akcji 
„Rok dla Niepodległej – Mały Przedszko-
lak – Duży Polak”. W jej ramach w każdej 
sali powstał kącik tematyczny Małego Pa-
trioty. Redakcja

Zagrali dla Niepodległej

Dzień Pluszowego Misia

Gośćmi biblioteki w  Gliniance były mi-
sie wraz ze swoimi właścicielami i opie-
kunami z pobliskiej szkoły. Hasłem dnia 
było: „Czy to jutro, czy to dziś, wszyst-
kim jest potrzebny miś”. Uczniowie klas 
„O” w ramach akcji „Poznajemy zawody” 
mieli okazje obcować z literaturą, nie tyl-
ko „misiową”. Dzieci zapoznały się z róż-
nicami pomiędzy biblioteką a księgarnią. 
Dzieci stworzyły książkę z własnoręczny-
mi ilustracjami, której głównym bohate-
rem był miś. Marzena Bobrowska

Miś najlepszy przyjaciel

Informacje do opublikowania 
w „Powiązaniach”  

można przesyłać na adres: 
tukontakt@wiazowna.pl
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Ruszyły zapisy na 39. edycję najwięk-
szej imprezy biegowej w  regionie – 
Półmaraton Wiązowski. Przewidziano 
siedem biegów, dla każdego amatora 
lub zawodowca, od dziecka do senio-
ra. Zameldowani w gminie Wiązowna 
mogą skorzystać z darmowych pakie-
tów startowych do 15 stycznia.

Organizujemy jeden z najstarszych bie-
gów ulicznych, a kiedyś także pierwszy 
bieg zimowo – wiosenny w Polsce. Bieg 
na dystansie 21,0975 km odbędzie się 
głównymi ulicami między Wiązowną – 
Żanęcinem – Dziechcińcem – Malcano-
wem – Lipowym  – Glinianką (nawrót) 
przez Pęclin do Wiązowny. W  zeszłym 
roku wystartowało w nim ponad 1500 
osób. Coraz większą popularnością cie-
szy się Wiązowska 5-tka, czyli bieg na 
dystansie 5 km. Do startu w  tym bie-
gu zapraszamy osoby, które ukończyły 
14 lat.

W ramach imprezy odbędą się: Bieg Kra-
snoludków dla dzieci poniżej 6 lat, Mały 
Ćwierćmaraton na dystansach 300, 600 

i 1000 m dla dzieci między 7 a 12 rokiem 
życia, a także Mały Półmaraton na dy-
stansie 1500 m, do którego zapraszamy 
uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych 
oraz gimnazjalistów.

W zeszłym roku organizacja Półmara-
tonu Wiązowskiego została wyróżniona 
Srebrną Odznaką Polskiego Stowarzysze-
nia Biegów. W  tym roku w  listopadzie 
to właśnie u  nas, w  Majdanie, odby-
ła się konferencja biegowa, organizo-
wana przez PSB. W programie znalazły 
się m.in. zagadnienia dotyczące ochrony 
danych osobowych, statystyk biegowych 
czy prezentacje najnowszych technolo-
gii tworzenia medali i pucharów. Przed-
stawiliśmy także historię Półmaratonu 
Wiązowskiego oraz zaprezentowaliśmy 
samorząd gminny. Nasz Półmaraton Wią-
zowski jest znany w całej Polsce – po do-
łączeniu do stowarzyszenia okazało się, 
że wielu jego członków i  uczestników 
dorocznych konferencji to biegacze, któ-
rzy od lat startowali w naszej imprezie 
biegowej! Wydarzeń biegowych przyby-
wa, dlatego staramy się, by usprawniać 

organizację biegu i  zainteresować nim 
kolejnych biegaczy – zawodowców lub 
amatorów.

W konferencji wzięli udział także przed-
stawiciele biegów zrzeszonych w ramach 
Grand Prix Traktu Brzeskiego. Razem za-
chęcaliśmy innych organizatorów do sie-
ciowania się i szukania partnerów dla ich 
biegów. Dzięki temu uatrakcyjnia się im-
prezy biegowe, a nawet rozwija.

39. Półmaraton Wiązowski odbędzie się 
24 lutego 2019 r. Start i meta przy Szko-
le Podstawowej w Wiązownie. Zapisy, re-
gulaminy oraz inne przydatne informacje 
na stronie www.wiazownapolmaraton.pl 
i na portalu Facebook: Półmaraton Wią-
zowski. A my już dzisiaj zapraszamy na 
treningi biegowe, prowadzone przez 
Team Zabiegane Dni w każdą niedzielę 
od godz. 10:00 w Gminnym Parku Cen-
trum w Wiązownie. Udział w treningach 
jest bezpłatny. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Półmaraton Wiązowski

Foto: M
.Sosnow

ska

W tym roku w półmaratonie 
wystartowała rekordowa liczba 
uczestników
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Kluczem do zwycięstwa jest strategia

Sukces naszego szachisty

Od 17 listopada Przemysław LASZCZAK, sza-
chista z naszej gminy, może chlubić się in-
dywidualnym złotym medalem mistrzostw 
Mazowsza Szkół Ponadpodstawowych 
w Szachach Szybkich. Grający w składzie 
reprezentacji XVIII LO im. Jana Zamoyskie-
go szachista zakończył turniej z kompletem 
zwycięstw na drugiej szachownicy. Co wię-
cej, jego drużyna zdobyła wicemistrzostwo 
Mazowsza. To ważne osiągnięcie, biorąc 
pod uwagę bardzo wysoki poziom sporto-
wy tegorocznych mistrzostw, w których wy-
stąpiło 19 drużyn z najlepszych „szachowo” 
szkół ponadpodstawowych i aż 78 drużyn ze 
szkół podstawowych z terenu całego woje-
wództwa mazowieckiego. W mistrzostwach 
w kategorii szkół podstawowych uczestni-
czyły również drużyny SP w Wiązownie i SP 
w Gliniance. Młodzi szachiści z Glinianki za-
kończyli mistrzostwa na 23 miejscu, a z Wią-
zowny na 47. Leszek Laszczak

Orły na medal w Żyrardowie

Zawodnicy z klubu „Orły Zakręt” wystar-
towali w „Open World Children Vietna-
mese Grappling Championship”. Zawody 
odbyły się w Żyrardowie. Nasi wojownicy 
górowali i zdobyli wiele medali:
Kornel DĘBKOWSKI – złoto, Małgorza-
ta SALAMON – srebro, Maja SALAMON 
– srebro, Antoni ROGOWSKI – brąz, 
Kacper MAJSZCZYK – srebro, Jakub MI-
CHALAK – srebro, Jakub KĘPKA – sre-
bro. Dodatkowo Antoni ROGOWSKI 
oraz Kacper MAJSZCZYK wywalczyli 
pasy mistrzowskie. Osiągnięte wyniki 
to efekty ciężkiej pracy na treningach 

i zawodach od początku III sezonu Dzie-
cięcej Ligi Grapplingowej. Dziękujemy 
za wsparcie samorządowi gminnemu, 
sponsorom oraz Polskiemu Związkowi 
Zapaśniczemu. Artur Mroczek

Wójt w zarządzie PSB

Podczas konferencji, zorganizowanej przez 
Polskie Stowarzyszenie Biegów dla organi-
zatorów biegów ulicznych, powołano nowe 
władze stowarzyszenia. Wójt Janusz BUD-
NY został członkiem zarządu stowarzysze-
nia. Prezesem zarządu jest Henryk PASKAL, 
wiceprezesem Zbigniew ROSIŃSKI, a se-
kretarzem Marek LEŚNIEWSKI. Członka-
mi zarządu zostali także Grzegorz GĘBSKI 
i Piotr WOŹNIAK. W skład komisji rewizyj-
nej weszli Bogdan CZAJKA (przewodniczą-
cy) oraz Piotr SOKOŁOWSKI i  Stanisław 
LENKIEWICZ (członkowie). Do Polskiego 
Stowarzyszenia Biegów nasz samorząd 
należy od 2017 roku. Redakcja

Nowy zarząd PSB

Ogólnopolski Turniej  
„Do Mistrzostwa z PSE”

W zawodach „Do Mistrzostwa z PSE” or-
ganizowanych przez Polski Związek Tenisa 
Stołowego oraz Polskie Sieci Energetyczne, 
które odbyły się w hali sportowej w szko-
le w Malcanowie brały udział dzieci z całej 
Polski. Nasi zawodnicy również mieli swój 
udział w tym turnieju. Najlepiej spisali się 
kadeci Paweł LESZCZYŃSKI (3 miejsce) i Da-
wid BARAN (4 miejsce). Dziękujemy naszym 
sponsorom wspierającym turniej firmie Da-
koma – marka Cocciné i samorządowi gmi-
ny oraz młodym tancerzom szkoły Fast Step 
za świetny pokaz tańca pod okiem trenera 
Macieja PIWIŃSKIEGO. Kamil Sitek

Sport zimą

Chociaż pogoda nie zawsze zachęca do 
aktywności fizycznej na świeżym powie-
trzu, to jednak warto kontynuować let-
nią tradycję i  zimą także popracować 
nad formą. Warto iść na dłuższy spa-
cer, pobiegać lub pogimnastykować się. 
Ale trzeba pamiętać, żeby nie ubierać 
się zbyt ciepło. W czasie ruchu podnosi 
się temperatura ciała nawet o 10 stop-
ni. Dlatego lepiej ubrać się na cebulkę, 
czyli warstwowo. Pierwsza warstwa – 
najlepiej elastyczna  – powinna dobrze 
przylegać do ciała. Każdy element ubra-
nia powinien być wyposażony w element 
odblaskowy, bo widoczność zimą często 
bywa ograniczona. Bezpieczeństwo jest 
najważniejsze! Redakcja

Zimowe wędrówki dla zdrowia

Mikołajki na sportowo

W sobotę 8 grudnia dzieci i  młodzież 
uczestniczyły w „Mikołajkach na sporto-
wo” w Klubie Sportowym Zakręt. W pro-
gramie znalazły się m.in. mikołajkowa 
gra terenowa z  elementami edukacji 
ekologicznej, warsztat św. Mikołaja, gry 
zespołowe, turnieje sportowe, zimowe 
ognisko i wiele innych atrakcji. Wyda-
rzenie zostało przygotowane w ramach 
projektu „Pomysł na wolny czas” z LGD 
„Natura i  Kultura”, a  grant pozyskała 
Aleksandra RUTKOWSKA. W organizację 
włączyły się także Stowarzyszenie Nasz 
Wspólny Dom, GOK w Wiązownie, UKS 
„Orły” Zakręt i świetlica „Pod Jaworem” 
w Izabeli. Redakcja

Nasz klub z pasmem sukcesów

Fot. B. Filipek

Nasi uczniowie wśród triumfatorów Dzieci zrobiły niepowtarzalne ozdoby

27www.tuwiazowna.pl Sport



Manuela Gretkowska „Poetka 
i książę”

Poetycko napisana historia niespełnionej 
miłości między Agnieszką Osiecką a Je-
rzym Giedroyciem. Ona – młoda i rado-
sna poetka, on – trzydzieści lat starszy 
od niej, doświadczony emigrant. Po raz 
pierwszy spotykają się w Paryżu, w 1957 
roku, dokąd przyjeżdża Agnieszka z opo-
wiadaniem Marka Hłaski przemyconym 
w walizce, by przekazać je szefowi pa-

ryskiej „Kultury”. Po-
łączy ich uczucie 
– tajemnicze i skom-
plikowane, o którym 
Osiecka milczała 
całe życie.

Książka dostęp-
na w filii biblioteki 
w Duchnowie

Dorota Karaś „Cybulski. Podwójne 
salto”

Dorota Karaś z reporterską dociekliwo-
ścią przygląda się obu obliczom Zbyszka 
Cybulskiego. Jako pierwsza opisuje dzie-
ciństwo, o którym on sam nie mógł mó-
wić w powojennej Polsce. Odsłania kulisy 
działalności legendarnego teatrzyku Bim-
-Bom i  powstawania najsłynniejszych 
filmów tamtej epoki. Przede wszystkim 
jednak pyta o cenę sławy i o to, co na-
prawdę zabiło Zbyszka Cybulskiego.

Książka do-
stępna w bi-
bliotece 
w Wiązownie

Barbara Czaykowska-Kłoś 
„Historie kuchenne. O miłości, 
rodzinie i sile tradycji”

Ze wspomnień utkana książka doty-
ka wszystkiego, co człowiekowi bliskie 
i drogie, choć w centrum zainteresowa-
nia stawia sztukę kulinarną. Międzyludz-
kie relacje ukazane przez pryzmat jednej 
rodziny osnute są wokół stołu, który jest 
czymś znacznie więcej niż tylko użytecz-
nym meblem. To miejsce, które jedno-
czy ludzi, uczy, wychowuje, daje poczucie 
bezpieczeństwa, wydobywa z  pamięci 
takie chwile, od 
których robi się 
ciepło na sercu.

Książka dostęp-
na w filii biblio-
teki w Gliniance

Sto lat temu Polska, podzielona 
na długi czas, między trzy obce 
mocarstwa odzyskała utraco-
ną niepodległość. Wspominając 
11  listopada 1918 roku, pamię-
tamy o bohaterach, którzy ginęli, 
walcząc o wolność naszego kra-
ju. Dzięki ich poświęceniu współ-
cześni Polacy mogą cieszyć się, 
że żyją w pięknym i suwerennym 
państwie.

Radosne świętowanie w  Zakręcie 
rozpoczęło się od uczestnictwa w Eu-
charystii sprawowanej w  kościele 
pw. św. Pawła Apostoła w Zakręcie. 
Mszę świętą, odprawioną w  inten-
cji ojczyzny, poprzedził wzruszający 
występ chóru Mienia River. Poczty 
sztandarowe, wystawione przez jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz szkoły z  terenu naszej gminy, 

swoją obecno-
ścią uświetniły 
wydarzenia ju-
bileuszowe. Po 
wysłuchaniu uro-
czystego przemówienia, wygłoszo-
nego przez Wójta Gminy Wiązowna, 
uczestnicy obchodów udali się do 
Szkoły Podstawowej im. Cypriana 
Kamila Norwida w Zakręcie.

Podczas wieczornicy uczniowie za-
prezentowali spektakl, w którym po-
kazali drogi naszych przodków do 
wolności. Piękny śpiew szlagierów, 
z poszczególnych dekad odrodzonej 
ojczyzny, przywołał wspomnienia mi-
nionych lat. W programie uroczystości 
przygotowanym przez organizatorów 
– Szkołę Podstawową im. Cypriana 
Kamila Norwida w Zakręcie i Gminny 
Ośrodek Kultury w Wiązownie, znalazł 

się również wernisaż prac sekcji foto-
graficznej GOK – „Sto lat w modzie”. 
Podczas wydarzenia można było obej-
rzeć wykonaną przez uczniów insta-
lację przestrzenną „Moja Polska”. 
W czasie obchodów goście zapoznali 
się z ekspozycją plenerową „Tak po-
wstała Niepodległa” przygotowaną 
przez Biuro Programu „Niepodległa”. 
Lokalne uroczystości jubileuszowe 
stały się wspaniałą okazją do wspól-
nego świętowania rocznicy tak wyjąt-
kowej dla naszego kraju. 

 
Magdalena Sadkowska

sekretariat@szkola-zakret.pl

Biblioteka poleca

Zatańczyli dla 
NiepodległejObchody Święta 

Niepodległości 
w Zakręcie
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Wincenty Witos premierem Polski 

Sprawa Polski jest najważniejsza

Spektakl „SPRAWA POLSKI JEST NAJWAŻ-
NIEJSZA. Rzecz o  Wincentym Witosie” 
przybliżył widzom postać Wincentego 
WITOSA – jednego z „Ojców” naszej nie-
podległości. Został wystawiony na sce-
nie w Woli Karczewskiej przez Dariusza 
KOWALSKIEGO i Dominikę FIGURSKĄ. To 
był spektakl edukacyjny, który przedsta-
wił fakty z życia bohatera, ale też pokazał 
jego motywacje i postawę. Postać, która 
tak wielkie zasługi położyła w emancypa-
cji polskiego chłopstwa była naprawdę 
warta przypomnienia i  przybliżenia pa-
mięci kolejnych pokoleń. Paulina Sokół 

Koncert Zaduszkowy

Tegoroczny Koncert Zaduszkowy przygoto-
wany został przez Annę WALIGÓRĘ – TAR-
NOWSKĄ. Wystąpił w  nim Chór Mienia 
River, Eugenia MILCZARCZYK oraz wokalist-
ki sekcji wokalnej GOK. W programie nie 
zabrakło utworów takich artystów jak: Ray 
CHARLES, Jeremi PRZYBORA, Jerzy WASOW-
SKI, Zbigniew WODECKI, Olga JACKOWSKA 
„Kora”, Etta JAMES. Podczas koncertu zo-
stały również wykonane utwory patriotycz-
ne. Ich treść była oddaniem szacunku dla 
tych, którzy poświęcili swoje życie dla Pol-
ski. Realizacja kolejnej już edycji koncertu 
przez Chór Mienia River niezmiennie wy-
nika z potrzeby upamiętniania twórczości 
artystów, którzy już odeszli z  tego świa-
ta. W  tym roku do koncertu zaproszono 
również artystki młodego pokolenia, na co 
dzień rozwijające się pod kierownictwem 
Marty KUSZAKIEWICZ. Paulina Sokół

Koncert zachwycił publiczność

Koncert Chór, Chór Hurra!

W Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli 
Karczewskiej gościł Warszawski Chór 

Międzyuczelniany pod dyrekcją Borysa SO-
MERSCHAFA. Chór, chór hurra! – tajemnice 
chóralnego tralala, to był koncert dla ca-
łych rodzin. Podczas niego w żartobliwej 
i  dynamicznej formie odsłonione zosta-
ły tajniki pracy chóru i dyrygenta, dowie-
dzieliśmy się między innymi, jakie głosy 
śpiewają w  chórze. Publiczność została 
zabrana w podróż w czasie i przestrzeni. 
Spotkanie zostało połączone z zabawą mi-
kołajkową i warsztatami z motywem świą-
tecznym. Paulina Sokół

Poznaliśmy tajemnice chóralnego śpiewania

Warsztaty Adwentowe

Cykl warsztatów adwentowych został 
przeprowadzony w  Izbie Regionalnej 
w Gliniance oraz świetlicy w Izabeli przez 
instruktorów z Furtki Wyobraźni. Podczas 
spotkań uczestnicy zgłębiali polskie obrzę-
dy i zwyczaje ludowe związane z adwen-
tem oraz Świętami Bożego Narodzenia. 
Warsztatom towarzyszył zapach goździków 
i miodu, a cicha melodia stworzyła ciepły, 
rodzinny klimat. Była to wyjątkowa okazja, 
by przygotować się do Świąt oraz wczuć się 
w piękny klimat oczekiwania. Polska trady-
cja i kultura ludowa są niezwykle barwne, 
i obfite w zwyczaje około świąteczne, dla-
tego warsztaty przyjęły formę uzupełniają-
cego się cyklu. Paulina Sokół

Śpiewniki adwentowe wykonane na zajęciach

Bajkowa noc w Izabeli

To była naprawdę bardzo długa noc. 25 
dzieciaków bawiło się i szalało bez rodzi-
ców aż do godz. 2.15. W międzyczasie było 
wiele atrakcji – konkurs odgadywania haseł 

zaszyfrowanych w alfabecie Morse’a, ma-
lowanie pazurków, nocna wyprawa, bitwa 
na poduszki i inne, które zostaną tajemni-
cą. Oczywiście, były też i bajki, i krótki sen. 
Sala świetlicy zamieniła się w wielką sy-
pialnię oraz oryginalną salę kinową. Pobud-
ka w sobotni ranek o 07.30 była okrutna. 
Dzieciaki były jednak dzielne. Zwinęły obóz 
– sypialnię i same zaaranżowały jadalnię 
oraz przygotowały śniadanie. A potem wy-
brały się na plac zabaw. Na koniec dzieci 
posprzątały świetlicę. Bajkowa noc szyb-
ko minęła. Dla większości była to pierwszą 
spędzoną bez rodziców i do tego na pod-
łodze, ale wszystkie były zadowolone, choć 
niewyspane. Danka Podgórska

Bitwa na poduszki

Mały grant na wystawę

Stowarzyszenie „Więzy” uzyskało z gminy 
dofinansowanie na wystawę „Książę Jó-
zef i kampania 1809 roku”. Wystawa jest 
przygotowywana w związku z przypadają-
cą w przyszłym roku 210 rocznicą odezwy 
księcia Józefa Poniatowskiego do Narodu, 
ogłoszonej 6 maja 1809 r. właśnie w Wią-
zownie. Dowódca wojsk wzywał w  niej 
naród do powstania przeciwko wrogom 
Ojczyzny. Armia Księstwa Warszawskiego 
wkraczała właśnie na ziemie zaboru au-
striackiego. Dzień wcześniej, 5 maja nad-
szedł rozkaz Napoleona, aby odbywało się 
to bez jakichkolwiek gwarancji czy instruk-
cji w sprawach politycznych. Te nadeszły 
dopiero w lipcu. Książę Poniatowski 6 maja 
w swojej odezwie zachęcał mieszkańców 
Galicji do współdziałania z wojskiem pol-
skim, bez składania jednak jakichkolwiek 
obietnic politycznych. Redakcja

W pałacu w Wiązownie stacjonował 
ks. J. Poniatowski

Foto: R. Szczęsny
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Styczeń
6.01. godz. 11.00  

Trening na Agrykoli w Warszawie w ra-
mach imprezy Królowie Podbiegów.

13.01. godz. 10.00  
Trening do półmaratonu,  
Park Centrum w Wiązownie.

13.01. godz. 13.00 – 20.00  
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,  
szkoła w Wiązownie.

20.01. godz. 10.00 
Trening do półmaratonu,  
Park Centrum w Wiązownie.

27.01. godz. 10.00  
Trening do półmaratonu,  
Park Centrum w Wiązownie.

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

W akcję włączyło się 
wiele instytucji i osób

W ramach akcji charytatywnej 
„Szlachetna Paczka” prowadzo-
nej od 18 lat pomagaliśmy po-
trzebującej rodzinie z Otwocka. 
Rodzina w wyniku nieszczęśliwe-
go wypadku znalazła się w dra-
matycznej sytuacji. Na przeżycie 
miesięcznie zostaje im niecałe 
dwieście złotych.

Akcja polega na podarowaniu ro-
dzinom odrobiny szczęścia w trud-
nej sytuacji życiowej poprzez 
przygotowanie paczki z najbardziej 
potrzebnymi rzeczami. O naszej ak-
cji poinformowała Telewizja Polska 
w  programie Kurier Mazowiecki, 
gdyż jesteśmy jednym z nielicznych 
samorządów, które włączyły się do 

akcji. Wspólnie udało się nam ze-
brać wszystkie artykuły, o  które 
prosiła rodzina. Żywność trwałą, 
środki czystości, koce, poszewki na 
pościel, ręczniki, poduszki, kołdry. 
W  paczkach znalazły się również 
specjalne upominki: dla taty latar-
ka, dla mamy wieczny długopis, 
a córki – tablet z klawiaturą oraz 
świąteczne dekoracje i smakołyki 
dla całej rodziny.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączy-
li się do tej szlachetnej akcji. Jeden za 
wszystkich, wszyscy za jednego – to 
dewiza akcji. Udało się nam po raz ko-
lejny spełnić czyjeś marzenia. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Akcja „Szlachetna Paczka”

30 Kultura  | biuletyn samorządowy | grudzień 2018



„Wspólne ubieranie choinki” to 
już nasza wiązowska tradycja. 
Każdego roku w  Gminnym Par-
ku Centrum organizujemy wyda-
rzenie przedświąteczne, którym 
inaugurujemy akcję „Świąteczną 
Radość Pomagania”.

Do wspólnej zabawy zapraszali naj-
młodszych mieszkańców: Św. Mikołaj, 
który przywiózł cały worek prezentów, 
elfy, śnieżynki, a nawet renifery i bałwa-
nek. Śpiewano kolędy i tańczono w rytm 

najpopularniejszych świątecznych prze-
bojów. W  przygotowanej na tę okazję 
Fabryce Elfów całe rodziny mogły uczest-
niczyć w warsztatach plastycznych, kupić 
świąteczne ozdoby, a  także spróbować 
szczęścia w świątecznym kole fortuny.

Gorącą herbatę zimową zapewnili se-
niorzy z  Domu Dziennego „Senior +” 
i wolontariusze z Centrum Wolontaria-
tu w Radiówku. Można było wysłać kart-
kę do świętego Mikołaja, by pomóc mu 
ustalić choinkowe podarki.

W ramach wydarzenia przygotowano też 
instruktaż prawidłowego palenia w pie-
cach, który przeprowadzili kominiarze. 
Ale to nie koniec tematu ekologicz-
nego. Jak co roku podczas „Wspólne-
go ubierania choinki” zorganizowano 
i  rozstrzygnięto konkurs ozdób, wyko-
nanych z naturalnych surowców. Można 
je podziwiać na choince w Parku Cen-
trum. Zaskoczyć może także widok roz-
świetlonej gigantycznej bombki, którą 
po raz pierwszy udostępniono na tere-
nie parku.

Na scenie oprócz artystów zaprezentowa-
ła się także dwuletnia Hania GIEPARDA 
– bohaterka akcji „Świąteczna Radość Po-
magania”. To akcja Gminy Wiązowna, któ-
rą organizujemy od czterech lat. Co roku 
wybieramy bohatera, któremu pomaga-
my wspólnie z mieszkańcami naszej gmi-
ny. Pocztówki świąteczne z informacjami 
o Hani roznieśli wolontariusze już na po-
czątku grudnia. A my przez cały rok bę-
dziemy namawiać Państwa do pomocy 
dziewczynce i zwrócenia uwagi na SMA – 
chorobę, z którą walczy mała mieszkanka 
Czarnówki. 
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Choinka w centrum Wiązowny

Z niecierpliwością czekaliśmy,  
aż zapalą się światełka na choince

Elfy i śnieżynki zabawiały najmłodszych
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Ubieranie 
choinki
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