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Czas Wielkiej Nocy to nadzieja na lepsze jutro. 
To oczekiwanie tego, co nowe, dobre i piękne. 
Tej nadziei i lepszego jutra życzymy Państwu 
z całego serca. Niech wiosna przyniesie do 
Państwa domów dobrą energię. Rodzinnych Świąt! 

Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna – Renata Falińska 
Wójt Gminy Wiązowna – Janusz Budny
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22 Praca na Gminnym Targowisku „Mój Rynek” idzie 
pełną parą. Już w wakacje na targu swoje produk-
ty będą mogli sprzedawać lokalni dostawcy. Nabór 
chętnych rusza 15 kwietnia. Więcej na ten temat 
piszemy na str. 22.

Opłata retencyjna to obowiązek właścicieli działek 
o powierzchni powyżej 3,5 tys. m2, którzy zabudo-
wali znacząca część tej nieruchomości. Na str. 25 
opisujemy zasady, według których jest ona nalicza-
na. Warto się z nimi zapoznać!

25

Największy półmaraton w historii gminy – czyli jak 
wolontariusze, przedsiębiorcy i samorząd organizują 
imprezę, którą zna coraz więcej biegaczy. O 39. Pół-
maratonie Wiązowskim przeczytacie Państwo w spe-
cjalnej wkładce. Zapraszamy na str. 17.
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Mamy nowych sołtysów 
i zarządy osiedli
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Zdecydowaliśmy o tym, kto będzie reprezentował nasze sołectwa i osiedla. 
W 30 głosowaniach wybraliśmy 26 sołtysów i rad sołeckich oraz cztery zarządy 
osiedli. W  12 sołectwach nastąpiła zmiana na stanowisku włodarza wsi, 
w pozostałych doszło do reelekcji. Teraz czas ruszyć do pracy. Wspierajmy 
naszych przedstawicieli i pomagajmy im, bo tylko razem możemy więcej!
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Przez cały marzec mieszkańcy naszej 
gminy uczestniczyli w  wyborach so-
łeckich i  osiedlowych. Na 9779 osób 
uprawnionych swoje głosy oddało 1187. 
Wybrano 26 sołtysów i rad sołeckich oraz 
cztery zarządy osiedli. Wybory w  Woli 
Karczewskiej musieliśmy powtórzyć. Soł-
tys, który został wybrany, jeszcze tego 
samego dnia zrezygnował z powierzonej 
mu funkcji.

Funkcja sołtysa nie należy do najłatwiej-
szych. Jest on pierwszym ogniwem na 

drodze do urzędu gminy. To do niego 
przychodzą mieszkańcy sołectwa, aby 
załatwić, wyjaśnić lub wylać swoje żale. 
Jego zadaniem jest przekazać do urzędu 
i samorządu wszelkiego rodzaju informa-
cje na temat problemów i bolączek wsi. 
Sołtys, który odpowiedzialnie sprawuje 
swoją funkcję, jest najlepszym partne-
rem w rozmowach z wójtem czy radny-
mi. Reprezentując mieszkańców wsi, jego 
obowiązkiem jest zabiegać o ich intere-
sy. Z drugiej zaś strony, będąc w ścisłej 
współpracy z samorządem gminnym, ma 

wszystkie kompetencje i wiedzę, żeby od-
powiedzialnie informować mieszkańców 
o realnych możliwościach samorządu. 

Pamiętajmy, że sołtys czy zarząd osiedla 
pracują społecznie i nie dostają pensji za 
to, co robią na rzecz swojego sołectwa 
lub osiedla. Wspierajmy ich i pomagaj-
my, bo tylko razem, gdy się sołectwo lub 
osiedle zjednoczy, jest w stanie osiągnąć 
wspólny cel.  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Na 9779 uprawnionych 
swoje glosy oddało 
1187 mieszkańców

MIEJSCOWOŚĆ ZARZĄD OSIEDLA PRZEWODNICZĄCY

Emów Anna Gut, Tomasz Mielnicki, Leszek Orłowski, Justyna 
Sadkowska, Anna Sikora

Tomasz Mielnicki

Osiedle Parkowe Barbara Adamczyk, Sławomir Bogusz, Tomasz Kaliniak, Barbara 
Krawczyk, Mariola Kublik, Piotr Tołoczko, Bożena Zientara

Sławomir Bogusz

Osiedle Radiówek Anna Czubarowicz, Zbigniew Giruć, Magdalena Łukomska, 
Wanda Witkowska, Konrad Żuławnik

Magdalena Łukomska

Rudka Ewa Parol, Jerzy Romański, Ryszard Urbanik, Maria Waloch Maria Waloch
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

 BOLESŁAWÓW

25 Dokumentacja projektowa na 
modernizację ul. Bażantów

 BORYSZEW

25 Poprawa bezpieczeństwa na 
drodze 270820 W

50
Zakup przydomowych prze-
pompowni ścieków dz. nr 
451/3

50 Zakup przydomowych prze-
pompowni ścieków dz. nr 50/2

 CZARNÓWKA

75 Budowa oświetlenia ul. Kaliny

25 Projektowanie oświetlenia 
ul. Lawendowej 

 DUCHNÓW

25 Projektowanie oświetlenia 
ul. Wspólnej 

25 Projektowanie oświetlenia 
ul. Dłuskiej 

75 Budowa kanalizacji sanitarnej 

25 Budowa Duchnowskiego Domu 
Kultury

25
Zagospodarowanie tere-
nu przy świetlicy wraz z jej 
wyposażeniem

 DZIECHCINIEC

50
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

25 Modernizacja ul. Sosnowej 

MIEJSCOWOŚĆ SOŁTYS RADA SOŁECKA

Bolesławów Waldemar 
Moniak

Elżbieta Jaworska, Danuta Kubajek,  
Paweł Lechnik

Boryszew Anna Halladin Paweł Czajkowski, Agnieszka Sieradzan, Ewa Wilk

Czarnówka Marcin Kloch
Anna Bąk, Arkadiusz Gieparda, Izabela 
Karbowska, Piotr Lisowski, Elżbieta Szubryt, 
Ryszard Wrześniewski, Diana Żółtańska

Duchnów Hanna 
Kowalczyk

Agnieszka Łuniewska, Daniel Mikołajczyk, 
Dominika Pogorzelska, Anna Rutkowska- 
-Gajewska, Michał Zemło

Dziechciniec Anna Lech
Renata Gorzkowska, Aleksandra Grzelak, Adrian 
Gumowski, Mirosław Gumowski, Marcin Kopecki, 
Radosław Lewandowski, Małgorzata Rybka

Glinianka I Paweł 
Zawadka

Anna Brewczyńska, Justyna Nowak, Marta 
Przybylska, Robert Siporski, Jacek Szulik, 
Agnieszka Wieczorek, Urszula Wróblewska

Glinianka II Magdalena 
Fruba

Tomasz Gołębiowski, Artur Karkosa, Karolina 
Różańska, Jarosław Swatek, Paweł Zawadzki, 

Góraszka Andrzej Rak
Grzegorz Dadas, Magdalena Mateuszuk,  
Anna Rak

Izabela Marek 
Ziembicki

Dariusz Jóźwik, Mariusz Księżak, Danuta 
Podgórska 

Kąck Wioleta 
Kałoska

Krzysztof Jęczmieniowski, Michał Kopka,  
Matylda Poszwald-Gajewska, Żaneta Wiecha

Kopki Robert Kunecki
Magdalena Gniadek, Aleksandra Kołodziejczak, 
Barbara Rybka, Filip Watras, Patrycja 
Żukowska-Żarko 

Kruszówiec Michał Szustak
Mateusz Dyzio, Wojciech Ostałowski,  
Mieczysław Pindara

Lipowo Zbigniew 
Mnich

Piotr Dębski, Paweł Lasia, Rafał Kołodziejek, 
Agnieszka Mnich, Marcin Rękawek, Małgorzata 
Strzałkowska, Luiza Szczęsna

Majdan Alicja 
Czekajewska

Marzena Dach, Marta Drzewiecka, Artur 
Kamiński, Emilia Makos-Lech, Daniela Szymańska

Malcanów Stanisław 
Bogucki

Bogusława Cacko, Radosław Dąbrowski, 
Sławomir Marcysiak, Elżbieta Piwek,  
Bożena Wysmułek

Michałówek Dariusz 
Rzeszotarski

Marek Brzeziński, Krzysztof Dębski,  
Ewa Mulawka

Pęclin Marcin 
Wojnowski

Tomasz Bartnicki, Marcin Boruc, Olga Nowak, 
Sebastian Piwek, Grzegorz Smolak

Poręby Bożena 
Brewczyńska

Zbigniew Brewczyński, Jerzy Dróżdż,  
Renata Ząberg-Kowalczyk

Rzakta Stanisław 
Smolak

Wioleta Deczewska, Daniel Retka, Anna Rucińska, 
Waldemar Woźnica, Monika Zawada

Stefanówka Henryk Sędek
Renata Ciok, Stanisław Kobierecki,  
Artur Twardowski

Wiązowna 
Gminna Paula Woźnica

Michał Białek, Edyta Brońka,  
Barbara Hoch-Szwedo

Wiązowna 
Kościelna

Karolina 
Dąbrowska

Piotr Krześniak, Stanisław Łysik, Czesław Sędek, 
Władysław Sierpiński, Barbara Wnorowska

Wola Ducka Barbara 
Krawczyńska

Ilona Dąbrowska, Teresa Kąkol,  
Agnieszka Mikulska, Hanna Piotrak,  
Zbigniew Pożarowszczyk, Klaudia Tężycka, 
Urszula Zduńczyk

Wola 
Karczewska

Na dzień 
zamknięcia 
numeru sołtysa 
nie wybrano

Jan Baran, Hanna Bogucka, Kazimierz Marek 
Majek, Anna Żelazowska, Łukasz Żurawski

Zakręt Jacek Kardas
Michał Barcicki, Artur Jagliński,  
Tomasz Pogorzelski, Rafał Szymańczyk,  
Elżbieta Tymińska-Rząca

Żanęcin Beata 
Pietrzykowska

Piotr Nowak, Agnieszka Sapko,  
Sebastian Stankiewicz, Izabela Trela
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

0 Zagospodarowanie terenu 
gminnego przy ul. Sosnowej 

25 Projektowanie oświetlenia 
ul. Sosnowej 

0 Budowa kanalizacji w ul. So-
snowej i Gołębiej 

 GLINIANKA

0 Budowa dróg osiedlowych – 
kontynuacja zadania

25
Zagospodarowanie przestrze-
ni w centrum – kontynuacja 
zadania

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

50 Renowacja boiska szkolnego 

25 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

50
Modernizacja drogi Majdan – 
Izabela – Michałówek – Duch-
nów – pomoc rzeczowa dla 
Powiatu Otwockiego

50
Zagospodarowanie tere-
nu przy świetlicy wraz z jej 
wyposażeniem

 KĄCK

50 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

Ciąg dalszy paska na str. 10

Program Rewitalizacji Gminy Wiązow-
na na lata 2016-2026 to obszerny do-
kument opracowany we współpracy 
z mieszkańcami, organizacjami poza-
rządowymi, przedsiębiorcami i specja-
listami od procesów rewitalizacyjnych. 
To zbiór działań, które stopniowo po-
dejmujemy po to, by przywrócić do 
życia zdegradowane i zaniedbane ob-
szary naszej gminy. 

I nie chodzi tu tylko o  remont budyn-
ków czy tworzenie nowej infrastruktu-
ry. Rewitalizacja dotyczy nie tylko zmian 
w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, ale 
i przemian społecznych, gospodarczych 
i środowiskowych. Chodzi o  to, by od-
nawiając obiekty nadać im nowe funk-
cje – takie, których brakuje nam od lat. 
Chodzi też o stworzenie przestrzeni do 
integracji, rozwoju i nauki oraz o wska-
zanie miejsc do rozwoju kultury i sztu-
ki. Remonty obiektów czy rewitalizacja 
przestrzeni publicznej nie są celami sa-
mymi w sobie. To według nas narzędzie 
do tego, by realnie zmienić jakość życia 
nas wszystkich. Zależy nam również na 
poprawie bezpieczeństwa. 

Program Rewitalizacji przewiduje realiza-
cję 23 projektów głównych, jak również 
działania uzupełniające. Gmina Wiązowna 
zakończyła już trzy z nich. Były to termo-
modernizacje budynku Szkoły Podsta-
wowej w Gliniance (dawne gimnazjum) 
i  budynku Szkoły Podstawowej w Wią-
zownie oraz utworzenie Wiązowskiego 
Centrum Usług Społecznych. Na te projek-
ty pozyskano ok. 5,7 mln zł dofinansowa-
nia w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Obecnie Gmina Wiązowna realizuje 13 
działań. Wśród nich są trzy duże projekty, 
które po zakończeniu przyniosą wymier-
ne korzyści dla naszych mieszkańców. 
Pierwsze z nich to budowa „Mojego ryn-
ku”, czyli ogólnodostępnego targowiska. 
Więcej na ten temat piszemy na str. 22.

Drugie to utworzenie Centrum Aktywno-
ści Lokalnej. Aktualnie trwa przebudowa 
dawnego pawilonu handlowego przy ul. 
Lubelskiej. To właśnie on po moderniza-
cji przekształci się w nowe centrum, które 
ma być miejscem dla prężnie działającego 
ośrodka spełniającego w gminie cele m.in. 
kulturalne, dydaktyczne, a także rozrywko-
we. Projekt podzielono na trzy etapy. Obec-
nie realizowany jest pierwszy z nich. Na II 
etap – rewitalizację przestrzeni publicznej 
wokół budynku – pozyskano dofinansowa-
nie w kwocie 500 tys. zł w ramach PROW 
2014-2020. Grudzień to przewidywany ter-
min zakończenia robót budowlanych.

Trzeci to „Wybierzmy rower” czyli budowa 
10,75 km ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 
nr 721 na terenie naszej gminy. Wartość 
projektu to ponad 8 mln zł, w tym do-
finansowanie pozyskane w ramach RPO 
WM 2014-2020 to prawie 5 mln zł. 

Warto przypomnieć o projekcie „Bezpiecz-
na przystań”, realizowanym przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radiówku. 
W jego ramach prowadzone są zajęcia dla 
osób zagrożonych ubóstwem i wyklucze-
niem społecznym. Projekt realizowany jest 
z  udziałem dofinansowania z  RPO WM 
2014-2020 na ponad 1,3 mln zł.  

Ewelina Kowalska
e.kowalska@wiazowna.pl

Szkoła w Wiązownie po rewitalizacji 

Program Rewitalizacji.  
Kolejne projekty już zamknięte
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 Nowe numery są na naszej stronie www

Wydział Podatków.  
Zmiana numerów telefonów

Zmieniły się numery telefonów do Wy-
działu Podatków Urzędu Gminy Wiązow-
na. Z naszymi pracownikami, zajmującymi 
się sprawami podatkowymi, należy kon-
taktować się pod nowymi numerami, 
które znajdują się na naszej stronie in-
ternetowej w  zakładce: Załatw Sprawę 
w Urzędzie – Wydział Podatków. Aktual-
ny numer do Podatków w Biurze Obsłu-
gi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna 
to: 22 512 58 09.  Redakcja

Centrum Usług Wspólnych Gminy 
Wiązowna

Oświata Gminna zmieniła swoją nazwę 
na Centrum Usług Wspólnych Gminy 
Wiązowna. To nie tylko obsługa finanso-
wo-księgowa, kadrowo-płacowa i admini-
stracyjna jednostek budżetowych gminy, 
takich jak szkoły i przedszkola, ale rów-
nież wsparcie Dziennego Domu „Senior+” 
oraz instytucji kultury. Oprócz tego pra-
cownicy centrum będą nadal zajmować 
się m.in. sprawami oświaty, stypendia-
mi, dowozami czy kwestiami związanymi 
z  niepublicznymi placówkami działają-
cymi na terenie gminy. Nowa siedziba 
mieści się na II piętrze budynku szkoły 
w Gliniance (ul. Napoleońska 53 A – daw-
ne gimnazjum). Z  pracownikami cen-
trum można kontaktować się pod nr tel. 
22 180 00 27 lub 180 00 28 oraz adre-
sem e-mail: edukacja@wiazowna.pl.  

Urszula Kozłowska

 Centrum Usług Wspólnych zaprasza do no-
wej siedziby

Wybory do Parlamentu Europejskie-
go 2019

Wybory do Parlamentu Europejskiego od-
będą się w niedzielę 26 maja br. Prezydent 
RP Andrzej DUDA podpisał postanowienie 
w tej sprawie. Po raz czwarty w historii 
naszego kraju zadecydujemy, kto będzie 
reprezentował polskie interesy podczas 
obrad PE. W wyborach mogą uczestniczyć 
wszyscy pełnoletni mieszkańcy naszego 
kraju. Polacy pójdą do urn w 13 okręgach 
wyborczych. Wybory odbywają się na za-
sadzie reprezentacji proporcjonalnej, czy-
li zależnej od wielkości państwa. Oznacza 
to, że 52 posłów z naszego kraju zasią-
dzie w Brukseli. Przystąpią oni do różnych 
partii unijnych w zależności od tego, jakie 
mają poglądy. Mieszkańcy naszej gminy 
będą głosować w tych samych lokalach 
wyborczych co w jesiennych wyborach sa-
morządowych. Redakcja

Wybory do parlamentu UE już w maju

Przychodnia w Gliniance.  
Bezpłatne badania stawów

W Ośrodku Zdrowia w Gliniance (ul. Na-
poleońska 53) realizowany jest unijny 
program wczesnego wykrywania i prze-
ciwdziałania reumatoidalnemu zapaleniu 
stawów (RZS). Każdy mieszkaniec gminy 
może zgłosić się na bezpłatne badania. 
Wystarczy tylko spełnić wymagane kryte-
ria: wiek 18 – 65 lat, bóle stawów i obrzęk 
przynajmniej jednego stawu, który nie 
jest wynikiem urazu. Pacjenci spełniają-
cy te kryteria proszeni są o  rejestrację 
pierwszej wizyty u lekarza oraz wypełnie-
nie ankiety kwalifikacyjnej. Można to zro-
bić osobiście lub przez telefon 22 789 97 
22, w godz. 8.00 – 18.00. Redakcja

Każdy mieszkaniec może zgłosić się na 
badanie

Zaszczep psa przeciw wściekliźnie

Wkrótce ruszą szczepienia przeciwko 
wściekliźnie. Szczepienia wykonują Lu-
domir BĘTKOWSKI oraz Dariusz GA-
ŁĄZKA, lekarze weterynarii z Gabinetu 
Weterynaryjnego POLI-VET s.c. (ul. Bo-
ryszewska 2). Informacje na ten temat 
można uzyskać pod nr tel. 22 789 01 23 
oraz 604 472 994 lub 505 695 510. Adre-
sy dokładnych miejsc oraz ceny szczepień 
znajdują się na plakatach, które pojawi-
ły się na tablicach ogłoszeń w poszczegól-
nych miejscowościach. Obowiązkowemu 
ochronnemu szczepieniu przeciwko wście-
kliźnie, zgodnie z ustawą o ochronie zdro-
wia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt, podlegają psy powy-
żej 3. miesiąca życia. Posiadacze psów są 
obowiązani zaszczepić zwierzę w terminie 
30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. 
miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż 
co 12 miesięcy od dnia ostatniego szcze-
pienia. Joanna Kociszewska

Szczepienie przeciw wściekliźnie jest 
obowiązkowe

Zamiany cen usług Poczty Polskiej

Już od kwietnia zmianie uległy opłaty za 
niektóre usługi Poczty Polskiej. Cena za list 
krajowy będzie teraz zależeć od wielkości 
koperty, ciężaru przesyłki oraz wysyłki: eko-
nomicznej lub priorytetowej. Listy zostały 
podzielone na trzy kategorie: S – waga do 
500 g – od 3,3 zł, M – waga od 500 do 
1000 g – od 4 zł oraz L – waga od 1000 g 
do 2000 g – od 6,6 zł. Przesyłka z zadeklaro-
waną wartością będzie kosztować o ponad 
20 proc. mniej niż do tej pory. Koszt wysyłki 
paczki w obrocie krajowym oraz listu i pacz-
ki w obrocie międzynarodowym nie powi-
nien ulec na razie zmianie. Redakcja

Zmiana opłat za listy
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25 Przebudowa ul. Jeździeckiej

25 Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy

50 Budowa świetlicy wiejskiej – 
kontynuacja zadania

 KRUSZÓWIEC

25 Dokumentacja projektowa na 
modernizację ul. Wspaniałej

 LIPOWO

0 Budowa oświetlenia 
w ul. Wierzbowej 

0 Budowa oświetlenia 
w ul. Wypoczynkowej 

0 Budowa wodociągu w ul. Armii 
Krajowej 

 MAJDAN

50
Modernizacja drogi Majdan – 
Izabela – Michałówek – Duch-
nów – pomoc rzeczowa dla 
Powiatu Otwockiego 

25 Projektowanie ul. Zacisznej 

25 Projektowanie ul. Turkusowej – 
etap I

25 Budowa oświetlenia 
w ul. Kalinowej

25
Projektowanie oświetle-
nia ul. Kwitnącej Wiśni 
i Krajobrazowej 

25 Budowa wodociągu w ul. Kwit-
nącej Wiśni 

50 Budowa kanalizacji w rejonie 
ul. Zagórzańskiej 

0 Budowa kanalizacji we wschod-
niej części miejscowości 

 MALCANÓW

50
Przebudowa ul. Żwiro-
wej od ul. Mazowieckiej do 
ul. Akacjowej

0 Zagospodarowanie działki 
gminnej „Laguny”

75 Budowa oświetlenia 
w ul. Granicznej 

Radni Gminy Wiązowna na sesjach lu-
towej i  marcowej podjęli 29 uchwał. 
Podczas sesji lutowej podsumowano 
również czteroletnią współpracę z sołty-
sami i przewodniczącymi zarządów osie-
dli. Na tej marcowej zdecydowano m.in. 
o tym, ile będą wynosić dzienne opła-
ty za handel na „Moim Rynku” w Wią-
zownie i placu targowym w Gliniance.

Najważniejsze podjęte uchwały to te 
dotyczące zwiększenia środków na dro-
gi powiatowe. Zmiany były niezbęd-
ne w  związku ze wzrostem cen usług 
budowlanych, co wynika ze złożonych 
w przetargu ofert. Wydamy na te działa-
nia ponad 1 mln zł. Dofinansowanie za-
dań powiatu nie jest obowiązkiem naszej 
gminy, ale – co widzimy od lat – to naj-
skuteczniejsza metoda na remonty dróg, 
których powiat – bez naszego wsparcia – 
by nie zrobił.

Kolejnym ważnym dokumentem, któ-
ry przyjęli radni, jest wieloletni program 
osłonowy „Pomoc gminy w zakresie do-
żywiania na lata 2019-2023” w związku 
z ustanowieniem rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu”. Jego celem 
jest ograniczenie zjawiska niedożywia-
nia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich 
dochodach lub znajdujących się w trud-
nej sytuacji. Na sesji przedstawiono tak-
że sprawozdanie z realizacji Gminnego 
Programu Rewitalizacji. Więcej na ten te-
mat przeczytają Państwo na str. 8.

Nie zabrakło również uroczystych chwil. 
Podsumowaliśmy czteroletnią współpracę 

z sołtysami i przewodniczącymi zarządów 
osiedli. Podziękowaliśmy naszym lokal-
nym liderom za kreowanie pozytywnego 
wizerunku Gminy Wiązowna. 

Na sesji marcowej radni przyjęli regula-
min Targowiska Gminnego „Mój Rynek” 
w Wiązownie. Więcej na ten temat pi-
szemy na str. 22. Radni podjęli również 
decyzję w sprawie wysokości opłaty tar-
gowej za sprzedaż na targu w Wiązownie 
i na placu targowym przy ul. Kościelnej 3 
w Gliniance. Taksy dzienne będą wynosić 
przy sprzedaży: z samochodu – 20 zł, ze 
stołu – 7 zł, dokonywanej w innych for-
mach (w tym z ręki, z kosza) – 5 zł. Opłaty 
za sprzedaż na pozostałym terenie Gminy 
Wiązowna będą wynosić: przy sprzedaży 
z samochodu, stołu, namiotu przenośne-
go, przyczepy i naczepy – 50 zł zaś przy 
sprzedaży dokonywanej w  innych for-
mach, w tym z ręki, z kosza – 10 zł.

Na sesji przyjęto także „Programu opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt”, który 
określa sposoby zapobiegania rozmna-
żaniu zwierząt poprzez ich sterylizację 
i kastrację oraz zasady opieki nad bez-
domnymi zwierzętami i  ograniczania 
problemu ich bezdomności.

Wszystkie uchwały dostępne są w Biulety-
nie Informacji Publicznej. Zapraszamy rów-
nież na portal wiazowna.esesja.pl, gdzie do 
pobrania są materiały z prac rady.  

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

Relacja z sesji 
Rady Gminy

Sołtysi i przewodniczący osiedli kadencji 2014-2018

 | biuletyn samorządowy | marzec-kwiecień 201910 Samorząd



STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25 Budowa oświetlenia 
w ul. Jeździeckiej 

25 Akademia talentów w SP 
Malcanów 

25 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Magnolii

25 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Letniej

 MICHAŁÓWEK

25 Przebudowa ul. Tajemniczej 

25 Budowa oświetlenia w drodze 
powiatowej 

25 Projektowanie oświetlenia 
w drodze gminnej 

 OSIEDLE PARKOWE 

25
Montaż monitoringu na ścież-
ce z Osiedla Parkowego do 
ul. Kościelnej

 PĘCLIN 

0 Zagospodarowanie terenu przy 
ul. Krótkiej 

 PORĘBY

25 Budowa świetlicy wiejskiej 

 RADIÓWEK 

0 Budowa boiska 
wielofunkcyjnego 

0 Rozbudowa oświetlenia na te-
renie osiedla

 RUDKA

25 Projektowanie ul. Czeremcho-
wej oraz ul. Akacji

 RZAKTA 

25 Modernizacja ul. Wiejskiej 

25 Modernizacja ul. Dobrzynieckiej 

0 Budowa oświetlenia drogi 
gminnej 270839W

50 Budowa świetlicy wiejskiej 

Ciąg dalszy paska na str. 14

20.V.2019 zmieniająca Uchwałę Nr 
15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 
18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwa-
ły Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 
rok z późn. zm.;

21.V.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.;

22.V.2019 przyjęcia planów pracy stałych 
komisji Rady Gminy i harmonogramu pra-
cy Rady Gminy Wiązowna na rok 2019;

23.V.2019 przyjęcia wieloletniego progra-
mu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie 
dożywiania” na lata 2019-2023;

24.V.2019 planu dofinansowania form do-
skonalenia zawodowego nauczycieli za-
trudnionych w jednostkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Wiązowna 
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofi-
nansowania ze środków na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli oraz specjalności, 
form kształcenia i doskonalenia, na które 
dofinansowanie jest przyznane w 2019 r.;

25.V.2019 zmiany uchwały nr 10.IV.2019 
Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycz-
nia 2019 roku w sprawie udzielenia pomo-
cy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na 
modernizację drogi powiatowej Nr 2701W 
Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów 
w postaci wybudowanego odcinka drogi;

26.V.2019 zmiany uchwały nr 12.IV.2019 
Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 
2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rze-
czowej dla Powiatu Otwockiego na budo-
wę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi 
powiatowej nr 2709W;

27.V.2019 zmiany uchwały nr 13.IV.2019 
Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycz-
nia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na bu-
dowę chodnika na drodze powiatowej nr 
2712W w Woli Karczewskiej;

28.VI.2019 zmieniająca Uchwałę Nr 
15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 
18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwa-
ły Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 
rok z późn. zm.; 

29.VI.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.; 

30.VI.2019 aktualności studium uwarun-
kowań i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wiązowna oraz 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego; 

31.VI.2019 w sprawie szczegółowych warun-
ków ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrod-
kach wsparcia oraz trybu ich pobierania; 

32.VI.2019 uchwalenia regulaminu Tar-
gowiska Gminnego w  Wiązownie „Mój 
Rynek”; 

33.VI.2019 upoważnienia Wójta Gminy 
Wiązowna do ustalenia wysokości opłat 
za korzystanie z powierzchni handlowych 
na obiektach i placach handlowych na te-
renie Gminy Wiązowna; 

34.VI.2019 w sprawie opłaty targowej; 

35.VI.2019 wyrażenia zgody na przyjęcie 
darowizny nieruchomości; 

36.VI.2019 wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości położonej w obrębie geo-
dezyjnym Wiązowna Kościelna; 

37.VI.2019 zbycia nieruchomości stano-
wiących własność Gminy Wiązowna; 

38.VI.2019 zbycia nieruchomości stano-
wiących własność Gminy Wiązowna; 

39.VI.2019 określenia Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Wiązowna w 2019 roku; 

40.VI.2019 określenia sezonu kąpie-
lowego w  roku 2019  na terenie gminy 
Wiązowna; 

41.VI.2019 zmiany uchwały Nr 142.
LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 
października 2014 r. w sprawie nadania 
nazw ulic w miejscowości Kąck; 

42.VI.2019 nadania nazwy ulicy będącej 
drogą wewnętrzną, położoną w  obrębie 
geodezyjnym Góraszka; 

43.VI.2019 nadania nazwy ulicy będącej 
drogą wewnętrzną, położoną w  obrębie 
geodezyjnym Wola Ducka; 

44.VI.2019 nadania nazwy ulicy będącej 
drogą wewnętrzną, położoną w  obrębie 
geodezyjnym Boryszew; 

45.VI.2019 wyrażenia zgody na nabycie 
lokalu użytkowego; 

46.VI.2019 zmiany Uchwały Nr 2.III.2019 
Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 stycznia 
2019 roku w sprawie zmiany nazwy jed-
nostki budżetowej oraz nadania jej nowe-
go statutu; 

47.VI.2019 zasad wynajmowania loka-
li wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Wiązowna. 

48.VI.2019 uchwały Rady Gminy Wią-
zowna w  sprawie przeprowadzenia po-
nownych wyborów organu jednostki 
pomocniczej sołectwa Wola Karczewska. 

Wykaz uchwał w sprawach:
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Prace na S17 idą pełną parą

Utrudnienia na S17. Kolejne zmiany

Od kwietnia przez następne kilkanaście 
miesięcy mieszkańcy naszej gminy muszą 
zmagać się z niedogodnościami związany-
mi z budową drogi S17. Nastąpiła poważ-
na zmiana w organizacji ruchu na drodze 
krajowej DK17 – skrzyżowanie ze światła-
mi ul. Lubelskiej z ul. Wiązowską i trasą 
DK17. Wykonawca robót na drodze krajo-
wej DK 17 zamknął odcinek trasy pomię-
dzy ul. Parkingową a ul. Lubelską (DW721) 
w celu wybudowania nowego mostu na 
rzece Mieni. W tym czasie ruch odbywa 
się ul. Parkingową i ul. Lubelską w Wią-
zownie. Przypominamy, że na całym od-
cinku trasy S17, na którym trwa budowa, 
można spodziewać się utrudnień, np. 
ograniczeń w prędkości oraz chwilowych 
wstrzymań ruchu. Redakcja

„Senior+”. Mamy dofinansowanie

Klub „Senior+” i Dzienny Dom „Senior+” 
otrzymały dofinansowanie w ramach kon-
kursu realizowanego przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Klub 
„Senior+” dostanie 57 600 zł, zaś Dzien-
ny Dom „Senior+” – 108 tys. zł. W ramach 
ministerialnego konkursu można było 
ubiegać się o uzyskanie środków finan-
sowych przeznaczonych na: jednorazowe 
wsparcie finansowe na utworzenie lub 
wyposażenie placówki oraz na zapewnie-
nie funkcjonowania już istniejących pla-
cówek. Olga Nowak

Ponad 160 tys. zł trafi do naszych seniorów

Teren wokół dawnego pawilonu po 
nowemu

Podpisaliśmy umowę z przedstawicielami 
Samorządu Województwa Mazowieckie-
go na dofinansowanie rewitalizacji te-
renu wokół powstającego – w dawnym 
pawilonie GS – Centrum Aktywności Lo-
kalnej. Uzyskaliśmy 500 tys. zł dofinan-
sowania w  ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
na rewitalizację przestrzeni publicznej 
wokół budynku dawnego pawilonu GS. 
Szacowany koszt inwestycji, która po-
wstaje w ramach zadania pn. „Rewitaliza-
cja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna 
poprzez utworzenie Centrum Aktywności 
Lokalnej – Zadanie 2 Rewitalizacja prze-
strzeni publicznej” to ok. 1 230 000 zł. 

Ewelina Kowalska

Mamy dotację na rewitalizację terenu wo-
kół pawilonu GS

Ul. Kaczeńców w Góraszce będzie 
miała wodę z wodociągu

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wią-
zownie zrealizował kolejną inwestycję. 
Zakończono budowę sieci wodociągowej 
w  Góraszce w  ul. Kaczeńców. Pierwszy 
etap o długości około 1260 mb. powstał 
w  grudniu 2018 r. W  ramach umowy 
z  wykonawcą wybudowano brakującą 
sieć wodociągową o długości ok. 330 mb. 
Przedsięwzięcie kosztowało niespełna 80 
tys. zł. Budowa sieci wodociągowej zosta-
ła sfinansowana z budżetu Gminy Wią-
zowna oraz przy udziale mieszkańców 
w ramach inicjatywy lokalnej, którzy do-
łożyli 18 tys. zł. Joanna Mlącka

Mieszkańcy wkrótce podepną się do sieci 

Powstaje kolejny odcinek sieci 
kanalizacyjnej

Dzięki wspólnym działaniom powstanie 
nowa kanalizacja (750 mb.) wraz z pom-
pownią oraz odcinek wodociągu (56 mb.) 
w ul. Kwiatowej i Niezapominajki w Wią-
zownie. Przedsięwzięcie będzie koszto-
wało około 275 tys. zł. Środki pochodzą 
z budżetu gminy oraz od mieszkańców, 
którzy zebrali je w ramach inicjatywy lo-
kalnej. Zakład Gospodarki Komunalnej 
zawarł już umowę z wykonawcą, który zo-
bowiązał się sfinalizować inwestycję do 
końca czerwca. Redakcja

Kolejne 750 mb. kanalizacji w budowie

Droga Majdan – Izabela. Jest umowa

Podpisaliśmy umowę z firmą F.H.U. „BRUK-
-BUD” Piotr Skoczek na budowę ostatniego 
odcinka drogi Majdan – Izabela – Michałó-
wek. Będzie to 520 m drogi wraz z chod-
nikiem. Prace już ruszyły. Firma wykonuje 
zadanie na nasze zlecenie za kwotę pra-
wie 1 mln zł. Przekazanie placu budowy 
nastąpi do końca tygodnia, a zakończenie 
robót według umowy – do końca czerwca. 
Następnie gotowy odcinek drogi przekaże-
my zarządcy, czyli samorządowi powiato-
wemu. Tadeusz Dąbrowski

Wkrótce cała droga będzie asfaltowa

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

tukontakt@wiazowna.pl

Informacje do opublikowania 
w „Powiązaniach”  

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

0 Modernizacja boiska LUKS 
Rzakta 

 STEFANÓWKA

0 Projektowanie oświetlenia 
w ul. Pliszki i Złotej 

25 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Kruczej

25 Budowa sieci kanalizacyjnej 
w ul. Kruczej

 WIĄZOWNA GMINNA 

25 Budowa ul. Polnej i Brzozowej 

25 Budowa ul. Ogrodowej 

25 Rozbudowa przepompowni 
przy Gminnym Paku Centrum 

0 Budowa wodociągu i kanaliza-
cji w ul. Boryszewskiej 

50
Zakup przydomowych prze-
pompowni ścieków, dz. 
nr 142/7

50 Renowacja boiska szkolnego 

0 Budowa oświetlenia 
w ul. Ogrodowej 

0 Projektowanie oświetlenia 
w ul. Klonowej 

 WIĄZOWNA KOŚCIELNA

25 Projektowanie ul. Sportowej

25 Projektowanie ul. Sadowej 

25 Modernizacja ul. Konwalii 

25 Projektowanie kanalizacji 
w ul. Sarniej i Płachta 

0 Projektowanie kanalizacji 
w ul. Jagodowej 

50 Budowa oświetlenia na Osiedlu 
Kwiatowym

50 Budowa oświetlenia 
w ul. Konwalii 

SMS-owe systemy powiadamiania 
to najszybszy sposób na pozyska-
nie najnowszych informacji. Wystar-
czy się zarejestrować przez Internet 
lub wypełnić ulotkę. W naszej gminie 
działają dwa niezależne systemy po-
wiadamiania mieszkańców. 

Pierwszy z nich to ten ogólnogminny, dru-
gi zaś dotyczący wyłącznie spraw śmieci, 
m.in. odbioru i opłat. Powodem funkcjono-
wania dwóch oddzielnych systemów jest 
kwestia Państwa zgody w rożnych celach 
na przetwarzanie danych osobowych. Za-
chęcamy do zapisania się do obydwu.

SMS-owy System Powiadamiania 
Mieszkańców
To bezpłatne informacje i  komunikaty 
o  awariach, utrudnieniach oraz wszel-
kiego rodzaju wydarzeniach. Jeśli chcemy 
je otrzymywać, wystarczy wejść na stro-
nę: https://ccnow.pl/tuwiazowna/ i zare-
jestrować się w systemie. Drugi sposób 
zapisania się to wizyta w Biurze Obsługi 
Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna, 
gdzie czekają ulotki, na rewersie których 
można wpisać swoje dane i przekazać je 

pracownikowi BOM-u. Co istotne, przy 
wypełnianiu prosimy zaznaczyć tylko jed-
ną miejscowość.

Więcej informacji udziela Izabela Trza-
ska – Wydział Spraw Społecznych, pok. 
208, tel. 22 512 58 32. 

SMS-owy System Powiadamiania WŚiN
Wypełniając deklarację o  wysokości 
opłaty za zagospodarowanie odpadami, 
podajemy numer telefonu oraz adres 
e-mail. Jeśli wyrazimy zgodę, będziemy 
dostawać ogólne informację śmieciowe, 
dodatkowo, jeśli chcemy możemy zapi-
sać się również na powiadamianie o ter-
minie odbioru śmieci z  naszej posesji. 
Jeżeli Państwo nie podaliście tego typu 
danych, można przyjść do Wydziału Śro-
dowiska i Nieruchomości i dopisać swoje 
dane na deklaracji, wyrażając zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych. 

Więcej informacji udziela Karol Bronikow-
ski – Wydział Środowiska i Nieruchomo-
ści, tel. 22 512 58 25. 

Redakcja
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Zapisz się do 
systemu SMS

Wsparcie z UE się opłaca

System 
Powiadamiania 
Mieszkańców. 
Bądź na 
bieżąco!

Fundusze unijne. 
Jesteśmy na 11 
miejscu w kraju

Na terenie wszystkich gmin w Polsce 
w zeszłym roku realizowano projekty 
unijne z polityki spójności za niemal 
186,4 mld zł. Gmina Wiązowna upla-
sowała się na wysokiej pozycji.

Zestawienie otwierają: Warszawa (17 
mld zł), Łódź (7,2 mld zł) i Kraków (5,1 
mld zł). Wysoka – 11 pozycja – przypa-
dła Gminie Wiązowna, przez którą prze-
biega budowany, przy wsparciu środków 
unijnych, odcinek drogi ekspresowej S2 
Południowej Obwodnicy Warszawy. War-
tość projektu, który przyczynił się do 

tak wysokiego skoku w zestawieniu, to 
niemal 2,3 mld zł. Tak wysoka pozycja 
oznacza również, że wyjątkowo dobrze 
w pozyskiwaniu środków z UE radzą się 
przedsiębiorcy działający na terenie na-
szej gminy.

Warto zaznaczyć, że dane dotyczą wszyst-
kich projektów realizowanych na terenie 
danej gminy czy miasta. Co istotne, nie 
należy ich utożsamiać wyłącznie z projek-
tami realizowanymi przez samorząd. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

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

50
Zakup przydomowych prze-
pompowni ścieków dz. 
nr 451/3

 WOLA DUCKA

25 Projektowanie ul. Sportowej 
i Działkowej

0 Projektowanie oświetlenia 
w ul. Teofilów 

0 Projektowanie oświetlenia 
w ul. Sadowej

25 Projektowanie oświetlenia 
w ul. Trakt Lubelski 

 WOLA KARCZEWSKA

50
Budowa chodnika w ul. Doliny 
Świdra – pomoc rzeczowa dla 
Powiatu Otwockiego

25 Wyposażenie Klubu Senior+ 
„Nad Świdrem”

50 Zagospodarowanie terenu przy 
ul. Doliny Świdra 

 ZAKRĘT

50
Poprawa bezpieczeństwa na 
ul. Szkolnej – pomoc finansowa 
dla Powiatu Otwockiego 

25 Zagospodarowanie „Zakąciku”

0 Zagospodarowanie terenu 
gminnego działki 397/3

 ŻANĘCIN

25 Projektowanie ul. Akacji oraz 
ul. Czeremchowej

50 Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy

 ZADANIA OGÓLNOGMINNE

50 Budowa i modernizacja pero-
nów i wiat przystankowych

To prawdziwa rewolucja. Od tego 
roku urzędy skarbowe rozliczają za 
nas PIT-37 lub PIT-38. A wszystko to 
za sprawą nowej usługi „Twój e-PIT”.

W tym roku Urząd Skarbowy przygoto-
wał za nas roczne rozliczenie PIT-37 lub 
PIT-38 w ramach specjalnej usługi „Twój 
e-PIT”. Skorzystanie z niej nie wymaga 
instalacji dodatkowego oprogramowania 
ani aplikacji. Wystarczy dostęp do inter-
netu. Nasze zeznanie podatkowe czeka 
na stronie: https://www.podatki.gov.pl/
pit/twoj-e-pit/.

Podatnik po wejściu na stronę musi za-
logować się, podając: PESEL albo NIP 
i  datę urodzenia, albo kwotę przycho-
du z deklaracji za rok 2017, albo kwo-
tę przychodu z  jednej z  informacji od 
pracodawców (np. PIT-11) za rok 2018. 
Można też zalogować się, używając Pro-
filu Zaufanego, który można potwierdzić 
w Urzędzie Gminy Wiązowna w Biurze 
Obsługi Mieszkańców.

Zeznania podatkowe będą przygotowy-
wane na podstawie danych zgromadzo-
nych przez administrację skarbową. Po 
ich sprawdzeniu można: zaakceptować 
zeznanie podatkowe i, jeśli nie wyma-
ga żadnych zmian, pobrać Urzędowe Po-
świadczenie Odbioru; zmodyfikować je; 
zrezygnować z  przygotowanego przez 
skarbówkę gotowego PIT-u i samodziel-
nie rozliczyć się w wybranej przez siebie 
formie; nie robić nic – dzięki temu goto-
wy PIT zostanie 30 kwietnia uznany za 

złożony. Podatnik zostanie o tym powia-
domiony przez urząd skarbowy.

Korzystając z  usługi „Twój e-PIT” po-
datnik otrzyma zwrot nadpłaty w ciągu 
maksymalnie 45 dni – licząc od dnia wy-
słania zeznania. W  przypadku druków 
złożonych papierowo – termin ten wy-
nosi trzy miesiące. Podatnicy posiadający 
Kartę Dużej Rodziny i składający zezna-
nie drogą elektroniczną, mogą liczyć na 
zwrot nadpłaty w terminie 30 dni od daty 
złożenia zeznania. 

Części podatników przysługują ulgi i od-
liczenia w PIT. Do tych najpopularniej-
szych zaliczamy: ulgę prorodzinną (na 
dzieci), abolicyjną (za pracę za granicą), 
rehabilitacyjną (na cele rehabilitacyjne 
lub związane z ułatwieniem wykonywa-
nia czynności życiowych), na internet, 
budowlaną i odsetkową. Odliczyć od po-
datku można też wpłaty na indywidual-
ne konto zabezpieczenia emerytalnego 
(IKZE). Odliczeniu podlegają również 
darowizny: na działalność pożytku pu-
blicznego, na cele kultu religijnego, na 
krwiodawstwo, na działalność chary-
tatywno-opiekuńczą kościelnych osób 
prawnych oraz na kształcenie zawodowe. 

Więcej informacji na temat rozliczeń po-
datkowych można uzyskać w  Wydziale 
Podatków Urzędu Gminy Wiązowna, pon. 
godz. 8-18, wt. – pt. godz. 8-16, tel. 22 512 
58 09. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Ciąg dalszy paska na str. 23

PIT 2019. Rozliczenie i ulgi

PIT złożysz przez 
internet lub 

tradycyjnie na 
papierze

Każdy podatnik może również przekazać 1% swojego podatku. Szczególnie 
zachęcamy do pomocy osobom mieszkającym w naszej gminie lub stowarzy-
szeniom u nas działającym. W tym roku wspieramy małą Hanię z Czarnówki 
(KRS 0000270809, z dopiskiem: Gieparda 7976). Więcej pisaliśmy o tym w lu-
towym numerze „Powiązań”.
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Szukamy chętnych  
do współpracy  

na rzecz seniorów

Chcesz działać na rzecz osób 
starszych? Zależy Ci na wzmoc-
nieniu udziału seniorów w ży-
ciu Twojej społeczności? Zgłoś 
się do Rady Seniorów Gminy 
Wiązowna.

Wkrótce rozpocznie pracę nowa 
Rada Seniorów Gminy Wiązow-
na, która doradza i  podpowiada, 
jak pomóc i  ułatwiać życie oso-
bom starszym, mieszkającym 
w  naszej gminie. Szukamy chęt-
nych do współpracy na rzecz se-
niorów. Zapraszamy do zgłaszania 
kandydatów.

Kto może zostać członkiem? Przed-
stawiciel organizacji pozarządo-
wej, zrzeszającej osoby starsze 
oraz podmioty działające na rzecz 
osób starszych zgłoszone spośród 

swoich członków lub innych miesz-
kańców Gminy Wiązowna, lub 
przedstawiciel osób starszych nie-
zrzeszonych, posiadający poparcie 
co najmniej 15 osób zamieszkałych 
na terenie Gminy Wiązowna, którzy 
ukończyli 60 lat.

Zgłoszenia przyjmujemy do 18 
kwietnia. Wypełniony formularz na-
leży dostarczyć do Urzędu Gminy 
Wiązowna, ul. Lubelska 59, pok. 210 
w dniach i godzinach pracy urzędu 
lub za pośrednictwem poczty (de-
cyduje data stempla pocztowego). 
Formularz dostępny jest w  Biule-
tynie Informacji Publicznej Gminy 
Wiązowna: www.bip.wiazowna.pl 
w zakładce Wybory – Wybory Rady 
Seniorów Gminy Wiązowna oraz 
w  Biurze Obsługi Mieszkańców  – 
Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 

59. Wybory z udziałem kandydatów 
odbędą się 25 kwietnia.

Rada Seniorów liczy 15 członków, 
którzy pełnią swoje funkcje spo-
łecznie. Kadencja trwa pięć lat. 
Do zadań Rady Seniorów należy 
przede wszystkim integracja środo-
wiska osób starszych oraz wzmac-
nianie udziału seniorów w  życiu 
społeczności lokalnej. Członkowie 
rady inicjują działania i opiniują za-
dania realizowane na rzecz osób 
starszych.

Informacji udziela Marzena Szulik, 
tel. 22 512 58 05. Więcej na stronie: 
www.tuwiazowna.pl w  zakładce: 
Rada Seniorów Gmina Wiązowna 
oraz na BIP Wiązowna. 

Redakcja 
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Rada Seniorów.  
Zgłoszenia kandydatów
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Robert Korzeniowski 
pobiegł z numerem 1

To był rekordowy 39. Półmaraton 
Wiązowski. Prawie 2,8 tys. zawodni-
ków oraz zawodniczek z Polski i za-
granicy stanęło na starcie imprezy. 
Pogoda dopisała. Bezchmurne niebo, 
brak porywistego wiatru i co chwila 
przebijające się słońce dodały biega-
czom skrzydeł.

W klasyfikacji kobiet jako pierwsza do 
mety przybiegła Izabela TRZASKALSKA 
(uczestniczka mistrzostw świata w Lon-
dynie), która uzyskała czas 1:12:38. To 
był rekord trasy. Druga była Aleksandra 
LISOWSKA – 1:14:03 (o 3 minuty popra-
wiła swój życiowy rekord), a trzecia An-
gelika MACH – 1:15:37.

W klasyfikacji generalnej mężczyzn Emil 
DOBROWOLSKI (wielokrotny medalista 
mistrzostw Polski na długich dystansach) 
obronił tytuł sprzed roku i do mety do-
biegł jako pierwszy z  czasem 1:06:56. 
Podobnie jak przed rokiem jako dru-
gi finiszował Marokańczyk Abderrahim 

ELASRI (1:08:40), a  na 
podium  – jako trzeci  – 
stanął Przemysław DĄ-
BROWSKI z  wynikiem 
1:08:49.

Tradycyjnie, oprócz rywalizacji na dy-
stansie 21,097 km, odbył się też bieg na 
5 km oraz biegi dziecięce i młodzieżowe. 
Najszybsza na 5-kilometrowej trasie była 
Anna GOSK – 15:58 (to nowa „życiów-
ka” zawodniczki) przed Ewą JAGIELSKĄ – 
16:23 i Ukrainką Julią MOROZ – 16:59. 
Wśród mężczyzn triumfował Mariusz 
GIŻYŃSKI – 14:38 przed Ukraińcem An-
drzejem STARŻYŃSKI 14:43 i Krzyszto-
fem WASIEWICZEM – 14:47. Najlepszą 
biegaczką z Gminy Wiązowna okazała 
się Agnieszka WÓJCIK, zaś jeśli chodzi 
o mężczyzn – Krzysztof BIENIAK.

W półmaratonie, mimo niedawnej opera-
cji obojczyka, z numerem „1” startował 
czterokrotny 
mistrz 

olimpijski Robert KORZENIOWSKI. Dzięki 
wynikowi 01:23:08 zajął III miejsce w ka-
tegorii 50-latków. Gośćmi honorowymi 
byli nasi olimpijczycy: zapaśnik Andrzej 
SUPRON, kajakarz Władysław ZIELIŃSKI 
oraz sztangista Kazimierz CZARNECKI.

Półmaraton Wiązowski nie byłby tą samą 
imprezą bez rozegrania biegów dziecię-
cych i młodzieżowych. To nimi rozpoczę-
liśmy dzień półmaratońskich zmagań. 
Wzięło w nich udział prawie 500 zawod-
ników i zawodniczek, a ich zwycięzcami 
zostali: Nathalie SEBIGULI-MARISHEKO-
ME (Malcanów) i Maksymilian DZIAŁKA 
(300 m), Hanna JÓŹWICKA (Michałó-
wek) i Kostek KĄCKI (600 m), Zuzanna 
ŁUKOWSKA i Dzmitry PRAKAPUK (1000 
m) oraz Paulina KANDER i Daniel SIERAŃ-
SKI (1500 m). Wisienką na torcie był Bieg 
Krasnoludków dedykowany najmłod-
szym zawodnikom. Wzięło w nim udział 
267 chłopców i dziewczynek.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za 
to, że byli z nami, że wsparli akcję „Biegnę 
dla Hani” (1167 osób), że tego zimowe-
go dnia po prostu chciało Wam się chcieć! 
To dzięki Wam i z myślą o Was możemy 
organizować kolejne edycje Półmaratonu 
Wiązowskiego.

Dziękujemy naszym niezawodnym Spon-
sorom i Partnerom za okazane wparcie, 
Wolontariuszom za poświęcony czas. Bez 
Was nie udałoby się zorganizować impre-
zy na takim poziomie. Dziękujemy za fan-
tastycznie spędzony czas i  zapraszamy 
do Wiązowny, bo kolejny, jubileuszowy 

40. Półmaraton Wiązowski wystartu-
je 23 lutego 2020 r. Będzie się 

działo! 
Redakcja 

tukontakt@wiazowna.pl

Największy półmaraton 
w historii gminy

– czyli jak wolontariusze, 
przedsiębiorcy i samorząd 
organizują imprezę, którą 
zna coraz więcej biegaczy
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NIVETTE – utytułowany, wielokrotnie nagradzany dealer samochodowy. Posiada 
liczne certyfikaty potwierdzające wysoką jakość świadczonych usług.

WARBUD – to jedna z największych firm budowlanych w Polsce, działająca na ryn-
ku od ponad 25 lat. Generalny wykonawca obiektów kubaturowych, infrastruktural-
nych, przemysłowych, mieszkaniowych, służby zdrowia oraz projektów w formule 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

PKO Bank Polski – już od stu lat, jest ważną częścią polskiej gospodarki. W dru-
gie stulecie wkracza, jako bezdyskusyjny lider branży finansowej i najcenniejsza 
spółka giełdowa. W ostatniej dekadzie skupia się na rozwoju innowacji i nowocze-
snych technologii. Dzięki temu z sukcesem wspiera cyfryzację kraju oraz rozwój Pol-
ski i Polaków.

SuperDROB – firma od ponad 25 lat dostarcza produkty drobiowe. Swoje produk-
ty eksportuje także do krajów Unii Europejskiej. Źródłem sukcesu marki SuperDrob 
jest smak i jakość produktów drobiowych.

ADIMEX – przedsiębiorstwo specjalizujące się w usługach budowlanych i wykoń-
czeniowych. Posiada duże doświadczenie w zakresie prac tynkarskich oraz krycia 
dachów.

Wsparcie,  
które pozwala nam biegać
Nasz półmaraton rośnie z  roku na 
rok. Na starcie staje coraz więcej za-
wodników. Żeby zapewnić im spraw-
ną obsługę i bezpieczeństwo co roku 
prosimy o wsparcie przedsiębiorców 
i instytucje, które tak jak my uznają, 
że promocja zdrowego stylu życia po 
prostu się opłaca.

Dzięki współpracy z firmami, które rozu-
mieją społeczną odpowiedzialność biz-
nesu, dzięki hojności przedsiębiorstw 
otwartych na potrzeby biegaczy i wresz-
cie dzięki ludziom, którzy tymi insty-
tucjami na co dzień zarządzają mamy 
szansę tworzyć jeden z najlepiej ocenia-
nych biegów w Polsce. Bez tych ludzi, ich 
życzliwości i  zaufania nie moglibyśmy 

w  Wiązownie pielęgnować i  rozwijać 
tradycji zdrowego, świadomego i rodzin-
nego spędzania wolnego czasu. Bo taki 
właśnie jest nasz Półmaraton i biegi to-
warzyszące. Z tego słyniemy już nie tyl-
ko w naszej okolicy, ale w całym polskim 
środowisku biegowym. W organizacji 39. 
Półmaratonu Wiązowskiego wsparli nas 
sponsorzy.

SPONSORZY GENERALNI:

SPONSORZY GŁÓWNI:

POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. – operator systemu prze-
syłowego, odpowiedzialny za przesył energii elektrycznej do wszystkich regionów 
kraju. Spółka jest właścicielem ponad 14 695 kilometrów linii oraz 106 stacji elek-
troenergetycznych najwyższych napięć.

MARWELL – zajmuje się renowacją oraz bieżącym utrzymaniem boisk do piłki 
nożnej o nawierzchni z naturalnej trawy oraz boisk ze sztucznej nawierzchni i usłu-
gami budowlanymi.

LEKARO – przedsiębiorstwo specjalizujące się w wywozie nieczystości płynnych 
i stałych, prowadzi specjalistyczny zakład przetwarzania odpadów.

ATS DISPLAY – to firma zajmująca się projektowaniem, rozwojem i produkcją ma-
teriałów POS – od świetnego pomysłu i unikalnego projektu, poprzez development, 
aż do gotowego produktu.
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CEETRUS POLSKA – jest właścicielem, komercjalizatorem i zarządcą centrów 
handlowych Auchan. Firma posiada też bank ziemi o powierzchni ponad 200 ha, 
w 15 lokalizacjach w całej Polsce. Ceetrus Polska realizuje projekt centrum handlo-
wo-rozrywkowego w Góraszce.

DAKOMA – ekspert w dziedzinie pielęgnacji skór. Prowadzi działalność w zakre-
sie produkcji, dystrybucji i doradztwa technicznego, profesjonalnej chemii do kon-
serwacji obuwia i wyrobów skórzanych pod marką COCCINE.

GRYCAN Lodziarnie Firmowe – producent lodów tworzonych z dużym do-
świadczeniem i zachowaniem tradycyjnych receptur.

TOMIRAF S.C. – przedsiębiorstwo z doświadczeniem w zakresie realizacji inwe-
stycji drogowych. Spółka wyspecjalizowana w budowie i konserwacji różnego ro-
dzaju nawierzchni oraz szerokiej gamie prac, związanych z infrastrukturą drogową.

ASMA Polska S.A. – to jeden z wiodących producentów wyrobów poliuretano-
wych. Dzięki posiadaniu nowoczesnego laboratorium stale wprowadza innowacje 
i najnowocześniejsze technologie. Posiada ogromne doświadczenie w swojej branży.

MARCATO – to firma zajmująca się produkcją profesjonalnych opakowań, sto-
sująca nowe technologie i unowocześnienia, wprowadza innowacyjne oryginalne 
rozwiązania.

CROSS Jeanswear Co. – firma zajmuje się sprzedażą odzieży jeansowej, posia-
da bardzo szeroki wybór ubrań.

PREFAGBUD – firma specjalizuje się produkcją stropów Teriva i betonowych blocz-
ków fundamentowych.

RANK Progress S.A. – firma inwestycyjno-deweloperska, lider w realizacji po-
wierzchni handlowych.

KK-POL S.A. – dzięki dwóm zakładom w Polsce, w których produkuje stelaże pod-
tynkowe i płytki przycisków, przebojem wdarła się do ścisłej czołówki największych 
producentów tej branży w Europie.

WHEELER – dystrybutor rowerów marki Wheeler oraz akcesoriów rowerowych 
Acor i Polisport.

KOTWICA – firma zajmuje się produkcją wyrobów mięsno-garmażeryjnych. Od-
biorcami firmy są hurtownie spożywcze, sieci super i hipermarketów, grono lokal-
nych sklepów oraz klienci zagraniczni.

SPONSORZY WSPIERAJĄCY:

DARCZYŃCY:

Zakłady Piekarskie Oskroba, Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity”, Laboratorium Kosmetyczne dr Irena Eris, Auto Koczyk, 
Jankier – mechanika pojazdowa, Jarton, Decathlon, Szkoła Tańca Fast – Step, Simadex, Jacek Wiśniewski Ogrodnictwo, Paw-Bud, 
Trading, Megal, Stowarzyszenie „Wawrzynioki”, ARTES – MEBLE I WNĘTRZA Andrzej Zwierzyński, Stowarzyszenie Forum Przed-
siębiorczości Gminy Wiązowna.

Dzięki naszym sponsorom możemy za-
wodnikom zagwarantować profesjo-
nalną obsługę, bezpieczeństwo, cenne 

nagrody oraz stworzyć atmosferę, do 
której chętnie wracają co roku. Naszym 
mecenasom ogromnie dziękujemy. 

A  biegaczy zapraszamy do Wiązowny 
23 lutego 2020 r.! 

Dyrektor biegu Anna Rosłaniec

FIDELTRONIK INIGO, DOZBUD Development, TABIT, MATMON, IMPOL, FABRYKA KABLI MADEX, HOTEL I RESTAURACJA RELAKS, 
NTT SYSTEM, PANATTONI EUROPE, CHANTAL, HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO, SMOGGER, ROBMAR.

19www.tuwiazowna.pl Sport



Foto: M. SOSNOWSKA

20 Sport  | biuletyn samorządowy | marzec-kwiecień 2019

Rekordowy 39. Półmaraton Wiązowski



Renta 
i emerytura 
w górę. 
Ważne 
zmiany

Seniorzy 
przekazali 
karmę do 
schroniska

W zbieraniu karmy 
pomagała cała 
gmina

Podopieczni Dziennego Domu 
„Senior+” kolejny raz zorga-
nizowali zbiórkę karmy. Tym 
razem z  okazji Międzynaro-
dowego Dnia Kota zebraną 
żywność przekazali do Schro-
niska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Celestynowie.

Seniorzy nagłośnili akcję, przygo-
towali plakaty i kartony na zbiór-
kę żywności oraz zwrócili się 
bezpośrednio do mieszkańców 
z prośbą o karmę dla zwierzaków. 

W działania zorganizowane przez 
seniorów zaangażowali się indywi-
dualni mieszkańcy Gminy Wiązow-
na, jak też instytucje m.in. Biblioteka 
Publiczna Gminy Wiązowna czy 
Środowiskowy Dom Samopomocy. 
Wszystkie zebrane produkty zostały 

przekazane do Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Celestynowie, 
a seniorzy oficjalnie otrzymali tytuł 
„Przyjaciół zwierząt”. 

Krystyna Motyka
dyrektor@seniorplus-wiazowna.pl

Emerytury i  renty wzrosły. 
Wszystko za sprawą corocznej 
waloryzacji. Co ważne, świad-
czenia powiększyły się auto-
matycznie. O ile? Nie mniej niż 
70 zł. Nie trzeba w tej sprawie 
składać żadnych wniosków.

Tegoroczna waloryzacja – ze wzglę-
du na zmianę zasad jej przeprowa-
dzania  – jest wyjątkowa. Zwykle 
obliczana była procentowo. W tym 
roku pojawiła się kwota gwaranto-
wana. Efekt? Waloryzacja dla części 
seniorów – tych najbiedniejszych – 
będzie wynosić nie 2,86 proc. świad-
czenia, a przynajmniej 70 zł brutto 
(ok. 56 zł netto). 

Warunkiem otrzymania tej pod-
wyżki jest udokumentowany 

w  Zakładzie Ubezpieczeń Spo-
łecznych staż pracy – 20 lat dla 
kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Pro-
centowo wzrosną świadczenia po-
wyżej 3 tys. zł. Takie same zasady 
corocznej waloryzacji obowią-
zują również w  przypadku rent 
i  emerytur rolniczych wypłaca-
nych przez KRUS. Od 1 marca mi-
nimalna emerytura wynosi 1100 
zł brutto. Także najniższe świad-
czenia z tytułu całkowitej niezdol-
ności do pracy, renta rodzinna 
i renta socjalna podniosły się do 
1100 zł (było 1029,80 zł). Z kolei 

najniższa renta z tytułu częścio-
wej niezdolności do pracy wzro-
sła z 772,35 zł do 825 zł.

Seniorzy z  najniższymi emerytu-
rami w marcu dostali także zwrot 
podatku, który nadpłacili w 2018 r. 
Wszystko za sprawą podniesienia 
kwoty wolnej od podatku z 6 600 
zł do 8 tys. zł. Z szacunkowych wyli-
czeń wynika, że osoba z minimalną 
emeryturą, czyli 1 029,80 zł, może 
liczyć na ok. 100 zł.  

Redakcja
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Najniższe emerytury 
wzrosną o co najmniej 

70 zł brutto
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Praca na Gminnym Targowisku „Mój 
Rynek” idzie pełną parą. Wszystko po 
to, aby skończyć na czas i otworzyć 
je w planowanym terminie. Już w wa-
kacje na targu swoje produkty będą 
mogli sprzedawać lokalni dostawcy. 
Nabór chętnych rusza 15 kwietnia.

Gminne Targowisko „Mój Rynek” to coś 
więcej niż kolejna inwestycja. To nie-
zwykle ważny społecznie projekt, który 
będzie miejscem integracji mieszkań-
ców i  impulsem do rozwoju specyficz-
nego, małego handlu, który ma u nas 
szansę rozwoju mimo budowy wiel-
kiego centrum handlowego. Budowa 
targowiska ruszyła w  ubiegłym roku. 
Pierwsi klienci będą mogli tam zrobić 
zakupy już latem. 

„Mój Rynek” powstaje w centrum Wią-
zowny przy ul. Lubelskiej 33a. Do dys-
pozycji handlowców będzie 51 miejsc 
handlowych: 9 pawilonów, 10 stanowisk 
przeznaczonych do handlu w hali głów-
nej, 26 stanowisk do handlu pod zada-
szeniem, 6 stanowisk przeznaczonych do 
handlu z samochodu.

Już 15 kwietnia rusza nabór chętnych 
osób oraz podmiotów gospodarczych, 
chcących zarezerwować miejsce handlo-
we zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 
targowiska. Ponad 50 proc. powierzch-
ni przeznaczone będzie do sprzedaży 
bezpośredniej produktów rolno-spożyw-
czych na preferencyjnych warunkach. 
Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy 
będą dostępne na stronie: tuwiazowna.pl 
w zakładce: Załatw Sprawę w Urzędzie/
Dokumenty do Pobrania oraz w naszym 
urzędzie. Formularz można złożyć oso-
biście w Biurze Obsługi Mieszkańca. Za-
kończenie rekrutacji planowane jest na 
17 maja. Wyniki naboru zostaną ogłoszo-
ne w czerwcu.

Takie targowisko było nam potrzebne od 
lat. Podobne miejsca funkcjonują w Sule-
jówku czy Otwocku. W centrum Wiązow-
ny taki handel, w bardzo ograniczonej 
formie, funkcjonował przed dawnym pa-
wilonem GS. Chcieliśmy jednak to ucywi-
lizować. Mamy nadzieję, że nowoczesna, 
schludna infrastruktura zachęci klien-
tów do robienia tam zakupów, a sprze-
dawcom zapewni godne warunki pracy. 

Wbrew pozorom bazar to nie tylko han-
del i biznes. Takie miejsce może integro-
wać mieszkańców. To świetna przestrzeń 
do sąsiedzkich rozmów, do przypadko-
wych spotkań ze znajomymi z okolicy, 
które nie odbyłyby się, gdyby nie lokal-
ne zakupy. 

Na targowisko pozyskaliśmy środki 
z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego w Warszawie w wy-
sokości 999 453 zł z zadania „Inwestycje 
w  targowiska lub obiekty budowlane 
przeznaczone na cele promocji lokal-
nych produktów” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w tworzenie ulep-
szanie i rozwijanie podstawowych usług 
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym 
rekreacji, kultury i powiązanej infrastruk-
tury”. Cała inwestycja będzie kosztować 
ponad 2,8 mln zł.

Więcej informacji udziela Olga Nowak – 
Wydział Inwestycji, pon.–pt. godz. 8-16, 
pok. 212, tel.  603 233 706, e-mail:  
o.nowak@wiazowna.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

„Mój Rynek”,  
czyli targowisko w Wiązownie 
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W tym roku po raz piąty Wójt Gminy 
Wiązowna uhonoruje przedsiębiorców 
i instytucje, które działając na terenie 
naszej gminy, w wyjątkowy sposób 
przyczyniają się do jej rozwoju i pro-
mocji. Złote Wiązy, które wręczane są 
co roku przedsiębiorcom, to dowód 
uznania i podziękowanie za wsparcie 
gminy i jej mieszkańców. 

Nagrody w konkursie przyznawane są 
w  sześciu kategoriach: „Mała Firma 
Roku”, „Pracodawca Roku”, „Nestor 
Biznesu”, „Innowacyjna Firma Roku”, 
„Filantrop Roku” oraz „Lider Ekonomii 
Społecznej”. Co roku wręczając te statu-
etki jestem dumny, że mogę współpraco-
wać z przedsiębiorcami, którzy tak wiele 
osiągnęli – mówi wójt Janusz BUDNY. – 
Po pięciu latach mamy wymierne dowody 
na to, że dobra, uczciwa i rzetelna współ-
praca samorządu z lokalnym biznesem ma 
ogromny sens. Dobre relacje i wzajemne 
zrozumienie dają nam ogromne możli-
wości. Są korzystne dla obu stron. I dla 
przedsiębiorców, i  dla mieszkańców re-
prezentowanych przez samorząd. Dlate-
go „Złote Wiązy” to konkurs, który jest mi 
szczególnie bliski. Od naszych przedsię-
biorców możemy się wiele nauczyć. A po-
kazywanie najlepszych, ich promocja to 
nasz lokalny obowiązek.

Konkurs adresowany jest do firm i  or-
ganizacji pozarządowych, ale także do 
przedstawicieli administracji państwo-
wej i  samorządowej, instytucji specjali-
zujących się w działaniach wspierających 
przedsiębiorczość i innowacyjność sektora 
gospodarczego oraz stowarzyszeń, funda-
cji i grup osób, które prowadzą działalność 

w  celach społecznych. Oprócz biznesu 
w tym konkursie doceniamy także dzia-
łalność społeczną. Tylko pozornie te dwa 
sektory nie mają ze sobą nic wspólnego. 
I przedsiębiorcy, i społecznicy wiele wno-
szą w naszą wspólnotę. Pokazywanie tego 
razem, pokazywanie wspólnych celów, po-
kazywanie społecznej odpowiedzialności 
tych dwóch światów jest wyjątkowo waż-
ne. Te dwa sektory powinny na co dzień 
się przenikać. To daje nam gwarancję mą-
drego zrównoważonego rozwoju – dodaje 
wójt Janusz BUDNY.

Zależy nam na tym, żeby wspierać przed-
siębiorczość na terenie naszej gminy. By 
promować najlepszych przedsiębiorców 
i pokazywać przykłady najciekawszych 
biznesów. Żeby prezentować tych, którzy 
tworzą miejsca pracy dla naszych miesz-
kańców. Wnioski o nagrodę mogą skła-
dać wszyscy, którym zależy na tym, aby 
wyróżnić firmy, stowarzyszenia, fundacje 
bądź grupę osób szczególnie przyczynia-
jących się do rozwoju i promocji naszej 
gminy. Do konkursu można zgłosić każ-
dą firmę. Także tę najmniejszą. Mogą 
to zrobić jej właściciele, pracownicy czy 
mieszkańcy, którzy cenią jej działalność. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 25 kwiet-
nia. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie 
się w maju. Warto chwalić się tym, co 
mamy najlepszego!

Informacji dotyczących zasad i  przebie-
gu konkursu udziela Marzena Szulik – Wy-
dział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 05,  
e-mail: m.szulik@wiazowna.pl 

Redakcja
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

0 Budowa mieszkań niekomercyj-
nych w Gminie Wiązowna

75

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 – Termomoderni-
zacja i rozbudowa oraz zada-
nie 2 – Zagospodarowanie 
przestrzeni

50 Budowa targowiska – kontynu-
acja zadania

25 E-Archiwum – dostęp do infor-
macji publicznej 

25 Ja w internecie – szkolenia 
komputerowe dla mieszkańców

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

100 Zakup samochodu dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej 

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

Złote Wiązy 2019

Złote Wiązy czekają  
na najlepszych

23www.tuwiazowna.pl Dla firm



Co chwila w naszym kraju pojawia się 
apel, że brakuje krwi. Nie tylko tych 
rzadkich grup, ale i tych najpopular-
niejszych. Prawie każdy może po-
dzielić się tym życiodajnym płynem. 
I w ten sposób ocalić czyjeś życie.

Krwiodawcą może zostać każda zdrowa 
osoba w wieku 18–65 lat, o masie ciała 
przynajmniej 50 kg oraz małoletni powy-
żej lat trzynastu (pod pewnymi warunka-
mi), jak również osoby w wieku powyżej 
65 lat, które dotychczas systematycznie 
oddawały krew, ale po uzyskaniu zgody 
lekarza. 

Dawcą nie mogą być osoby, które w cią-
gu ostatnich sześciu miesięcy m.in. były 
badane endoskopowo, przeszły zabieg 
chirurgiczny lub transfuzję krwi; miały 
zastosowaną akupunkturę, przekłuwa-
ły uszy lub robiły sobie tatuaż; mia-
ły kontakt z osobami, które zapadły na 
choroby zakaźne lub które przeszły nie-
które szczepienia, np. przeciwko żół-
taczce lub wściekliźnie. Dyskwalifikuje 
również przebycie lub posiadanie niektó-
rych chorób. Nie można oddawać krwi, 

Oddaj krew.  
Możesz uratować komuś życie

będąc pod wpływem alkoholu, narkoty-
ków oraz w stanie nadmiernego pobu-
dzenia nerwowego.

Na stronie www.krew.info na specjal-
nej infografice można w  każdej chwi-
li sprawdzić, gdzie i  jakich grup krwi 
aktualnie brakuje najbardziej. Na za-
bieg można udać się do centrum krwio-
dawstwa. W  każdym województwie 
znajduje się siedziba Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i  Krwiolecznic-
twa. W mniejszych miastach są też filie. 
Mieszkańcy Gminy Wiązowna mogą od-
dać krew w RCKiK Warszawa Ekipowy Po-
bór Krwi (ul. Warszawska 28, Karczew) 
w każdą trzecią sobotę w miesiącu niepa-
rzystym w godz. 10–14. W naszej gminie 
regularnie odbywają się akcje krwiodaw-
stwa. 24 marca po raz kolejny pojawiał 
się przy OSP w Gliniance krwiobus, czy-
li mobilny punkt, w którym można od-
dawać krew. Nasi mieszkańcy jak zwykle 
stanęli na wysokości zadania. 

Osoby, które regularnie oddają krew, 
mogą w rocznym PIT skorzystać z ulgi po-
datkowej. Wysokość ulgi zależy od ilości 

oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składni-
ków. Pamiętać również trzeba o zaświad-
czeniu z  centrum, które jest podstawą 
do odliczenia podatkowego. Osoba, któ-
ra decyduje się na taki krok, ma również 
zagwarantowane zwolnienie od pracy 
w dniu oddawania krwi i na czas okreso-
wego badania lekarskiego. Należy się jej 
także posiłek regeneracyjny i zwrot kosz-
tów dojazdu. Więcej informacji na temat 
oddawania krwi znaleźć można na stronie: 
www.darkrwi.info.pl. 

Redakcja
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Mieszkańcy Gminy 
Wiązowna mogą oddać 

krew w Karczewie

Prawie każdy może być krwiodawcą
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Od 2018 roku we wszystkich gmi-
nach w  Polsce należy raz na kwar-
tał płacić opłatę retencyjną. Muszą 
ją wnosić właściciele nieruchomości 
o powierzchni przekraczającej 3,5 tys. 
m kw., którzy zabudowali swoją dział-
kę w ponad 70 proc., a na ich terenie 
brakuje kanalizacji. 

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje usta-
wa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wod-
ne (Dz. U. z 2018  r. poz. 2268 z późn. 
zm.). Zmieniła ona system gospodarowa-
nia wodami w Polsce i wprowadziła m.in. 
obowiązek związany z poborem opłaty 
za zmniejszenie naturalnej retencji tere-
nowej, zwany opłatą retencyjną. Chodzi 
o sytuacje, w których na nieruchomości 
(mowa tu nie tylko o jednej, ale również 
wielu objętych jedną księgą wieczystą) 
o  powierzchni powyżej 3,5 tys. m kw. 
na skutek wykonywanych robót lub sta-
wianych budynków (trwale związanych 
z gruntem) wyłączone zostało więcej niż 
70 proc. powierzchni biologicznie czyn-
nej tej nieruchomości. 

To oznacza, że zapłacimy za posesje, 
które w  dużej mierze zostały zabudo-
wane i pokryte np. asfaltem, betonem 
lub nieprzepuszczalną kostką. Co waż-
ne, regulacja dotyczy wyłącznie obsza-
rów nieujętych w  systemy kanalizacji 

otwartej lub zamkniętej. Otwarta to sys-
temy kanalizacji deszczowej, np. rynszto-
ki, korytka odwadniające, rowy, systemy 
odwodnień dróg i chodników. Zamknię-
ta zaś to rurociągi oraz zamknięte kanały 
ściekowe wraz ze studzienkami. 

Do ponoszenia opłaty retencyjnej zobo-
wiązane są osoby fizyczne (mieszkańcy), 
osoby prawne (firmy, stowarzyszenia 
itp.), jednostki organizacyjne, w  tym 
spółki nieposiadające osobowości praw-
nej, będące: właścicielami nieruchomości 
lub obiektów budowlanych, posiada-
czami samoistnymi nieruchomości lub 
obiektów budowlanych, użytkownikami 
wieczystymi gruntów, posiadaczami nie-
ruchomości lub ich części albo obiektów 
budowlanych lub ich części, stanowią-
cych własność Skarbu Państwa lub jed-
nostki samorządu terytorialnego.

Każdy właściciel tego typu nieruchomo-
ści od 1 stycznia 2018 r. ma obowiązek 
składania oświadczenia raz na kwartał, 
np. za I kwartał 2018 r. należało dostar-
czyć pismo do 30 kwietnia 2018 r. Gmina 
po otrzymaniu oświadczenia weryfikuje 
zawarte w nim dane, a następnie ustala 
wysokość opłaty retencyjnej. Właściciel 
nieruchomości po otrzymaniu wyliczenia 
ma obowiązek ją zapłacić. Jeśli nie złoży 
oświadczenia, samorząd sam – w oparciu 

o posiadane informacje – ma obowiązek 
ustalić wysokość opłaty. 

Wysokość opłaty zależy od wielu czyn-
ników, np. od wielkości zabudowanego 
terenu, jego pokrycia asfaltem czy kost-
ką oraz od tego, czy znajduje się na nim 
i jak jest duży obszar powierzchni biolo-
gicznie czynnej (teren pokryty roślinno-
ścią, stawy, oczka wodne czy jeziorka). 
Nie zgadzając się z jej wysokością, można 
złożyć reklamację. Analizuje ją wójt. Jeśli 
zostanie rozpatrzona pozytywnie, wte-
dy opłata zostanie ponownie naliczona 
i przekazana w formie decyzji. Jeśli nie – 
właściciel może złożyć skargę do sądu 
administracyjnego. Złożenie reklamacji, 
jak i zaskarżenie decyzji, nie wstrzymuje 
obowiązku wniesienia opłaty. 

Właściciele nieruchomości, które znaj-
dują się na terenie gminy Wiązowna, 
są zobowiązani  – jeśli jeszcze tego nie 
zrobili  – złożyć oświadczenia za cztery 
kwartały 2018  r. oraz wnieść stosowne 
opłaty. W przypadku 2019 r. termin mija 
30 kwietnia. Szczegółowych informacji 
udziela główny specjalista Marta Gajda – 
Wydział Środowiska i Nieruchomości, pok. 
009, tel. 22 51 25 821, e-mail: m.gajda@
wiazowna.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Opłata retencyjna. 
Nasz obowiązek 

Nowe prawo obowiązuje  
od stycznia 2018 r.
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Czas między 1 marca a 15 października 
jest powszechnie uznawany za okres 
lęgowy ptaków. To określenie zwy-
czajowe, ale nieujęte czasowo w żad-
nym rozporządzeniu. Siedliska ptaków, 
szczególnie tych pod ochroną, są pod 
nadzorem cały rok. I mogą sprawić, że 
nie będziemy się mogli pozbyć drzew 
lub krzewów z naszej posesji. 

Okres lęgowy ptaków to czas dobierania 
się w pary, składania jaj i wychowywania 
młodych. Dla poszczególnych gatunków 
czas ten jest różny. U bielików trwa od 
stycznia do lipca, u wróbli – od lutego-
-marca do sierpnia, u jerzyków – od maja 
do sierpnia. Żadne przepisy nie definiują, 
kiedy okres lęgowy ptaków się kończy, 
a kiedy zaczyna. Jedyny przedział cza-
sowy pojawia się w rozporządzeniu Mi-
nistra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. 
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. 
Chodzi o termin między 16 październi-
ka a końcem lutego. Tylko wtedy można 

uzyskać odstępstwo od zakazu niszcze-
nia gniazd.

Co istotne przez cały rok obowiązu-
je ochrona gatunków chronionych, nie-
zależnie od okresu lęgowego ptaków. 
W  stosunku do wszystkich gatunków 
chronionych (również innych gatun-
ków zwierząt, np. dobrze znanych i po-
spolitych wiewiórek, jeży, ropuch czy 
jaszczurek) obowiązują zakazy doty-
czące m.in. niszczenia siedlisk lub ostoi 
będących obszarem rozrodu, wychowu 
młodych, odpoczynku, migracji lub żero-
wania, niszczenia, usuwania lub uszka-
dzania gniazd, umyślnego płoszenia lub 
niepokojenia. 

Z tego powodu, chcąc wyciąć drzewo lub 
krzewy znajdujące się na naszej pose-
sji, powinniśmy najpierw zorientować 
się, czy nie zagnieździły się na nich pta-
ki. Wycinanie drzew zgodnie z prawem 
zwolnione jest z obowiązku uzyskania 

zezwolenia, jednak musimy zgłosić nasz 
zamiar w  urzędzie gminy. Obowiązko-
wo musimy poinformować o  zamiarze 
usunięcia drzew, których pień mierzony 
na wysokości 5 cm przekracza: 80 cm 
w  przypadku topoli, wierzb, klonu je-
sionolistnego oraz klonu srebrzystego; 
65 cm w przypadku kasztanowca zwy-
czajnego, robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego; 50 cm w przypadku pozo-
stałych gatunków drzew. W terminie 21 
dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik 
urzędu gminy dokona oględzin drzewa. 
Będzie można je usunąć dopiero po upły-
wie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, 
że urząd nie wniesie sprzeciwu. 

Więcej informacji można uzyskać w Wy-
dziale Ochrony Środowiska i Nieruchomo-
ści Urzędu Gminy Wiązowna, tel. 22 512 
58 27. 

Witold Kostrzyński
w.kostrzynski@wiazowna.pl

Szukają kochającego domu
DANTE  – to super bohater w  typie 
jamnika. Dlaczego nazywamy go boha-
terem? Ten malutki psiak przeżył kiedyś 
wypadek, w którym połamało mu mied-
nicę. Nikt mu nie pomógł. Dzielnie żył, 
walcząc z  bólem. Operację też zniósł 
bardzo dobrze. Teraz wraca do pełnej 
sprawności. Szuka-
my domu dla tego 
cudownego psia-
ka. Jest bardzo ła-
godny, delikatny, 
zrównoważony. Do-
gaduje się z innymi 
psami.

Okres lęgowy ptaków 
a wycinka drzew

Wycinkę trzeba 
zgłosić do Wydziału 

Środowiska 
i Nieruchomości

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

KAPPA ma 8 lat. Od kiedy pamiętamy, 
jest w schronisku. Cicha, wycofana, nie-
ufna… Długi czas nie 
pozwalała się do-
tknąć. Kappa wycho-
dzi już na spacery 
i ogromnie się z nich 
cieszy! Jeszcze spo-
ro pracy przed nią, 
nim stanie się psim 
przytulakiem, ale to 
już w nowym domu. 
Ładnie chodzi na smyczy. Jest cierpliwa 
i  łagodna. Może komuś mocniej zabije 
serce na widok tej suni?

BEKON  – soczyście rudy i  przyjazny 
psiak. Duży, śliczny i  łagodny trzylatek. 
Bardzo lubi się bawić i wygłupiać. Kocha 
spacery i  towarzystwo ludzi. Nie zdaje 
sobie sprawy ze swych gabarytów, my-
śli, że jest małym, kieszonkowym psia-
kiem. Poza boksem 
rozkwita, a zamknię-
ty smutnieje i chowa 
się w budzie. Zupeł-
nie nie odnajdu-
je się w schronisku. 
Szukamy aktywne-
go domu dla boskie-
go rudzielca.
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Wójt Gminy Wiązowna przy współ-
pracy Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
ogłasza konkurs profilaktyczny dla 
dzieci i młodzieży „Wypoczynek i za-
bawa w mojej rodzinie”. Prace nale-
ży złożyć do 1 czerwca. Zwycięzców 
poznamy 16 czerwca podczas pikni-
ku WiązLove. 

Zapraszamy dzieci i młodzież oraz całe 
rodziny z naszej gminy do udziału w kon-
kursie „Wypoczynek i zabawa w mojej 
rodzinie”. Każdy uczestnik może zgło-
sić do konkursu wcześniej niepubliko-
waną, samodzielnie stworzoną pracę. 
Konkurs przeprowadzany jest w  czte-
rech kategoriach: „3 – 6 lat” oraz „7 – 9 
lat” (praca powinna być wykonana w for-
macie A3 lub A4 dowolnymi technikami 

m.in. kredki, pastele suche, pastele olej-
ne, akwarela, tempera, wyklejanki, col-
lage), „10 – 15 lat” (to napisany wiersz, 
przynajmniej ośmiowersowy, wzbogaco-
ny elementami graficznymi) oraz „Prace 
Rodzinne” (to napisany wiersz, przynaj-
mniej ośmiowersowy oraz wykonana 
praca w formacie A3 lub A4 dowolnymi 
technikami m.in. kredki, pastele suche, 
pastele olejne, akwarela, tempera, wy-
klejanki, collage).

Każdy uczestnik może zgłosić do konkur-
su tylko jedną pracę. Prace należy do-
starczyć do 1 czerwca 2019 r. do swoich 
wychowawców z placówek oświatowych, 
do opiekunów świetlic środowiskowych 
z terenu Gminy Wiązowna lub sekretaria-
tu GOK w Wiązownie (ul. Kościelna 41, 
tel. 22 780 41 79). Pracę należy podpisać 

na odwrocie. Musi się tam znaleźć: imię 
i nazwisko autora lub autorów, wiek i ka-
tegoria oraz miejsce zamieszkania. Do 
każdej pracy należy dołączyć: formularz 
zgłoszeniowy dla uczestników niepełno-
letnich i uczestników pełnoletnich, zgo-
dę na przetwarzanie danych osobowych 
autora pracy oraz zgodę na nieodpłatną 
publikację pracy (do pobrania ze strony: 
tuwiazowna.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wy-
ników nastąpią 16 czerwca podczas wy-
darzenia WiązLove. Laureaci konkursu 
otrzymają upominki rzeczowe za I, II i III 
miejsce. Ponadto organizator zastrzega 
sobie prawo wręczenia wyróżnień w do-
wolnej konfiguracji. 

Elżbieta Różańska
e.rozanska@wiazowna.pl

„Wypoczynek i zabawa  
w mojej rodzinie”. Konkurs 

Zwycięzców 
konkursu poznamy 
na WiązLove 
16 czerwca
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Dane nie pozostawiają złudzeń. Cyber-
przemoc dotyczy już 1/3 uczniów pol-
skich szkół, a większość tych zdarzeń 
nie ujrzała światła dziennego. Nie ma 
gotowej recepty na to coraz powszech-
niejsze zagrożenie, ale są patenty, któ-
re pomagają w dużym stopniu uchronić 
przed nimi nasze dzieci. 

Cyberprzemoc to 
powtarzające się 
umyślne działanie 
sprawców, takie 
jak prześladowa-
nie, zastraszanie, 
nękanie i wyśmie-
wanie z  wykorzy-
staniem internetu 
i narzędzi elektro-
nicznych. Cyber-

przemoc przybiera różnorakie formy: 
agresywne komentarze w sieci czy roz-
syłanie kompromitujących materiałów. 
Jest szczególnie groźna, gdy jest kiero-
wana w stosunku do małoletnich. Po-
nadto nie dotyczy tylko bezpośrednio 
ofiary, ale wpływa na całą grupę, w któ-
rej ona funkcjonuje. 

Jak uchronić dziecko? Po pierwsze od 
najmłodszych lat należy budować dobrą 

relację opartą na zaufaniu. Dzięki temu, 
gdy coś się zacznie dziać, dziecko przyj-
dzie z  tym od razu do nas i  opowie 
o swoim problemie. Po drugie – intere-
sować się tym, co dziecko robi w szkole 
i w wolnym czasie. Po trzecie – zasto-
sować wszelkiego rodzaju techniczne 
możliwości blokujące dziecku dostęp 
do nieodpowiednich treści. Po czwarte – 
ustalić z dzieckiem zasady korzystania 
z  Internetu oraz rozmawiać o  jego do-
świadczeniach w sieci. 

Więcej na temat bezpieczeństwa w  sieci 
można znaleźć na stornach: www.saferin-
ternet.pl, www.dzieckowsieci.pl czy www.
mamatatatablet.pl. Nielegalne treści, odna-
lezione w Internecie, można zgłaszać na stro-
nie https://dyzurnet.pl/ oraz na policję.  

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

Cyberprzemoc.  
Jak uchronić dziecko

 Telefon jest 
częstym narzędziem 
wykorzystywanym 

w cyberprzemocy

Troskliwi rodzice są dla swoich dzieci 
największym oparciem. Jak okazywać 
dziecku troskę? Przede wszystkim py-
taj, słuchaj i wspieraj. 

Troska o dziecko oznacza, że rodzic inte-
resuje się jego sprawami, ma czas, by je 
wysłuchać, a kiedy nie chce opowiadać – 
próbuje do niego dotrzeć. Oto kilka zasad 
dobrej komunikacji: 

Nie zachowuj się jak surowy policjant. 
Nie urządzaj przesłuchań, nie posługuj 
się groźbami i nie kpij ze słabych stron 
lub błędów dziecka. W zmian staraj się 
nawiązać przyjazną rozmowę. 

Słuchaj i pokazuj, że słuchasz. Bierz ak-
tywny udział w rozmowie. Swoją mimi-
ką, potakiwaniem głowy i  krótkimi 
wtrąceniami: „rozumiem”, „mów dalej”, 
„opowiedz, co było potem” zachęcaj do 
opowiadania. 

Potwierdzaj, że dobrze się rozumiecie. 
Dzieci, gdy są zdenerwowane lub prze-
straszone, mogą opowiadać nieskładnie. 
Dlatego w czasie rozmowy warto upew-
nić się, że właściwie rozumiesz to, co sta-
ra się przekazać: „Powiedziałeś, że…”, 
„Przed chwilą mówiłeś…”, „Czy dobrze 
zrozumiałem?”. 

Odczytuj mowę ciała. Zwracaj uwa-
gę na miny i gesty, bo to one wskazu-
ją na prawdziwe uczucia dziecka. Jeśli 
ono mówi, że wszystko jest w porząd-
ku, a rodzic zobaczy, że ma przygarbione 
plecy i przygnębiony wyraz twarzy, okaż 

zainteresowanie: „Wygląda na to, że coś 
cię dręczy”, „Widzę, że jest ci przykro”. 

Okazuj zainteresowanie i wsparcie. Jeśli 
często jesteś poza domem, wysyłaj miłe 
SMS-y np. „Jak poszedł sprawdzian?”, 
„Trzymam kciuki!”, „Czujesz się lepiej? 
Wczoraj martwiłam się, że coś ci dolega”. 

Więcej podpowiedzi, o  tym, jak okazy-
wać troskę dziecku oraz informacji można 
znaleźć na stronie: www.postawnarodzi-
ne.pl. 

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

Wesprzyj 
swoje 
dziecko

 Wysłuchaj, 
nie oceniaj, 
rozmawiaj
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Przedszkolaki poznały zasady ruchu 
drogowego

„Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka”

Inspektorzy Transportu Drogowego wraz 
z Krokodylkiem – Tirkiem odwiedzili szko-
łę w  Gliniance. Przeprowadzili zajęcia 
edukacyjne, przybliżające pracę instytu-
cji, w której pełnią służbę. Uwagę dzieci 
zwrócił mundur w kolorze zielonym, od-
mienny od umundurowania policjantów. 
Uczniowie, oglądając animowane filmy 
i historyjki w formie komiksów, utrwali-
li sobie zasady bezpiecznego poruszania 
się po drogach. Na koniec dzieci spotka-
ły się z maskotką Krokodylkiem, z którym 
pozowały do wspólnej fotografii. Ucznio-
wie dostali też pamiątkowe naklejki, ko-
lorowanki oraz odblaskowe kamizelki. 

Katarzyna Dziewulska

Ruszył program stypendialny „Klasa”

„Klasa” to autorski program stypendialny 
zapewniający absolwentom szkół podsta-
wowych i  gimnazjów naukę w  renomo-
wanych liceach w  pięciu miastach. Jeśli 
spełniasz kryteria: dobrze się uczysz; po-
chodzisz z rodziny, w której dochód na oso-
bę nie przekracza kwoty 1200 zł; mieszkasz 
w miejscowości do 100 tys. mieszkańców; 
chcesz się rozwijać, masz ponadprzecięt-
ną motywację; lubisz i  chcesz pomagać 
innym (wolontariat, pomoc społeczna) to 
program „Klasa” jest dla Ciebie. Można 
uzyskać 4- lub 5-letnie stypendium. Od-
wiedzić stronę internetową https://www.
bgzbnpparibas.pl/fundacja, sprawdzić kry-
teria naboru oraz szkołę, do której możesz 
aplikować, a następnie wypełnić formularz 
rekrutacyjny on-line. Redakcja

Możesz załapać się na stypendium BGŻ BNP 
Paribas

„Dzień Przyjaźni” w przedszkolu 
w Zakręcie

Chcąc przybliżyć dzieciom wartość przyjaź-
ni w życiu człowieka w przedszkolu w Za-
kręcie zorganizowaliśmy specjalny „Dzień 
Przyjaźni”. Spotkanie rozpoczęliśmy 
od rozmowy na temat przyjaźni i miło-
ści, dzieci wymieniały cechy prawdziwe-
go przyjaciela i obejrzały przedstawienie 
teatralne w wykonaniu nauczycielek pt. 
„Chcę mieć przyjaciela”. Na koniec wszyst-
kie dzieci wykonały serduszka przyjaźni, 
które miały wręczyć swojemu najlepsze-
mu przyjacielowi. Mamy nadzieję, że przy-
jaźnie zawarte w przedszkolu będą trwały 
latami.             Katarzyna  Kwiatkowska,  

Monika Pogorzelska

Przedszkolaki poznały, czym jest prawdziwa 
przyjaźń

Kosmiczna podróż z „Małym 
Księciem”

Uczniowie klasy 8b ze szkoły w Wiązownie 
zmierzyli się z „Małym Księciem” Antoine 
de SAINT-EXUPERY. Przedstawili historię 
tytułowego bohatera przemierzającego 
galaktyczne przestworza i poszukujące-
go odpowiedzi na nurtujące go pytania. 
Dookoła sali gimnastycznej umieszczono 
stoliki, które symbolizowały poszczegól-
ne planety. Publiczność była nimi okrążo-
na i każdy z młodych widzów, siedzących 
na podłodze, musiał odwracać się wokół 
własnej osi. W ten sposób publiczność wi-
rowała niczym ciała niebieskie. Oczywiście 
nie zabrakło asteroidy B-612, na której 
przebywała Róża. Efekty pracy ośmiokla-
sistów nagrodzono gromkimi brawami. 

Dorota Konstantynowicz-Bogłowska

Mały Książe wylądował w Wiązownie

Wydarzenia powstańcze na mapie 
gminy

W ramach obchodów Dnia Pamięci Bo-
haterów Powstania Styczniowego Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Wiązownie przy 
współpracy ze szkołą z Glinianki zorgani-
zował warsztaty historyczno – artystycz-
ne. Uczniowie na wielkiej mapie gminy 
zaznaczyli miejsca, które codziennie mi-
jają. Następnie, niczym wojskowi szta-
bowcy, zainscenizowali na mapie bitwy 
powstańcze przy użyciu makiet oznacza-
jących oddziały polskie i  rosyjskie. Na-
niesienie na współczesną mapę gminy 
wydarzeń sprzed lat, uzmysłowiło dzie-
ciom, że te nie działy się gdzieś, a do-
kładnie tutaj w naszej okolicy.  

Paulina Sokół

Uczniowie odkrywają historię naszej gminy

Baczyński, Gałczyński i Tuwim 
w Wiązownie

W Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się 
gminne eliminacje do 42 konkursu re-
cytatorskiego „Warszawska Syrenka”. 
Uczestnikami konkursu były dzieci i mło-
dzież z naszych szkół, dla których był to 
już drugi etap po eliminacjach szkolnych. 
Swoje talenty zaprezentowały 34 osoby, 
w trzech kategoriach wiekowych: klasy 
0-III (I miejsce – Kajetan DENARSKI, SP 
Zakręt), IV-VI (I miejsce – Helena BOGUC-
KA, SP Glinianka) oraz VII-VIII i gimnazja 
(I miejsce  – Ewelina SAWICKA, SP Gli-
nianka). Każdy z występujących otrzymał 
dyplom oraz pamiątkową książkę z uni-
kalną dedykacją pisarza Łukasza WIERZ-
BICKIEGO. Damian Krawczyk

Laureaci „Warszawskiej Syrenki”
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I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzy-
skiego FAST-STEP SPRING CUP 2019 
„O  Puchar Wójta Gminy Wiązow-
na” odbył się w dniach 16-17 marca 
w hali sportowej przy Szkole Podsta-
wowej w Gliniance. W sobotę gości-
li w niej tancerze Międzyszkolnej Ligi 
Tanecznej, zaś w niedzielę opanowali 
ją zawodnicy z całej Polski.

Łącznie rywalizowało ze sobą kilkaset 
osób oraz par tanecznych, dziecięcych 
i młodzieżowych, dla których taniec jest 
ważną częścią życia. Uczestnicy tańczyli 
z podziałem na style oraz kategorie wie-
kowe. W turnieju wystąpili gospodarze 

imprezy – uczniowie Szkoły Tańca FAST-
-STEP, a także goście z: Olsztyna, Lublina, 
Płońska, Łodzi, Białej Podlaskiej, Białego-
stoku, Radzymina i Augustowa.

Wielką atrakcją sobotniego wydarzenia 
był występ seniorów z Dziennego Domu 
„Senior+” w Woli Karczewskiej, którzy 
pod okiem prowadzącego ich instrukto-
ra z FAST-STEP, zatańczyli do najwięk-
szych przebojów lat 20. i 30.

Impreza taneczna organizowana przez 
FAST-STEP na tak dużą skalę odby-
ła się w gminie Wiązowna po raz dru-
gi. Rok wcześniej szkoła w Malcanowie 

przyciągnęła wielu miłośników tańca, 
a  sam turniej przebiegał w  niezwykle 
przyjemnej atmosferze. Z tego powodu 
Turnieje Tańca Towarzyskiego „O Puchar 
Wójta Gminy Wiązowna” na stałe wpisa-
ły się w kalendarz imprez gminy.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom wy-
trwałości i  odwagi. Liczymy, że była to 
dla was niezwykła przygoda, pełna pozy-
tywnych emocji. Szczególnie gratulujemy 
zwycięzcom. 

Maciej Piwiński
maciej.piwin@interia.pl

Wielkie taneczne show  
w Gliniance

 „Lata 20.  
Lata 30.”  

w wykonaniu 
naszych 

gminnych 
seniorów

Występy dzieci nagradzano 
gromkimi brawami

Zapraszamy na fotorelację na str. 36
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Nasi młodzi szachiści z kolejnymi 
nagrodami 

Kolejne sukcesy młodych 
szachistów

Sezon szachowy 2019 dopiero się roz-
kręca, a nasz najmłodszy wiązowski sza-
chista – Karol MIELCUCH – po raz trzeci 
stanął na podium. Tym razem podczas 
turnieju, który odbył się 2 marca w Szko-
le Podstawowej nr 8 Otwocku. Blisko 
100 młodych zawodników z  różnych 
szkół Mazowsza zgromadził Andrzej DO-
BROWOLSKI, organizator licznych spo-
tkań szachowych. Wzięła w nim udział 
również drużyna szachistów z Glinian-
ki. Karol MIELCUCH, Darek SMOLAK, 
Mateusz MIELCUCH i  Mirek SMOLAK 
zdobyli tytuł mistrza tej szkoły.   

Stefan Grochowski

Skok wzwyż w szkole w Gliniance

Już po raz dwudziesty UKS „Smoki” zor-
ganizował Otwarte Halowe Mistrzostwa 
Szkoły w Gliniance w skoku wzwyż. Go-
ściem specjalnym zawodów był Dariusz 
GOŹDZIAK, drużynowy mistrz olimpijski 
w pięcioboju nowoczesnym w Barcelonie 
oraz wielokrotny medalista Mistrzostw 
Europy i  świata. Na szczególne wyróż-
nienie zasłużył zwycięzca w klasach VII – 
Kuba ZIELIŃSKI, który osiągnął najlepszy 
wynik zawodów wśród uczniów podsta-
wówki, ustanawiając swój rekord życio-
wy (160 cm). Kuba to aktualny halowy 
wicemistrz Polski dzieci (Spała 2018, 
155 cm). Wśród gimnazjalistów zwyciężył 
kolejny raz Marcin WEREDA (168 cm). 

Anna Brewczyńska

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zawodów

Orły z Zakrętu z mistrzowskimi 
medalami

Orły dzielnie reprezentowały gminę na IX 
Mistrzostwach Polski No Gi Jiu Jitsu 2019 
w Luboniu koło Poznania. Były to najwięk-
sze zawody brazylijskiego jiu jitsu w kraju. 
Najlepiej poradzili sobie Bartłomiej TWAR-
DOWSKI oraz Janina SALOMON, zdobywa-
jąc tytuły mistrzów Polski. Bartek wygrał 
swoją walkę finałową w pięknym stylu 13 
– 0. Janina rozpoczęła treningi dopiero we 
wrześniu 2018 r., idąc śladem starszych 
i utytułowanych sióstr. To był jej debiut 
w zawodach. Świetny występ zaliczyli An-
toni ROGOWSKI i Kacper MAJSZCZYK. Brą-
zowy krążek wywalczyła jeszcze Sylwia 
WELC. Zapraszamy do klubu wszystkich, 
którzy chcą przyłączyć się drużyny Orłów. 
Działania klubu są wspierane przez Gmi-
nę Wiązowna. Artur Mroczek

Młodzi adepci Jiu Jitsu z Zakrętu

Kolejne złoto dla szkoły w Zakręcie

Po raz pierwszy w szkole w Zakręcie od-
były się „Otwarte Mistrzostwa w  Dwa 
Ognie” dla klas IV. Zawodnicy z Zakrętu 
stanęli na najwyższym podium. Szkolna 
reprezentacja rywalizowała z zespołami 
m.in. z  Glinianki i  Otwocka. Nasi spor-
towcy pokonali wszystkie uczestniczące 
w mistrzostwach zespoły i zdobyli złote 
medale. Wszyscy zawodnicy otrzymali na-
grody w postaci dyplomów. Szkoły, które 
reprezentowali otrzymały bony na zakup 
sprzętu sportowego. Serdecznie dziękuje-
my organizatorom! Kamil Sitek

Mistrzostwa szkół w dwa ognie rozegrane

Olimpiada Przedszkolaków 
w Zakręcie

W szkole w Zakręcie odbyła się „Zimo-
wa Olimpiada Sportowa” organizowana 
przez przedszkole w Zakręcie. Uczestni-
kami zawodów były dzieci z przedszkoli 
w Wiązownie, Pęclinie, Woli Duckiej i Za-
krętu. Przedszkolaki brały udział w pięciu 
zimowych konkurencjach. Były to m.in. 
toczenie slalomem kuli śnieżnej, wyścig 
na nartach czy skok przez zaspę. Przede 
wszystkim jednak liczyła się dobra zaba-
wa, dlatego wszyscy uczestnicy otrzymali 
na koniec pamiątkowe medale i sporto-
we upominki oraz zaproszenie na pyszny 
i zdrowy poczęstunek.  Marta Dudek

Przedszkolaki dzielnie walczyły we wszyst-
kich dyscyplinach

Międzyszkolne Mistrzostwa w teni-
sie stołowym

W sali gimnastycznej Szkoły Podstawo-
wej w Zakręcie odbyły się Międzyszkolne 
Mistrzostwa Gminy Wiązowna w tenisie 
stołowym. W zawodach wzięli udział re-
prezentanci wszystkich szkół z  terenu 
gminy. Uczniowie rywalizowali w dwóch 
kategoriach wiekowych z podziałem na 
dziewczęta oraz chłopców. W zawodach 
wzięło udział blisko 50 uczniów. Celem 
turnieju było wyłonienie indywidualnych 
mistrzów Gminy Wiązowna,  a także skla-
syfikowanie każdej ze szkół. Gratulujemy 
obecnym mistrzom oraz pozostałym za-
wodnikom. Nagrody dla uczestników zo-
stały ufundowane przez Radę Rodziców 
przy Szkole Podstawowej w Zakręcie.  

Kamil Sitek

Uczestnicy Międzyszkolnych Mistrzostwa
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Po raz trzeci podopieczni Warsztatów 
Terapii Zajęciowej z Otwocka i Micha-
lina oraz tych prowadzonych u  nas 
przy Stowarzyszeniu „Jesteśmy!” 
oraz seniorzy z Domu „Senior+” i Klu-
bu „Senior+” bawili się wspólnie na 
balu integracyjnym w Domu Kultury 
„Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej.

W tym roku dołączyli do nas seniorzy 
oraz uczestnicy WTZ z  Otwocka i  Mi-
chalina, wolontariusze i goście z wójtem 
Januszem BUDNYM na czele. Doskona-
łą zabawę zagwarantował uwielbiany 
przez osoby z  niepełnosprawnościami 

i seniorów Marcin GĘSINA. Zapewnił na-
głośnienie imprezy, był również wspania-
łym wodzirejem. Cały czas towarzyszyli 
mu wyjątkowi soliści. Sala balowa zosta-
ła pięknie wystrojona przez osoby nie-
pełnosprawne i seniorów. Powodzeniem 
cieszył się bigos przygotowany przez 
Hotel Relaks, WTZ „Jesteśmy!”, WTZ Mi-
chalin i Grażynę DYMISZKIEWICZ. Z pół-
misków znikały kanapki przyszykowane 
przez seniorów i wolontariuszy. Desery 
podarował nam Hotel Brant. Przedstawi-
ciele Fundacji Poland 21C przyjechali do 
nas z gruzińskimi bułeczkami i okazałym 
tortem. Wszystkim gorąco dziękujemy! 

Szczególne słowa podziękowania kieruje-
my do Krystyny MOTYKI, Justyny NAGIEL, 

Teresy KĄKOL, Marzeny BIAŁEK, terapeu-
tów z WTZ „Jesteśmy!” i cudownej mło-
dzieży z Centrum Wolontariatu przy Domu 
Społecznym im. Jadwigi Małgorzaty ŻAK. 
Bez Waszej pomocy ten bal nie byłby tak 
wyjątkowy! Radość i uśmiech na twarzach 
wszystkich seniorów, osób niepełnospraw-
nych i gości jest rzeczą bezcenną. Za rok 
na pewno spotkamy się znowu.  

Waldemar Burtkiewicz
biuro@wtzjestesmy.pl

Bal 
integracyjny 
Stowarzyszenia 
„Jesteśmy!”

Spotkanie, na którym budynek oficjalnie 
oddano do użytku mieszkańców, upłynęło 
w radosnej atmosferze. Na mieszkańców 
sołectwa i przybyłych gości czekało wiele 
atrakcji. Najmłodsi wzięli udział w licznych 
zabawach i konkursach przygotowanych 
przez animatorów. Dzięki pięknej po-
godzie udało się zorganizować ognisko. 

Zwieńczeniem uroczystości była 
zabawa taneczna. Mamy nadzie-
ję, że świetlica w Pęclinie, będzie 
dobrze służyć mieszkańcom. Li-
czymy, że będzie to miejsce inte-
gracji społecznej, spotkań i wielu 
ciekawych zajęć. A te będzie pro-
wadzić Gminny Ośrodek Kultury 
w  Wiązownie. Jeśli mają Pań-
stwo pomysł na takie zajęcia 
lub chcieliby nauczyć się czegoś 
wyjątkowego, zapraszamy do 
kontaktu tel. 22 780 41 79 oraz 
e-mail: gok@gok-wiazowna.pl. 


Damian Krawczyk

gok@gok-wiazowna.pl

 To był bal nad bale!

Stowarzyszenie „Jesteśmy!” szu-
ka terapeutów do pracy w naszych 
WTZ. Więcej informacji: Waldemar 
Burtkiewicz, biuro@wtzjestesmy.pl

Świetlica w Pęclinie 
oficjalnie otwarta

 Oficjalne przecięcie 
wstęgi w Pęclinie
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Zabawa w Izabeli była przednia

Bal karnawałowy w Izabeli

Już po raz drugi w świetlicy „Pod Jaworem” 
w Izabeli odbył się bal karnawałowy. Wspól-
ne tańce i  zabawy połączyły pokolenia 
mieszkańców wsi w wieku od 7 miesięcy 
do 77 lat. Niezastąpionym, pełnym pomy-
słów oraz entuzjazmu wodzirejem była Be-
ata KĘPKA (tym razem w przebraniu Boba 
Budowniczego). Spośród wielu atrakcji 
dzieciaki najchętniej wybierały malowanie 
twarzy oraz robienie zmywalnych tatuaży. 
Podczas finału balu wybraliśmy najpiękniej 
i najbardziej oryginalnie przebrane dzie-
ciaki. Specjalne jury zdecydowało, że każ-
dy z uczestników zasłużył na wyróżnienie 
i nagrody.  Danuta Podgórska

Integracja pokoleń w Klubie 
„Senior+”

Bardzo radosne, a jednocześnie wzrusza-
jące spotkanie odbyło się w Domu Kultury 
„Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej. Dzie-
ci ze „Świetlicy marzeń” z Glinianki spę-
dziły popołudnie 25 lutego w gościnnych 
progach Klubu „Senior+”. Były wiersze, 
wspomnienia, opowieści, wspólne śpiewy, 
które zainspirowały uczestników do stwo-
rzenia pięknych prac plastycznych. Inicjaty-
wa integracji międzypokoleniowej okazała 
się bardzo cenna i potrzebna. Dzieci pozna-
ły wartość, jaką jest czas poświęcony dru-
giej osobie. Seniorzy aktywnie włączyli się 
we wspólne działania, przekazując młod-
szemu pokoleniu swoje doświadczenia 
i umiejętności, ale pokazując im również, 
czym jest wrażliwość, ciepło i serdeczność. 
Integrację zakończyliśmy słodkim poczę-
stunkiem oraz wspólnymi planami na ko-
lejne spotkanie. Justyna Nagiel

Wiersze i piosenki stały się inspiracją do 
malowideł

„Kobieta w teatrze życia” w Woli 
Karczewskiej

Tegoroczny Dzień Kobiet w naszej gminie 
przybrał wyjątkowo uroczysty charakter. 
Koncert „Kobieta w teatrze życia”, który 
odbył się 9 marca w Domu Kultury „Nad 
Świdrem” w Woli Karczewskiej, był dedy-
kowany wszystkim paniom. Wokalistka 
Marta KUSZAKIEWICZ wraz z  gitarzystą 
Tomaszem BORUCHEM magią dźwięków 
oczarowali licznie zgromadzoną publicz-
ność. Piosenki w  pięknych aranżacjach, 
przeplatane recytacjami, opowieściami 
i anegdotkami przedstawiły kobiety w ich 
teatrze życia. Całe przedsięwzięcie było 
również kontynuacją akcji Gminy Wiązow-
na „Świąteczna radość pomagania”, któ-
rej bohaterką jest Hania GEPARDA. Koncert 
został zorganizowany przez GOK. Podczas 
tego wydarzenia zebrano 1160,00 zł na 
rzecz naszej podopiecznej. Paulina Sokół

Marta Kuszakiewicz oczarowała publiczność

Dzień Kobiet w „Senior+”

Każda z kobiet zasługuje na to, aby czuć się 
dobrze, pięknie i wyjątkowo. Z okazji Dnia 
Kobiet wszystkie panie z Dziennego Domu 
„Senior+” w Woli Karczewskiej skorzystały 
z zabiegów przeprowadzonych przez słu-
chaczy i kadrę Medycznej Szkoły Policeal-
nej w Otwocku. Nasze seniorki poddały się 
zabiegom pielęgnacyjnym, m.in. relaksacyj-
nym masażom. W pakiecie był również ma-
nicure. Niespodzianka okazała się strzałem 
w dziesiątkę i wywołała uśmiech na twarzy 
naszych pań. W trakcie spotkania seniorki 
korzystały z kawiarenki, gdzie oddawały się 
rozmową na „każdy temat” przy muzyce re-
laksacyjnej. Krystyna Motyka

Seniorki w oczekiwaniu na upiększające 
zabiegi

Zgłoś się do Powiatowego Konkur-
su Piosenki 

Gminny Ośrodek Kultury w  Wiązownie 
już po raz dwunasty jest organizatorem 
Powiatowego Konkursu Piosenki Pol-
skiej, XII edycja konkursu odbędzie się 
14 maja. Zachęcamy do licznego udzia-
łu. Konkurs przeznaczony jest dla miesz-
kańców powiatu otwockiego. Mogą brać 
w nim udział soliści w pięciu kategoriach 
wiekowych oraz duety dzieci w  wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wy-
konawcy przygotowują dwie dowolnie 
wybrane piosenki polskie. Regulamin kon-
kursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne 
są na stronie GOK Wiązowna. Koordyna-
tor konkursu – Damian KRAWCZYK (tel. 22 
780 41 79, e-mail: zapisy@gok-wiazow-
na.pl) udziela dodatkowych informacji. 

Paulina Sokół

Powiatowy Konkurs Piosenki już 14 maja

Wiązowski Jarmark już w czerwcu

Już po raz czwarty pragniemy zaprosić na 
Wiązowski Jarmark Artystów, Rękodziel-
ników i Zdrowej Żywności, odbywających 
się w  ramach Święta Gminy Wiązow-
na – WiązLove. Jarmark odbędzie się 16 
czerwca na ul. Kościelnej, która z tej okazji 
zostanie wyłączona z ruchu. Udział w wy-
darzeniu jest bezpłatny. Regulamin jarmar-
ku oraz karta zgłoszeniowa dostępne są 
na stronie GOK Wiązowna. Formularz pro-
simy przesyłać osobiście, listownie bądź 
też pocztą elektroniczną (zapisy@gok-wia-
zowna.pl), w terminie do 2 czerwca. Od-
powiedzi na pytania dotyczące organizacji 
jarmarku udzielają pracownicy Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wiązownie pod nr tel. 
22 780 41 79. Damian Krawczyk

Zgłoszenia GOK Wiązowna przyjmuje do 
2 czerwca
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Anna Brzezińska „Córki Wawelu: 
opowieść o jagiellońskich 
królewnach”

Przełomowa książka o historii kreowanej 
przez mężczyzn, w której najważniejszą 
rolę odgrywały kobiety. Opisuje ich ży-
cie w czasach ostatnich JAGIELLONÓW. 
Jej bohaterkami są nie tyko uprzywi-
lejowane córki króla Zygmunta I  STA-
REGO z małżeństw z Barbarą ZAPOLYĄ 

i Boną SFORZĄ, ale 
także bękarcice, 
mieszczki, kobie-
ty z  plebsu  – słu-
gi traktowane jak 
niewolnice. 

Książka dostęp-
na w bibliotece 
w Wiązownie

Ruta Sepetys „Sól morza”

Akcja powieści rozgrywa się zimą 1945 r., 
kiedy II Wojna Światowa dobiega końca. 
Tysiące uchodźców ucieka z Prus Wschod-
nich przed Armią Czerwoną – wśród nich 
troje nastolatków: Emilia, Joanna i  Flo-
rian. Pochodzą z różnych krajów. Każde 
ma swoją historię i tajemnicę. Ich drogi 
się łączą, a jedyną nadzieją staje się po-
kład Wilhelma Gu- stloffa. W  swo-
jej książce autorka 
dowodzi, że czło-
wieczeństwo może 
zatriumfować na-
wet w  najmrocz-
niejszych czasach.

Książka do-
stępna w filii 
w Duchnowie

Piotr Adamczyk „Ferma blond”

„Ferma blond” to z  jednej strony ro-
dzinna epopeja, a z drugiej kryminał hi-
storyczny, którego akcja rozgrywa się 
w nazistowskich Niemczech oraz współ-
czesnej Polsce. To poruszająca opowieść 
o wielkiej miłości w niezwykle trudnych 
czasach, o zdradzie i rodzinnych tajem-
nicach, a także o polityce i sztuce, któ-
re splatają się ze sobą w  najbardziej 
n ieoczek iwany 
sposób.

Książka dostępna 
w filii w Gliniance

Kwiecień
12.04. godz. 18.00 

Warsztaty Wielkanocne w świetlicy 
w Kącku

13.04. godz. 10.00 
Warsztaty Wielkanocne w świetlicy 
w Pęclinie

15.04. godz. 18.00 
Warsztaty Wielkanocne w świetlicy 
w Rzakcie

16.04. godz. 18.00 
Warsztaty Wielkanocne w świetlicy 
w Dziechcińcu

17.04. godz. 19.00 
Warsztaty Wielkanocne w świetlicy 
w GOK Wiązowna

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

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Biblioteka poleca

Wesołych Świąt
Wielkanocnych

życzy
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156 lat temu podczas Powstania 
Styczniowego doszło do bitwy pod 
Porębami. Oddział powiatu stanisła-
wowskiego pod dowództwem puł-
kownika Ziemomysła KUCZYKA starł 
się z niemal dwukrotnie liczniejszy-
mi wojskami rosyjskimi.

Wykorzystując tę okazje Projekt Hi-
storyczny „Konspiracja” we współ-
pracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Wiązownie zorganizował Dzień Pa-
mięci Bohaterów Powstania Stycznio-
wego. Uroczystości rozpoczęły się pod 
tablicą pamiątkową umieszczoną na 
kapliczce w Porębach. Po przemówie-
niach, odczytaniu apelu poległych, sal-
wie honorowej oraz złożeniu wieńców, 
oddział rekonstruktorów w umundu-
rowaniu powstańców wyruszył lasem 

w drogę do Glinianki. Tam po mszy, na 
błoniach obok kościoła odbyła się in-
scenizacja ataku powstańców na patrol 
rosyjski wzmocniony armatą. 

Z Glinianki oddział wyruszył do Malca-
nowa, gdzie czekał posiłek. Kolejnym 
postojem był Pęclin. Rekonstruktorzy 
zaprezentowali mieszkańcom umundu-
rowanie, uzbrojenie, omówili sposoby 
walki kosą przekutą na sztorc. Ostat-
nim odcinkiem trasy był przemarsz 
z Pęclina do Wiązowny. Na cmentarzu 
parafialnym, rekonstruktorzy złożyli 
wieniec na grobie powstańców pole-
głych w boju pod Rudką i Żanęcinem 
25 maja 1863 r.  

Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

Dzień Pamięci 
Bohaterów 
Powstania 
Styczniowego

W Dniu Pamięci udział wzięli rekonstruktorzy z: Projekt Historyczny 
„Konspiracja”, GRH Bellum, GRH Niepodległość 1863, GRH Reduta Kur-
piowska, Małogoskiego Oddziału Powstańczego 1863 – Klubu Histo-
rycznego Małogoskiego Domu Kultury, Projektu Rekonstrukcyjnego 
„Rosja w ogniu”, SRH Strzelcy im. 31 Pułku Strzelców Kaniowskich, 
Stowarzyszenia „Semper Fidelis Res Publicae”, Tradycyjnego Oddziału 
C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2
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Wielkie taneczne show w Gliniance

Foto: Sławek Kuciński/Foto-SKa


