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  Karta Dużej Rodziny
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Dla seniorów
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publikacja

  „Ferie blisko domu”. Dwa tygodnie pełne atrakcji
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6 Wybór sołtysa albo zarządu osiedla może być klu-
czowy dla rozwoju naszej okolicy. Choć ani sołtys, 
ani zarząd osiedla samodzielnie nie podejmują wią-
żących decyzji, to ich udział w przekazywaniu in-
formacji między samorządem a mieszkańcami jest 
nie do przecenienia. Warto się nad tym wyborem 
dobrze zastanowić, do czego namawiamy na str. 6.

Kolektory słoneczne, ocieplenie domu, wymiana 
pieca – ruszył kolejny nabór wniosków o dofinanso-
wanie przy termomodernizacji domów prywatnych. 
To ma ogromne znaczenie dla naszych portfeli i po-
wietrza, którym oddychamy. Szczegóły na str. 21.

21

Kolejna edycja gminnego programu „Ferie blisko 
domu” już za nami. A na str. 32 mamy dla Państwa 
fotorelację z tego, co działo się w ferie na terenie na-
szej gminy. Warto zobaczyć te uśmiechnięte buzie.

32
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Już w marcu zdecydujemy o tym, kto będzie 
reprezentował nasze sołectwa i osiedla. Wybór 
sołtysa lub zarządu osiedla to fundamentalna 
decyzja, często wprost wpływająca na 
nasze życie. Nie głosując w tych wyborach, 
oddajemy tę decyzję w ręce innych.

WYBIERZ SOŁTYSA!
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Sołtysem lub członkiem rady sołec-
kiej czy zarządu osiedla może zostać 
każdy, kto jest obywatelem polskim 
albo ma obywatelstwo Unii Europej-
skiej i najpóźniej w dniu głosowania 
ukończy 18 lat. Kandydat powinien 
też zamieszkiwać na terenie danego 
sołectwa. Głosować zaś w tych wy-
borach może każdy pełnoletni miesz-
kaniec sołectwa, ujęty w  stałym 
rejestrze wyborców Gminy Wiązow-
na. Głosowanie odbywa się na zebra-
niu sołeckim. Terminy zebrań znajdą 
Państwo na kolejnej stronie. Głosowa-
nie jest tajne. Wygrywają ci kandyda-
ci, którzy zdobędą najwięcej głosów.  

Dziś zadania sołtysa to przede wszystkim 
komunikacja. Komunikacja między miesz-
kańcami a urzędem i samorządem. Sołtys 
powinien ją ułatwiać i przyspieszać. Po-
winien znać problemy i najważniejsze po-
trzeby mieszkańców. Z drugiej zaś strony, 
przysłuchując się np. sesjom Rady Gmi-
ny, powinien doskonale znać realia bu-
dżetowe i  zakres działań, które gmina 
może podjąć. Taka perspektywa pozwa-
la sołtysom skutecznie działać. Przyśpie-
szać inicjatywy mieszkańców. Usprawniać 
funkcjonowanie gminy. 

Sołtys, który odpowiedzialnie sprawuje 
swoją funkcję, jest najlepszym partne-
rem w rozmowach z wójtem czy radny-
mi. Reprezentując mieszkańców wsi ma 
mandat do tego, by zabiegać o ich inte-
resy. Z drugiej zaś strony, będąc w ścisłej 
współpracy z samorządem gminnym czy 
powiatowym, ma wszystkie kompetencje 
i wiedzę, żeby odpowiedzialnie informo-
wać mieszkańców o  realnych możliwo-
ściach samorządu. 

Sołtys pracuje społecznie. Nie dostaje pen-
sji. Wynagrodzeniem za jego działania na 
rzecz lokalnej społeczności jest wdzięcz-
ność i  wsparcie mieszkańców. Za udział 
w naradach i sesjach rady przysługuje mu 
dieta, a za udział w szkoleniach czy konfe-
rencjach – zwrot kosztów dojazdu. 

Rada sołecka to organ doradczy i wspo-
magający sołtysa. Dlatego tak ważne 
jest, by jej członkami były osoby aktyw-
ne, chętne do współpracy i otwarte na 
rozwiązywanie problemów społecznych. 
Rada składa się z 3-7 osób, a  liczbę jej 
członków ustala się na zebraniu miesz-
kańców. Od tej kadencji nie będzie już 
funkcji przewodniczącego rady sołeckiej, 
co wynika z przepisów prawa.

Natomiast na osiedlach wybierany jest 
zarząd osiedla. W  Emowie, Radiówku, 
Rudce i na Osiedlu Parkowym mieszkańcy 
ustalają, ile osób ma być w danym zarzą-
dzie, a potem – kto ma być jej członkiem. 
Przewodniczącego zarządu osiedla wy-
biera zarząd spośród siebie. To on bę-
dzie zwoływać zebrania mieszkańców 
i je prowadzić.

Namawiamy Państwa do aktywnego 
udziału w  wyborach. Warto porozma-
wiać w gronie sąsiadów. Poszukać naj-
lepszego kandydata. Wesprzeć go. I nie 
pozostawić samego po wyborach. Ża-
den sołtys, nawet najlepszy, nie załatwi 
wszystkiego za mieszkańców. Wybór soł-
tysa to wbrew pozorom ważna decyzja, 
która przez lata wpływa na wiele co-
dziennych spraw. 

Więcej informacji o przygotowywanych wy-
borach udziela Marzena Szulik – Wydział 
Spraw Społecznych, pok. 001, tel. 22 512 
58 05, e-mil: m.szulik@wiazowna.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl 

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli kadencji 2014–2018
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Harmonogram zebrań wyborczych 

Lp. Miejscowość Data Dzień tygodnia I termin II termin Miejsce

1. Bolesławów 31 marca niedziela 18.00 18.15 Rzakta, ul. Wiejska 31, świetlica

2. Boryszew 21 marca czwartek 18.00 18.15 Boryszew 4B, świetlica

3. Czarnówka 21 marca czwartek 18.00 18.15 Glinianka, ul. Napoleońska 36, Izba Regionalna

4. Duchnów 17 marca niedziela 18.00 18.15 Duchnów, ul. Wspólna 157, świetlica

5. Dziechciniec 15 marca piątek 18.00 18.15 Dziechciniec, ul. Majowa 42, świetlica

6. Emów 22 marca piątek 18.00 18.15 Wiązowna, ul. Lubelska 59 Urząd Gminy

7. Glinianka I 31 marca niedziela 18.00 18.15 Glinianka, ul. Napoleońska 48, Remiza OSP

8. Glinianka II 31 marca niedziela 15.00 15.15 Glinianka, ul Wesoła 22, u sołtysa

9. Góraszka 24 marca niedziela 18.00 18.15 Góraszka, ul. Mickiewicza 74, świetlica

10. Izabela 27 marca środa 18.00 18.15 Izabela, ul. Postępu 23, świetlica

11. Kąck 29 marca piątek 18.00 18.15 Kąck, ul. Malownicza 21, świetlica

12. Kopki 14 marca czwartek 19.00 19.15 Kopki, ul. Trakt Napoleoński 21, dom prywatny

13. Kruszówiec 11 marca poniedziałek 18.00 18.15 Kruszówiec 17, u sołtysa

14. Lipowo 31 marca niedziela 15.00 15.15 Lipowo, ul. Wypoczynkowa 62

15. Majdan 24 marca niedziela 15.00 15.15 Majdan, ul. Klubowa 8, świetlica

16. Malcanów 13 marca środa 18.00 18.15 Malcanów, ul. Mazowiecka 22, Remiza OSP

17. Michałówek 18 marca poniedziałek 18.00 18.15 Izabela, ul. Postępu 23, świetlica

18.
Osiedle 
Parkowe 24 marca niedziela 15.00 15.15 Wiązowna, Os. Parkowe 17, przedszkole

19. Pęclin 12 marca wtorek 18.00 18.15 Pęclin, ul. Radosna 74, przedszkole

20. Poręby 20 marca środa 18.00 18.15 Poręby 27A, świetlica

21.
Osiedle 
Radiówek 28 marca czwartek 19.00 19.15 Radiówek 1A, świetlica

22. Rudka 15 marca piątek 18.00 18.15 Rudka, ul. Trakt Lubelski 10, u przewodniczącej

23. Rzakta 29 marca piątek 18.00 18.15 Rzakta, ul. Wiejska 31, świetlica

24. Stefanówka 28 marca czwartek 18.00 18.15 Stefanówka, ul. Sowia 8, świetlica

25.
Wiązowna 
Gminna 8 marca piątek 18.00 18.15 Wiązowna, ul. Kościelna 20, szkoła

26.
Wiązowna 
Kościelna 10 marca niedziela 15.00 15.15

Wiązowna, ul. Kościelna 41, Gminny Ośrodek 
Kultury

27. Wola Ducka 19 marca wtorek 18.00 18.15 Wola Ducka, ul. Słoneczna 19, świetlica

28.
Wola 
Karczewska 24 marca niedziela 18.00 18.15

Wola Karczewska, ul. Doliny Świdra 6, Dom 
Kultury

29. Zakręt 17 marca niedziela 15.00 15.15 Zakręt, ul. Szkolna 11, szkoła

30. Żanęcin 19 marca wtorek 19.00 19.15 Żanęcin, ul. Rajska 2, świetlica
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Za takie pieniądze w tym roku przepro-
wadzonych zostanie 12 poważnych in-
westycji. Ponad 1 mln zł wydamy na 
modernizację dróg powiatowych. To nie 
jest obowiązek naszej gminy, ale – co wi-
dzimy od lat – to najskuteczniejsza meto-
da na remonty dróg, których powiat – bez 
naszego wsparcia – by nie zrobił. 

Do wykonania są nakładki asfaltowe (na 
istniejących podbudowach) na: ul.  So-
snowej w  Emowie,  ul.  Ogrodowej oraz 
ul.  Konwaliowej w  Wiązownie, ul.  Trakt 
Napoleoński w Kopkach, ul. Dobrzyniec-
kiej, ul. Wiejskiej i na części ul. Popław-
skiej oraz na ul.  Pólko do skrzyżowania 
z ul. Wiejską w Rzakcie. Do tego przewi-
dujemy większe remonty m.in. budowę 
ul. Brzozowej w Wiązownie i ul.  Sosno-
wej oraz Poprzecznej w  Gliniance. Kon-
tynuowana będzie również, rozpoczęta 
w 2018 r., budowa 580 m odcinka ul. Żwi-
rowej do ul. Akacjowej w Malcanowie oraz 

przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Tajem-
nicza) w Michałówku. Ruszą także prace na 
drodze nr 270830W Malcanów – Dziechci-
niec (ul. Podleśna od strony drogi powia-
towej nr 2708W – ul. Krótka w Pęclinie). 
W tym roku przewidywane jest także wy-
konanie dokumentacji projektowej na 
przebudowę nawierzchni ul. Turkusowej 
w Majdanie oraz – jeśli wystarczy nam pie-
niędzy – rozpoczęcie tam robót drogowych. 

Udzielimy również wsparcia Powiato-
wi Otwockiemu: na wykonanie projektu 
wraz z uzyskaniem decyzji na budowę 
ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dro-
gi powiatowej nr 2702W – ul. Szkolnej 
w Zakręcie i Izabeli; w postaci wybudo-
wania odcinka drogi pomiędzy Majda-
nem a Izabelą; na budowę chodnika na 
drodze powiatowej w Woli Karczewskiej; 
na budowę odcinka ciągu pieszo-rowero-
wego w Dziechcińcu – od ul. Piaskowej 
w kierunku Żanęcina. 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

 BOLESŁAWÓW

0 Dokumentacja projektowa na 
modernizację ul. Bażantów

 BORYSZEW

25 Poprawa bezpieczeństwa na 
drodze 270820 W

 CZARNÓWKA

25 Budowa oświetlenia ul. Kaliny

0 Projektowanie oświetlenia 
ul. Lawendowej 

 DUCHNÓW

0 Projektowanie oświetlenia 
ul. Wspólnej 

0 Projektowanie oświetlenia 
ul. Dłuskiej 

0 Budowa kanalizacji 
w ul. Nizinnej

25 Budowa Duchnowskiego Domu 
Kultury

25
Zagospodarowanie tere-
nu przy świetlicy wraz z jej 
wyposażeniem

 DZIECHCINIEC

25
Budowa ciągu pieszo – rowe-
rowego wzdłuż ul. Majowej – 
pomoc rzeczowa dla Powiatu 
Otwockiego

0
Przebudowa linii energetycz-
nej na potrzeby modernizacji 
ul. Podleśnej

0
Dokumentacja projektowa na 
modernizację ul. Kamiennej 
Górki 

0 Projektowanie oświetlenia 
ul. Ziołowej 

0
Zagospodarowanie tere-
nu przy świetlicy wraz z jej 
wyposażeniem

 EMÓW

0 Modernizacja ul. Sosnowej 

0 Zagospodarowanie terenu 
gminnego przy ul. Sosnowej 

Ponad 3,3 mln 
na drogi 
gminne 
i powiatowe 
w 2019 r.

Przejezdne drogi 
to jeden z naszych 
priorytetów

Ciąg dalszy paska na str. 10

Budowa dróg gminnych w 2019 r. 

  Nazwa zadania inwestycyjnego 
Planowane 

wydatki 

1  Modernizacja drogi ul. Sosnowej w Emowie  100 tys. zł 

2  Modernizacja drogi ul. Polnej i ul. Brzozowej w Wiązownie 250 tys. zł 

3  Modernizacja drogi ul. Ogrodowej w Wiązownie 100 tys. zł 

4  Budowa dróg osiedlowych w Gliniance  200 tys. zł 

5  Przebudowa drogi gminnej nr 270831W, Malcanów ul. Żwirowa  820 tys. zł 

6  Przebudowa drogi gminnej 270830W Malcanów – Dziechciniec, 
ul. Podleśna 

60 tys. zł 

7  Modernizacja drogi ul. Wiejskiej w Rzakcie  200 tys. zł 

8  Modernizacja drogi ul. Konwalii w Wiązownie  80 tys. zł 

9  Przebudowa ul. Tajemniczej w Michałówku; wykonanie na-
wierzchni utwardzonej i odwodnienia drogi 

120 tys. zł 

10  Przebudowa drogi gminnej Lipowo – Kopki – Dziechciniec  100 tys. zł 

11  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rzakta 200 tys. zł 

12  Projekt i wykonanie drogi ul. Turkusowej w Majdanie  70 tys. zł 

Przypominamy, że za bieżące utrzymanie dróg gminnych odpowiada Zakład Gospodar-
ki Komunalnej w Wiązownie przy ul. Boryszewskiej 2, (tel. 22 789 01 33, e-mail: biu-
ro@zgk-wiazowna.pl).  

Tadeusz Dąbrowski 
t.dabrowski@wiazowna.pl
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 Potwierdzenie profilu zajmuje 5 minut 

Profil Zaufany potwierdzisz 
w urzędzie 

Dołączyliśmy do grona instytucji, w któ-
rych funkcjonuje Punkt Potwierdzający 
Profil Zaufany. Już teraz Profil Zaufany 
można w Urzędzie Gminy Wiązowna po-
twierdzić, sprawdzić lub unieważnić. Profil 
Zaufany to bezpłatny podpis elektronicz-
ny. Pozwala na składanie przez internet 
np. wniosków, podań czy deklaracji. Dzięki 
temu mamy możliwości załatwiania wielu 
spraw w różnych urzędach i instytucjach 
o  każdej porze dnia, bez wychodzenia 
z domu. Osobami, które w Urzędzie Gmi-
ny Wiązowna potwierdzają Profil Zaufany, 
są pracownicy Biura Obsługi Mieszkań-
ca. Zapraszamy w poniedziałki w godz. 
08.00 – 18.00 oraz wtorki – piątki w godz. 
08.00 – 16.00. Redakcja 

Wymień dowód na nowy 

W tym roku prawie 700 dowodów oso-
bistych, należących do mieszkańców 
gminy, straci ważność. Nieważnym do-
kumentem posługuje się już dziś aż 200 
osób. Informacja, do kiedy dokument jest 
ważny, znajduje się w jego prawym dol-
nym rogu. Wniosek o nowy dowód można 
złożyć osobiście w urzędzie gminy na 30 
dni przed upływem terminu jego ważno-
ści lub elektronicznie za pośrednictwem 
platformy ePUAP. Nasi urzędnicy wydru-
kują gotowy wniosek oraz zrobią bezpłat-
nie zdjęcie. Dowody osobiste wydawane 
są bezpłatnie. Więcej informacji na temat 
można uzyskać pod nr tel. 22 512 58 36. 

Anna Wolak 

 Dowód osobisty zamówisz za darmo 

Porady prawne dla wszystkich 

Mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłat-
nych porad prawnych udzielanych przez 
adwokatów. Na spotkanie należy umówić 
się telefonicznie (22 512 58 01). Wybie-
rając się na konsultacje, należy wziąć ze 
sobą komplet dokumentów, które mogą 
być potrzebne prawnikowi do oceny sy-
tuacji. Mecenasi przyjmują w poniedzia-
łek i w środę w godz. 12.00 – 16.00 oraz 
w czwartek w godz. 8.30 – 12.30 w Urzę-
dzie Gminy Wiązowna. Można też sko-
rzystać z  pomocy prawników Powiatu 
Otwockiego. W tym wypadku należy za-
dzwonić pod nr tel. 22 778 13 21 lub 
24 albo umówić się wysyłając e-mail: 
npp@powiat-otwocki.pl. Redakcja 

 Każdy może skorzystać z porad w urzędzie 

Pozbyć się szkodliwego azbestu 

Będziemy ubiegać się o dofinansowanie 
zadania polegającego na odebraniu i zu-
tylizowaniu materiałów zawierających 
azbest z terenu prywatnych posesji. Usu-
nięcie wyrobów, zawierających azbest, to 
obowiązek spoczywający na właścicielach 
nieruchomości. W 2018 r., wspierając ich 
i dofinansowując, usunęliśmy ponad 217 
ton eternitu za kwotę ponad 55 803 zł. 
Chętnych do pozbycia się azbestu zapra-
szamy do składania wniosków w naszym 
urzędzie. Liczba zrealizowanych wnio-
sków zależy od wysokości otrzymanego 
dofinansowania, zatem – „kto pierwszy, 
ten lepszy”. Więcej informacji udziela 
Anna BOGUCKA tel. 22 512 58 24, e-ma-
il: a.bogucka@wiazowna.pl. Redakcja 

 Azbest jest niebezpieczny dla zdrowia 

Zmiany w prawie jazdy 

Od 4 marca zmieni się wygląd prawa jaz-
dy. Wydawane do tej pory dokumenty róż-
nić się będą jednym elementem. Zniknie 
z nich adres kierowcy. Celem tej zmiany 
jest dostosowanie obecnych przepisów 
do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 
Ten uznał, że jeden z zapisów jest nie-
zgodny z Konstytucją. Mowa o pobieraniu 
opłaty ewidencyjnej i opłaty za wydanie 
nowego dokumentu prawa jazdy, np. 
w sytuacji spowodowanej zmianą nazw 
ulic przez samorządy. Dlatego zdecydo-
wano o zaniechaniu podawania adresu 
w dokumencie. Ministerstwo Infrastruk-
tury podkreśla, że dotychczasowe doku-
menty zachowują ważność przez okres, 
na który zostały wydane. Redakcja 

 Nowe prawo jazdy już bez adresu 

Pobór do wojska. Termin dla 
Wiązowny 

Ruszyła kwalifikacja wojskowa. Na spo-
tkanie do Powiatowej Komisji Lekar-
skiej w  Otwocku (Starostwo Powiatowe 
w Otwocku, ul. Komunardów 10), które od-
będzie w dniach 11-12 kwietnia, w tym roku 
obowiązkowo muszą się stawić mężczyźni 
urodzeni w 2000 r. i w latach 1995-1999 
(którzy nie posiadają określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowe) oraz 
wybrane osoby urodzone w latach 1998-
1999. Kwalifikacji polegają również kobiety 
urodzone w latach 1995-2000, posiadają-
ce kwalifikacje przydatne do czynnej służ-
by wojskowej lub pobierające naukę w celu 
ich uzyskania. Więcej informacji można uzy-
skać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień 
w Garwolinie, tel. 26 151 89 43, e-mail: wku.
garwolin@ron.mil.pl.  Michał Białek 

 11-12 kwietnia to termin kwalifikacji dla 
Wiązowny
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

0 Projektowanie oświetlenia 
ul. Sosnowej 

 GLINIANKA

0 Budowa dróg osiedlowych – 
kontynuacja zadania

0
Zagospodarowanie przestrze-
ni w centrum – kontynuacja 
zadania

25
Zagospodarowanie terenu 
działki 592/1 na potrzeby so-
łectwa Glinianka II

0 Renowacja boiska szkolnego 

0 Rozbudowa boiska KS 
Glinianka 

 GÓRASZKA

75 Budowa kanalizacji 
w ul. Zielonej

25 Budowa wodociągu w ul. Ka-
czeńców i Liliowej

0 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Lotosu

0
Zagospodarowanie tere-
nu przy świetlicy wraz z jej 
wyposażeniem

 IZABELA

25
Modernizacja drogi Majdan – 
Izabela – Michałówek – Duch-
nów – pomoc rzeczowa dla 
Powiatu Otwockiego

25
Zagospodarowanie tere-
nu przy świetlicy wraz z jej 
wyposażeniem

 KĄCK

25 Budowa oświetlenia ul. Malow-
niczej – etap I

0 Projekt zagospodarowania te-
renu przy świetlicy

0 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Myśliwskiej

 KOPKI

0 Przebudowa drogi 
Lipowo – Kopki – Dziechciniec

Pierwsza tegoroczna sesja Rady Gminy 
Wiązowna odbyła się na wyjeździe – 
19 stycznia w Gminnym Centrum Kul-
tury i  Promocji w Czarnej, w naszej 
gminie partnerskiej na Podkarpaciu. 

Podczas pierwszego spotkania obydwa 
samorządy ustalały priorytety współpra-
cy między gminami, podsumowały tak-
że dotychczasowe wspólne działania 
i wymianę doświadczeń w realizacji za-
dań publicznych. Obydwie gminy mają 
je takie same, jednak sposoby realizacji 
w wielu przypadkach są różne. 

Nasi radni rozpatrzyli także uchwałę ws. 
gminnego program dla rodzin wielodziet-
nych „Karta Dużej Rodziny”. Od 2016 r. 
oferujemy rodzinom 3+ pakiet zniżek, 
co roku do programu dołączają też ko-
lejni przedsiębiorcy ze swoimi upustami 
i promocjami. W związku ze zmianami 
w krajowych przepisach, konieczne było 
dostosowanie naszej uchwały do obo-
wiązującego prawa. W sprawie progra-
mu można kontaktować się z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Ra-
diówku e-mail: gops@wa.home.pl, tel. 
22 780 46 59 wew. 27. Więcej o KDR pi-
szemy na str. 14. 

Na kolejnej sesji radni podjęli 17 uchwał. 
Najważniejsze to te planistyczne. Pierw-
sza z nich dotyczyła sporządzanego pla-
nu „Polna Bis” w Góraszce. Uchwałą tą 
wydzielony został obszar o powierzch-
ni około 24 hektarów oznaczony jako 
część „C”. Obszar ten przewidziany jest 
w  Studium Zagospodarowania Prze-
strzennego pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, przez co szybciej może 
zostać przyjęty. Z kolei w „części B” ist-
nieje konflikt między obowiązującym 
Studium, które wskazuje rolnicze prze-
znaczenie terenu, a inwestycyjnym cha-
rakterem tamtejszych działek. I  w tej 
części przyjęcie planu będzie wymagało 
uzgodnień i czasu. 

Następne dwie uchwały dotyczą zmniej-
szenia liczby miejsc parkingowych dla 
zabudowy usługowej i  produkcyjnej 
w obowiązujących planach „Wiązowna 
Kościelna – Gródek bis”. Kolejna dotyczy-
ła nowego planu „Projektowana I” przy 
ulicy Spokojnej w Wiązownie, który spo-
rządzony został w związku z potrzebą ak-
tualizacji szerokości dróg.  

Radni wyrazili zgodę na przekazanie po-
mocy rzeczowej i finansowej dla Powiatu 
Otwockiego na budowę dróg w Majda-
nie, Izabeli, Dziechcińcu, Woli Karczew-
skiej i  Zakręcie. W  sumie z  budżetu 
gminy przeznaczymy w tym roku ponad 
1 mln zł na wsparcie dróg powiatowych.  

Wszystkie uchwały dostępne są w Biu-
letynie Informacji Publicznej. Zaprasza-
my również na portal wiazowna.esesja.
pl, gdzie do pobrania są materiały z prac 
rady. Zachęcamy także do obejrzenia 
transmisji z sesji. Szczegółowych informa-
cji dotyczących prac Rady Gminy udzie-
la Paula Woźnica – Inspektor w Wydziale 
Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 
58 33, kom. 603 209 701, e-mail: p.woz-
nica@wiazowna.pl.  

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl  

Sesje Rady Gminy. Relacja

 Na ostatniej sesji 
podjęto 17 uchwał 
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1.III.2019 gminnego program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”; 

2.III.2019 zmiany nazwy jednostki budżetowej oraz nadania jej nowego statutu; 

3.IV.2019 zmieniającej Uchwałę Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 
2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok z późn. zm.; 

4.IV.2019 zmian w Uchwale Nr 14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 
2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2019 – 
2033, z późn. zm.; 

5.IV.2019 zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Wiązowna z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej w Wiązownie, ul. Kwiatowa; 

6.IV.2019 zmiany uchwały Nr 255/XXIX/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 listopa-
da 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego pn. „Polna Bis” zmienionej uchwałą Nr 161.XLVIII.2017 Rady 
Gminy Wiązowna z dnia 26 września 2017 r.; 

7.IV.2019 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
pn. „Wiązowna Kościelna – Gródek bis”, przyjętego uchwałą nr 107.XV.2015 z dnia 29 
września 2015 r.; 

8.IV.2019 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go pn. „Wiązowna Kościelna – Gródek bis”, przyjętego uchwałą nr 89.XXV.2016 z dnia 
31 maja 2016 r.; 

9.IV.2019 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego pn. „Projektowana I”; 

10.IV.2019 udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na modernizację 
drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów w postaci wybu-
dowanego odcinka drogi; 

11.IV.2019 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego w ramach popra-
wy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2702W; 

12.IV.2019 udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na budowę ciągu 
pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W; 

13.IV.2019 udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na budowę chodni-
ka na drodze powiatowej nr 2712W w Woli Karczewskiej; 

14.IV.2019 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geo-
dezyjnym Wiązowna Kościelna; 

15.IV.2019 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej; 

16.IV.2019 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom 
ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Wiązowna za udział w działaniach ratow-
niczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną; 

17.IV.2019 określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów nie-
zbędnych do ich potwierdzenia; 

18.IV.2019 określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do 
pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wią-
zowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbęd-
nych do ich potwierdzenia; 

19.IV.2019 zmian w Uchwale Nr 109.XXVII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 
sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Wiązowna oraz nada-
nia jej statutu.

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

0 Przebudowa ul. Jeździeckiej

0 Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy

25 Budowa świetlicy wiejskiej – 
kontynuacja zadania

 KRUSZÓWIEC

0 Dokumentacja projektowa na 
modernizację ul. Wspaniałej

 LIPOWO

0 Budowa oświetlenia 
w ul. Wierzbowej 

0 Budowa oświetlenia 
w ul. Wypoczynkowej 

 MAJDAN

25
Modernizacja drogi Majdan – 
Izabela – Michałówek – Duch-
nów – pomoc rzeczowa dla 
Powiatu Otwockiego 

0 Projektowanie ul. Zacisznej 

0 Projektowanie i budowa 
ul. Turkusowej – etap I

0 Budowa oświetlenia 
w ul. Kalinowej

0
Projektowanie oświetle-
nia ul. Kwitnącej Wiśni 
i Krajobrazowej 

50 Budowa kanalizacji w rejonie 
ul. Zagórzańskiej 

 MALCANÓW

25
Przebudowa ul. Żwiro-
wej od ul. Mazowieckiej do 
ul. Akacjowej

0 Zagospodarowanie działki 
gminnej "Laguny"

25 Budowa oświetlenia 
w ul. Granicznej 

0 Budowa oświetlenia 
w ul. Jeździeckiej 

Wykaz uchwał w sprawach:

Ciąg dalszy paska na str. 14
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Niemal pół tysiąca kilometrów no-
wych dróg  – tyle w  tym roku dro-
gowcy planują udostępnić polskim 
kierowcom. Wśród nich znajduje 
się odcinek najbardziej interesujący 
mieszkańców gminy Wiązowna, czyli 
droga ekspresowa S17 łącząca War-
szawę z Lublinem. 

Do końca roku Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad chciałaby umożli-
wić nam podróż drogą ekspresową S17 
z Warszawy do Lublina, z wyjątkiem krót-
kiego odcinka obwodnicy Kołbieli. Z na-
szych informacji wynika, że ten plan jest 
nierealny, a przejazd S17 możliwy będzie 
prawdopodobnie dopiero w drugiej po-
łowie 2020 r. Cała trasa ma być gotowa 
do końca 2020 r. Łączny koszt budowy 
S17 – pomiędzy węzłami Lubelska i Ku-
rów Zachód – to ponad 3,5 mld zł, z cze-
go dofinansowanie z UE to ok. 1,8 mld zł.

W ramach odcinka „Węzeł Zakręt” za-
kończono wycinkę drzew oraz wyburzo-
no budynki, które znalazły się w pasie 
drogowym trasy S17. Na odcinku „Wę-
zeł Lubelska” trwają prace ziemne oraz 
wykonywane są zbrojenia pod podpory 
przyszłych wiaduktów. Od strony War-
szawy widać mocno postępujące prace 

nad Południową Obwodnicą Warszawy. 
Zakończono wycinkę, trwa wytyczanie 
pasów trasy ruchu od wału Miedzeszyń-
skiego do węzła Lubelska (w kierunku 
Majdanu). Powstają podpory oraz zbro-
jenia nośne pod most i trasę. Na odcinku 
od „Węzła Wiązowna” w stronę Kołbie-
li także zakończono wycinkę drzew oraz 
częściowo wyburzono budynki, któ-
re znalazły się pasie S17. Trwają pra-
ce ziemne w ramach wytyczania pasów 

drogowych. W  kilkunastu miejscach 
wznoszone są podpory pod kładki oraz 
rozjazdy. 

Odcinek Ząbki – Zakręt 
GDDKiA na początku lutego ogłosi-
ła przetarg na opracowanie elemen-
tów koncepcji programowej dla budowy 
Wschodniej Obwodnicy Warszawy w cią-
gu drogi S17 na odcinku od węzła Ząb-
ki do węzła Zakręt. Trasa o długości ok. 
10 km będzie przebiegać przez gminy: 
Zielonka, Sulejówek, Warszawa – dziel-
nice Wesoła i Rembertów. Jego budowa 
ma rozpocząć się w IV kwartale 2024 r. 
Szacowany łączny koszt inwestycji (do-
kumentacja, wykup gruntów, budowa) 
wynosi ok. 1,2 mld zł. 

Nasza okolica od kilku miesięcy jest 
wielkim placem budowy. To na co dzień 
utrudnia nam poruszanie się po drogach. 
Jest też niebezpiecznie. Wszyscy jednak 
zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne 
są dla naszego rozwoju te trasy. Dlatego 
teraz powinniśmy uzbroić się w cierpli-
wość i zachować szczególną ostrożność. 
Jeśli w związku z budową dróg zauwa-
żą Państwo istotne niebezpieczeństwo, 
prosimy o kontakt z Zakładem Gospo-
darki Komunalnej w Wiązownie (tel. 22 
789 01 33, e-mail: biuro@zgk-wiazow-
na.pl). ZGK przekaże uwagi odpowied-
nim instytucjom, odpowiedzialnym za 
budowę dróg.  

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl 

 Przebieg  
trasy S17

S17 – wielki plac budowy
Ilu

st
ra

cj
a:

 G
D

D
Ki

A

Ilustracja: G
D

D
KiA

 | biuletyn samorządowy | luty 201912 Samorząd



 Szykują się podwyżki cen za odbiór śmieci 

Odbiór śmieci. Nowy przetarg 

Pod koniec 2018 r. unieważniliśmy prze-
targ na odbiór śmieci. Aktualne stawki 
będą obowiązywać do czerwca 2019 r. 
Już dziś wiadomo, że utrzymanie cen za 
odbiór śmieci na dotychczasowym po-
ziomie niestety nie będzie możliwe. Po-
nownie ogłosiliśmy przetarg na odbiór, 
transport i  zagospodarowanie odpa-
dów. Przetarg dotyczy również organi-
zacji i prowadzenia Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów (PSZOK). Oferty można 
składać do 19 marca 2019 r. do godz. 12 
w Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Lubel-
ska 59.  Wszystkie dane na temat prze-
targu znajdują się na BIP Wiązowna.  

Redakcja 

Otwarcie świetlicy w Pęclinie 

Co prawda jeszcze przecięcia wstęgi nie 
było, ale gminna świetlica w Pęclinie już 
działa. Odbywają się tam zajęcia, m.in. 
dla dzieci i młodzieży. Oficjalne otwarcie 
odbędzie się 2 marca (sobota) na terenie 
przy świetlicy (ul. Wierzbowa 1b). Impre-
za rozpocznie się o godz. 14.00 i plano-
wana jest do godz. 21.00. W programie 
spotkania zwiedzanie świetlicy, wspól-
ne zabawy przy ognisku z kiełbaskami, 
pieczenie ziemniaków oraz pyszna gro-
chówka. Na dzieci będzie czekał anima-
tor, który zaplanował wiele atrakcji.   

Paulina Sokół 

 Nowa świetlica w Pęclinie kosztowała 

E-usługi w gminach Karczew 
i Wiązowna 

Komunikacja online, portal inwestora, di-
gitalizacja archiwalnych zasobów kul-
turalnych gmin i  modernizacja stron 
internetowych urzędów – to m.in. zyskają 
gminy Karczew i Wiązowna dzięki realizacji 
projektu, który decyzją zarządu wojewódz-
twa mazowieckiego otrzyma ponad 1,7 mln 
zł dofinansowania z RPO WM 2014–2020. 
Projekt zakłada również wdrożenie Porta-
lu Komunikacji Online oraz modułu e-po-
wiadomień. Obecne strony internetowe 
urzędów obu gmin będą zmodernizowane. 
Zostanie wdrożony także portal inwestora, 
który będzie zintegrowany z Portalem Ko-
munikacji Online. Elektroniczne Zarządza-
nie Dokumentacją (EZD) również zostanie 
zmienione. Dzięki środkom z UE uzyskamy 
nowoczesny urząd z możliwością składania 
wniosków przez mieszkańców bez wycho-
dzenia z domu.   Redakcja 

 Karczew i Wiązowna dostaną ponad 1,7 mln zł 

Nowe lampy. Na kolejnych ulicach

Właśnie rozstrzygnęliśmy przetarg na 
oświetlenie ulic w: Wiązownie, Kącku, Mal-
canowie oraz Czarnówce. Całość zada-
nia będzie nas kosztować ponad 180 tys. 
zł. Oświetlenie będzie wykonane do końca 
2019 r. Od 2015 r. gmina oświetliła ponad 
26 km dróg – zainstalowała ponad 600 no-
wych lamp. Rozwój oświetlenia ulicznego to 
jeden z podstawowych warunków poprawy 
bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i zmo-
toryzowanych mieszkańców, a to dla samo-
rządu priorytetowa sprawa. Redakcja 

 Jaśniej, więc bezpieczniej 

Przystanek w Dziechcińcu i wiata 
w Duchnowie

Przystanek w Dziechcińcu na ul. Dwor-
skiej (przy ul.  Topolowej) jest już go-
towy. Korzystać z  niego będą dzieci 
jeżdżące autobusem szkolnym z Malca-
nowa i Glinianki. Koszt inwestycji to bli-
sko 29 tys. zł. Przystanek w Duchnowie, 
przy którym zatrzymuje się autobus 721 
w kierunku Warszawy, ma nową wiatę. 
Będzie ona zabezpieczać przed nieko-
rzystnymi warunkami atmosferycznymi 
nie tylko oczekujących na autobusy do-
rosłych, ale również dzieci dojeżdżają-
ce do okolicznych szkół podstawowych. 
Koszt nowej wiaty to prawie 5 tys. zł.  

Jan Wierzbicki 

 Wiata ochroni przed deszczem i śniegiem 

Trwają prace przy „pawilonie”

Zakończono kolejny etap budowy kanali-
zacji deszczowej, która odprowadzi wody 
z terenu dawnego pawilonu handlowego. 
Ocieplono ściany fundamentowe budyn-
ku. Wewnątrz wykonano już podpar-
cie stropów i  dachu. Trwają prace nad 
wzmocnieniem konstrukcji starego bu-
dynku. Budynek po modernizacji będzie 
przystosowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Zakończenie modernizacji 
całego obiektu planowane jest na koniec 
grudnia 2019 r. Wartość inwestycji na ten 
rok to 3,7 mln zł (realizacja 2018-2020). 

Ewelina Kowalska 

 Wizualizacja Centrum Aktywności Lokalnej

Informacje do opublikowania 
w „Powiązaniach”  

można przesyłać na adres: 
tukontakt@wiazowna.plprawie 400 tys. zł
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Masz troje lub więcej dzieci? Dzięki 
Karcie Dużej Rodziny otrzymasz zniż-
ki na różne towary i usługi, przejazdy 
kolejowe, kulturę i sport.

Kartę Dużej Rodziny może uzyskać każdy 
członek rodziny, w której rodzic (rodzice) 
mają na utrzymaniu przynajmniej troje 
dzieci. Kartę mogą dostać także rodziny 
zastępcze i rodzinne domy dziecka. Kar-
ta jest przyznawana niezależnie od do-
chodu w  rodzinie. Od stycznia 2019 r. 
KDR mogą uzyskać również rodzice, któ-
rzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co 
najmniej troje dzieci. 

Na terenie Gminy Wiązowna karta upraw-
nia do: 50 proc. zniżki/ulgi na wydanie 
drugiej karty bibliotecznej oraz usługi 
reprograficzne (ksero, wydruki) w Biblio-
tece Publicznej Gminy Wiązowna; zniżki 
10 zł miesięcznie za osobę na dwa wy-
brane rodzaje zajęć organizowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury w  Wiązow-
nie; dopłaty do 2 zł dziennie do obiadu 
w placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Wią-
zowna; ulg, rabatów, upustów oferowa-
nych przez podmioty, które przystąpią 
do programu na podstawie umowy za-
wartej z Gminą Wiązowna. Miejsca, które 
oferują zniżki, są oznaczone specjalnym 

znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej 
Rodziny”. 

Ponadto gmina oferuje zniżkę w wyso-
kości 0,77 zł od każdego metra dostar-
czonej wody przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Wiązownie w gospodar-
stwach domowych, w których zamieszku-
ją dzieci do ukończenia 18 lat lub dzieci, 
które się uczą lub studiują w wieku do 
25 lat. 

Na stronie GOPS w Radiówku www.gops-
-wiazowna.pl znajduje się również lista 
firm działających na terenie gminy, któ-
re oferują zniżki w ramach KDR. Oprócz 
tego karta upoważnia do rabatów na te-
renie całego kraju. Karta jest także do-
stępna w  formie mobilnej aplikacji na 
telefon, która działa na tych samych za-
sadach, co ta tradycyjna.  

Kartę można wyrobić w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Radiówku (e-ma-
il: gops@wa.home.pl, tel. /fax 22 780 46 
59, 610 45 53). Wystarczy tylko pobrać, 
wypełnić i dostarczyć do ośrodka formu-
larz, który znajduje się na stronie inter-
netowej GOPS w  zakładce Karta Dużej 
Rodziny. 

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25 Akademia talentów w SP 
Malcanów 

0 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Magnolii

0 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Letniej

 MICHAŁÓWEK

25 Przebudowa ul. Tajemniczej 

0 Budowa oświetlenia w drodze 
powiatowej 

0 Projektowanie oświetlenia 
w drodze gminnej 

 OSIEDLE PARKOWE 

0
Montaż monitoringu na ścież-
ce z Osiedla Parkowego do 
ul. Kościelnej

 PĘCLIN: 

0 Zagospodarowanie terenu przy 
ul. Krótkiej 

 PORĘBY

0 Budowa świetlicy wiejskiej 

 RADIÓWEK

0 Budowa boiska 
wielofunkcyjnego 

0 Rozbudowa oświetlenia na te-
renie osiedla

 RUDKA

0 Projektowanie ul. Czeremcho-
wej oraz ul. Akacji

 RZAKTA

25 Modernizacja ul.Wiejskiej 

25 Modernizacja ul. Dobrzynieckiej 

0 Budowa oświetlenia drogi 
gminnej 270839W

0 Budowa świetlicy wiejskiej 

Karta Dużej Rodziny.  
Zmiany w programie

 Gminna Karta Dużej Rodziny
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1% niby kropla w  morzu potrzeb, 
a może zdziałać wiele. Każdy może 
przekazać niewielką część swojego 
podatku na pomoc osobom potrzebu-
jącym lub na rzecz wybranej organi-
zacji pożytku publicznego. Pieniądze 
mogą wesprzeć walkę z chorobą, po-
móc ratować bezdomne zwierzaki 
albo posłużyć na zakup sprzętu do 
ratowania ludzkiego życia.  

Przekazanie 1% jest bardzo proste. Wy-
starczy w  rocznym zeznaniu podatko-
wym wpisać numer KRS organizacji lub 
konkretnej osoby, którą chce się wes-
przeć. W tym roku szczególnie zachęca-
my do pomocy małej Hani GIEPARDZIE 
z Czarnówki, która była bohaterką akcji 
„Świąteczna Radość Pomagania”. 

Dziewczynka ma prawie dwa lata. Choruje 
na rdzeniowy zanik mięśni typu 1. To po-
ważna, zagrażająca życiu choroba. Hania, 
zamiast rozwijać się jak typowy dwulatek – 
traci możliwość ruchu, połykania, a nawet 
oddychania. Chorzy na tę chorobę wyma-
gają 24-godzinnej opieki. Aby pomóc Hani 
wystarczy wpisać numer KRS: 0000270809, 
z dopiskiem: „GIEPARDA 7976”.  

W poprzednich latach pomagaliśmy 
w  ten sposób innym dzieciom. Wciąż 
można to zrobić: Mały Ryś – Wojownik: 
Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ra-
miennego KRS: 0000142952 z dopiskiem 
„NAWROCKI Ryszard”, 

Waleczny Teoś: Fundacja Dzieciom „Zdą-
żyć z pomocą” KRS: 0000037904 z dopi-
skiem „28184 GÓRSKI Teodor”, 

Na terenie naszej gminy działają również 
organizacje lub są dzieci, którym można 
przekazać część swojego podatku: 
•  Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie „Je-
steśmy!”, Duchnów, KRS: 0000228443; 

•  Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
KRS 0000037904 z dopiskiem „34282 
KUŚMIEREK Pola darowizna na pomoc 
i ochronę zdrowia”; 

•  Stowarzyszenie „Krokus – Wiązowna”, 
Radiówek, KRS: 0000299965; 

•  Stowarzyszenie Rodziców Dzieci 
z  Porażeniem Mózgowym, Żanęcin, 
KRS: 0000322904; 

•  Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia 
i  Rozwoju Progres, Duchnów, KRS: 
0000341963; 

•  Stowarzyszenie Ruch Aktywności 
Społeczno-Gospodarczej „Wola”, Wola 
Ducka, KRS: 0000167120; 

•  Fundacja AVALON (opiekuje się 
autystycznym Marcinem z Pęclina) KRS: 
0000270809 z dopiskiem „Rejer 5184”. 

Można wesprzeć też działające na tere-
nie Gminy Wiązowna Ochotnicze Straże 
Pożarne. W zeznaniu podatkowym nale-
ży podać numer KRS: 0000116212, dopi-
sując nazwę konkretnej jednostki, adres 
oraz kod pocztowy: 
•  OSP Wiązowna (ul. Kościelna 41, 05-

462 Wiązowna); 
•  OSP Glinianka (ul. Napoleońska 48, 05-

408 Glinianka); 
•  OSP Malcanów (ul. Mazowiecka 22, Mal-

canów, 05-462 Wiązowna).  
Redakcja 

tukontakt@wiazowna.pl 

 Hania GIEPARDA 
walczy z SMA1 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

0 Modernizacja boiska LUKS 
Rzakta 

 STEFANÓWKA

0 Projektowanie oświetlenia 
w ul. Pliszki i Złotej 

0 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Kruczej

0 Budowa sieci kanalizacyjnej 
w ul. Kruczej

 WIĄZOWNA GMINNA

25 Budowa ul. Polnej i Brzozowej 

0 Budowa ul. Ogrodowej 

25 Rozbudowa przepompowni 
przy Gminnym Paku Centrum 

 WIĄZOWNA KOŚCIELNA

0 Projektowanie ul. Sportowej

0 Projektowanie ul. Sadowej 

25 Modernizacja ul. Konwalii 

0 Renowacja boiska szkolnego 

0 Projektowanie kanalizacji 
w ul. Sarniej i Płachta 

0 Projektowanie kanalizacji 
w ul. Jagodowej 

25 Budowa oświetlenia na Osiedlu 
Kwiatowym

25 Budowa oświetlenia 
w ul. Konwalii 

0 Projektowanie oświetlenia 
ul. Klonowej 

0 Budowa oświetlenia 
w ul. Ogrodowej 

Ciąg dalszy paska na str. 17

Przekaż 1 %. 
Wspomóż 
lokalne 
organizacje

Karta Dużej Rodziny.  
Zmiany w programie
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„WzMOCnij swoje otoczenie” to 
nowy, ogólnopolski konkurs dobro-
sąsiedzki, organizowany przez Pol-
skie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 
Bierze w nim udział Gmina Wiązow-
na. PSE wesprze finansowo pomysły 
na realizację projektów społecznych. 
Najciekawsze zgłoszenia mają szansę 
na grant w wysokości do 20 tys. zł.  

Idea konkursu „WzMOCnij swoje oto-
czenie” jest zbliżona do sprawdzo-
nego rozwiązania, jakim jest budżet 
partycypacyjny, dzięki któremu miesz-
kańcy mogą aktywnie zmieniać swoją 
okolicę. Konkurs ma na celu wyłonie-
nie najlepszych projektów związanych 
z  rozwojem lokalnej infrastruktury 
społecznej czy aktywizacją życia spo-
łecznego i  kulturalnego oraz pomoc 
w ich wdrożeniu. 

Każdy projekt może ubiegać się o do-
finansowanie w wysokości do 20 tys. 
zł. Grant będzie można przeznaczyć 
na pokrycie kosztów realizacji projek-
tów, które będą wywierały pozytywny 

wpływ na społeczność lokalną w  ra-
mach jednej z kategorii konkursowych: 
rozwój przestrzeni publicznej, oświata, 
środowisko, aktywizacja życia społecz-
nego i kulturalnego, zdrowie i opieka 
medyczna, mała infrastruktura oraz 
inne inicjatywy. 

Nabór wniosków rozpoczyna się 18 lu-
tego 2018 r. i potrwa do 8 kwietnia br. 
Szczegółowe informacje są dostępne na 
stronie internetowej www.wzmocnijo-
toczenie.pl. 

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl 

W zeszłym roku urodziło się u nas 135 
dzieci. Ale nie tylko dlatego jest nas 
w Gminie Wiązowna coraz więcej. Ak-
tualna liczba osób zameldowanych na 
pobyt stały wynosi u nas 12 155 (stan 
na dzień 31.12.2018 r.).  

W ciągu roku liczba mieszkańców na-
szej gminy wzrosła o 177. Uwzględnia 
ona: 322 osoby, które do nas przybyły 
i  zameldowały się na stałe, 135 nowo 
narodzonych dzieci oraz 181 osób, które 
się wymeldowały i 99 osób, które zmarły. 

Na tę liczbę wpłynęły znacząco wymel-
dowania mieszkańców z  powodu wy-
właszczenia nieruchomości pod budowę 
dróg ekspresowych. Przyrost naturalny, 
czyli liczba stanowiąca różnicę między uro-
dzeniami a zgonami, wyniósł 36. Najwięk-
szy wzrost liczby mieszkańców wystąpił 
w miejscowościach: Duchnów (37), Pęclin 

(20), Stefanówka (16), Boryszew (15), Mal-
canów (14), Wiązowna (14). W kilku innych 
liczba ta zmalała, najbardziej w Emowie 
(-16) i w Radiówku (-16). 

Pamiętajmy, że od liczby mieszkańców 
w  danym sołectwie zależy wysokość 

funduszu sołeckiego, którym mieszkań-
cy dysponują w ramach obowiązującego 
prawa, dlatego zachęcamy tych z Państwa 
którzy zamieszkują naszą gminę, aby się 
w niej meldowali.   

Agnieszka Kijowska 
a.kijowska@wiazowna.pl

Jest nas coraz 
więcej

W ciągu roku 
przybyło nam 177  
mieszkańców

20 tys. zł na projekt w gminie Wiązowna

Zdjęcie: G
rafika PSE
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Co 20 sekund na świecie umiera dziec-
ko z powodu choroby, na którą moż-
na się zaszczepić. Dzięki temu, że się 
szczepimy, udało się zdusić wiele cho-
rób zakaźnych, a  występowanie in-
nych ograniczyć do minimum. A jeśli 
już choroba nas dopadnie, jej przebieg 
jest łagodny, bez groźnych powikłań.  

Szczepionka to preparat biologiczny, któ-
ry imituje naturalną infekcję i  prowa-
dzi do rozwoju odporności organizmu. 
Szczepienia to najskuteczniejsza meto-
da zapobiegania chorobom – nie tylko 
zakaźnym – i ich powikłaniom. Niektórzy 
uważają, że skoro dana choroba już nie 
występuje, to nie ma sensu dalej na nią 
uodparniać. Nic bardziej mylnego. Dana 
choroba zniknęła nie od tak, ale właśnie 
dlatego, że się na nią szczepimy.  

Szczepionki są bezpieczne, choć nie są po-
zbawione ryzyka wystąpienia niepożąda-
nych odczynów poszczepiennych (NOP), 
np. wysokiej gorączki, wysypki czy proble-
mów z oddychaniem. Ryzyko NOP można 
zminimalizować dzięki kwalifikacyjne-
mu badaniu lekarskiemu przed szczepie-
niem. Musi zostać ono wykonane bardzo 
dokładnie. Jeśli istnieją jakiekolwiek prze-
ciwskazania, należy szczepienie odłożyć. 

Oprócz obowiązkowych szczepień, wyni-
kających ze specjalnego kalendarza, są 
również takie, z których można dodatko-
wo skorzystać. Tak jest w przypadku pre-
paratów uodparniających na rotawirusa, 
grypę, pneumokoki, menigokoki, ospę 

wietrzną i odkleszczowe zapalenie mó-
zgu. Rotawirus wywołuje ostre biegunki, 
którym często towarzyszą wymioty i wy-
soka gorączka. Szczepienie chroni przed 
infekcją, która jest szczególnie niebez-
pieczna u dziecka. Pneumokoki wywołują 
zapalenie płuc i ucha środkowego, zapa-
lenie zatok, zapalenie opon mózgowo-r-
dzeniowych, wsierdzia i stawów, a nawet 
zagrażającą życiu sepsę. Szczepienie 
uodparnia dziecko oraz podnosi ogólną 
odporność jego organizmu. Meningoko-
ki są odpowiedzialne za bakteryjne zapa-
lenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz 
sepsę. Szczepienie można podać w każ-
dym wieku, szczególnie zalecane jest 
dzieciom oraz nastolatkom. Odkleszczo-
we zapalenie mózgu wywołują zainfeko-
wane kleszcze. Warto zaszczepić dziecko, 
szczególnie na naszym terenie.  

Grypa to poważna choroba, która może do-
prowadzić do powikłań i problemów z ukła-
dem oddechowym, krwionośnym czy też 
nerwowym. Szczepienie łagodzi przebieg 
choroby. Od lat Stowarzyszenie „Bądźmy 
Razem” prowadzi akcję szczepień dla se-
niorów. Zorganizowane akcje szczepień 
prowadzone były w  ośrodkach zdrowia 
w Wiązownie i w Gliniance. Od 2016 r. na 
sfinansowanie tych szczepień Gmina Wią-
zowna przeznaczyła już ponad 30 tys. zł. 
W sumie z akcji skorzystało ponad 300 osób. 
W tym roku również na przełomie września 
i października planujemy taką akcję.   

Redakcja  
tukontakt@wiazowna.pl 

Źródło: szczepienia.pzh.gov.pl  

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

0 Projektowanie oświetlenia 
ul. Turystycznej 

0 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Niezapominajki

0 Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w dz. nr 196/23

50 Budowa kanalizacji 
w ul. Kwiatowej 

50 Budowa wodociągu w działce 
196/16

 WOLA DUCKA

0 Projektowanie ul. Sportowej 
i Działkowej

0 Projektowanie oświetlenia 
ul. Teofilów 

0 Projektowanie oświetlenia 
ul. Sadowej

25 Projektowanie oświetlenia 
ul. Trakt Lubelski 

 WOLA KARCZEWSKA

25
Budowa chodnika w ul. Doliny 
Świdra – pomoc rzeczowa dla 
Powiatu Otwockiego

25 Zagospodarowanie terenu przy 
ul. Doliny Świdra 

 ZAKRĘT

0
Poprawa bezpieczeństwa na 
ul. Szkolonej – pomoc rzeczowa 
dla Powiatu Otwockiego 

25 Zagospodarowanie "Zakąciku"

0 Zagospodarowanie terenu 
gminnego działki 397/3

 ŻANĘCIN

0 Projektowanie ul. Akacji oraz 
ul. Czeremchowej

25 Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy

Szczepienia dodatkowe. 
Dlaczego warto

 W grupie ryzyka są 
dzieci i seniorzy 

Ciąg dalszy paska na str. 21
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Garnki za 3 tys. zł, pościel za 
1,5 tys. zł i  abonament me-
dyczny za 6 tys. zł – nieuczciwi 
sprzedawcy wzięli na celownik 
seniorów. Jak się przed nimi 
ustrzec? Oto sześć rad, które 
w tym pomogą.  

Nieuczciwi sprzedawcy nie przebie-
rają w środkach. Kuszą promocja-
mi, mamią darmowymi badaniami 
lub obiecują „niesamowite gra-
tisy”. Często nagabują seniorów 
w domach i namawiają do zmia-
ny operatora telefonicznego lub 
energetycznego. Niestety, zawiera-
ne umowy mają bardzo niekorzyst-
ne warunki i  są droższe od tych 
dotychczasowych.  

Jak się ustrzec przed takimi 
praktykami? 

1. Zanim kupimy jakikolwiek 
przedmiot, sprawdźmy wszel-

kiego rodzaju dane podawane przez 
sprzedawców na jego temat. Poszu-
kajmy informacji w internecie. Jeśli 

mamy z tym problem, to poprośmy 
o to kogoś z rodziny lub znajome-
go bardziej obeznanego z nowymi 
technologiami.  

2. Nie ma nic za darmo. Jeśli ktoś 
oferuje darmowy prezent, to 

najpewniej wiąże się on z dodatko-
wymi zakupami. A te mogą być bar-
dzo kosztowne.  

3. Od umowy kupna, szczegól-
nie tej zawartej w domu lub na 

pokazie, można odstąpić w ciągu 14 
dni. Tak mówi prawo. Sformułowania 
typu: „Nie może pan/pani odstąpić 
od umowy” są z nim niezgodne. To-
war należy odesłać na własny koszt 
za zwrotnym potwierdzeniem odbio-
ru. Osobno należy wysłać oświad-
czenie o  odstąpieniu od umowy. 
Formularz odstąpienia od umowy 
znajduje się na stronie: www.prawa-
konsumenta.uokik.gov.pl.  

4. Jeśli w czasie rozmowy ktoś 
namawia nas, abyśmy przy-

szli za kilka dni, bo akurat „nie ma 

pani, która się tym zajmuje”, to po-
winno zapalić się nam czerwone 
światło. Po 14 dniach od przyjęcia 
towaru tracimy prawo do zwrotu.  

5. „Tylko dziś mamy tak promo-
cyjne ceny” – to jedno z naj-

częściej powtarzanych zdań, które 
można usłyszeć przez telefon lub na 
pokazie. Nie ulegajmy chwili. Jeśli 
coś jest dziś, to będzie i jutro. Prze-
analizujmy decyzję. Porozmawiajmy 
z rodziną. I dopiero wtedy kupujmy.

6. Jeśli już coś kupiliśmy i nie 
wiemy, co robić, można zwró-

cić się o pomoc do Federacji Kon-
sumentów lub do Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Pora-
dzić można się przez telefon (801 
440 220, opłata zgodna z cennikiem 
operatora) w godz. 08:00-18:00 od 
poniedziałku do piątku lub e-mailo-
wo pod adresem porady@dlakonsu-
mentow.pl.  

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl 

Seniorze, nie daj się naciągnąć

 3 tys. zł za garnki to 
zbyt wygórowana cena
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Seniorzy z  Dziennego Domu 
„Senior+” chętnie biorą udział 
w  różnego rodzaju zajęciach. 
Tym razem postanowili podzie-
lić się swoją wiedzą i doświad-
czeniem z  młodymi ludźmi 
i wspólnie z  nimi upichcić coś 
smacznego. 

Seniorzy z Dziennego Domu „Se-
nior+” zgłosili się do projektu „Tre-
ningi Kulinarne  – wspólnie dla 
innych”. W czasie spotkań, które od-
bywały się w okresie ferii zimowych, 

razem z wolontariuszami z Centrum 
Wolontariatu wspólnie przygotowy-
wali potrawy tradycyjne i regional-
ne, m.in. gołąbki, barszcz ukraiński 
czy sójki glinieckie.  

Treningi miały charter międzypoko-
leniowy, służyły wspólnej integracji, 
poznawaniu się i uczeniu się o sobie 
nawzajem. Seniorzy dzielili się umie-
jętnościami kulinarnymi, a wolontariu-
sze podsuwali „nowoczesne przepisy”. 
Uczestnicy stworzyli również rankingi 
najsmaczniejszych potraw.

Treningi finansowane są ze środ-
ków PROW 2014-2020 i potrwają 
do końca marca. Z uwagi na bardzo 
duże zainteresowanie  – zarówno 
młodzieży, jak i seniorów – podob-
ne akcje planujemy realizować cy-
klicznie, będą tylko zmieniać swoją 
formę oraz tematykę.  

Krystyna Motyka 
dyrektor@seniorplus-wiazowna.pl 

„Bądźmy Razem”. 
Nowe władze

Treningi kulinarne. Seniorzy gotują
 Wspólne gotowanie sprawiło wszystkim wielką satysfakcję

Seniorzy ze Stowarzyszeniem zwiedzili 
najciekawsze zakątki Polski

Stowarzyszenie Seniorów ,,Bądźmy Ra-
zem” ma nowe władze. Prezesem został 
ponownie Waldemar MONIAK. W czasie 
Walnego Zebrania Delegatów, które od-
było się 18 stycznia, podsumowano pra-
cę zarządu, komisji rewizyjnej i  całego 
stowarzyszenia.  

Seniorzy wysoko ocenili 4-letnią działal-
ność organizacji. Podkreślali, jak wiele sto-
warzyszenie zrobiło, przede wszystkim 
zintegrowało gminne środowisko senioral-
ne, obejmując swoją działalnością osoby 
z 27 miejscowości w wieku od 60 do 88 lat.  

Każdy w ramach działalności stowarzysze-
nia znalazł coś dla siebie. Były prelekcje, 
spotkania okolicznościowe, Gminne Dni Se-
niora, spartakiady czy wyjazdy do teatru. 
Niektórzy spełnili marzenia z dzieciństwa – 
udali się na pierwszy wyjazd w życiu nad 
morze czy do teatru. Dzięki przynależności 

do stowarzyszenia seniorzy 
zwiedzili najciekawsze za-
kątki Polski. Wzbogacili rów-
nież swoją wiedzę, stali się 
bardziej aktywni społecznie 
oraz  – przede wszystkim  – 
poczuli się ważni i potrzebni.  

Seniorzy dziękują wójtowi Ja-
nuszowi BUDNEMU i Radzie 
Gminy Wiązowna za wspar-
cie finansowe, pracownikom 

urzędu za pomoc, a wszyst-
kim dyrektorom jednostek 
organizacyjnych gminy za 
współpracę i  organizowa-
nie dla nich różnych imprez. 
Szczególne podziękowania 
kierują do byłych władz sto-
warzyszenia za zaangażo-
wanie i  wzorową realizację 
zaplanowanych działań.  


Wanda Witkowska 
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Pracownicze Plany Kapitałowe to do-
browolny i dodatkowy program oszczę-
dzania na emeryturę. Może z  niego 
skorzystać ponad 11 mln Polaków. Wa-
runek? Muszą być zatrudnieni. Pienią-
dze w PPK będą prywatną własnością 
oszczędzającego, a środki będzie moż-
na zacząć odkładać już od drugiej po-
łowy 2019 r. 

Pracownicze Plany Kapitałowe są pro-
gramem, który automatycznie obejmie 
wszystkich pracowników w wieku od 18 
do 54 lat, za których pracodawca odpro-
wadza składki emerytalno-rentowe (pod 
PPK nie będą natomiast podlegały oso-
by samozatrudnione, służby munduro-
we oraz rolnicy). Osoby między 55 a 69. 
rokiem życia będą mogły uczestniczyć 
w PPK dopiero po złożeniu stosownego 
oświadczenia woli.  

Pracodawca będzie musiał dokonać wy-
boru instytucji finansowej, z którą zawrze 

umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK. 
Powinien to zrobić w porozumieniu z za-
kładową organizacją związkową, a  jeśli 
takiej nie ma – z reprezentacją pracow-
ników wyłonioną w tym celu. Plany obej-
mą pracowników, którzy w danej firmie 
posiadają staż pracy dłuższy niż trzy 
miesiące.  

Wprowadzenie PPK będzie uzależnione 
od liczby zatrudnionych w firmie osób, 
jednak taki obowiązek ciąży na każdym 
pracodawcy, który zatrudnia przynaj-
mniej jednego pracownika. Do 1 lipca 
2019 r. obowiązku muszą dopełnić firmy, 
gdzie pracuje powyżej 250 osób, do 1 
stycznia 2020 r. – od 50 do 249 osób, do 
1 lipca 2020 r. – od 20 do 49 osób, zaś do 
1 stycznia 2021 r. – poniżej 20 osób. Każ-
dy pracodawca powinien zawrzeć umo-
wę o prowadzenie PPK w terminie do 10. 
dnia miesiąca następującego po upływie 
trzech miesięcy od dnia, w którym usta-
wa zacznie go obowiązywać.  

Należy pamiętać, że w przypadku nie-
wywiązania się firmy z tego obowiązku 
grożą pokaźne kary. Pracodawca, który 
nie dopełni obowiązku zawarcia umowy 
o  PPK w  ustalonym terminie, podlega 
karze grzywny w wysokości do 1,5 proc. 
całego funduszu wynagrodzeń. Podobna 
kara jest przewidziana za nakłanianie do 
rezygnacji z oszczędzania w PPK. 

Karze grzywny w wysokości od 1 tys. zł 
do 1 mln zł podlega pracodawca, który 
nie zawrze umowy o prowadzenie PPK, 
nie będzie dokonywać wpłat na PPK, nie 
będzie prowadził stosownej dokumenta-
cji lub będzie podawał nieprawdziwe dane 
w sprawie PPK. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie: https://pracownicze-
planykapitalowe.org.pl/.  

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl 

PPK. Oszczędzamy na emeryturę

 Pieniądze z PPK będą 
naszą własnością 
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Chcesz wymienić piec na nowy, ocie-
plić dom lub zamontować baterie 
słoneczne? Możesz liczyć na dofi-
nansowanie. Ruszył ponowny nabór 
wniosków w  programie „Czyste 
powietrze”.

„Czyste Powietrze” to program, którego 
zadaniem jest zmniejszenie lub uniknięcie 
powstawania zanieczyszczeń wprowadza-
nych do atmosfery przez domy jednoro-
dzinne. W ramach programu można np. 
wymienić stare piece i kotły na nowe.

Kto może składać wnioski i ile można zy-
skać? Wniosek o dofinansowanie mogą 
złożyć właściciele lub współwłaścicie-
le domu jednorodzinnego lub wydzielo-
nego w nim mieszkania z wyodrębnioną 
księgą wieczystą, a  także osoby, któ-
re uzyskały zgodę na rozpoczęcie budo-
wy domu jednorodzinnego, a budynek 
nie został jeszcze przekazany lub zgło-
szony do użytkowania. W zależności od 
miesięcznego dochodu na osobę w go-
spodarstwie domowym beneficjen-
ci programu otrzymają dofinansowanie 
na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów 
kwalifikowanych inwestycji. Maksymal-
ne koszty kwalifikowane, od których jest 
liczona wysokość dotacji, to 53 tys. zł, 

a minimalne 7 tys. zł. Pieniądze można 
otrzymać w formie dofinansowania lub 
pożyczki. Tę drugą trzeba spłacić w cią-
gu 15 lat. Okres realizacji przedsięwzię-
cia to maksymalnie 24 miesiące od daty 
zawarcia umowy, lecz nie później niż do 
30.06.2029 r. 

Wraz z  wypełnionym wnioskiem nale-
ży przedłożyć dokumenty potwierdzają-
ce wysokość dochodu. Dodatkowo należy 
załączyć: dokumenty potwierdzające pra-
wo własności budynku oraz audyt ener-
getyczny budynku, jeśli został wykonany. 
W ramach programu można uzyskać do-
finansowanie na: wymianę starych źró-
deł ciepła (pieców i  kotłów na paliwa 
stałe) oraz zakup i montaż nowych, speł-
niających wymagania programu; docie-
plenie budynku; wymianę okien i drzwi; 
instalację odnawialnych źródeł energii 
(kolektorów słonecznych i instalacji foto-
woltaicznej). Wnioski będą przyjmowane 
i  rozpatrywane przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie (ul. Ogrodowa 5/7, 
tel. 22 504 41 00). Zachęcamy do składa-
nia wniosków i dbanie o siebie, swoich bli-
skich i środowisko!  

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl 

„Czyste powietrze 2019”. 
Ruszył nabór wniosków

 Stary piec 
zamienisz na nowy

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

 ZADANIA OGÓLNOGMINNE

50 Budowa i modernizacja pero-
nów i wiat przystankowych

50

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

0

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

25

Centrum Aktywności Lokalnej: 
zadanie 1 – Termomoderniza-
cja i rozbudowa oraz zadanie 
2 – Zagospodarowanie prze-
strzeni przy GCK

50 Budowa targowiska – kontynu-
acja zadania

25 E-Archiwum- dostęp do infor-
macji publicznej 

0
Systemowa modernizacja 
obiektów gminnych w formu-
le PPP (Wiązowna, Glinianka, 
Wola Ducka) 

25 Ja w internecie – szkolenia 
komputerowe dla mieszkańców

25 E-usługi dla e-kultury w Gmi-
nach Karczew i Wiązowna 

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
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 Kompostem 
„dokarmimy” 

domowe rośliny

Kompostownik w domu.  
To możliwe
Jest nazywany czarnym złotem ogrod-
ników. Jeśli wydaje nam się, że może 
powstać tylko w ogrodzie, to się gru-
bo mylimy. Kompost można tworzyć 
również w domu czy mieszkaniu. Oto 
kilka zasad, które przydadzą się każ-
demu, kto chce podjąć wyzwanie, by 
pojawił się nawóz organiczny.   

Po pierwsze: musimy znaleźć w  domu 
lub mieszkaniu odpowiednie miejsce na 
kompostownik (ten kupujemy w sklepie 
ogrodniczym). Kiedy jest ciepło – nie ma 
problemu, wystawiamy pojemnik na bal-
kon. W zimie przenosimy go do domu 
albo do piwnicy.

Co może trafić do kompostownika? Na 
pewno pozostałości po surowych warzy-
wach i owocach, liście i pocięte drobno 
gałązki roślin oraz fusy z kawy i herba-
ty – nawet te w torebkach. Świetnie do 
kompostowania nadają się skorupki od 
jajek oraz niewielkie ilości papieru, ale 
niezadrukowanego. Jeśli mamy w domu 
gryzonia, to możemy dorzucić zużytą 
ściółkę, wióry bądź trociny. Co jakiś czas 
należy dosypać też trochę ziemi ogrodo-
wej. Do kompostownika nie wrzucamy za 
to przetworzonych resztek jedzenia, ani 
też kości oraz mięsa i nabiału.   

Przed dodaniem czegokolwiek do kom-
postownika należy wcześniej materiał 
ten rozdrobnić. Odpadków nie wrzucamy 

na samą górę, ale wkładamy ciut głębiej. 
Zasada ta dotyczy szczególnie resztek po 
owocach, które uwielbiają muszki owo-
cówki. Unikamy nadmiernej wilgoci. 
Dorzucany materiał organiczny przesu-
szamy albo mieszamy z innym – suchym.  

Prawidłowo kompostowane resztki pach-
ną wilgotną ziemią. Nieprzyjemny zapach 
oznacza, że coś w środku zamiast rozkła-
dać się – gnije. Kompost należy co jakiś 
czas dotlenić, mieszając go. Dzięki domo-
wemu kompostowaniu zmniejsza się ilość 
domowych śmieci – to raz. A dwa – uzy-
skamy w ten sposób wspaniały nawóz do 
roślin doniczkowych lub ogrodowych.    

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl 
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Sterylizacja i  kastracja kotów oraz 
psów, wbrew obiegowej opinii, pozy-
tywnie wpływa zarówno na ich zdro-
wie fizyczne, jak i  psychiczne. Jest 
jeszcze jeden plus tego typu zabie-
gów – zapobiegają one niechcianym 
miotom, a co za tym idzie przyczynia-
ją się do zmniejszenia liczby bezdom-
nych zwierząt. 

Zabiegi sterylizacji i kastracji przynoszą 
sporo korzyści samym zwierzętom, nie 
tylko zdrowotnych, m.in. zmniejszają po-
ziom agresji, zapobiegają nowotworom 
czy ciążom urojonym. Niestety, nadal 

jest grono osób, które sterylizację traktu-
ją jak krzywdę wyrządzaną zwierzętom. 
Równocześnie wielu z nich nie widzi nic 
złego w topieniu czy porzucaniu w  la-
sach dopiero co urodzonych maluchów.

Dzięki sterylizacji nie tylko zyskuje-
my pewność, że nie przyczynimy się do 
wzrostu liczby bezdomnych zwierząt, ale 
również będziemy mieli pewność, że zro-
biliśmy bardzo wiele, aby zapewnić swoje-
mu podopiecznemu spokojne i zdrowsze 
życie. Jeśli mamy wątpliwości, zawsze 
możemy porozmawiać z weterynarzem. 
Od ponad dwóch lat prowadzimy program 

sterylizacji, kastracji i czipowania zwierząt 
domowych. Zabiegi te są w 100 proc. fi-
nansowane przez gminę. Z tego programu 
mogą skorzystać psy i koty, których wła-
ściciele mieszkają na terenie gminy. Nale-
ży złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie 
Gminy Wiązowna, a po weryfikacji umó-
wić się ze zwierzęciem do weterynarza 
(Poli – Vet, Wiązowna, ul. Boryszewska 2, 
tel. 22 789 01 23). Więcej informacji moż-
na uzyskać w Wydziale Środowiska i Nie-
ruchomości Urzędu Gminy Wiązowna tel. 
22 512 58 26.  

Joanna Kociszewska 
j.kociszewska@wiazowna.pl 

Szukają kochającego domu
DŻINKS to boski włochacz. Wesoły 
i pełen energii. Ma trzy, może czte-
ry lata. Jest wykastrowany. Z innymi 
psami dogaduje się bez problemów, 
ale polecamy 
wspólny spa-
cer przed przy-
stąpieniem do 
procedury prze-
dadopcy jne j . 
Szuka aktywne-
go domu.

Sterylizacja zwierząt. 
W gminie zabieg za darmo

 Sterylizacja może 
uchronić zwierzę przed 
nowotworami 

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

DOLAR to jesz-
cze dzieciak. 
Nie ma nawet 
roku. Jest bar-
dzo grzecznym 
psiakiem. Wtu-
la się w  czło-
wieka i rozdaje 
buziaki. Pięk-
nie chodzi na 
smyczy. Dogaduje się z innymi psa-
mi. Jest niewielki i naprawdę uro-
czy. Wzór łagodności i  oddania. 
Jest wykastrowany, zaszczepiony 
i zaczipowany.

GIZMO to młodziutki, niespełna roczny, bar-
dzo energiczny psiak. Jest malutki – waży 
nie więcej niż 10 kg. Ma bardzo duży poten-
cjał – mądrze poprowadzony będzie dumą 
domu i  cudnym 
przyjacielem. Po-
trzebuje dużo ru-
chu i uwagi. Nie 
jest agresyw-
ny. Wykastrowa-
ny, zaszczepiony, 
zaczipowany. 
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 Zmodernizowane szkoły zapewnią 
dzieciom doskonałe warunki 

Ruszyła elektroniczna rekrutacja do 
przedszkoli i  oddziałów przedszkol-
nych w  szkołach podstawowych na 
terenie gminy Wiązowna. Nabór do 
klas I szkół podstawowych rozpocz-
nie się 1 marca.  

Dzięki kompleksowej modernizacji gmin-
nych szkół oraz oddaniu do użytku no-
wego przedszkola w Woli Duckiej w roku 
szkolnym 2019/2020 wszystkie dzieci 
będą mogły uczyć się w prawdziwie kom-
fortowych warunkach, na jedną zmianę. 
Rekrutacja do przedszkoli i szkół prowa-
dzona będzie w systemie elektronicznym. 
Wystarczy wejść na stronę www.tuwia-
zowna.pl do zakładki „Edukacja, Kultu-
ra” i  po lewej stronie z menu wybrać: 
„Elektroniczny nabór do przedszkoli” (od 
25 lutego) lub „Elektroniczny nabór do 
szkół podstawowych” (od 1 marca). Tu 

Rekrutacja 
do przedszkoli 
i szkół.  
Terminy  
i zasady

zarejestrujemy dziecko oraz pobierzemy 
wnioski do wypełnienia. Po uzupełnieniu 
dokumentów należy złożyć je najpóźniej 
do 12 marca w przedszkolu lub szkole, 
gdzie znajdują się oddziały przedszkol-
ne, a w przypadku klas I – do 15 mar-
ca w wybranej szkole podstawowej. Jeśli 
ktoś nie ma dostępu do internetu, może 
skorzystać np. z komputerów, które są 
w bibliotece w Wiązownie, Duchnowie 
oraz w Gliniance. 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane 
są pod uwagę kryteria ustawowe oraz 
dodatkowe. W przypadku tych drugich 
punkty zostaną przyznane za to: że ro-
dzice/opiekunowie prawni rozliczają po-
datek dochodowy od osób fizycznych 
w  Urzędzie Skarbowym w  Otwocku, 
zgodnie z  miejscem zamieszkania; że 
rodzice zgłoszą do placówki oświatowej 
dwoje lub więcej dzieci; że zadeklaru-
je się pobyt dziecka w placówce powy-
żej podstawy programowej; że oboje 
rodzice/opiekunowie prawni pracują, 
wykonują pracę na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, uczą się w trybie dzien-
nym, prowadzą gospodarstwo rolne lub 

działalność gospodarczą; że dziecko wy-
chowuje się w rodzinie objętej nadzorem 
kuratorskim lub wsparciem asystenta 
rodziny. 

W przypadku przedszkoli oraz oddzia-
łów przedszkolnych komisje rekrutacyjne 
przedstawią listy dzieci zakwalifikowa-
nych i niezakwalifikowanych do 18 mar-
ca, a jeśli chodzi o klasy I – do 22 marca. 
Następnie rodzice będą musieli ostatecz-
nie potwierdzić na piśmie, że ich dziec-
ko będzie uczęszczać do wybranej przez 
nich placówki oświatowej. Jeżeli placów-
ka nadal dysponuje wolnymi miejscami, 
przeprowadzone zostanie uzupełniające 
postępowanie rekrutacyjne (przedszko-
la 1–5 kwietnia, klasy I  4–10 kwietnia), 
a wyniki poznamy 15 i 16 kwietnia.

Więcej informacji na temat rekrutacji do 
przedszkoli i szkół udziela Centrum Usług 
Wspólnych Gminy Wiązowna (dawna 
Oświata Gminna), ul. Napoleońska 53A 
w  Gliniance, tel. 22 180 00 27 lub 28, 
e-mail: edukacja@wiazowna.pl.  

Urszula Kozłowska 
u.kozlowska@wiazowna.pl 

Szkoły i przedszkola 
czekają na małych 

mieszkańców 
Wiązowny
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 Zajęcia poprowadzili sami uczniowie 

„Dzień niemiecki” w szkole 
w Gliniance 

Już po raz drugi w Szkole Podstawowej 
w Gliniance odbył się „Dzień niemiecki”. 
Uczniowie klas starszych przygotowywali 
prezentacje, konkursy, ciekawostki i infor-
macje dotyczące kultury, obyczajowości, 
filmu, muzyki oraz sławnych ludzi z obsza-
ru krajów niemieckojęzycznych. Uczniowie 
klas młodszych, podzieleni na grupy, przez 
cztery godziny uczestniczyli w zajęciach 
prowadzonych przez starszych kolegów. 
Na wspólnej lekcji dla wszystkich grup od-
był się test ze zdobytej wcześniej wiedzy. 
Najlepsi otrzymali nagrody. Zajęcia prze-
prowadzili uczniowie klasy VIIa: Gabriela 
DOMAN, Sandra PADUCH, Alicja JURECZ-
KO, Maria SANTOREK, Igor GNIADEK, Piotr 
SZOSTAK i Tymon WRÓBLEWSKI. Opiekę 
merytoryczną sprawowali nauczyciele ję-
zyka niemieckiego – Agnieszka i Daniel 
KACZYŃSCY. Uczniowie VIIa 

Jasełka dla seniorów w Pęclinie  

Gminne Przedszkole „Pod Stumilowym La-
sem” w Pęclinie wraz z seniorami wspól-
nie świętowało Dni Babci i Dziadka. Na 
przedstawienie przygotowane przez 
najmłodszych zaproszono seniorów z: 
Dziennego Domu „Senior+” w Woli Kar-
czewskiej, ze Stowarzyszenia „Bądźmy 
Razem” oraz z Domu Opieki „Iwona”. Po 
jasełkach dzieci wręczyły gościom wła-
snoręcznie przygotowane prezenty.  

Anna Milewska 

 Seniorzy długo oklaskiwali dzieci z Pęclina 

Bal karnawałowy w Gliniance 

W sali gimnastycznej w szkole w Glinian-
ce odbyła się zabawa karnawałowa pod 
hasłem: „Czas na bal!”. Pięknie przebrani 
uczniowie w bajkowej scenerii byli wręcz 
nie do poznania. Za muzykę odpowiedzial-
ny był Borys PIOTROWSKI. Wychowaw-
czynie prowadziły zabawy ruchowe oraz 
taneczne. Nie zabrakło również konkur-
sów. Po dwugodzinnej zabawie wszyscy 
opuszczali parkiet w dobrych nastrojach, 
a przy wyjściu czekała na każdego słodka 
niespodzianka. Redakcja

 Zdjęcie z balu to wspaniała pamiątka 

„Jak powstaje książka”.  
Zajęcia w Wiązownie 

W bibliotece w Wiązownie dzieci miały 
okazję uczestniczyć w  warsztatach pt. 
„Jak powstaje książka”, które poprowa-
dziła autorka i wydawca książek Joan-
na TYLUŚ-MALAK. Dzieci poznały różne 
rodzaje książek, m.in. dla osób z  nie-
pełnosprawnością wzroku. Miały okazję 
zapoznać się również z  procesem po-
wstawania publikacji od momentu po-
jawienia się pomysłu, poprzez spisanie 
go, zilustrowanie, obróbkę cyfrową po 
produkt finalny. Dużą atrakcją była moż-
liwość pracy na prasie drukarskiej oraz 
pisanie na maszynie. Podczas spotkania 
każdy uczestnik – wykorzystując różne 
techniki, a przede wszystkim wyobraź-
nię – stworzył swoją pierwszą mini pu-
blikację. Na zakończenie spotkania każdy 
otrzymał w prezencie pierwszą książkę 
napisaną i wydaną przez Joannę TYLUŚ-
-MALAK.  Marzena Kopka 

 Praca wre przy pasie drukarskiej

Po przestawieniu dzieci wręczyły prezenty 

Dzień Babci i Dziadka w Gliniance

„Bo na świecie nie znajdziecie takich ba-
jek i  zagadek, jakie wnukom opowiada 
moja babcia i mój dziadek!” – zaśpiewały 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gliniance 
z klas 0a, 0b, 1a oraz 1b, które wraz z wy-
chowawczyniami przygotowały występy 
dla swoich babć i dziadków. Uczniowie 
śpiewem przywitali przybyłych, a ci od-
wzajemnili to gromkimi brawami. Następ-
nie przyszła kolej na przedstawienia oraz 
prezenty przygotowane specjalnie na tę 
miłą okazję.   Marzena Baran 

„Zabawy z językiem polskim” 
w bibliotece 

Jak brzmi najstarsze polskie zdanie i ile li-
ter ma nasz alfabet oraz najkrótsze sło-
wo? Odpowiedzi na te i  inne pytania 
poznały dzieci podczas zajęć w Bibliote-
ce w  Wiązownie pod hasłem „Zabawy 
z  językiem polskim”. Dzieci zgadywały 
poprawne formy wyrazów: pomarańcza, 
wziąłem czy sweter. Nie miały żadnego 
problemu z odpowiedzią na pytanie „Ja-
kie jest znaczenie słów, które niedawno 
trafiły do słownika?”. Chodziło o wyrazy: 
ściema, lajkować, fejs. Na zakończenie 
wysłuchały wierszy: „Kto ty jesteś? Po-
lak mały” W. BEŁZY, „W obronie polskiej 
mowy” A. PASZKIEWICZA oraz „Abecadło” 
J. TUWIMA.  Marzena Kopka 

 W bibliotece dzieci zgłębiały tajniki języka 
polskiego

Informacje do opublikowania 
w „Powiązaniach”  

można przesyłać na adres: 
tukontakt@wiazowna.pl
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Ruch to zdrowie.  
Wybierz coś dla siebie
O kondycję fizyczną można i  warto 
dbać w każdym wieku. Jednak warto 
wiedzieć, jakie formy ruchu są właści-
we dla dziecka, dla młodego człowie-
ka i dla 50-latka, a jakie dla seniora. 
Inaczej – zamiast pomóc – można zro-
bić sobie krzywdę. A o to na pewno 
nam nie chodzi.

Najlepszą i  najprostszą formą ruchu 
odpowiednią dla każdego wieku jest... 
spacer. Regularne piesze wędrówki 
zmniejszają ryzyko chorób serca, chronią 
mózg przed starczym otępieniem i słab-
nącą pamięcią, obniżają także – aż o 60 
procent – prawdopodobieństwo wystą-
pienia cukrzycy typu 2. Spacerować moż-
na wszędzie, o każdej porze roku, dnia 
lub nocy.

Każdy może korzystać z  siłowni ple-
nerowych. Ćwiczenia wykonywane na 

świeżym powietrzu doskonale wpływają 
na poprawę krążenia krwi, koordynacji 
ruchowej oraz kondycji fizycznej. Na te-
renie Gminy Wiązowna działa ich już 18, 
są w Wiązownie, Boryszewie, Majdanie, 
Malcanowie, Radiówku czy Gliniance. Ko-
lejne są w planach, np. w Woli Karczew-
skiej przy ośrodku „Senior+”, w Pęclinie 
oraz przy świetlicy w Izabeli. 

Co i dla kogo? 
W przypadku dzieci do 6 roku życia nale-
ży sport łączyć z zabawą. Po skończeniu 
6 lat wybieramy te formy ruchu, które 
poprawiają koordynację i  nie przecią-
żają, np. taniec czy pływanie. Dopiero 
po 13. roku można zdecydować się na 
trening wytrzymałościowy, na przykład 
lekkoatletykę.  

30-latek powinien wykonywać ćwiczenia, 
które angażują zarówno górne i dolne 

partie mięśni. Może to być joga, jazda 
na rowerze, bieganie czy taniec. 40-latek 
zaczyna borykać się z problemami z prze-
mianą materii, a co za tym idzie – poja-
wia się „oponka” u pań i „mięsień piwny” 
u panów. Teraz istotne są regularne ćwi-
czenia siłowe.   

W przypadku 50-latków można zapisać 
się na łagodny aerobik (TBC, BS), pilates 
(połączenie jogi i baletu), jogę, thai chi 
czy zumbę. W tym wieku poleca się też 
zajęcia na basenie i  łagodny trening na 
siłowni. Po 60. warto dołączyć do grupy 
zajęciowej lub ćwiczyć pod okiem trene-
ra. Każdą formę ruchu należy konsultować 
z lekarzem. Zaszkodzić nie powinny spa-
cery, nordic walking, basen, pilates, tai chi 
czy łagodna joga.  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Spacerować można 
o każdej porze roku
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 UKS Orły z Zakrętu zdobyły osiem medali 

Liga Grapplingowa.  
Mamy pierwsze medale 

Dziecięca Liga Grapplingowa wystarto-
wała już po raz czwarty. Pierwszy turniej 
ligowy odbył się 12 stycznia w Wielgie 
w  województwie kujawsko-pomorskim. 
Wśród kilkunastu klubów biorących udział 
w zawodach nie mogło zabraknąć drużyny 
z Zakrętu. Reprezentacja UKS Orły Zakręt 
zdobyła osiem medali: cztery złote (Jakub 
KĘPKA, Antoni ROGOWSKI, Małgorzata 
SALAMON i Aron SAWA) trzy srebrne (Kor-
nel DĘBKOWSKI, Artur POŁANECKI i Maja 
SALAMON) i  jeden brązowy (Aleks RAK). 
W klasyfikacji klubowej do podium zabra-
kło niewiele – zajęliśmy czwarte miejsce.  

Elżbieta Rogowska

Pod żaglami do Dalmacji 

Trwają przygotowania do kolejnego rej-
su Szkolnej Sekcji Żeglarskiej z Glinianki. 
Załoga jest już skompletowana, jacht – 
Dufour 460 Grand Large „Erco” – wyczar-
terowany. Późną wiosną sekcja wyruszy, 
by przeżyć kolejną przygodę. Cel to wodo-
spady Krka. Członkowie sekcji, załatwiając 
kolejne sprawy, wspominają poprzedni, 
jesienny rejs, który odbył się na przeło-
mie września i  października ubiegłego 
roku. Był to siódmy już uczniowski rejs 
morski pod egidą Szkolnej Sekcji Żeglar-
skiej, a pierwszy rejs po Adriatyku. Wcze-
śniej członkowie grupy pływali po Morzu 
Bałtyckim. Przygotowania do tego rejsu 
trwały kilka miesięcy. Sekcja wyczarte-
rowała jacht Elan 43.4 Impression. Tygo-
dniowy rejs odbył się po malowniczych 
wodach Dalmacji.  Daniel Kaczyński 

 Sekcja żeglarska z Glinianki w akcji 

Trzy medale na mistrzostwach powiatu

Duży sukces młodych tenisistów ze Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterskich Lotników 
Polskich w Wiązownie. Zdobyli trzy meda-
le na Mistrzostwach Powiatu Otwockiego. 
Złoty medal i przepustkę na turniej mię-
dzypowiatowy uzyskali chłopcy z klas 7-8 
i gimnazjum: Paweł LESZCZYŃSKI, Bartek 
KUBLIK, Sebastian KOSTRZYŃSKI i Dawid 
BARAN. W finale gładko i bez straty seta 
ograli zawodników ze Szkoły Podstawo-
wej Nr 12 z Otwocka. W tej samej kate-
gorii srebrny medal zdobyły dziewczęta: 
Wiktoria BAJER i Julia SMOLAK. Srebrny 
medal uzyskali również chłopcy w  ka-
tegorii klasy 4-6: Piotr WASOWSKI, Igor 
TWARDOWSKI, Adrian RAK i  Kamil KU-
BLIK.  Tomasz Grzybowski 

 Waleczni tenisiści ze szkoły w Wiązownie 

Długi weekend GKTS Wiązowna 

To był najdłuższy wyjazd na mecz ligowy 
nie tylko w tym sezonie, ale i w całej histo-
rii pierwszoligowego GKTS-u Wiązowna. 
Zawodnicy najpierw rozegrali mecz w Ko-
strzynie nad Odrą, a potem w Gorzowie 
Wielkopolskim. W trzy dni łącznie zrobili 
ponad 1150 km. Mecz z Kostrzynem miał 
tylko jednego faworyta i  była nim dru-
żyna gospodarzy, która pewnie wygrała 
z Wiązowną 9:1. Drugi mecz, rozegrany 
w Gorzowie, był już bardziej wyrównany, 
a drużyna z Wiązowny była bardzo bli-
ska zdobycia punktu. Decydujące okaza-
ły się deble, gdzie oba pojedynki drużyna 
znad Mieni przegrała minimalnie 3:2. Cały 
mecz zakończył się wygraną drużyny go-
spodarzy 6:4. Oba te mecze były cennym 
doświadczeniem przed najważniejszymi 
rozgrywkami, które jeszcze przed druży-
ną z Wiązowny.  GKTS Wiązowna 

 GKTS w trzy dni przejechał ponad 1150 km 

Konkurs Grantowy  
„Równać Szanse 2019” 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosi-
ła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ra-
mach Programu „Równać Szanse 2019” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
W konkursie można uzyskać dotację do 
40 tys. zł na działania trwające 15 mie-
sięcy, realizowane pomiędzy 1 lipca 2019 
r. a 30 listopada 2020 r. Termin nadsyła-
nia wniosków w pierwszym etapie mija 
14 marca 2019 r. o godz. 12.00. Wyniki 
pierwszego etapu zostaną opublikowa-
ne na stronie internetowej programu 25 
marca 2019 r. Więcej informacji na stronie 
www.rownacszanse.pl, gdzie można skła-
dać elektroniczne wnioski za pomocą Pa-
nelu Wnioskodawcy.  Redakcja 

 Można zdobyć grant w wysokości 40 tys. zł 

Grand Prix Wiązowny w tenisie 
stołowym 

W Szkole Podstawowej w  Wiązow-
nie w niedzielę 20 stycznia odbyły się 
rozgrywki w ramach I Grand Prix Wią-
zowny w Tenisie Stołowym 2019. Oto 
wyniki w poszczególnych kategoriach: 
Dzieci 2007 i młodsze – I miejsce za-
jął Igor TWARDOWSKI, Dzieci 2004  – 
2006 – zwyciężył Paweł LESZCZYŃSKI, 
Młodzież – złoty medal dla Adama PLĄ-
SKA, Amatorzy – I miejsce zajął Adam 
KĘPA, Open – zwyciężył Mateusz STA-
WIKOWSKI.   Kamil Sitek 

 Tenis stołowy to pasja mieszkańców 
Wiązowny

Jeśli jesteś zainteresowany 
współpracą lub dystrybucją 
czasopisma, napisz do nas:
tukontakt@wiazowna.pl
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Jarosław Molenda  
„Podróżniczki. Dziewczyny, które 
nie znały granic. Najsłynniejsze 
polskie podróżniczki od 
Świętosławy do Elżbiety 
Dzikowskiej” 

Bohaterkami tej książki są Polki – 
podróżniczki, które miały odwagę 
wyruszyć w nieznane i przekraczać 
granice: geograficzne, społeczne, 
a także swoje własne. Autor przed-
stawia czternaście wybitnych ko-
biecych osobowości, począwszy od 

Świętosławy, pierwszej 
polskiej księżniczki, która 
na arenę dziejową wdar-
ła się przebojem, aż po 
Elżbietę DZIKOWSKĄ.  

Książka dostępna w bi-
bliotece w Wiązownie 

Stanisław Leszczyński  
„Uwikłanie: wspomnienia z Podola 
1939-1945” 

Autor, opowiadając o rodzinnej wsi, 
leżącej na „końcu Kresów” Germa-
kówce, wprowadza nas w nieist-
niejący już świat wielokulturowej, 
wielonarodowościowej, przed-
wojennej Polski, przypomina nie-
istniejące krajobrazy, kreśli obraz 
sąsiadów: Ukraińców i Żydów. Nie-
podległa Polska kończy się w Ger-
makówce wraz 
z wkroczeniem 
Armii Czerwo-
nej we wrześniu 
1939 r.  

Książka dostęp-
na w filii w Gli-
niance

Joanna Kuciel-Frydryszak  
„Służące do wszystkiego” 

Książka opisuje losy panien najniż-
szego szczebla służby domowej. 
Te „białe niewolnice” pracowały 
od świtu do nocy, bez wytchnienia 
i bez prawa do wypoczynku. Jednak 
służba u panów mogła stać się dla 
nich szansą na lepsze życie. To rów-
nież książka o podziale klasowym, 
o dominacji le-
piej urodzonych 
nad biedakami. 
Przejmująca, 
gorzka, czasem 
też zabawna 
lektura. 

Książka do-
stępna w filii 
w Duchnowie 

Umocnienia 
Brückenkopf 
Warschau. 
Historyczna 
publikacja
Na terenie naszej gminy znajduje 
się wiele schronów, które wchodzą 
w  skład umocnień tzw. Przedmo-
ścia Warszawy. Ich historia jeszcze 
do niedawna była mało znana. Te-
matykę tę przybliża nowa publikacja 
„Brückenkopf Warschau 1944. Odci-
nek południowy: Karczew, Otwock, 
Celestynów, Wiązowna”, która uka-
zała się przy wsparciu finansowym 
naszej gminy.  

Dzięki zaangażowaniu 
pasjonatów i  history-
ków powstał „Szlak Pozy-
cji Przedmoście Warszawa 
1915-1944”. We współ-
pracy ze Stowarzyszeniem 
Pro Fortalicium gmina po-
stawiła już tablice informa-
cyjne w Góraszce, Emowie, 

Zagórzu oraz w  Wiązownie. Pojęcie 
Brückenkopf Warschau (tzw. Przed-
moście Warszawy) przede wszystkim 
jest znane historykom wojskowości. 
Aby przybliżyć historię tych umocnień 
Norbert BACZYK, Grzegorz JASIŃSKI 

oraz Hubert TRZE-
PAŁKA przygoto-
wali publikację 
pt. „Brückenkopf 
Warschau 1944. 
Odcinek połu-
dniowy: Karczew, 
Otwock, Celesty-
nów, Wiązowna”. 
Szczególną uwagę 
zwrócono w  niej 
na rolę Wiązowny.  

Na spotkanie z autorami książki, które 
odbyło się w Bibliotece w Wiązownie, 
przybyli mieszkańcy gminy i powiatu 
otwockiego. Panowie ciekawie i przy-
stępnie przekazali informacje o wyda-
rzeniach na Przedmościu Warszawy. 
Zaprezentowali również unikalne zdję-
cia lotnicze, które zbierają od wielu 
lat oraz kolekcję miejscowych zabyt-
ków militarnych, którymi opiekuje się 
Stowarzyszenie Pro Fortalicium. Pu-
blikacja dostępna jest w wiązowskiej 
bibliotece, jej filiach w  Duchnowie 
i Gliniance oraz we wszystkich gmin-
nych szkołach. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Biblioteka poleca

 Nowa publikacja odkrywa 
fragment z historii naszej gminy

Prelekcja wzbudziła ogromne 
zainteresowanie
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Dzieci odbyły literacką podróż na mroźną Arktykę 

Literacko-plastyczne spotkanie 
w Gliniance 

W drugim dniu ferii dzieci z  Glinianki 
uczestniczyły w warsztatach literacko-pla-
styczne w miejscowej bibliotece. Całe spo-
tkanie przygotowano na podstawie znanej 
na całym świecie serii książek „Magiczny 
Domek na drzewie” autorstwa Mary Pope 
OSBORNE. Dzięki Ani i Jackowi – bohaterom 
opowieści  – uczestnicy spotkania odbyli 
daleką podróż prosto na mroźną Arktykę. 
Dzieci, aby odtworzyć arktyczny klimat, wy-
konały „papierową burzą śnieżną”. Poznały 
również żyjące tam zwierzęta oraz stworzy-
ły prace plastyczne, których bohaterami byli 
mieszkańcy Arktyki. Mimo mroźnych opo-
wieści atmosfera podczas spotkania była 
bardzo gorąca.  Marzena Kopka 

156. rocznica wybuchu Powstania 
Styczniowego 

Uczciliśmy pamięć poległych Polaków 
podczas obchodów 156. rocznicy wybu-
chu Powstania Styczniowego. Wieczornica 
22 stycznia rozpoczęła się od wspólne-
go przemarszu z Klubu „Mlądz” do mogi-
ły powstańców w Emowie nad Świdrem. 
Zgromadzeni wspólnie odśpiewali hymn 
narodowy, po którym odczytano Mani-
fest Tymczasowego Rządu Narodowego 
z 1863 r. Zanim licznie zgromadzone de-
legacje złożyły kwiaty i  zapaliły znicze, 
pamięć poległych uczcili rekonstrukto-
rzy historyczni oraz Bractwo Strzelców 
Kurkowych „Lechity” oddając salwę ho-
norową. Po części oficjalnej zgromadze-
ni jeszcze długo rozmawiali przy ognisku 
przygotowanym przez strażaków z OSP 
Wiązowna.  Damian Krawczyk 

Mali odkrywcy w bibliotece 
w Wiązownie 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej z Malcano-
wa wyruszyły 1 lutego w podróż do świata 
wyobraźni i zabaw z eksperymentami. Pod-
czas warsztatów pogłębiły wiedzę z dziedzi-
ny fizyki i chemii. Na spotkaniu dowiedziały 
się i zobaczyły, czym jest np. ciekły azot. Po-
znały tajemnicę kurczenia i rozszerzania się 
powietrza. Skosztowały także zamrożonych 
w ciekłym azocie pianek. W drugiej części 
spotkania zapoznały się z księgozbiorem oraz 
dowiedziały się, skąd się biorą książki w bi-
bliotece i na jakich zasadach można je wypo-
życzać. Spotkanie zakończyło się wspólnym 
czytaniem publikacji „Nie było telefonów?” 
Jana WRÓBLA. Lektura wywołała niemałe 
zaskoczenie wśród słuchaczy, co utwierdzi-
ło wszystkich w przekonaniu, że warto czy-
tać książki!  Marzena Kopka 

 Zabawy z ciekłym azotem w Wiązownie 

Falafelowe warsztaty w Izabeli  

Entuzjaści kuchni zdrowej i orientalnej spo-
tkali się w świetlicy w Izabeli na warsztatach 
kulinarnych, prowadzonych przez podróżni-
ków Weronikę i Krzysztofa (Instagram: „przy-
palone”, „takiplan”, FB: takiplan). Uczestnicy 
nauczyli się, jak zrobić idealny falafel. Naj-
pierw mielili ciecierzycę, dokładali aroma-
tyczne przyprawy i inne tajemnicze składniki, 
a potem mieszali, ugniatali i formowali okrą-
głe przysmaki. Krzysztof je wytrwale smażył. 
Okazuje się, że nie ma dwóch takich samych 
falafeli – za każdym razem wychodzą inaczej. 
W Izabeli każdy z zespołów, choć według tej 
samej receptury, przygotował inne w sma-
ku falafele, ale równie wyborne. Weronika 
i  Krzysztof wręczyli nagrody uczestnikom 
warsztatów – specjalne urządzenie do for-
mowania falafeli.   Danuta Podgórska 

 Nie ma dwóch takich samych falafeli 

„Mała książka – wielki człowiek” 

Kampania „Mała książka – wielki człowiek” 
przypomina o  korzyściach wynikających 
z czytania już od pierwszych miesięcy ży-
cia dziecka. W tym roku Biblioteka Publicz-
na w Wiązownie zaprasza wszystkie dzieci 
urodzone w 2016 r. Każdy trzylatek, który 
przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezen-
cie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę 
„Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego 
Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, 
zakończoną wypożyczeniem minimum jednej 
książki z księgozbioru dziecięcego, mały 
czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu 
dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze 
zainteresowania.   Marzena Kopka 

Wyprawki czytelnicze można odebrać 
w bibliotece

Zabawy literackie w Duchnowie 

Kto zjadł zatrute jabłko? Do ilu bajek pasu-
je kaczka? Który ze Smerfów nosi lusterko? 
Dzieci, które przybyły na zajęcia do biblioteki 
w Duchnowie, miały twardy orzech do zgry-
zienia. Uczestnicy zagadek literackich – tylko 
dotykając – odgadywali przedmioty ukryte 
w worku, potem szukali bajek i legend, do 
których można je było dopasować. Następ-
nie należało odnaleźć konkretne książki na 
półkach bibliotecznych. Najstarsi szuka-
li wyrazów, ukrytych w kartach książek za 
pomocą szyfru, układających się w  cyta-
ty. Uczestnicy odgadywali również pomył-
ki ukryte w czytanym tekście. Były też gry 
słowne oraz zagadki na logiczne myślenie, 
spostrzegawczość i wyobraźnię. Na koniec 
wszyscy narysowali swoje zagadki.  

Marzena Kopka 

 Dzieci szukały zagadek ukrytych 
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 Odczytano Manifest Tymczasowego Rządu 
Narodowego  w książkach
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Marzec
1.03 godz. 18.00 

Bezpłatne warsztaty „Twórcze spotkania 
początkiem pasji” 
Świetlica w Woli Duckiej 

2.03 godz. 14.00 
Otwarcie świetlicy w Pęclinie 
Pęclin, ul. Wierzbowa 1b 

3.03 godz. 9.30 
Dzień Pamięci Bohaterów Powstania 
Styczniowego 
•  9.30  spotkanie przy kapliczce w Porę-

bach i przemarsz do Glinianki,
 •  13:30 – 14:30 spotkanie na „Lagunie” 

w Malcanowie, 
 •  14:45 – 15:45 spotkanie z rekonstrukto-

rami w Pęclinie, 
 •  17:00 – 17:15 złożenie kwiatów na mogi-

le w Wiązownie 

9.03 godz. 18.00 
Koncert „Kobieta w teatrze życia” 
GOK w Wiązownie 

15.03. 
Turniej szachowy o puchar św. Floriana 
Szkoła Podstawowa w Gliniance 

26.03 godz. 16.15 
Sesja Rady Gminy Wiązowna 
Transmisja online: wiazowna.esesja.pl 
Urząd Gminy Wiązowna

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Z okazji Dnia Kobiet życzę Paniom: Radnym 
i Sołtyskom, Mieszkankom i Czytelniczkom 
„Powiązań”, aby były szanowane, kochane, 
rozumiane i podziwiane. By Panie rozpieszczano, 
ale i zawsze traktowano poważnie. By były 
ważne dla innych nie tylko od święta. Aby na co 
dzień obsypywane były kwiatami, ale i słowami 
wdzięczności, za cały trud i poświęcenie. Aby Dzień 
Kobiet nie trwał tylko jeden, ale 365 dni w roku.

Szanowne Panie!

Janusz Budny 
Wójt Gminy Wiązowna
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Już po raz trzeci w  czasie zimowej 
przerwy szkolnej zorganizowaliśmy 
akcję „Ferie blisko domu”. Z licznych 
atrakcji i ciekawych form spędzania 
wolnego czasu  – zaproponowanych 
przez szkoły, ośrodek kultury i biblio-
tekę – skorzystało ponad 200 dzieci 
z naszej gminy.   

Ferie organizowane są w gminnych bu-
dynkach po zebraniu się grupy dzieci. 
W pierwszym tygodniu akcji w zajęciach, 
które odbywały się w szkołach, wzięło 
udział ok. 130 dzieci. Atrakcji było co nie-
miara: wyjazdy na basen, do kina, zaję-
cia biblioteczne czy warsztaty muzyczne 
oraz fotograficzne. Podopieczni szko-
ły w Gliniance uczestniczyli np. w spo-
tkaniu literacko-plastycznym, którego 
scenariusz został oparty o serię książek 
„Magiczny domek na drzewie”, a na spe-
cjalnych zajęciach samodzielnie wykonali 
mydełka i świece.   

Dzieci spędzające ferie w szkole w Za-
kręcie wybrały się na wycieczkę do par-
ku trampolin Hangar 646 w Warszawie, 
a te ze szkoły w Malcanowie pogłębiły 
swoją wiedzę z fizyki i chemii na warsz-
tatach „Mali odkrywcy”. Uczestnicy ak-
cji ze szkoły w Wiązownie na zajęciach 
w bibliotece dowiedzieli się, jak powstaje 
książka i z czego robi się papier.  

Drugi tydzień ferii ponad 50 dzieci spę-
dziło wolny czas pod opieką pracow-
ników kultury. Zajęcia odbywały się 
w dwóch filiach  – w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Wiązownie oraz w Domu 
Kultury w Woli Karczewskiej. Pierwszy 
dzień wypoczynku upłynął w  klimacie 
artystyczno  – kreatywnym, a  drugi  – 
pod hasłem „zostań młodym literatem”. 
W środę uczestnicy akcji obejrzeli w kinie 
najnowszy film z przygodami Asteriksa 
i Obeliksa oraz spędzili czas w sali za-
baw „Fikołki” w Międzylesiu. W czwartek 

na warsztatach weterynaryjnych dzieci 
poznały skunksa Zygmunta. Ostatniego 
dnia podopieczni szaleli w kuchni. Na-
uczyli się, jak przygotować pizzę.   

Podczas ferii odbyły się także pilotażowe 
warsztaty w nowej świetlicy w Pęclinie. Na 
zajęciach bawiło się ponad 30 osób. Boga-
tą ofertę dla młodych mieszkańców gminy 
przygotowały również biblioteka w Wiązow-
nie oraz jej filie w Gliniance i Duchnowie. 
Dzieci uczestniczyły w zajęciach z udziela-
nia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 
w spotkaniach muzycznych oraz na warsz-
tatach pod hasłem „Zabawa z  językiem 
polskim”, a w Duchnowie – zgadywanki li-
terackie. Na zakończenie akcji „Ferie blisko 
domu”, w sobotę 9 lutego w Duchnowie, od-
był się Bajkowy Bal Karnawałowy połączony 
z zajęciami, podczas których mali uczestnicy 
robili eksperymenty z ciekłym azotem.  

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

„Ferie blisko domu”.  
Dwa tygodnie pełne atrakcji

„Ferie blisko domu” 
cieszą się coraz większą 

popularnością 
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„Ferie blisko domu” 
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