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Gmina Wiązowna
z godłem „Teraz
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jedna z dwóch
gmin w Polsce.
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Targowisko z prawdziwego
zdarzenia. Otwieramy 20 lipca!

„Mój Rynek”, czyli targowisko gminne, które zaczęliśmy budować kilka miesięcy
temu w Wiązownie, zacznie działać jeszcze w tym miesiącu. To pierwsza tego
typu inwestycja na terenie naszej gminy. Nowoczesny i funkcjonalny bazar, na
którym przez cały rok będziemy mogli robić zakupy w komfortowych warunkach.

www.tuwiazowna.pl
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Hala targowa wkrótce
zapełni się sprzedającymi
i kupującymi

W nowym obiekcie do dyspozycji
handlowców będzie 51 miejsc handlowych: 9 pawilonów, 10 stanowisk
przeznaczonych do handlu w hali
głównej, 26 stanowisk do handlu
pod zadaszeniem, 6 stanowisk przeznaczonych do handlu z samochodu. Na bazarze będziemy mogli kupić
świeże warzywa, owoce i przetwory
od lokalnych producentów. To ma być
przede wszystkim miejsce, w którym
handlować będą mogli rolnicy, drobni
przetwórcy, rękodzielnicy. W hali nie
zabraknie też miejsca na sklepy, które
funkcjonować będą cały rok.
Osoby, które chcą handlować na targowisku, będą mogły skorzystać z opcji jednodniowej lub rezerwacji miejsca na 30 dni.
Wystarczy po uprzednim zgłoszeniu do
administratora targowiska (tel. 603 233
706) przyjechać i zapłacić opłatę targową
(od 5 zł za dzień lub od 50 zł za miesiąc).
Takiego bazaru brakowało w naszej
gminie. Dotychczas drobni handlowcy zajmowali przestrzeń przed budynkiem dawnego GS w centrum Wiązowny.
Trudno jednak uznać, że były to warunki godne XXI wieku. Nieestetyczne, stare stragany zamieniliśmy więc

na schludną halę. Jesteśmy przekonani, że z oferty tego miejsca skorzystają nie tylko mieszkańcy naszej gminy.
Ten bazar, jeśli tylko my – mieszkańcy
polubimy zakupy od rolników, ma szansę wygrać konkurencję nawet z centrum
handlowym, które wkrótce powstanie
w Góraszce. To będzie miejsce kameralne i oferujące zupełnie inny asortyment niż wielki hipermarket. O takiej
przestrzeni marzyliśmy od lat. Najbliższe tego typu miejsce mieliśmy w Falenicy czy Sulejówku. Teraz ważne, byśmy
rzeczywiście chętnie korzystali z naszego bazaru. Czynsze za najem powierzchni handlowej są tak wyliczone, by stać
na nie było nawet najdrobniejszych handlowców. Chodzi o to, by przyciągnąć ich
jak najwięcej i by towary przez nich oferowane mogły być tanie.
– Bardzo się cieszę z tej inwestycji – mówi
Wójt Gminy Wiązowna Janusz BUDNY. –
Ona symbolicznie pokazuje, jak bardzo
się zmieniamy jako gmina. 5 lat temu,
kiedy konstruowaliśmy jeszcze z radą poprzedniej kadencji nasz pierwszy budżet,
nawet nie marzyliśmy o tego typu wydatkach. Mieliśmy dziesiątki pilniejszych. Dziś
stać nas na to, żeby zainwestować w taką
przestrzeń. Pilnych wydatków nadal

mamy wiele, ale tak jak w dobrze prowadzonym gospodarstwie domowym, tak
i w naszej gminie od czasu do czasu możemy sobie pozwolić już na coś ekstra. I to
targowisko jest właśnie ekstra. Jest bardzo funkcjonalnym budynkiem. Prostym,
energooszczędnym, łatwym w konserwacji, a jednocześnie po prostu należącym się
naszym mieszkańcom.
Na targowisko pozyskaliśmy prawie milion złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Cała
inwestycja będzie kosztować ponad 2,8
mln zł. Nie udałoby się jej przeprowadzić,
gdyby nie wkład z budżetu gminy. Mogliśmy zainwestować w nią ponad 1,8 mln
dzięki podatkom, które wszyscy płacimy.
Te pieniądze realnie zmieniają naszą rzeczywistość. Pomagają rozwijać i modernizować okolicę.
„Mój Rynek” powstał w centrum Wiązowny przy ul. Lubelskiej 33a. Targowisko
będzie czynne siedem dni w tygodniu:
w dni targowe – czyli środy i soboty –
w godz. 5.00 – 13.00, a w pozostałe dni
tygodnia w godz. 7.00 – 18.00. Już dziś
zapraszamy!

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Gala „Teraz Polska”
w Teatrze Wielkim
w Warszawie
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
BOLESŁAWÓW
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Dokumentacja projektowa na
modernizację ul. Bażantów

BORYSZEW

Foto: K. Broszko/Teraz Polska
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Teraz Polska.
Teraz Wiązowna
Gmina Wiązowna z godłem „Teraz
Polska”. Ten zaszczytny tytuł otrzymała jako jedna z dwóch gmin w Polsce. Konkurs „Teraz Polska” nagradza
najlepsze – pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców – gminy
w Polsce.
Godło „Teraz Polska” jest swego rodzaju świadectwem potwierdzającym
nowoczesność oraz wszechstronną
atrakcyjność. Jest także gwarantem solidności i wzorowej pracy urzędu gminy. Samorządy ubiegające się o godło
„Teraz Polska” poddawane są wielostopniowej weryfikacji. Oceniane są
przez pryzmat wszystkich zadań, które

Statuetka konkursu
„Teraz Polska”

powinny być realizowane przez gminy.
Analizie podlegają zarówno zagadnienia związane z polityką inwestycyjną,
jak i dostępność do infrastruktury technicznej czy sposoby realizacji polityki
społecznej.
W poniedziałek 3 czerwca na uroczystej
gali w Teatrze Wielkim w Warszawie
Wójt Gminy Wiązowna Janusz BUDNY
odebrał to szczególne wyróżnienie. Ta
nagroda, przyznawana od 1991 r., symbol
jakości polskich firm, usług i samorządów
w wigilię rocznicy wyborów kontraktowych przyznana została nam! – mówił
wójt w czasie uroczystości. – To zaszczyt,
że mogłem odebrać statuetkę i uczestniczyć w gali, podczas której nasz samorząd
został uznany za dynamicznie się rozwijający, wykorzystujący swój duży potencjał i przede wszystkim wzorowo dbający
o mieszkańców.
– Konkurs „Teraz Polska” pokazuje to, co
najlepsze w krajowej gospodarce: różnorodność, zaawansowanie, wysoką jakość,
a także solidność i kreatywność. Gdyby
wszystkie firmy w kraju działały tak, jak
przedsiębiorstwa i gminy wyróżnione w naszym konkursie, mielibyśmy być może najszybciej rozwijającą się gospodarkę świata
– powiedział podczas konferencji prasowej dyrektor konkursu „Teraz Polska” Michał LIPIŃSKI.

Redakcja
Źródło: polskieradio.pl, terazpolska.pl

Poprawa bezpieczeństwa na
drodze 270820 W

100

Zakup przydomowych przepompowni ścieków Boryszew dz. nr
451/3

100

Zakup przydomowych przepompowni ścieków Boryszew dz. nr
50/2

CZARNÓWKA

100
25

Budowa oświetlenia ul. Kaliny
Projektowanie oświetlenia
ul. Lawendowej

DUCHNÓW

25

Projektowanie oświetlenia
ul. Wspólnej

25

Projektowanie oświetlenia
ul. Dłuskiej

100

Budowa sieci kanalizacji

25

Budowa Duchnowskiego Domu
Kultury

50

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z jej
wyposażeniem

DZIECHCINIEC

75

Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Majowej –
pomoc rzeczowa dla Powiatu
Otwockiego

0

Przebudowa linii energetycznej na potrzeby modernizacji
ul. Podleśnej

25

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z jej
wyposażeniem

EMÓW

25

Modernizacja ul. Sosnowej
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25

Zagospodarowanie terenu
gminnego przy ul. Sosnowej

25

Projektowanie oświetlenia
ul. Sosnowej

100

Budowa sieci kanalizacyjnej
w ul. Sosnowej i Gołębiej

GLINIANKA

25

Budowa dróg osiedlowych –
kontynuacja zadania

25

Zagospodarowanie przestrzeni w centrum – kontynuacja
zadania

25

Zagospodarowanie terenu działek 592/1, 38/15oraz 38/16 na
potrzeby sołectwa Glinianka II

100

Renowacja boiska szkolnego

25

Rozbudowa boiska KS Glinianka

25

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Napoleońskiej

GÓRASZKA

100
25

Budowa sieci kanalizacyjnej
w ul. Zielonej
Budowa sieci wodociągowej
w ul. Kaczeńców i Liliowej (IL)

75

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Lotosu (IL)

75

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z jej
wyposażeniem

IZABELA

100

Modernizacja drogi Majdan –
Izabela – Michałówek – Duchnów – pomoc rzeczowa dla
Powiatu Otwockiego

100

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z jej
wyposażeniem

25

Budowa sieci wodociągowej, dz.
nr 118/8 i 119/1

Ciąg dalszy paska na str. 10

Ostatni odcinek drogi
Majdan – Izabela już jest
przejezdny
To jedna z najdłużej budowanych dróg
powiatowych w historii gminy. Trudna inwestycja, która powstawała we
współpracy z Powiatem Otwockim,
została ukończona. Budowa trwała
pięć lat.
Zarówno mieszkańcy tych miejscowości, jak i władze naszej gminy wielokrotnie zabiegali o wpisanie tej inwestycji
do planów finansowych i realizacyjnych
Powiatu Otwockiego. Postęp w tej sprawie nastąpił dopiero w 2014 r. Wtedy to
nasza gmina postanowiła wziąć sprawę w swoje ręce i zawarła porozumienie
z Powiatem Otwockim, na mocy którego
przekazała – jako pomoc rzeczową – materiały za 300 tys. zł z przeznaczeniem na
budowę pierwszego odcinka drogi. Dzięki temu Zarząd Dróg Powiatowych zmodernizował odcinek pomiędzy ul. Piękną
a ul. Wesołą w Majdanie oraz odcinek
w Izabeli od ul. Szkolnej w kierunku Michałówka. W latach następnych realizacja tej inwestycji była kontynuowana na
podobnych zasadach.

Chodnik
w Dziechcińcu
dłuższy
o 510 m
Koniec budowy kolejnego odcinka
chodnika połączonego ze ścieżką rowerową w Dziechcińcu. Koszt budowy
wyniósł 370 tys. zł.
W ramach zrealizowanej inwestycji wybudowano kolejny fragment o długości
ok. 510 mb. wraz z układem odwodnienia i zjazdami indywidualnymi. W ramach dodatkowego zamówienia został
wybudowany odcinek ok. 130 mb. ciągu pieszo-rowerowego oraz przystanek
w kierunku Glinianki.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego
wzdłuż drogi powiatowej, począwszy od

Droga
Majdan
– Izabela
gotowa

W latach 2016–2017 zakupiliśmy i przekazaliśmy powiatowi materiały budowlane za ok. 850 tys. zł oraz dotację
finansową w wysokości 275 tys. zł. Powiat wykorzystał przekazaną pomoc na
modernizację odcinków drogi w Majdanie (450 mb.) oraz w Izabeli i Michałówku (350 mb.). Na mocy kolejnego
porozumienia w 2018 r. przekazaliśmy
powiatowi 56 tys. zł na realizację dokumentacji projektowej dla budowy kolejnego odcinka drogi.
Obecnie można z satysfakcją stwierdzić, iż
ten wspólny wysiłek jednostek samorządowych przyniósł oczekiwane rezultaty.
Zamierzamy w przyszłości kontynuować
ten model współpracy z powiatem. Nie
wykluczamy, że w podobnej formule może
być też zrealizowana budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Zakręt – Izabela. Powiat jest w trakcie
przygotowania dokumentacji dla tego
projektu.

Tadeusz Dąbrowski
t.dabrowski@wiazowna.pl

Nowym chodnikiem
dotrzemy aż do „Jeżyka”
2015 r., jest wykonywana etapami. Do
chwili obecnej udało się wykonać odcinek od ul. Kotliny w Malcanowie do sklepu „Jeżyk” w Dziechcińcu – to łącznie
2,6 km. Dodatkowo – w ramach projektu – w 2018 r. wykonano odcinek ciągu
pieszo-rowerowego od Ośrodka Zdrowia
w Gliniance do skrzyżowania ul. Łąkowej
z ul. Napoleońską. Ma on ok. 190 mb.
i kosztował 150 tys. zł. W sumie na te
odcinki o długość 2,79 km i dokumentacji projektowej wydaliśmy ok. 1 mln
679 tys. zł.

Tomasz Mielnicki
t.mielincki@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

Na drogę dostaliśmy 75 tys. zł

Droga w Rzakcie. Mamy dotację
Podpisaliśmy umowę z przedstawicielami
Samorządu Województwa Mazowieckiego
na dofinansowanie budowy drogi w Rzakcie. Uzyskaliśmy dotację w wysokości 75
tys. zł na „Modernizację drogi dojazdowej
do gruntów rolnych we wsi Rzakta”, czyli budowę ul. Dobrzynieckiej od ul. Mazowieckiej do ul. Górskiej. Trzeba pamiętać,
że otrzymane fundusze są dedykowane wyłącznie na drogi dojazdowe do pól. Dlatego też wytypowaliśmy tę drogę, która przed
laty z tego samego źródła otrzymała dotację
na wykonanie podbudowy pod asfalt. Całkowity koszt tej inwestycji to 180 tys. zł. Za
tę sumę powstanie 600 m drogi asfaltowej
o szerokości 4 m. Trwają prace wykończeniowe i estetyczne.
Tomasz Mielnicki
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Świetlica w Kopkach gotowa

Będzie chodnik w Boryszewie

Mieszkańcy sołectwa Kopki wkrótce będą
mogli korzystać ze swojej świetlicy. Budowa dobiegła końca. Trwają prace wykończeniowe i porządkowe. To kolejna
świetlica w gminie, która powstała w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Wybudowała ją firma ADIMEX. Budynek ma
90 m2 powierzchni użytkowej, na którą
składa się: przestronna sala, kuchnia oraz
łazienka dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Koszt budowy świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu
wyniósł prawie 470 tys. zł. Na sierpniowej sesji postaramy się przesunąć środki
finansowe powstałe z oszczędności z innych inwestycji, by na początku września
zakupić wyposażenie świetlicy.
Tomasz Mielnicki

Przy drodze powiatowej w Boryszewie wkrótce ruszy budowa chodnika. 17 czerwca podpisano umowę w tej
sprawie między wykonawcą firmą Tomiraf S.C. a wicestarostą Krzysztofem
KŁÓSKIEM oraz przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych. Wykonawca zajmie się wkrótce pracami budowlanymi,
polegającymi na budowie chodnika na
drodze powiatowej, której nawierzchnię asfaltową sfinansowała nasz gmina
w 2017 r. Będzie to odcinek o długości
prawie 810 m. Wartość umowy to prawie
291 tys. zł, a środki na ten cel pochodzą
z budżetu powiatu.
Redakcja

Chodnik będzie miał długość prawie 810 m

Program WiFi4EU.
Dostaliśmy 15 tys. euro

To kolejna świetlica, która powstała w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy

Gmina Wiązowna – jako jedna z 15 w całej Polsce – otrzymała bon na 15 tys. euro.
Pieniądze pochodzą z programu WiFi4EU, za
pośrednictwem którego Komisja Europejska
zamierza propagować bezpłatny dostęp do
bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców Europy. Bon Komisji Europejskiej z rąk jej
przedstawicielki Eweliny JELENKOWSKIEJ-LUCA odebrali Zastępca Wójta Gminy Wiązowna
Tomasz KOSTYRA oraz Olga NOWAK z Wydziału Inwestycji, która będzie odpowiadała
za realizację programu na terenie naszej gminy. Budżet programu WiFi4EU na lata 2017–
2019 wynosi 120 mln euro.
Redakcja

Ul. Konwalii w Wiązownie.
Asfalt położony
Kolejny fragment drogi gminnej doczekał się asfaltu. Tym razem położono go
na 250 mb. ul. Konwalii w Wiązownie.
Utwardzono również włączenie do drogi
powiatowej przy ul. Kąckiej. Projekt oraz
podbudowę wykonano jeszcze w zeszłym
roku w ramach inicjatywy lokalnej. Wartość inwestycji to blisko 76 tys. zł. Modernizację przeprowadziła firma TOMIRAF.
Jan Wierzbicki

Szlaki rowerowe w Wiązownie.
Mamy grant
Zakończyła się pierwsza edycja konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje
otoczenie”, organizowanego przez Polskie
Sieci Elektroenergetyczne. Wybrano laureatów, wśród których znalazła się nasza
gmina z projektem „Wybieram rower i wiązowskie szlaki rowerowe – etap I”. Dostaliśmy 20 tys. zł na utworzenie pierwszego
na terenie gminy szlaku rowerowego (jednego z ośmiu). 17-kilometrowy szlak będzie przebiegał przez obszar Natura 2000.
Więcej informacji o konkursie na stronie:
http://wzmocnijotoczenie.pl/.
Olga Nowak
Foto: M. Mikulska

Będą darmowe punkty internetowe

Przejazd po takim asfalcie to czysta
przyjemność

Wkrótce powstanie pierwszy z 8 szlaków
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KĄCK

100

Budowa oświetlenia ul. Malowniczej – etap I

50

Projekt zagospodarowania terenu przy świetlicy

50

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Myśliwskiej (IL)
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Z prac Rady Gminy.

Kolejne miejscowe
plany przyjęte

KOPKI
Przebudowa drogi Lipowo –
Kopki – Dziechciniec

50

Przebudowa ul. Jeździeckiej

50

Zagospodarowanie terenu przy
świetlicy

75

Budowa świetlicy wiejskiej –
kontynuacja zadania

KRUSZÓWIEC

50

Dokumentacja projektowa na
modernizację ul. Wspaniałej

LIPOWO

0

Budowa oświetlenia
w ul. Wierzbowej

0

Budowa oświetlenia
w ul. Wypoczynkowej

100

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Armii Krajowej

MAJDAN

75

Modernizacja drogi Majdan –
Izabela – Michałówek – Duchnów – pomoc rzeczowa dla
Powiatu Otwockiego

25

Projektowanie ul. Zacisznej

25

Projektowanie ul. Turkusowej
– etap I

50

Budowa oświetlenia
w ul. Kalinowej

Absolutorium
za 2018 r. udzielone
Trzy sesje za nami. Prym wiodły
uchwały dotyczące – tak ważnego
dla naszej gminy – miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Kilka ulic zyskało nazwy, a przedszkole w Zakręcie – imię. Na ostatniej
przedwakacyjnej sesji radni jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy Wiązowna.
W sumie radni przegłosowali 37 uchwał.
Na dwóch majowych sesjach przyjęto miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego: „Glinianka Wrzosowa –
Wawrzyniecka”, „Polna Bis – obszar planistyczny „A”, „Malcanów Akacjowa”,
„Duchnów Aktywizacja Gospodarcza II”
oraz „Rzakta I”. Dzięki temu na tych terenach będzie można budować łatwiej,
a przede wszystkim szybciej, bo nie trzeba występować o warunki zabudowy dla
planowanych inwestycji. Decyzja o zabudowie na obszarze objętym planem daje
też pewność co do sąsiedztwa. Plany
zwykle też podnoszą ceny nieruchomości. Nadano nazwy ulicom: Kasztanowa
w Góraszce, Przyjazna w Duchnowie, Zachodnia w Woli Duckiej oraz Jeżynowa
w Pęclinie, co zapewni prawidłową i czytelną numerację porządkową.
W maju radni zdecydowali również
o nadaniu imienia Gminnemu Przedszkolu w Zakręcie. Przedszkole otrzymało nazwę „Leśna Kraina”, na którą

Foto: I. Trzaska

0

zdecydowała się społeczność placówki.
Radni ustalili też wysokość oraz zasady
przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe. Na IX sesji wręczono
także akty powołania na członków Rady
Seniorów Gminy Wiązowna.
Podczas ostatniej przedwakacyjnej sesji w czerwcu nasi radni jednogłośnie
zdecydowali o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2018 r. Wójtowi Gminy Wiązowna
Januszowi BUDNEMU. Podczas sesji radni przyjęli również uchwałę w sprawie
określenia wysokości opłat za przedszkole uczniów objętych wychowaniem.
W uchwale ustala się dla rodziców (prawnych opiekunów) opłatę w wysokości 1 zł
za każdą rozpoczętą godzinę – poza tymi
ustawowymi, które są bezpłatne – faktycznego pobytu dziecka.
Wszystkie podjęte uchwały dostępne są
w Biuletynie Informacji Publicznej. Zapraszamy również na portal wiazowna.
esesja.pl, gdzie do pobrania są materiały z prac rady. Zachęcamy także do obejrzenia transmisji z sesji. Szczegółowych
informacji dotyczących prac rady udziela Paula Woźnica, pok. 207, tel. 22
512 58 33, kom. 603 209 701, e-mail:
p.woznica@wiazowna.pl.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl
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Absolutorium
przyjęte jednogłośnie
Kolejny rok z rzędu Wójt Gminy Wiązowna jednogłośnie dostał od Rady
Gminy absolutorium za wykonanie
budżetu.
Absolutorium to specjalna uchwała rady
gminy, którą radni podejmują po skontrolowaniu budżetu gminy za poprzedni
rok. Przyjęta jednogłośnie oznacza aprobatę radnych co do sposobu planowania dochodów i wydawania pieniędzy
z gminnej kasy. To rodzaj oceny wójta,
którą wystawiają radni. Ta ocena dotyczy wyłącznie kwestii związanych z realizacją budżetu.
W 2018 r. budżet naszej gminy wyniósł
po stronie dochodów blisko 89,5 mln zł,
a to oznacza, że plan w tym zakresie został zrealizowany w 97%. Wydatki wyniosły blisko 95 mln, co stanowi 95% z tego,
co zakładano, tworząc budżet w roku poprzednim. W tym budżecie, jak w soczewce, widać skokowy rozwój naszej okolicy.

Na inwestycje wydaliśmy 27,9 mln zł, a to
o 29% więcej niż w roku 2017.
W czasie sesji, na której głosowane było
absolutorium, wójt Janusz BUDNY przedstawił także raport o stanie gminy. Taki
obowiązek na wójtów nałożyła znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym.
Raport to podsumowanie działalności organu wykonawczego samorządu. Zawiera m.in. informacje o finansach gminy
oraz realizacji strategii, uchwał, programów i planów, dane o ładzie przestrzennym oraz o środowisku, stan realizacji
polityk społecznych czy informacje o najważniejszych inwestycjach w 2018 r.
Radni jednogłośnie udzielili wójtowi wotum zaufania.
Relacja wideo z sesji wraz z prezentacją
raportu o stanie gminy, dostępna jest na
kanale youtube.com: tuwiazowna.pl. 
Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

25

Projektowanie oświetlenia ul. Kwitnącej Wiśni
i Krajobrazowej

25

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Kwitnącej Wiśni (IL)

50

Budowa sieci kanalizacyjnej
w rejonie ul. Zagórskiej

25

Budowa sieci kanalizacyjnej we
wschodniej części miejscowości

50

Przebudowa i konserwacja
rowu M-9

25

Przebudowa drenowania działu
100 i 100B

MALCANÓW

100

Przebudowa ul. Żwirowej od ul. Mazowieckiej do
ul. Akacjowej

50

Zagospodarowanie działki
gminnej „Laguny”

25

Rozbudowa placu zabaw przy
SP Malcanów

100

Budowa oświetlenia
w ul. Granicznej

25

Budowa oświetlenia
w ul. Jeździeckiej

50

Akademia talentów w SP
Malcanów

25

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Magnolii (IL)

25

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Letniej (IL)

MICHAŁÓWEK

100

Przebudowa ul. Tajemniczej

50

Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej

25

Projektowanie oświetlenia przy
drodze gminnej
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OSIEDLE PARKOWE

25

Montaż monitoringu na ścieżce z Osiedla Parkowego do
ul. Kościelnej

PĘCLIN

75

Zagospodarowanie terenu przy
ul. Krótkiej

25

Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej

PORĘBY

25

Budowa świetlicy wiejskiej

RADIÓWEK

50

Budowa boiska
wielofunkcyjnego

25

Rozbudowa oświetlenia na terenie osiedla

RUDKA

25

Projektowanie ul. Czeremchowej oraz ul. Akacji

RZAKTA

50

Modernizacja ul. Wiejskiej

75

Modernizacja ul. Dobrzynieckiej
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Wykaz uchwał w sprawach:
52.VIII.2019 zmieniająca Uchwałę Nr 15.II.2018
Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na
2019 rok z późn. zm.;
53.VIII.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.;
54.VIII.2019 przeprowadzenia ponownych wyborów organu jednostki pomocniczej sołectwa Wola
Karczewska;

56.VIII.2019 ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna oraz określenia granic obwodów publicznych
szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku;

78.X.2019 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2018 rok;

57.VIII.2019 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Glinianka Wrzosowa
– Wawrzyniecka”;
58.VIII.2019 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Polna Bis – obszar planistyczny „A”;
59.VIII.2019 zmiany załącznika nr 2 do uchwały
nr 165.XLVII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26
września 2017 r. w sprawie nadania przestrzeni publicznej w Wiązownie nazwy „Gminny Park Centrum”
i wprowadzenia regulaminu korzystania z ww. Parku;
60.VIII.2019 zmiany uchwały Nr 31.VI.2019 Rady
Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz trybu ich
pobierania;

79.X.2019 udzielenia Wójtowi Gminy Wiązowna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok;
80.X.2019 zmieniająca Uchwałę Nr 15.II.2018 Rady
Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna
na 2019 rok, z późn. zm.;
81.X.2019 zmian w Uchwale Nr 14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18.12.2018 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata
2019–2033 z późn. zm.;
82.X.2019 zaciągnięcia kredytu długoterminowego
przez Gminę Wiązowna w 2019 rok;

62.VIII.2019 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów;
63.VIII.2019 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym
Wola Ducka;

84.X.2019 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu, położonego w obrębie geodezyjnym Wiązowna Gminna;

64.VIII.2019 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Glinianka;

85.X.2019 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu, położonego w obrębie geodezyjnym Wiązowna Gminna;

65.VIII.2019 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna;

86.X.2019 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Pęclin;

61.VIII.2019 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Góraszka;

25

Modernizacja boiska LUKS
Rzakta

67.IX.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.;

STEFANÓWKA

68.IX.2019 zmiany jednostkowych stawek dotacji
przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wiązownie na 2019 rok;

25

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Kruczej (IL)

69.IX.2019 zmiany uchwały Nr 15.XXXV.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Rzakta I”;

25

Budowa sieci kanalizacyjnej
w ul. Kruczej (IL)

70.IX.2019 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pn. „Malcanów Akacjowa”;

Ciąg dalszy paska na str. 15

77.X.2019 udzielenia Wójtowi Gminy Wiązowna wotum zaufania;

83.X.2019 zmiany uchwały nr 140.LXII.2018 Rady
Gminy Wiązowna z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Wiązowna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na
realizację zadania pn. Rewitalizacja przestrzeni
publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie
Centrum Aktywności Lokalnej – ZADANIE 1 – Termomodernizacja i rozbudowa budynku publicznego przy ul. Lubelskiej 5;

Budowa świetlicy wiejskiej

Budowa ul. Polnej i Brzozowej

75.IX.2019 zmieniająca uchwałę nr 32.VI.2019 Rady
Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu Targowiska Gminnego „Mój
Rynek” w Wiązownie;
76.X.2019 zmiany uchwały nr 12.IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W;

50

25

74.IX.2019 nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Zakręcie;

55.VIII.2019 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, logopedów,
psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców
zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych
placówek przedszkolnych pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna;

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

WIĄZOWNA GMINNA

73.IX.2019 zmiany uchwały nr 11.IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 2702W;

71.IX.2019 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza II”;
72.IX.2019 udzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania dotyczącego finansowania przez Gminę
Wiązowna dodatkowego etatu w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku w 2019 roku;

87.X.2019 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym
Pęclin;
88.X.2019 wyrażenia zgody na utworzenie na terenie gminy Wiązowna w roku 2019 miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia
sezonu kąpielowego dla tego miejsca.
89.X.2019 wyrażenia zgody na utworzenie na terenie gminy Wiązowna w roku 2019 miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia
sezonu kąpielowego dla tego miejsca;
90.X.2019 wyrażenia zgody na zawarcie umowy
o udzielenie dotacji w ramach instrumentu „Łącząc
Europę” (CEF) – WiFi4EU pomiędzy Gminą Wiązowna a Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA), na mocy uprawnień przekazanych przez
Komisję Europejską, reprezentowaną przez Head of
Departament C, Andreas Boschen w zakresie podpisania Umowy, dotyczącej realizacji projektu budowy
punktów dostępu do internetu WiFi4EU;
91.X.2019 określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym
jest Gmina Wiązowna.

www.tuwiazowna.pl

Nowy sołtys odbiera statut sołectwa Wola
Karczewska

Wola Karczewska nareszcie ma
sołtysa

„Perły Samorządu”.
Jesteśmy wśród najlepszych

Z dniem 1 lipca wszedł w życie nowy harmonogram wywozu śmieci dla naszej gminy. Warto go mieć w domu, by sprawdzać
na bieżąco, kiedy pojawią się śmieciarki
i odbiorą odpady zmieszane oraz te segregowane. Harmonogram na najbliższy
rok jest dostępny na www.tuwiazowna.pl
w zakładce: „Załatw Sprawę w Urzędzie:
Śmieci”. W Wydziale Ochrony Środowiska
(pok. 010) można go pobrać także w wersji papierowej. Szczegółowych informacji
o gminnej gospodarce odpadami udziela Anna BOGUCKA – Wydział Środowiska
i Nieruchomości, pok. 010, tel. 22 512 58
24, kom. 661 969 850, e-mail: a.bogucka@
wiazowna.pl.
Redakcja

Już po raz siódmy „Dziennik Gazeta Prawna” wybrał najlepsze gminy w czterech
kategoriach (gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, gmina miejska do 100 tys.
mieszkańców i gmina miejska zamieszkiwana przez ponad 100 tys. mieszkańców),
które wyróżniają się na tle innych – zaangażowaniem i pracą na rzecz mieszkańców czy nowatorskimi pomysłami. Gmina
Wiązowna znalazła się w pierwszej dziesiątce gmin wiejskich. Zajęliśmy dziewiątą pozycję.
Redakcja

Foto: K. Herncisz

Nasza gmina znalazła się w pierwszej 10.
gmin wiejskich

Starostwo zmienia godziny przyjęć
interesantów
Zmieniły się godziny pracy ośmiu wydziałów Starostwa Powiatowego w Otwocku. Są to: Wydział Geodezji i Kartografii,
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Architektury i Budownictwa,
Wydział Ochrony Środowiska, Wydział
Komunikacji i Transportu, Wydział Finansowy – kasa przy ul. Komunardów
10, Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych – kancelaria Starostwa (ul. Górna 13 i Komunardów 10) oraz Wydział
Organizacyjny i Spraw Społecznych –
Punkt Paszportowy (ul. Armii Krajowej
5). Więcej informacji można uzyskać pod
nr tel. 22 778 13 00, 778 13 26, 778 13
39 (ul. Górna 13) i 22 788 15 34 (ul. Komunardów 10) lub pisząc na adres e-mail: kancelaria@powiat-otwocki.pl.
Redakcja

Harmonogram obowiązuje do czerwca
2020 r.

Ograniczenia w poborze wody
Z powodu wysokich temperatur na terenie
gminy wprowadzono ograniczenia w dostawach wody oraz zakaz używania tej
z wodociągu w celach innych niż bytowe
– w szczególności do podlewania ogródków przydomowych, napełniania basenów,
oczek wodnych i stawów, mycia samochodów w godz. od 17.00 do 22.00. Zakaz obowiązuje do odwołania. Naruszenie
go uznaje się jako nielegalny pobór wody.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
w Wiązownie, ul. Boryszewska 2, tel. 22
789 01 33 lub 22 789 06 95.
Redakcja

Wola Ducka. Będzie autobus przez
wieś
Planujemy zmienić trasę autobusu linii L20 (Rzakta – Wola Karczewska –
Otwock), aby zajeżdżał do Woli Duckiej.
Udogodnienie to ma wejść w życie od
1 września. Infrastruktura przystankowa
oraz dokumentacja projektowa i techniczna jest już gotowa. W obecnej chwili dopinane są ostatnie szczegóły zmiany
rozkładu z miastem Otwock, które razem z nami współfinansuje tę linię. Nowy
odcinek trasy przebiegać będzie od pętli w Woli Karczewskiej (przy Dziennym
Domu „Senior+”), dalej ulicami Leszczyny
i Słoneczną do drogi krajowej nr 17 i ulicą
Narutowicza do Otwocka. Michał Białek

Od września L20 będzie jeździć zmienioną
trasą
Foto: pixabay.com

Zmieniły się godziny pracy w powiecie
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Odbiór śmieci. Już jest nowy
harmonogram

Foto: pixabay.com

Do trzech razy sztuka. Sołectwo Wola
Karczewska ma nowego przedstawiciela.
Podczas pierwszych wyborów mieszkańcy wybrali osobę, która miała piastować
tę ważną społecznie funkcję. Niestety, już
następnego dnia złożyła ona rezygnację.
Podczas drugich wyborów nie udało się
wybrać przedstawiciela mieszkańców. Nie
było chętnych. Tym razem podczas wyborów, które odbyły się 23 maja, na sołtysa wybrano Łukasza ŻURAWSKIEGO.
Redakcja

Samorząd

Ogródki podlewamy rano lub po godz. 22

Informacje do opublikowania
w „Powiązaniach”
można przesyłać na adres:
tukontakt@wiazowna.pl
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500+ po
nowemu.
Pieniądze
na każde
dziecko

Od 1 lipca zniknęło kryterium dochodowe. Wśród dzieci, których rodzice mogą
liczyć na 500 zł, znalazły się również
te przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne
dziecko, składają od 1 lipca br. jeden
wspólny wniosek o ustalenie prawa do
świadczenia na wszystkie dzieci. Ustawa wprowadziła również szczególny trzymiesięczny termin (liczony od
dnia urodzenia) na złożenie wniosku
o świadczenie wychowawcze na nowo

Na złożenie
wniosku na nowo
narodzone dziecko
mamy teraz 3
miesiące

narodzone dziecko. Dzięki temu dostaniemy 500 zł z wyrównaniem od dnia
narodzin potomka.
W 2019 r. wnioski składać można on-line już od 1 lipca, a drogą tradycyjną (na
papierze) – od 1 sierpnia. Jeśli zrobimy to
do końca września, mamy zagwarantowane przyznanie świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca. Znacznie uproszczone
zostały również procedury związane ze
składaniem wniosków i wydawaniem decyzji. E-wniosek można złożyć za pomocą
bankowości elektronicznej, portalu empatia.mrpips.gov.pl i PUE ZUS. W przypadku tych dwóch ostatnich musimy

Przemoc? Możemy pomóc
jej przeciwdziałać

Zespół interdyscyplinarny to grupa ekspertów z różnych dziedzin, zajmująca
się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków
zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych
między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie, m.in. policją, ośrodkami
zdrowia czy sądem.

Przewodniczącą zespołu jest Ewa DREWNIAK – lekarz medycyny z Wiązowny, od
lat wspierająca rodziny dysfunkcyjne
i osoby walczące m.in. z uzależnieniem.
Na zwoływanych przez nią spotkaniach
zespołu omawiane są konkretne problemy osób z terenu naszej gminy i proponowane rozwiązania – od wsparcia
psychologicznego po sądowy zakaz zbliżania się do ofiary. Wszystko to odbywa
się z poszanowaniem tajemnicy rodziny,
której sprawa dotyczy. Zespołowi zależy
bowiem na skuteczności działań, a nie na
ich rozgłaszaniu.
Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radiówku
lub do członka zespołu interdyscyplinarnego. Informacje teleadresowe dostępne są

posiadać Profil Zaufany. Wniosek o Profil Zaufany można złożyć przez internet
(pz.gov.pl) i poświadczyć go w Punkcie
Potwierdzającym, który działa w naszym
urzędzie.
Więcej informacji na temat świadczenia
„Rodzina 500+” można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Radiówek 25, 05-462 Wiązowna), tel./fax 22
780 46 59 i 22 610 45 53, e-mail: gops@
wa.home.pl. Czynny jest w pon. w godz.
8–18, a wt.-pt. w godz. 8–16.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Każda przemoc
jest złem. Zgłoś
się po pomoc

Foto: pixabay.com

Od lat w naszej gminie działa grupa
osób, które wspierają osoby doświadczające przemocy i ich rodziny, przede
wszystkim dzieci. Specjaliści pracujący w Zespole Interdyscyplinarnym
i grupach roboczych proponują konkretną pomoc i działania.

Foto: pixabay.com

Od 1 lipca na każde dziecko w rodzinie przysługuje 500 zł. Już można składać wnioski przez Internet.
Te w formie papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej.

na www.gops-wiazowna.pl. Pamiętaj, że
nie musisz trwać w problemie. Przemoc
nie jest niczym normalnym ani słusznym.
To przestępstwo, któremu trzeba przeciwdziałać. Daj sobie pomóc, tel. 22 780 46 59
lub Niebieska Linia (telefon pogotowia dla
ofiar przemocy 22 668 70 00).

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

Foto: Forum Przedsiębiorczości

Forum Przedsiębiorczości
„stuknęło” 25 lat

Posadzono 450 buków.
Piękne uczczenie rocznicy

Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna, chcąc uczcić jubileusz 25-lecia działalności, postanowiło
pozostawić po sobie trwały ślad.
Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna to jedna z najdłużej
działających w naszej gminie organizacji. Przez ćwierć wieku forum realizowało
swoje cele statutowe w różnych formach,
np. organizując szkolenia i prezentacje
związane z różnymi dziedzinami prawa
dotyczącego prowadzenia działalności
gospodarczej. Angażowało się w sprawy lokalne, podejmując stanowiska, adresowane do władz Gminy Wiązowna,
w kwestiach istotnych dla mieszkańców
i przedsiębiorców.
Ważną rolę odgrywała działalność charytatywna. Forum, a także jego poszczególni członkowie, zawsze wspierali
finansowo, rzeczowo i osobiście organizowane przez gminę imprezy (Półmaraton Wiązowski, Dożynki, Dni Gminy

Edukacja przede wszystkim!
Dzieci sadziły i doskonale się bawiły

Wiązowna) oraz indywidualne osoby
o szczególnych potrzebach lub uzdolnieniach. Przez wiele lat prowadzili liczne
działania integracyjne, takie jak: charytatywne bale karnawałowe, kuligi, letnie
pikniki towarzyskie z atrakcjami, wycieczki krajowe i zagraniczne oraz bardzo lubiane, wspólne wyjazdy do teatru.
Chcąc uczcić jubileusz 25-lecia działalności, stowarzyszenie postanowiło pozostawić po sobie trwały ślad. W kwietniu
członkowie forum uroczyście posadzili platan w Gminnym Parku Centrum, a 11 maja
w lesie pomiędzy Malcanowem a Lipowym
– około 450 sadzonek buków (w ramach
projektu „Leśne Gospodarstwa Węglowe”).
– To jest nasz wkład w walkę o poprawę klimatu! – powiedział prezes Włodzimierz
PIECHOWICZ. Towarzyszyła nam liczna
grupa przyjaciół oraz rodziny, wśród nich
bardzo dużo dzieci, a więc cel edukacyjny
został zrealizowany. Jedną z sadzonek posadził wójt Janusz BUDNY, który podziękował władzom i członkom stowarzyszenia
za dotychczasową działalność i bardzo pożyteczny pomysł na uczczenie jubileuszu.
Na zakończenie podziękowaliśmy Leśnikom za pomoc w organizacji oraz wszyscy
wszystkim za wszystko. Impreza zakończyła się pysznym tortem.

Jolanta Koczorowska
Członek Forum Przedsiębiorczości
Gminy Wiązowna
jolantakoczorowska@wp.pl

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe prowadzi projekt rozwojowy o charakterze pilotażowym pod nazwą „Leśne Gospodarstwa
Węglowe” (LGW). Zakłada on zwiększenie wiązania i akumulacji węgla
przez lasy o około 20 proc. w perspektywie drugiej połowy XXI w. w porównaniu do 1997 r. Jednocześnie zakłada wspomaganie administracji
publicznej przez Lasy Państwowe w działaniach, mających na celu doprowadzenie do należytego uwzględnienia w docelowych rozwiązaniach
systemowych w UE funkcji lasów jako pochłaniacza dwutlenku węgla.
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

75

Budowa ul. Ogrodowej

100

Rozbudowa przepompowni przy
Gminnym Paku Centrum

50

Budowa wodociągu i kanalizacji
w ul. Boryszewskiej

100

Zakup przydomowych przepompowni ścieków Wiązowna
Gminna, dz. nr 142/7 (IL)

100

Renowacja boiska szkolnego

50

Budowa oświetlenia
w ul. Ogrodowej

WIĄZOWNA KOŚCIELNA

25

Projektowanie ul. Sportowej

50

Projektowanie ul. Sadowej

100

Modernizacja ul. Konwalii

25

Projektowanie sieci kanalizacyjnej w ul. Sarniej i Płachta

100

Budowa oświetlenia na Osiedlu
Kwiatowym

100

Budowa oświetlenia
w ul. Konwalii

75

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Niezapominajki (IL)

75

Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w dz. nr 196/23
(IL)

100

Budowa kanalizacji
w ul. Kwiatowej

100

Budowa wodociągu w działce
196/16

100

Zakup przydomowych przepompowni ścieków Wiązowna kościelna dz. nr 451/3 (IL)
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W ramach funduszu
sołeckiego w Żanęcinie
pojawił się zestaw do
street workout

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
WOLA DUCKA

50

Projektowanie ul. Sportowej
i Działkowej

25

Projektowanie oświetlenia
ul. Trakt Lubelski

WOLA KARCZEWSKA

100

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

50

Wyposażenie Klubu „Senior+” w Domu Kultury „Nad
Świdrem”

100

Zagospodarowanie terenu przy
ul. Doliny Świdra

ZAKRĘT

50

Poprawa bezpieczeństwa na
ul. Szkolenej – pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego

25

Zagospodarowanie „Zakąciku”

25

Zagospodarowanie terenu
gminnego działki 397/3

ŻANĘCIN

25
100

Projektowanie ul. Akacji oraz
ul. Czeremchowej
Zagospodarowanie terenu przy
świetlicy

ZADANIA OGÓLNOGMINNE

50

Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych

0

Budowa mieszkań niekomercyjnych w Gminie Wiązowna

100

Wybierzmy rower – Partnerstwo
dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – pomoc rzeczowa dla województwa (Emów,
Wiązowna Gminna, Stefanówka, Boryszew, Duchnów)
Ciąg dalszy paska na str. 21

Fundusz sołecki i wnioski do
budżetu. Czas na decyzję
Mieszkańcy naszej gminy mogą mieć
wpływ na sposób wydawania pieniędzy z budżetu gminy pośrednio –
przez wybranych przez siebie radnych
i bezpośrednio – wtedy, gdy składają
wnioski do budżetu i gdy biorą udział
w dzieleniu tzw. funduszu sołeckiego.
Fundusz sołecki to środki wyodrębnione
z budżetu gminy przeznaczone do dyspozycji mieszkańców 26 sołectw i czterech
osiedli w naszej gminie. Wysokość kwoty funduszu sołeckiego dla konkretnego sołectwa jest obliczana na podstawie
tzw. kwoty bazowej i liczby mieszkańców
sołectwa. Środki z funduszu sołeckiego
są także środkami publicznymi, a zatem
podlegają takim samym rygorom, określonym w ustawie o finansach publicznych, jakim podlegają zwyczajne środki
w budżecie gminy. Przy ich wydatkowaniu
należy się kierować zasadą oszczędności,
gospodarności i celowości. Wskazane jest
nierozdrabnianie środków na wiele zadań, ponieważ potem powstają problemy z ich realizacją ze względu na zwykle
wyższe koszty. Jedno, dwa lub trzy zadania mają większą szansę na realizację.

Kto, jak, kiedy i gdzie zgłasza
wniosek?

Wniosek może złożyć sołtys, rada sołecka lub zarząd osiedla albo co najmniej
15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Wniosek powinien zawierać wskazanie
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach
określonych środków. Podejmowane
przedsięwzięcia muszą spełniać trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy
oraz być zgodne ze Strategią Rozwoju
Gminy Wiązowna.

Wniosek składany jest na zebraniu sołeckim. Te odbędą się w naszej gminie
na przełomie sierpnia i września (harmonogram na str. 17). Nad wszystkimi
wnioskami głosują mieszkańcy, którzy
biorą udział w zebraniu. Szacunek kosztów wniosku musi mieścić się w kwocie
przypadającej sołectwu w danym roku.
Mieszkańcy naszej gminy najczęściej
przeznaczają te pieniądze na budowę
oświetlenia ulicznego, place zabaw dla
dzieci i siłownie plenerowe, bądź też na
imprezy integracyjne, kruszywo i drogi.

Wnioski do budżetu

Od początku poprzedniej kadencji samorządu mieszkańcy mogą także składać w Urzędzie Gminy tzw. wnioski do
budżetu. W poprzednich latach otrzymaliśmy ponad 400 propozycji inwestycji.
Realizacja wszystkich nie była możliwa,
ale dzięki współpracy mieszkańców, radnych i urzędników zrealizowaliśmy już
ich sporo. Warto spotkać się ze swoimi
sąsiadami, porozmawiać, wspólnie zastanowić się, co w okolicy jest najpilniejsze
do zrobienia. Formularz z opisem propozycji (str. 18) należy dostarczyć do urzędu
do 30 września. Swoje pomysły mogą też
zgłaszać organizacje pozarządowe, a także przedsiębiorcy. Na wszystkie wnioski odpowiemy po uchwaleniu budżetu
przez radę gminy.
Zachęcamy Państwa do zaangażowania w tej kwestii. Warto współdecydować
o tym, jak rozwija się nasza okolica! Niech
nikogo nie zniechęca fakt nieprzyznania
środków w danym budżecie. Należy je ponawiać w kolejnych latach, aż w końcu
znajdą się pieniądze na ich realizację. 
Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Harmonogram zebrań dotyczących
rozdysponowania funduszu sołeckiego
Lp.

Miejscowość

Dzień

Miesiąc

Dzień tygodnia

Godzina

Miejsce

1.

Bolesławów

3

wrzesień

wtorek

18.00

Rzakta, ul. Wiejska 31, świetlica

2.

Boryszew

21

sierpień

środa

18.00

Boryszew 4B, świetlica

3.

Czarnówka

6

wrzesień

piątek

18.00

Glinianka, ul. Napoleońska 36, Izba
Regionalna

4.

Duchnów

14

sierpień

środa

18.00

Duchnów, ul. Wspólna 157, świetlica

5.

Dziechciniec

4

wrzesień

środa

18.00

Dziechciniec, ul. Majowa 42,
świetlica

6.

Emów

12

wrzesień

czwartek

18.00

Wiązowna, ul. Lubelska 59, Urząd
Gminy

7.

Glinianka I

30

sierpień

piątek

18.00

Glinianka, ul. Napoleońska 48,
Remiza OSP

8.

Glinianka II

6

wrzesień

piątek

18.00

Glinianka, ul Wesoła 22, u sołtysa

9.

Góraszka

3

wrzesień

wtorek

18.00

Góraszka, ul. Mickiewicza 74,
świetlica

10.

Izabela

10

wrzesień

wtorek

18.00

Izabela, ul. Postępu 23, świetlica

11.

Kąck

28

sierpień

środa

18.00

Kąck, ul. Malownicza 21, świetlica

12.

Kopki

9

wrzesień

poniedziałek

18.00

Kopki, ul. Trakt Napoleoński 35,
świetlica

13.

Kruszówiec

10

wrzesień

wtorek

18.00

Glinianka, ul. Napoleońska 36, Izba
Regionalna

14.

Lipowo

13

wrzesień

piątek

18.00

Lipowo, ul. Wierzbowa 1, plac zabaw

15.

Majdan

5

wrzesień

czwartek

18.00

Majdan, ul. Klubowa 8, świetlica

16.

Malcanów

22

sierpień

czwartek

18.00

Malcanów, ul. Mazowiecka 22,
Remiza OSP

17.

Michałówek

13

sierpień

wtorek

18.00

Izabela, ul. Postępu 23, świetlica

18.

Osiedle Parkowe

29

sierpień

czwartek

18.00

Wiązowna, Os. Parkowe 17,
przedszkole

19.

Pęclin

9

wrzesień

poniedziałek

18.00

Pęclin, ul. Wierzbowa 1b, świetlica

20.

Poręby

28

sierpień

środa

18.00

Poręby 27A, świetlica

21.

Osiedle Radiówek

5

wrzesień

czwartek

18.00

Radiówek 1A, świetlica

22.

Rudka

23

sierpień

piątek

18.00

Rudka, ul. Biesiadna 9,
u przewodniczącej zarządu

23.

Rzakta

12

sierpień

poniedziałek

18.00

Rzakta, ul. Wiejska 31, świetlica

24.

Stefanówka

19

sierpień

poniedziałek

18.00

Stefanówka, ul. Sowia 8, świetlica

25.

Wiązowna Gminna

30

sierpień

piątek

18.00

Wiązowna, ul. Lubelska 59, Urząd
Gminy

26.

Wiązowna Kościelna

6

wrzesień

piątek

18.00

Wiązowna, ul. Kościelna 41, Gminny
Ośrodek Kultury

27.

Wola Ducka

12

wrzesień

czwartek

18.00

Wola Ducka, ul. Słoneczna 19,
świetlica

28.

Wola Karczewska

11

wrzesień

środa

18.00

Wola Karczewska, ul. Doliny
Świdra 6, Dom Kultury

29.

Zakręt

13

wrzesień

piątek

18.00

Zakręt, ul. Szkolna 11, szkoła
podstawowa

30.

Żanęcin

11

wrzesień

środa

18.00

Żanęcin, ul. Rajska 2, świetlica
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Wniosek do wycięcia

…………………………………………………
(imię, nazwisko/ nazwa wnioskodawcy)

…………………………………………………
(adres wnioskodawcy)

…………………………………………………
…………………………………………………
(telefon kontaktowy)

…………………………………………………
(e-mail)

Wójt Gminy Wiązowna

ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna

WNIOSEK DO BUDŻETU GMINY WIĄZOWNA NA 2020 ROK
Wnioskuję o wpisanie do Budżetu Gminy Wiązowna na 2020 rok następującego zadania:
……………………………………………………………………………………………………………
(tytuł/nazwa zadania)

Szacowany koszt zadania (w zł): …………………………………………………………………………
(słownie:……………………………………………………………………………………………………)
Lokalizacja: ………………………………………………………………….……………………………
(dokładne położenie wnioskowanej inwestycji, ew. nr działki, obręb, określenie właściciela)

Opis zadania (m.in. cel, termin, zakres): …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Wiązowna dotycząca ochrony danych osobowych
Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Gminy Wiązowna w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest Wójt Gminy Wiązowna z siedzibą
w Wiązownie ul. Lubelska 59 05-462 Wiązowna. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 22 512 5 835, email:
iod@wiazowna.pl, lub pisemnie na adres urzędu. Dane osobowe klientów przetwarzane będą w celu złożenia wniosku do budżetu Gminy Wiązowna na rok 2020 oraz procedury
projektowania i tworzenia budżetu. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu, a potem będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, które zobowiązują Administratora do ich przechowywania. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochrony
danych osobowych. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych
osobowych ma charakter dobrowolny. Klienta dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie ma zamiaru
przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Urząd Gminy Wiązowna w procesie projektowania i tworzenia budżetu gminy na 2020 r.

…………………………………………………………
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Forma odpowiedzi na wniosek (proszę podkreślić wybraną formę i wpisać odpowiedni adres lub wpisać jak w nagłówku):

Poczta tradycyjna: …………………………………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: ………………………………………………………………………………

www.tuwiazowna.pl
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„Złoty Wiąz Wolności”.
Wzruszająca uroczystość

4 czerwca 1989 r. to symboliczna
i ważna data w historii Polski. 30 lat
temu, właśnie tego dnia, odbyły się
pierwsze częściowo wolne wybory.
Postanowiliśmy uczcić tę rocznicę. Po
raz pierwszy w historii naszej gminy
wręczono wyróżnienie „Złoty Wiąz
Wolności”. Otrzymał go Komitet Obywatelski „Solidarność”.
Uroczyste obchody 30 rocznicy pierwszych wolnych wyborów rozpoczęły się od
zasadzenia symbolicznego wiązu w Gminnym Parku Centrum przez Przewodniczącą Rady Gminy Wiązowna Renatę
FALIŃSKĄ oraz wójta Janusza BUDNEGO.
Gala wręczenia „Złotego Wiązu Wolności” odbyła się w Domu Kultury „Nad
Świdrem” w Woli Karczewskiej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście m.in.
minister Jarosław PINKAS, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożena
ŻELAZOWSKA, radne Powiatu Otwockiego
Grażyna KILBACH i Jolanta KOCZOROWSKA
oraz przedstawiciele samorządu Gminy
Wiązowna, mieszkańcy i przede wszystkim osoby, które 30 lat temu tworzyły na
terenie naszej gminy „Solidarność”.
Wydarzenie poprowadził Ryszard NOWACZEWSKI. Na początek głos zabrał wójt:
Ustanawiając w tym roku wyróżnienie
„Złoty Wiąz Wolności”, chciałbym uhonorować tych, którzy przez 30 lat ofiarowywali własną pracę, czas i swoje talenty

innym ludziom – powiedział. – Niech ten
„Złoty Wiąz Wolności” będzie w naszej
gminie symbolem odwagi, siły i stabilności
– tak jak bohaterowie roku ’89 i ’90 są symbolami walki o demokrację obywatelską.
A wiąz jest symbolem naszego społeczeństwa. Od tego roku wyróżnienie będziemy
przyznawać osobom, których wkład w rozwój gminy, w obronę praw i wolności człowieka, są nie do przecenienia.
Następnie głos zabrała Jolanta KOCZOROWSKA, która w tamtych historycznych chwilach stanęła na czele Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność” w gminie
Wiązowna. Pani Jolanta była również pomysłodawczynią wydawanego od 1990 r.
biuletynu Komitetu Obywatelskiego „Powiązania”, ukazującego się do tej pory
jako biuletyn samorządowy „Powiązania”. Wygłosiła odczyt „4 czerwca 1989 r.
w Wiązownie”. W czasie, gdy ze sceny
płynęła opowieść o minionych czasach,
w oczach wielu przybyłych na uroczystość osób widać było łzy wzruszenia.
Po odczycie nastąpił najważniejszy moment wieczoru – wręczenie wyróżnienia
„Złoty Wiąz Wolności”. Uhonorowano
nim Komitet Obywatelski „Solidarność”,
działający na terenie Gminy Wiązowna.
Odebrała go Jolanta KOCZOROWSKA,
która przewodniczyła pracom Komitetu. Wyróżnienie to jest wyrazem najwyższego uznania za zasługi na rzecz walki
o wolną Polskę oraz za wprowadzenie,

Foto: M. Kloch

„Złoty Wiąz Wolności”
wręczono po raz pierwszy
w historii gminy

umocnienie i rozwój demokracji oraz
przemian demokratycznych w Polsce
i w gminie Wiązowna. Dzięki postawom
patriotycznym lat 70. i 80. możliwe było
tworzenie samorządów gminnych, które stały się ważnym czynnikiem w rozwoju partycypacji społecznej. W skład
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”
weszli: Sławomir BOGUSZ, Józef BEREDOWSKI, Jerzy DĄBAŁA, śp. Ewa DĄBAŁA,
Ewa i Tomasz DĄBAŁA, Anna Zofia DMOCHOWSKA, śp. Edward DMOCHOWSKI,
Ryszard EJSMONT, Jan Jerzy IZDEBSKI,
śp. Irena JĘDRYCHOWSKA, Marek JĘDRZEJCZAK, śp. Andrzej KOPKA, Cezary KOWALCZYK, śp. Urszula ŁUKOMSKA,
Magdalena ŁUKOMSKA, Anna PIASECKA,
Zbigniew RAK, śp. Bernard SĘK, Jerzy SIKORSKI, śp. Wojciech SKNADAJ, Dorota
i Bolesław STELMASCY, Maciej TOMASZEWSKI, Mariola WOŹNIAKOWSKA oraz
Roman WOŹNICA.
Po części oficjalnej odbył się koncert Anny
i Romualda SPYCHALSKICH. Duet ten koncertuje już siedem lat. Współpracowali
z wieloma wybitnymi dyrygentami, czego owocem były wydarzenia muzyczne
m.in. Europejski Festiwal im. Jana KIEPURY w Krynicy. W ich wykonaniu wysłuchaliśmy pieśni operowych i operetkowych
oraz piosenek musicalowych i światowych
evergreenów. Występ został nagrodzony
gromkimi brawami.
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Laureaci tegorocznej
edycji Nagrody Wójta
Gminy Wiązowna

Foto: M. Kloch

„Złoty Wiąz” 2019.
Nagrody rozdane
Już po raz piąty odbyła się uroczysta
gala wręczenia nagród „Złoty Wiąz”.
To było prawdziwe święto lokalnego
biznesu. Uhonorowaliśmy najlepszych
przedsiębiorców z terenu naszej gminy oraz tych, którzy wyróżniają się
w swojej działalności społecznej.

 
w kategorii „Nestor Biznesu” nagro-

dę otrzymała firma Ogrodnictwo WIŚNIEWSKI Jacek JUNIOR Sp. z o.o.,
a wyróżnienia: Salon Fryzjerski „Magda” Magdalena BOCIAN oraz Sklep Spożywczo-Przemysłowy Roman CACKO;
 
w

Do konkursu o nagrodę Wójta Gminy
Wiązowna „Złoty Wiąz” 2019 wnioski
złożyli sami przedsiębiorcy, organizacje
społeczne, mieszkańcy i działające u nas
instytucje. Spośród nich kapituła konkursowa wybrała tych najlepszych z najlepszych. Statuetki i wyróżnienia otrzymali:
 w kategorii „Mała Firma roku” nagrodę

otrzymała firma ARTES – MEBLE I WNĘTRZA Andrzej Zwierzyński, a wyróżnienia: Firma Dźwigowo-Transportowa
Józef PYKAŁO oraz Roboty Ziemne Tomasz KRAWCZYK;
 
w kategorii „Pracodawca roku” nagro-

dę otrzymała firma DAKOMA Sp. z o.o.,
a wyróżnienia: SAUERESSIG POLSKA
Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TABIT Sp. z o.o.;

kategorii „Innowacyjna Firma
roku” nagrodę otrzymała firma MERA
BELLOWS Sp. z o.o., a wyróżnienia: Gospodarstwo Sadownicze Maciej SZWEDO i 24IT SERWIS;

 
w kategorii „Filantrop roku” nagro-

dę otrzymała firma Marcato Sp. z o.o.,
a wyróżnienia: ATS Display oraz Tomiraf s.c. Michał TOMASZEWSKI i Rafał
TOMASZEWSKI;

Wiąz” otrzymał wójt Józef CHUDY z naszej partnerskiej gminy Czarna. Drugi
trafił do Banku Polskiego PKO. Wójt postanowił również wyróżnić osoby tytułem
„Zasłużony dla Gminy Wiązowna”. Został
on ustanowiony jako wyraz najwyższego uznania za zasługi dla rozwoju gminy
Wiązowna, a także na rzecz jej historii,
tożsamości i promocji. Ten tytuł otrzymali: Dorota PLISZCZYŃSKA (Radna Rady
Gminy kad. 2006 – 2010, 2010 – 2014),
Barbara HOCH – SZWEDO (społecznik)
oraz Włodzimierz PIECHOWICZ (lekarz).
W uroczysty nastrój gali wprowadził zebranych zespół muzyczny Fanaberia.

 
w kategorii „Lider ekonomii społecz-

nej” nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczości Gminy
Wiązowna, a wyróżnienia: Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” oraz Uczniowski Klub Sportowy „Smoki”.
Podczas gali wręczono również nagrody specjalne. Pierwszy specjalny „Złoty

Zachęcamy do przeglądania zakładki „Dla
firm”, w której zamieszczamy informacje
i porady dla biznesu. W „Powiązaniach”
są specjalne strony na informacje dla i od
naszych przedsiębiorców. Zapraszamy do
współpracy.
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Uszczelnianie VAT.
Split payment
Podatnicy, którzy dziś objęci są odwróconym obciążeniem w VAT, od
września będą rozliczali się w ramach
split payment.
Nowe rozwiązania mają wejść w życie
1 września 2019 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących podatków dochodowych, które zaczną obowiązywać od
1 stycznia 2020 r.
Idea tego rozwiązania sprowadza się
do takiego podziału płatności, zgodnie
z którym ta za towar odpowiadająca
wartości netto trafia do sprzedawcy, zaś
kwota stanowiąca wartość podatku VAT
– na specjalny rachunek VAT prowadzony przez bank.
Przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji jedynie kwotę netto, która ma służyć
im do wywiązywania się z zobowiązań,

Dla firm
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna
(Glinianka, Lipowo, Malcanów,
Dziechciniec, Pęclin, Wiązowna
Kościelna, Duchnów, Wiązowna
Gminna)

0

Centrum Aktywności Lokalnej

także wobec innych podmiotów niż podatnicy VAT. Dostęp do środków zgromadzonych na rachunkach VAT będzie
ograniczony.
Split payment będzie obowiązkowy dla
płatności brutto przekraczających 15 tys.
zł. Będą go płacić branże „narażone na
wyłudzenia skarbowe”. Są to takie sektory gospodarki, jak: stal, złom, sprzęt elektroniczny, złoto, metale nieżelazne, paliwa
i tworzywa sztuczne.

Redakcja
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Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”, CIR
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zadanie 1 – Termomodernizacja
i rozbudowa CAL

50

zadanie 2 – Zagospodarowanie
przestrzeni przy CAL

100

Budowa targowiska – kontynuacja zadania

25

E-Archiwm – dostęp do informacji publicznej

75

Ja w internecie – szkolenia komputerowe dla mieszkańców

25

E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna

25

Wybieram rower i wiązowskie
szlaki rowerowe – etap I

100

Zakup samochodu dla ZGK

Informacji w sprawie zaawansowania
realizacji inwestycji prowadzonych na
terenie gminy udziela Olga Nowak.
o.nowak@wiazowna.pl
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Opracowanie założeń
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Faza projektowa/przygotowawcza
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Kontynuacja/lub/procedura
wyłonienia wykonawcy
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Realizacja zadania/lub/pozwolenia na budowę

100 Zadanie zakończono
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Nie tylko sanatorium.
Podróżować można
w każdym wieku

Seniorzy na wakacjach. Na co uważać?
Wiek to nie powód, aby w wakacje tkwić w czterech ścianach. Jeśli tylko zdrowie nam pozwala,
powinniśmy wyrwać się z domu
i wyruszyć w podróż, najlepiej tę
marzeń. Oto kilka wskazówek,
które sprawią, że wyjazd będzie
nie tylko udany, ale i bezpieczny.
Wybierając cel podróży, powinniśmy wziąć pod uwagę nasze ograniczenia wiekowo-ruchowe. Jeśli
mamy problemy z układem krążenia nie powinniśmy wyjeżdżać do
krajów tropikalnych oraz należy unikać długotrwałej podróży samolotem. Góry nie są raczej dla seniorów
cierpiących na wahania ciśnienia
oraz mających problemy z układem
nerwowym.
Przed wyjazdem należy zrobić
wszystkie badania (kopie powinniśmy zabrać ze sobą, jak również zalecenia lekarza prowadzącego) oraz
trzeba wykupić zażywane leki. Polisa ubezpieczeniowa to również
punkt obowiązkowy dla każdego,
nie tylko dla seniora. Wykupienie
ubezpieczenia gwarantuje nam

zwrot ewentualnych większych
wydatków, jeśli przydarzy się nam
wypadek.
Przed wyjazdem poprośmy zaufaną osobę o opiekę nad naszym
domem lub mieszkaniem. Portfel, telefon oraz dokumenty należy
dobrze schować w czasie podróży
oraz już na miejscu, do którego się
udajemy. Jeśli w czasie podróży wychodzimy do toalet albo coś zjeść,
nie zostawiajmy torebki lub saszetki z portfelem oraz dokumentami
bez opieki. W większości hoteli są
już sejfy, z których można skorzystać. Jeśli podróżujemy sami, za
każdym razem, gdy opuszczamy
miejsce noclegowe, zostawmy informacje obsłudze o tym, gdzie się
udajemy i na jak długo. Pamiętajmy też, aby nasz telefon zawsze był
naładowany i pod ręką.
Będąc już na miejscu, ostrożnie
podchodźmy do nowych znajomości. Nie powinniśmy też przyjmować napojów oraz posiłków
oferowanych nam przez obce osoby. Generalnie uważajmy na to, co

i gdzie jemy. Unikajmy potraw tłustych, ostrych i ciężkostrawnych.
Nie odwiedzajmy lokali, które już
na pierwszy rzut oka wzbudzają
nasz niepokój: są brudne, zaniedbane, brzydko w nich pachnie, a inni
klienci omijają je szerokim łukiem.
Najlepiej jeść tam, gdzie jest dużo
osób, szczególnie miejscowych. One
zawsze wiedzą, gdzie można dobrze
zjeść. Dlatego warto wziąć sobie do
serca starą maksymę „Koniec języka za przewodnika” i wypytywać
mieszkańców o to, co warto zobaczyć lub gdzie tanio zjeść.
Przed wyjazdem zagranicę warto
trochę „liznąć” miejscowego języka. W większości przypadków dogadamy się po angielsku, jednak
książeczka z rozmówkami powinna znaleźć się w naszym bagażu
podręcznym. Do torby lub plecaka zapakujmy też notes z najważniejszymi numerami telefonów,
np. do ambasady czy do przychodni zdrowia w miejscowości,
do której jedziemy.
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Rada Seniorów
wybrała
przewodniczącą
Rada Seniorów Gminy Wiązowna kadencji 2018 – 2023 rozpoczęła swoją działalność. Na
pierwszym posiedzeniu, które
odbyło się 13 czerwca, wybrała
ze swego grona przewodniczącą – Wandę WITKOWSKĄ, a na
jej zastępcę wyznaczono Zenona MROWIŃSKIEGO.
Przed przystąpieniem do głosowania każdy członek przedstawił krótką charakterystykę swojej
osoby. Wszyscy członkowie rady
seniorów są społecznikami i mają
pomysły na aktywizację osób
w wieku senioralnym. W radzie
znaleźli się przedstawiciele organizacji, których celem statutowym
jest działalność na rzecz osób
starszych oraz osoby tzw. „60+”

„J@
w Internecie”.
Seniorzy
przeszli
szkolenie
Seniorzy Dziennego Domu „Senior+” oraz Klubu „Senior+”
z Woli Karczewskiej zgłębili tajniki sieci, biorąc udział
w szkoleniu „J@ w Internecie” o tematyce „Moje finanse
i transakcje w sieci”.
Podczas zajęć uczestnicy poszerzyli znacznie wiedzę na temat
Internetu. Dzięki zdobytym informacjom oraz praktycznym

zgłoszone
przez mieszkańców.
Celem nowej rady jest ścisła współpraca
z władzami gminy przy rozwiązywaniu spraw ważnych dla osób
starszych. Będzie ona także monitorować potrzeby seniorów oraz
przedstawiać swoje propozycje
i pomysły. Jej zadaniem będzie
również opiniowanie i formułowanie wniosków służących działalności seniorów we wszystkich
dziecinach życia społecznego.
W radzie seniorów zasiedli: Barbara BIENIEK, Anna JACKOWSKA,
Elżbieta JAWORSKA, Ewa KOŁODZIEJCZYK, Jadwiga KOPCZYŃSKA,

Nowa Rada Seniorów
już działa

Marzena KOPKA, Małgorzata ŁYSIK, Krystyna MOTYKA, Zenon
MROWIŃSKI, Wanda NOWAKOWSKA, Łucja PODGÓRSKA, Marianna SOBKOWICZ, Paulina SOKÓŁ,
Wanda WITKOWSKA, Krystyna
WRÓBEL.
Więcej informacji na temat rady
seniorów i jej działalności udziela Marzena SZULIK – Wydział
Spraw Społecznych, pok. 003, tel.
22 512 58 05, e-mail: m.szulik@
wiazowna.pl.
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Seniorzy odebrali
certyfikaty ukończenia
kursu

ćwiczeniom teraz sprawniej poruszają się po sieci oraz usprawniają swoje działania z zakresu
własnych finansów (dokonywanie przelewów, pobieranie rachunków itd.). Seniorzy nauczyli
się również, jak założyć i korzystać z Profilu Zaufanego.

Seniorzy posiadają stały dostęp
do komputera z przyłączem sieciowym. Dzięki temu zdobytą wiedzę i umiejętności mogą na co
dzień wykorzystywać w trakcie
pobytu w placówce.

Krystyna Motyka
dyrektor@seniorplus-wiazowna.pl
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Spis lasów.

Do 15 września odbywać
się będą taksacje terenów
lasów prywatnych

Sprawdzą dokumenty i drzewostan
Ruszyła inwentaryzacja terenów leśnych, będących własnością prywatną lub należących do wspólnot
gruntowych. Taksacja trwać będzie
do 15 września. Podczas wizyty specjaliści dokonają dokładnych pomiarów, spisu i oceny określonych
obszarów.

czynności obejmujące m.in. opis terenu
oraz pomiar i inwentaryzację znajdującego się na nim drzewostanu. Podczas nich określa się m.in. strukturę,
budowę, wiek, skład gatunkowy, zasobność oraz przyrost drzewostanu.
Obejmą one:
 lasy i grunty wykazane w rejestrze

Na zlecenie samorządu Powiatu
Otwockiego firma Taxus UL Sp. z o.o
(ul. Płomyka 58 w Warszawie) realizuje zadanie pn. „Sporządzenie
uproszczonego planu urządzenia lasu
i inwentaryzacja stanu lasu oraz prognozy oddziaływania na środowisko
dla lasów niestanowiących własności
Skarbu Państwa na terenie Powiatu
Otwockiego”.
W lasach i na terenach leśnych położonych na obszarze gminy Wiązowna
do 15 września odbywać się będą taksacje terenów lasów prywatnych. To

gruntów jako leśne (użytek „Ls”);
 grunty zalesione, w tym samosiewy

rosnące na gruntach przeznaczonych
do zalesienia w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego
oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lecz
nieujęte w ewidencji gruntów i budynków jako użytki leśne o symbolu „Ls”;
 grunty będące lasami, w myśl defi-

nicji lasu – art. 3 ustawy o lasach –
a nieujęte w rejestrze gruntów jako

las (s) – po uzgodnieniu z ich właścicielami w formie oświadczenia.
Po oszacowaniu stanu i opracowaniu projektów uproszczonych planów
urządzenia lasów (zawierających: opis
i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania
i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej na danym terenie), przez 60 dni
będą one wyłożone do publicznego
wglądu w Urzędzie Gminy Wiązowna,
ul. Lubelska 59. O wyłożeniu projektu
poinformujemy pisemnie właścicieli lasów z zaznaczeniem, że uproszczony
plan urządzenia lasu będzie podstawą
do naliczenia podatku leśnego.
Więcej informacji udziela Witold KOSTRZYŃSKI – Wydział Środowiska i Nieruchomości, pok. 010, tel. 22 512 58 27,
e-mail: w.kostrzynski@wiazowna.pl. 
Marta Gajda
m.gajda@wiazowna.pl

Foto: Biblioteka w Wiązownie; I. Trzaska
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EKO zabawa
w Zakręcie
Wesołe Szczurki, muzyczny spektakl
ekologiczny „Zbieraj z klasą”, podsumowanie akcji „Czyste sołectwo –
moja wizytówka”, występy zespołów
„Koledzy Mojego Ojca” i „Strefa Ciszy” oraz koncert gwiazdy wieczoru
Mariusza TOTOSZKO – to tylko kilka
z wielu atrakcji, jakie czekały na EKO
Pikniku, który już tradycyjnie odbył
w Zakręcie.
EKO Piknik to impreza plenerowa, którą organizujemy po to, by podziękować
mieszkańcom za udział w akcji „Czyste
sołectwo – moja wizytówka”. A jest za
co dziękować. Podczas tegorocznej akcji
sprzątania świata, zorganizowanej przy
okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi, wspólnie zebraliśmy ponad 10 ton
odpadów. Przedstawiciele sprzątających
grup otrzymali symboliczne podziękowania oraz – nawiązując do zeszłorocznego EKO Pikniku, który przebiegał pod
hasłem „Gmina przyjazna pszczołom” –
miododajne lipy.
Tradycyjnie podczas EKO Pikniku nie zabrakło zielonego stoiska z sadzonkami
drzew i kwiatów, które rozdawaliśmy
w zamian za oddanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Na
stoisku zebrane zostało ponad 7 m3
elektrośmieci.

Tak bawiliśmy się
w Zakręcie

Tegoroczna impreza poświęcona była
kwiatom. Na stoisku Wydziału Środowiska i Nieruchomości Urzędu Gminy
Wiązowna można było pogłębić swoją
wiedzę z zakresu ochrony środowiska,
ekologii, botaniki, jak również sprawdzić
swoje siły w rozpoznawaniu kwiatów.
Na śmiałków czekały nagrody w postaci gadżetów z zakresu ochrony środowiska, a przede wszystkim żywych, jak
i własnoręcznie robionych kwiatów.
Specjalnie dla gości Eko Pikniku przygotowane zostało mobilne miasteczko
rowerowe, przy każdej okazji promujemy bowiem zdrowe uprawianie sportu.
Nagrody dla miłośników dwóch kółek
przekazał Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Warszawie.
To był piąty EKO Piknik organizowany
w naszej gminie. W czasie wszystkich
dotychczasowych akcji „Czyste sołectwo
– moja wizytówka” zebraliśmy blisko 90
ton śmieci, a z roku na rok do akcji przyłącza się coraz więcej mieszkańców i instytucji. Takie imprezy jak ta pokazują,
że z przyjemnością włączają się Państwo
w proekologiczne inicjatywy. A nasza
świadomość środowiska naturalnego
z roku na rok rośnie! Dziękujemy!

Anna Bogucka
tukontakt@wiazowna.pl
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Zwierzęta, tak jak i ludzie, odczuwają temperaturę powietrza. I tak
jak ludzie w gorące dni narażone są
na odwodnienie organizmu. Jak pomóc im przetrwać upały? Oto kilka
wskazówek.
Przypilnuj, żeby zwierzę miało możliwość
schronienia się w zacienionym i chłodnym miejscu. W mieszkaniu zostaw
otwarte drzwi od łazienki, aby mogło położyć się na chłodnej posadzce. Jeśli pies
śpi w budzie, pamiętaj, by stała w cieniu albo żeby łańcuch był na tyle długi,
by pies miał swobodę w poszukiwaniu
schronienia przed słońcem.
Nie zostawiaj zwierząt w aucie, bo
w upał działa ono jak piekarnik: temperatura w środku rośnie bardzo szybko
i może osiągnąć nawet 70°C. W takich
warunkach może nawet dojść do śmierci pupila. Pamiętaj też, aby w gorące
dni nie zmuszać psa do biegania za rowerem. To może doprowadzić do niepotrzebnej utraty wody w organizmie
zwierzęcia. Na dłuższe spacery najlepiej
wyprowadzać psy rano i wieczorem, gdy
temperatura powietrza jest niższa. Małe

zwierzaki (króliki, chomiki, świnki morskie, itp.)
nie powinny przebywać w upalny
dzień na balkonie,
bo – ze względu na
małą masę ciała –
są bardziej narażone na udar cieplny.
Stosowanie powyższych zaleceń powinno pomóc przetrwać zwierzęciu w upalne dni. Pamiętaj jednak, że zapewnianie
opieki podczas upałów to także obserwacja zachowania. Jeśli zauważysz
u zwierzęcia: nasilone ziajanie, szybkie
i płytkie oddechy, blade lub szare (nawet sine) błony śluzowe, przyspieszenie
akcji serca oraz hipertermię (temp. powyżej 41°C), stopniową utratę przytomności, śpiączkę, drgawki – to masz do
czynienia z przegrzaniem, które prowadzi do udaru cieplnego.
W takiej sytuacji bezzwłocznie należy udzielić zwierzęciu pierwszej pomocy. Przenieś je w chłodne, zacienione
miejsce oraz zapewnij dostęp świeżego

Szukają kochającego domu
Atom – to największy miś w schroni-

sku! Jest najroślejszy z naszych wszystkich psiaków, a przy tym najbardziej
misiowaty. Waży 40 kg i sięga co najmniej do uda. Mimo siły ładnie spaceruje i szczególnie się nie wyrywa. Ważny
szczegół – przeskoczy każdy płot, bo
boi się burzy i wybuchów. Przyszły dom
musi mieć wysokie, szczelne i bezpieczne
ogrodzenie. Może też mieszkać w bloku.
Jest bardzo delikatny i dobrze ułożony.
Wie, że duży piesek po ludziach
skakać nie powinien i dzieci
też kocha, zatem
świetnie sprawdziłby się jako
niania.

powietrza, połóż je na boku i wyprostuj
szyję. Sprawdź, czy język nie blokuje wejścia do gardła. Ochłódź ciało zwierzęcia
(szczególnie głowę) ręcznikami zmoczonymi w chłodnej wodzie. Nie polewaj go
zimną wodą, gdyż może doznać szoku termicznego. Jednym z objawów udaru jest
ślinotok, dlatego oczyść pysk zwierzęcia ze
śliny, a następnie spróbuj je napoić chłodną wodą, jednak nie na siłę. Zwierzęciu nie
wolno podawać żadnych leków. Powinno
jak najszybciej trafić do weterynarza. Pamiętaj, że transport powinien przebiegać
w odpowiednich warunkach: na tylnym
siedzeniu auta zapewnij stałą cyrkulację
powietrza, otwórz okna lub włącz klimatyzację. Postaraj się uprzedzić lecznicę, że
wieziesz psa z udarem cieplnym.

Joanna Kociszewska
j.kociszewska@wiazowna.pl

kontakt: adopcje@celestynow.toz.pl

Igloo

– trafił do schroniska niecałe trzy
miesiące temu.
Przyjechał w stanie krytycznym.
Ma 2–3 lata. Ze
względu na jego
nie do końca przewidywalny charakter,
nie polecamy go do dzieci i innych zwierząt. To pies, na którym trzeba się całkowicie skupić, może zasięgnąć porad
behawiorysty, by go dobrze poprowadzić.
Potrafi skubnąć, pokazać ząbki, zawarczeć. To trochę miziak, ale bardziej typ
indywidualisty. Ładnie chodzi na smyczy,
biega przy rowerze. Szuka osób mających
doświadczenie z tego typu psami. Jest
po kastracji, wszystkich szczepieniach
i ma czip.

Foto:pixabay.com

Jest ci gorąco?
Zwierzętom też

Nie zamykaj
w upał psa
w aucie. Działa
jak piekarnik

|

tel. 22 789 70 61

Fighter – jak samo imię wskazuje, to

prawdziwy wojownik! Błąkał się zdziczały
po ulicy, aż potrąciło go auto. Okazał się
najsilniejszym i najdzielniejszym psem,
jaki stanął nam na drodze. Przetrwał,
przeżył i po paru miesiącach wrócił do
pełni zdrowia. Przyjechał do nas z łatką
psa dzikiego i agresywnego. Jest średnio
przewidywalny. Jednak, gdy już ktoś się
z nim zaprzyjaźni i zechce poświęcić mu
czasu, zyska najlepszego kumpla. Ma ok.
8 lat. Kocha inne
psy, jest tolerancyjny i ugodowy.
Nie polecamy go
jednak do dzieci. Psiak jest
wykastrowany,
z a s z c z e p i o n y,
zaczipowany.

www.tuwiazowna.pl
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W egzotycznych
krajach pijmy tylko
wodę z zabezpieczonej
fabrycznie butelki

Zatrucie.

Jak nie dać się zaskoczyć
na wakacjach
Wreszcie wakacje. Czas relaksu i odpoczynku. Jednak zdarza się, że przez
naszą nieroztropność i nieuwagę
może dopaść nas zatrucie pokarmowe. Jakie są objawy tej najczęściej
występującej wakacyjnej choroby
i jak się przed nią ustrzec?
Do zatrucia może dojść wszędzie i z różnych przyczyn. Najczęstsze objawy to:
bóle brzucha, nudności, gorączka, a w następstwie tego biegunka i wymioty, które mogą przyczynić się do odwodnienia
organizmu.
By do tego nie dopuścić, należy pić –
nawet w przypadku wymiotów – przegotowaną wodę oraz wspomagać się
elektrolitami. Płyny podajemy w małych
dawkach, ale często. Jeśli objawy nie
ustępują po trzech dniach lub są silne
– nie zwlekamy (szczególnie w przypadku osób starszych i dzieci) i natychmiast
udajmy się do lekarza.

Jak się ustrzec przed zatruciem na
wakacjach?

Po pierwsze – higiena. Przed i po każdym posiłku oraz po skorzystaniu z toalety myj dokładnie ręce mydłem. Do
plecaka lub torby warto zabrać małe
opakowanie mokrych chusteczek lub
płyn do dezynfekcji rąk. To na wypadek,
gdyby nie było miejsca, gdzie można zadbać o naszą higienę.
Po drugie – uważaj na jedzenie z niepewnego źródła. Staraj się jeść w sprawdzonych miejscach. Omijaj szerokim łukiem
fast foody i przydrożne budki.
Po trzecie – szczególnie za granicą oraz
w egzotycznych krajach pijcie wodę
i napoje tylko z butelki zamkniętej korkiem. Uważajcie też na napoje przyrządzane na miejscu. Dodawana jest do
nich woda z kranu lub kostki lodu zrobione z kranówki. To samo dotyczy picia wody z kranu i płukania nią ust.
Szczególnie w egzotycznych miejscach

może dojść do zatrucia właśnie taką
wodą.
Po czwarte – jeśli sami przygotowujemy posiłki, to zawsze dokładnie myjemy
warzywa i owoce. Chroń żywność przed
zanieczyszczeniami, owadami i wysoką
temperaturą. Sprawdzaj datę przydatności do spożycia. Zwracaj uwagę na wygląd i zapach kupowanych produktów,
szczególnie mięsa, ryb, owoców morza
oraz produktów z przetworzonego mleka, np. ciastek, gofrów i rurek z kremem
lub bitą śmietaną.
Po piąte – na wycieczki zabieraj ze sobą
produkty zabezpieczone oraz takie, które
nie psują się szybko w wysokich temperaturach. To dotyczy również płynów. Korzystaj z butelkowanej wody. Po żadnym
pozorem nie napełniaj pojemnika wodą
z kranu, strumyka, hydrantu czy nieoznakowanego kranu miejskiego.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Edukacja

„Dobry Start”.
300 zł na
wyprawkę
szkolną
Raz w roku możesz dostać
dodatkowe 300 zł dla swojego dziecka, które rozpoczyna
nowy rok szkolny. Sprawdź,
jak i kiedy złożyć wniosek.
Programem jest objęty każdy
uczeń, który spełnia dwa warunki: nie ukończył 20 lat lub 24
lat – jeśli ma specjalne orzeczenie. Program nie obejmuje zaś:
dziecka w przedszkolu – w tym
dziecka, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne
(zerówkę) w szkole lub przedszkolu oraz studentów.
W ramach programu „Dobry
Start” od 1 lipca możesz złożyć wniosek przez internet

(korzystając
z portalu Ministerstwa Rodziny,
Pracy
i Polityki Społecznej Emp@
tia) lub za pomocą bankowości
elektronicznej.
Papierowe wnioski będzie można składać od 1
sierpnia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Radiówek 25, 05-462 Wiązowna),
tel./fax: 22 780 46 59 i 22 610
45 53. Składając wypełniony
wniosek, będziemy potrzebować dowodu osobistego lub
paszportu. Wniosek składa jeden z rodziców/opiekunów.

Za pieniądze
z wyprawki kupisz
plecak, zeszyty
i potrzebne materiały

Jeśli dziecko nie pozostaje we
wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców
– pieniądze dostaje ten rodzic,
który opiekuje się dzieckiem.
Jeśli prawidłowo wypełnisz
wniosek i złożysz go w lipcu lub
w sierpniu, pieniądze otrzymasz
do 30 września, zaś do dwóch

miesięcy – jeśli zrobisz to później. Jeśli otrzymasz odmowę wypłaty możesz bezpłatnie
odwołać się od decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od
otrzymania decyzji.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
Źródło: obywatel.gov.pl

Turniej Wiedzy o Samorządzie rozstrzygnięty

Do rywalizacji, która odbyła się
31 maja w Domu Kultury „Nad
Świdrem” w Woli Karczewskiej, stanęły cztery drużyny
ze szkół podstawowych gminy
Wiązowna. Zawodnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy oraz wykazali się
dużą kreatywnością. Turniejowe potyczki – zorganizowane
zgodnie z zasadą „bawiąc –
uczyć” – dostarczyły zarówno
uczestnikom, jak również obecnej na sali uczniowskiej publiczności, wielu pozytywnych

Foto: M. Marciszewska

Przygotowanie i przedstawienie programu partii
„Pro-Eko”, zaprezentowanie
działań samorządu uczniowskiego, zagadka fotograficzna oraz kilka serii pytań
z zakresu wiedzy o społeczeństwie – to w dużym
skrócie zadania, z którymi
zmierzyli się uczestnicy V
Gminnego Turnieju Wiedzy
o Samorządzie.

Laureaci V Gminnego Turnieju
Wiedzy o Samorządzie

doświadczeń. Widzowie mogli
wykazać się aktywnością w zadaniu, którego celem była promocja własnej szkoły.
I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Malcanowie, II – Szkoła

Podstawowa w Zakręcie, III
– Szkoła Podstawowa w Gliniance, a IV przypadło Szkole Podstawowej w Wiązownie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy i nagrody.
Nad prawidłowością przebiegu

turnieju, pełniąc rolę eksperta,
czuwał zastępca wójta Tomasz
KOSTYRA, który jednocześnie
pełnił rolę „koła ratunkowego”
w trakcie rozgrywek.

Bogumiła Majewska
majewska.bogusia@gmail.com

www.tuwiazowna.pl

Medal „100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża”

Szkolne Koło PCK w Gliniance
odznaczone
Najstarsza polska organizacja humanitarna – Polski Czerwony Krzyż – obchodzi
w tym roku okrągły jubileusz 100-lecia
działalności. Z tej okazji w Teatrze im.
Stefana Jaracza w Otwocku odbyło się
uroczyste spotkanie. W czasie spotkania
opiekun Szkolnego Koła PCK w Gliniance Barbara BIENIEK odebrała dla szkoły
medal „100-lecia Polskiego Czerwonego
Krzyża” w „dowód uznania za wieloletnie
efektywne wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża”. Pani Barbara za zaangażowanie w działalność koła otrzymała z rąk
wicestarosty Krzysztofa KŁÓSKA pamiątkową statuetkę.
Marzena Baran
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Gliniecka „Historia mleka” najlepsza w Polsce

„Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom”. Grant dla GOK

Sukces uczniów klasy III a ze szkoły w Gliniance – wygrali ogólnopolski konkurs
„Historia mleka”. Klasa pod kierunkiem
wychowawcy nagrała film prezentujący
ciekawostki o mleku. Realizacja filmu dostarczyła uczniom wielu wrażeń i poszerzyła ich wiedzę o zaletach spożywania
produktów mlecznych. Praca konkursowa została uznana za najlepszą w Polsce.
Nagrodą było spotkanie z bohaterem programu – Kotem Mleczysławem. Uczniowie
uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych,
prowadzonych przez przedstawicieli programu „Mamy kota na punkcie mleka”,
a także otrzymali urocze upominki od
Mleczysława – mięciutkie poduszeczki
z podobizną kota. Katarzyna Dziewulska

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie
został laureatem konkursu „Z Kujawskim
Pomagamy Pszczołom” i otrzymał grant
w wysokości 6 400 zł. Działanie, które
GOK niebawem zrealizuje, to stworzenie
na terenie przyległym do zabytkowej Izby
Regionalnej w Gliniance rabaty kwiatowej.
Rabata została przemyślana w taki sposób, aby była przyjazna pszczołom. GOK
ogłosił też konkurs „Kwiaty i kwiateczki dla trzmiela i pszczółeczki”. Uczestnicy konkursu będą tworzyć własną rabatę
dla owadów w swoich ogrodach. Rozstrzygnięcie nastąpi 22 września podczas corocznego Święta Sójki Glinieckiej.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne na stronie www.gok-wiazowna.pl.
Paulina Sokół

Foto: pixabay.com

Uroczyste obchody Dnia Zwycięstwa
w Wiązownie

Edukacja

Nagrodą było spotkanie z Mleczysławem

– Jesteśmy odpowiedzialni za przechowywanie i przekazywanie pamięci o bohaterskich
czynach naszych przodków – powiedział
podczas uroczystych obchodów Dnia Zwycięstwa Wójt Gminy Wiązowna Janusz BUDNY. Spotkaliśmy się 8 maja w samo południe
na skwerze im. Stefana Grota-Roweckiego,
aby oddać hołd tym, którzy polegli za naszą
wolność i ojczyznę. W obchodach Dnia Zwycięstwa wzięli udział m.in. samorządowcy i przedstawiciele jednostek gminnych,
przedszkolaki i uczniowie ze szkół podstawowych oraz mieszkańcy naszej gminy.
W czasie apelu poległych odczytano m.in.
nazwiska naszych lokalnych bohaterów,
którzy zginęli, walcząc o wolność. Oprawę
artystyczno-muzyczną przygotowali uczniowie ze szkoły w Wiązownie.
Redakcja

Przedszkole w Zakręcie dostało imię

Wspólnie uczciliśmy Dzień Zwycięstwa

Artystyczny pokaz mieszkańców „Leśnej
krainy” w Zakręcie

W atmosferze bajkowego lasu, latających
kolorowych balonów i odświętnych dekoracji 14 czerwca odbyła się uroczystość
nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Zakręcie. Placówka przyjęła miano
„Leśna kraina”. Wybrane imię to symbol więzi przedszkolaków z otaczającym
środowiskiem, dbałości o przyrodę. Podczas uroczystości dyrektor Joanna WASIAK
odebrała akt nadania imienia przedszkolu. Goście składali serdeczne życzenia
i gratulacje. Przedszkolaki zaś otrzymały upominki. Po części artystycznej odbył
się piknik rodzinny, na którym było moc
zabaw i atrakcji dla naszych przedszkolaków.
Marzena Timofiejuk

Za pieniądze z grantu powstanie pachnąca
rabata

Gminny Konkurs Ortograficzny
w Malcanowie
Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w Malcanowie 11 czerwca gościła uczniów klas II i III
gminnych szkół. Byli to najlepsi z najlepszych w dziedzinie ortografii, reprezentujący swoje szkoły w zmaganiach o tytuł
gminnego „Mistrza Ortografii Malcanów
2019”. Po napisaniu dyktand komisja konkursowa wyłoniła dziewięciu laureatów
w dwóch kategoriach wiekowych.
Renata Koziarska

Mistrzowie ortografii na pamiątkowej
fotografii
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Kąpiemy się
w miejscach tylko do
tego przeznaczonych
i strzeżonych przez
ratowników

Bezpieczne wakacje.

Nad wodą, na rowerze, w górach
Już wakacje! Czas zabawy, relaksu i odpoczynku. Jednak dobra zabawa nie
zwalnia z obowiązku dbania o swoje
i innych bezpieczeństwo. O czym należy pamiętać nad wodą, jak zachowywać się w czasie jazdy na rowerze
i podczas wędrówki po górach? Oto zasady, które każdy znać powinien i każdy powinien się do nich stosować.
Wodę uwielbiają wszyscy. Nie ma to jak
kąpiel w chłodnym jeziorze lub morzu,
gdy żar się z nieba leje. Jednak nad wodą
obowiązują twarde zasady, których wszyscy – duzi i mali – powinni bezwzględnie
przestrzegać. Przede wszystkim kąpiemy
się w miejscach tylko do tego przeznaczonych i strzeżonych przez ratowników. Nie wypływamy poza wyznaczoną
do kąpieli strefę. Ta oznaczona czerwonymi bojkami jest dla osób nieumiejących pływać lub słabo sobie radzących
w wodzie. Ta oznaczona żółtym kolorem
(głębokość do 4 m) przeznaczona jest dla
dobrych pływaków.
Woda, nawet najspokojniejsza, może
w każdej chwili stać się groźnym żywiołem. Do wody pod żadnym pozorem nie
wchodzimy w miejscach niestrzeżonych
przez ratowników, przy zaporach wodnych i pomostach, przy falochronach,

w stawach hodowlanych i w basenach
przeciwpożarowych, w pobliżu kanałów
ściekowych, na trasach żeglugowych,
w portach oraz przystaniach wodnych
i w miejscach bagnistych oraz z nieuregulowanymi wysokim brzegami.

dłoń na hamulcu; nie wymuszaj pierwszeństwa przejazdu oraz sygnalizuj odpowiednio wcześnie wszystkie skręty;
nigdy nie ścinaj zakrętów.

Nie kąpiemy się również, gdy wywieszona jest czerwona flaga, gdy jesteśmy
zmęczeni lub słabo się czujemy, po dłuższym przebywaniu na słońcu i bezpośrednio po posiłku, po zmroku i w nocy,
gdy temperatura wody nie przekracza
14ºC, gdy nadchodzi burza, gdy fale przekraczają 70 m oraz w wodzie występują
silne prądy. Absolutnie nie skaczemy na
głowę w miejscach nieznanych.

W przypadku wędrówek po górach, lesie czy drodze też powinniśmy przestrzegać obowiązujących wszystkich zasad.
Zawsze poruszamy się wyznaczonymi
szlakami, a ich trudność dobieramy do
naszych możliwości. Śledź stan pogody
podczas wędrówki, szczególnie w górach. Miej przy sobie zapas wody, posiłek
energetyczny, coś ciepłego, folię termiczną, małą apteczkę i zawsze naładowany
telefon z dodanymi w spisie numerami
alarmowymi.

Natomiast zwolennicy jazdy na rowerze
muszą pamiętać, że korzystanie z jednośladu oprócz niewątpliwej przyjemności,
obciążone jest wieloma przepisami. Policjanci radzą: używaj sprawnego i w pełni wyposażonego roweru; podczas jazdy
zawsze miej na sobie kamizelkę odblaskową, a na głowie kask; dokładnie
rozglądaj się, zanim ruszysz; w miarę
możliwości korzystaj z drogi dla rowerów; przestrzegaj przepisów drogowych,
obowiązują one także rowerzystów;
przed skrzyżowaniami, wyjazdami z podwórek i bocznych ulic trzymaj zawsze

Idąc po jezdni – samotnie zawsze poruszamy się po lewej stronie, zaś w grupie idziemy prawą stroną (maksymalnie
cztery osoby obok siebie). Ta zasada nie
obowiązuje dzieci do lat 10. Te chodzą
dwójkami, lewą stroną ulicy, zawsze pod
opieką dorosłego. Przechodzimy przez
ulicę w wyznaczonych miejscach, a jeśli
takich nie ma – zawsze rozglądamy się:
w lewo, w prawo i jeszcze raz lewo. Wracając do domu po zmierzchu, zakładamy
kamizelkę odblaskową.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

V Ogólnopolski Maraton
Przedszkolaków

Foto: E. Rogowska

Zacięta walka na macie przyniosła efekty

Zawodniczka Orłów obroniła tytuł
W Jakubowie klub „Orły” z Zakrętu – podobnie jak przed rokiem – stanął do walki o tytuły mistrzów Polski w brazylijskim
Jiu Jitsu. W zawodach wzięło udział 12
naszych zawodników. Aż ośmioro znalazło się na podium. Tytuł mistrzyni Polski obroniła Maja SALOMON, natomiast
Kacper MAJSZCZYK, podobnie jak przed
rokiem, został wicemistrzem kraju. Srebrny medal wywalczył również Bartłomiej
TWARDOWSKI. Był to najważniejszy start
w Gi (walce w kimonach) w sezonie.
Artur Mroczek

IV Spartakiada klas I-III
W szkole w Gliniance odbyła się IV
Gminna Spartakiada klas I-III. Uczniowie
reprezentujący gminne szkoły zmierzyli
się w kilku konkurencjach sportowych:
w sztafetach, pchnięciu piłką lekarską, skoku w dal i slalomach. Po zaciętej walce sportowej sędziowie wyłonili
zwycięzców: I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida
w Zakręcie, II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gliniance, III miejsce – Szkoła Podstawowa
im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w Malcanowie, a IV miejsce przypadło uczniom ze Szkoły Podstawowej
im. Bohaterskich Lotników Polskich
w Wiązownie.
Urszula Orłowska

Dzieci z Gminnego Przedszkola w Zakręcie
uczestniczyły w V Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków „Sprintem do maratonu”, którego organizatorem był miesięcznik
„Bliżej Przedszkola”. Jak przystało na prawdziwych sportowców, każdy uczestnik miał
na sobie odpowiedni strój oraz – jak na
prawdziwych zawodach – otrzymał numer
startowy. Przedszkolaki ustawione na linii
startu rozpoczęły bieg. Jednak w naszym
maratonie nie liczyło się zdobyte miejsce,
lecz pokonanie wyznaczonego dystansu
w miłej atmosferze. Wysiłek i determinacja zostały docenione i nagrodzone. Dzieci
otrzymały medale i dyplomy z logo biegu.
Katarzyna Kwiatkowska
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„Seniorzy na Orliki”. Nowy projekt
„Seniorzy na Orliki” to nowy program dedykowany paniom i panom w wieku 60+
z terenu naszej gminy. Ruszył 3 lipca na
Orliku w Zakręcie. To akcja ogólnopolska,
realizowana na 32 boiskach w 16 województwach, w tym na naszym Orliku
w Zakręcie przy ul. Szkolnej 11. Spotkania
będą odbywać się dwa razy w tygodniu
po dwie godziny lub cztery razy w tygodniu po godzinie. Obejmują zajęcia sportowo-rekreacyjne, wykłady i konsultacje
z dietetykiem oraz z innymi specjalistami
w zależności od potrzeb seniorów w danej
lokalizacji. Na zakończenie zorganizowana zostanie spartakiada. Więcej informacji
na temat programu udziela Jacek SKWARA, animator sportowy i prowadzący program, tel. 887 503 035.
Redakcja

Nasi mali „maratończycy” przebiegli aż
27 000 m

XIII Mistrzostwa im. A. Grubby
rozegrane

Zapraszamy naszych seniorów na zajęcia na
Orliku w Zakręcie

W Wiązownie 8 czerwca odbyły się XIII
Otwarte Mistrzostwa Gminy Wiązowna
w Tenisie Stołowym im. Andrzeja Grubby. W zawodach wzięło udział blisko 100
zawodników z Mazowsza. Uczestnicy rywalizowali w pięciu kategoriach wiekowych o puchary oraz nagrody rzeczowe
o wartości 3000 zł. Każdy zawodnik otrzymał także pamiątkowy medal. Mistrzami
zostali w poszczególnych kategoriach:
„Dzieci 2007 i młodsi”: Maciej JANIK,
„Dzieci 2004–2006”: Paweł LESZCZYŃSKI, „Młodzież 2001–2003”: Krzysztof
BĄTRUK, „Amatorzy”: Piotr SZABLEWSKI
oraz „Open”: Kamil SITEK. Mistrzostwa
odbyły się dzięki wsparciu Samorządu
Województwa Mazowieckiego, Gminy
Wiązowna oraz sponsorów. Patronat medialny nad turniejem objęli TVP 3 Warszawa oraz Linia Otwocka.
Kamil Sitek

„Orły” pokazały szpony
w Żyrardowie

O mistrzowski tytuł walczyło blisko 100
zawodników

Klub UKS Orły Zakręt zdobył pięć złotych
medali

Mistrzostwa Polski Dziecięcej Ligi Grapplingowej w Żyrardowie przyniosły wiele
powodów do radości zawodnikom z Zakrętu. Był to turniej kończący zmagania ligowe w pierwszej części sezonu. Jak co roku
zgromadziło się tam wielu dobrych i utytułowanych zawodników. Pięć złotych medali, dwa srebrne i dwa brązowe to zdobycze
klubu UKS Orły Zakręt. Krążki zdobyli: złote
– Maja SALAMON, Małgorzata SALAMON,
Sylwia WELC, Bartłomiej TWARDOWSKI
oraz Patryk BOGUSZEWSKI, srebrne – Antoni ROGOWSKI i Wiktor SAWA oraz brązowe
– Janina SALAMON i Jakub KĘPKA. Po raz
drugi – drużynowo – klub z Zakrętu zajął
trzecie miejsce na podium. Artur Mroczek

Foto: E. Rogowska

Zawodnicy pamiętali o przestrzeganiu zasad fair play
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Kicia Kocia
to ulubienica
najmłodszych
mieszkańców naszej
gminy

Piknik patriotyczno-czytelniczy
w Wiązownie
Piknik czytelniczy, organizowany
w ramach obchodów „Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek”, to już nasza mała tradycja. W tym roku dzięki
współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Kultury oraz Stowarzyszeniem „Więzy” na pikniku pojawiło się wiele
atrakcji o tematyce patriotycznej.
W ramach oferty promującej czytelnictwo
odbyły się warsztaty czytelnicze z „Kicią
Kocią”. Na stoisku biblioteki można było
m.in obejrzeć wystawę książeczek wykonanych na Rodzinny Konkurs Literacki organizowany przez Gminne Przedszkole
w Pęclinie. Odbył się także kiermasz książek, z którego dochód przeznaczony został na leczenie Hani GIEPARDY. Dochód
ze słodkiej kawiarenki, sponsorowanej

Eksperymenty
z azotem wzbudziły
zainteresowanie
i dużych, i małych
XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
w tym roku świętowaliśmy pod hasłem #biblioteka. Za tym hasłem
kryją się ludzie, zbiory, spotkania, wydarzenia, konkursy.
W ramach obchodów Tygodnia w Bibliotece Publicznej w Wiązownie oraz jej filiach w Gliniance i Duchnowie odbyło się
wiele wydarzeń. Były wyjątkowe warsztaty z Photonami – interaktywnymi polskimi

przez miejscową firmę „Poczta-tortowa” i obsługiwanej przez wolontariuszy
z „Centrum Wolontariatu z Radiówka”,
również przekazano na leczenie małej
Hani. Dodatkowo pisarka Barbara GĄSKA
wsparła naszą zbiórkę pieniędzy.
Wspólne czytanie opowieści ze zbioru Katarzyny KĘPIŃSKIEJ pt. „Baśnią powiązani, w baśni zaczytani” przez wolontariuszy
oraz seniorów z Dziennego Domu „Senior+” z Woli Karczewskiej wywołało wiele pozytywnych emocji. Instruktorzy GOK
poprowadzili warsztaty plastyczne o tematyce patriotycznej. Rekonstruktorzy przygotowali pokaz umundurowania, stoiska
historyczne oraz dali żywe lekcje historii. Zainteresowanie wzbudził pokaz tańca w strojach z epoki. Strzelnica i poligon

wojskowy było to miejsca licznie odwiedzane przez chłopców, natomiast dziewczynki
chętniej zaglądały do namiotu sanitariuszki. Gra terenowa „Na tropie historii” integrowała całe drużyny. Dzięki wsparciu
i zaangażowaniu szkoły z Zakrętu powstała wystawa plenerowa „Moja Gmina”. Na
scenie podczas pikniku wystąpili żywiołowi
górale, czyli zespół „Góralska Hora”.
W sali widowiskowej GOK dla starszych
uczestników pikniku odbył się wykład
stanowiący wstęp do wystawy przygotowanej przez Stowarzyszenie „Więzy”.
Wernisaż wystawy „Książę Józef Poniatowski i kampania 1809 roku” odbył się
w Galerii „Więzy”. Więcej na str. 35.

Marzena Kopka
dyrektor@bibliotekawiazowna.pl

Ogólnopolski
Tydzień Bibliotek
w naszej gminie
azotem, „Piknik Patriotyczno-Czytelniczy”
oraz zajęcia czytelnicze z „Kicią Kocią”
w przedszkolach w Wiązownie i Zakręcie.

robotami edukacyjnymi, które poprzez
aplikację mobilną wprowadzają dzieci
w świat nowych technologii. Podczas takiej zabawy dzieci rozwijają umiejętność
logicznego myślenia, która jest kluczem do
sukcesu w ich dorosłym życiu. W bibliotece w Wiązownie, filii w Gliniance i w Dziennym Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej
odbyły się warsztaty weterynaryjno-edukacyjne z szynszylą. Zorganizowaliśmy
również: pokaz eksperymentów z ciekłym

Wszelkie warsztaty są wyjątkową metodą
edukacyjną, dostarczają możliwości poszerzenia wiedzy w sposób łatwy i przyjemny, a dodatkowo wizyta w bibliotece
zawsze jest okazją do wypożyczenia książek oraz przyciągnięcia nowych czytelników. Informacji o naszych propozycjach
szukajcie na stronie: http://bibliotekawiazowna.pl/ lub na Facebooku: facebook.com/bibliotekawiazowna/.

Marzena Kopka
dyrektor@bibliotekawiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl
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Nasi mieszkańcy wypożyczyli prawie
27 tys. książek

Biblioteka najpopularniejsza
w powiecie
Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna może
się pochwalić znakomitymi wynikami czytelnictwa za 2018 r. W powiecie otwockim zajmujemy pierwsze miejsce w kategorii liczby
czytelników na 100 mieszkańców. Statystyki
powstały w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach bibliotek publicznych z powiatu
otwockiego, opracowanych przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego
i wskazują, że 18,12 proc. mieszkańców gminy korzystało z biblioteki w 2018 r. Pracownicy wszystkich naszych placówek w ubiegłym
roku zarejestrowali łącznie 2 189 czytelników, którzy nas odwiedzili 22 102 razy oraz
wypożyczyli na zewnątrz 26 724 woluminów.
Marzena Kopka

Pierzyna 2019. „Anioły wolności”
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XII Konkurs piosenki za nami

„Świniopas” na józefowskiej scenie

W Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie odbył się w nim XII Powiatowy Konkursu Piosenki Polskiej. W sali widowiskowej
GOK zebrały się dzieci i młodzież ze szkół
i przedszkoli z całego powiatu otwockiego. W konkursie wzięło udział 78
uczestników, w kategoriach: przedszkole
– soliści oraz przedszkole – duety (I miejsce Hania KLICZKO, II – Pola GASIŃSKA,
III – Julia TRZASKA), klasy I-III (III miejsce Wiktoria WITKOWSKA), klasy IV-VII
(II miejsce Maja KALINOWSKA), klasy VII-VIII (I miejsce Alicja JURECZKO) i gimnazja oraz szkoły średnie. W jury konkursu
zasiedli: Tomasz STRUZIK, Iwona SZYPERSKA i Wojciech BUDA. Listę zwycięzców
można znaleźć na stronie GOK Wiązowna i tuwiazowna.pl.
Paulina Sokół

Bajka muzyczna pt. „Świniopas” Wiązowskiego Teatru Muzycznego została zaprezentowana na scenie Miejskiego Ośrodka
Kultury w Józefowie. Mimo oficjalnego
zakończenia „świnopasowego” projektu w 2018 r., jego jednorazowa reaktywacja miała miejsce na prośbę młodych
aktorów. Kilkoro z nich po raz pierwszy
wzięło udział w naszym projekcie. Zostali
zaproszeni przez już występujących rówieśników do współpracy. Włożyli sporo wysiłku i pracy w bardzo krótkim czasie, aby
przygotować się do swoich ról, by wziąć
udział w przedstawieniu. Mamy nadzieję,
że w przyszłości przynajmniej część tych
nastoletnich aktorów wystąpi w kolejnych
projektach.
Bożena Banaszek

„Świniopas” w wykonaniu naszych młodych aktorów
Wspólne zdjęcie najmłodszych uczestników
konkursu i jury

„Anioły wolności – widowisko na Zrzutowisku Pierzyna” – wydarzenie mające na celu
upamiętnienie akcji z 1944 r. odbyło się tradycyjnie w Malcanowie. Co roku mieszkańcy, uczniowie szkół i władze gminy spotykają
się pod krzyżem na zrzutowisku „Pierzyna”,
by oddać hołd uczestnikom tego wydarzenia. Uroczyste obchody, mające na celu
upamiętnienie wydarzeń sprzed 75 lat, rozpoczęła msza polowa. Ogromną atrakcją
wydarzenia była przygotowana przez Projekt Historyczny Konspiracja inscenizacja
batalistyczna, w której wzięły udział grupy rekonstrukcji historycznej: Projekt Historyczny „Konspiracja”, Grupa Rekonstrukcji
Historycznej Die Walkuere oraz Klub Miłośników Historii „Warszawa”. Zwieńczeniem
dnia było ognisko, przygotowane przez druhów z OSP Malcanów.
Paulina Sokół

Konkurs „Igłą Malowane”.
Mamy wyróżnienie

Mieszkańcy naszej gminy kultywują pamięć
o bohaterach akcji

Maja ze swoją zwycięską pracą

7-letnia uczestniczka zajęć rękodzielniczych – Maja zdobyła wyróżnienie w swojej kategorii wiekowej Ogólnopolskiego
Konkursu Rękodzieła Artystycznego „Igłą
Malowane”. Maja uczy się w świetlicy
w Izabeli pod okiem Justyny DENARSKIEJ.
Cieszymy się, że młode pokolenie docenia prace rękodzielnicze, chętnie bierze
udział w warsztatach przez nas organizowanych. Wszystkich, którzy lubią tworzyć,
zapraszamy na niezwykle kreatywne zajęcia w świetlicy w Izabeli i w GOK Wiązowna.
Paulina Sokół

Wiązowski Teatr Muzyczny.
Dwa przedstawienia
Wiązowski Teatr Muzyczny zaprosił nas
w czerwcu na dwa nowe spektakle. „Polskie
spaghetti” to współczesna komedia rodzinna (scenariusz i reżyseria Michał NASTULA).
Nieoczekiwane zachowanie mamusi stawia
jej córki oraz ich mężów wobec konieczności podjęcia brzemiennych w skutkach
decyzji. W zaistniałej sytuacji niebagatelną rolę ma do odegrania przygłucha ciotka.
Natomiast inspiracją do powstania musicalu „Straszna gospoda” było krótkie opowiadanie Isaaca Bashevisa SINGERA (reżyseria
Artur NIEDZIÓŁKA). Wiedźma Doboszowa
i półdiabeł Lapitut prowadzą gospodę.
Pomagają im, siłą przetrzymywane, trzy
dziewczęta (młode i piękne, a jakże). Do
diabelskiej gospody trafiają przypadkiem
trzej młodzieńcy.
Redakcja

Musical „Straszna gospoda” powstał
w oparciu o opowiadania Singera
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W Domu Społecznym im. Jadwigi Małgorzaty Żak w Radiówku 26 maja po
raz dwunasty Stowarzyszenie „Jesteśmy!” zorganizowało Piknik Integracyjny „Wspólne Więzi”.

za te piękne i wzruszające chwile. To dla
dzieci uczestnicy WTZ przy Stowarzyszeniu „Jesteśmy!” przygotowali swoją wersję „Rzepki” Juliana TUWIMA i wiem, że
także bardzo się podobała.

Kolejna – dedykowana osobom z niepełnosprawnościami – impreza przyciągnęła do Radiówka wielu gości. Kolejny raz
piknik stał się miejscem integracji licznie przybyłych osób niepełnosprawnych
z mieszkańcami, nie tylko z terenu powiatu otwockiego. Kolejny raz na scenie swoje nieprzeciętne zdolności prezentowały
dzieci z gminnych przedszkoli i szkół. Bardzo dziękujemy rodzicom i nauczycielom

Termin pikniku zbiegł się z Dniem Matki.
Podopieczni stowarzyszenia uczcili więc
swoje mamy. Po cudownym wykonaniu
przez uczestniczkę warsztatów piosenki „List do matki” Violetty VILLAS, każda mama od swojego dziecka usłyszała
ciepłe słowa i dostała kwiat oraz buziaka. Wielkie wzruszenie ogarnęło mamy
i nie tylko je. Tradycyjnie podczas pikniku serwowano doskonałe potrawy z grilla

Foto: Stowarzyszenie „Jesteśmy!”

Piknik
Integracyjny
„Wspólne
Więzi 2019”

„Rzepkę” w wykonaniu uczestników
WZT nagrodzono gromkimi brawami

i pyszne ciasta. Wielką popularnością cieszyła się loteria fantowa z super fantem
– kolacją w Hotelu Brant. W drugim podejściu, ku wielkiej radości wszystkich (dzięki sercu pewnej bardzo kochanej pani),
główną nagrodę wylosował podopieczny
stowarzyszenia. Były też kolorowe warkoczyki, malowanie buziaków, dmuchańce,
dyskoteka i wiele innych atrakcji.
Niech żałują ci, co nie byli, ale nic straconego, zapraszamy za rok. Dziękujemy wszystkim sponsorom i darczyńcom. Fotorelacja
z pikniku jest dostępna na stronie: http://
wtzjestesmy.pl.

Waldemar Burtkiewicz

Do nieba pofrunęło ponad
2 tys. balonów

Tegoroczny, szósty już Wieczór Uwielbienia, który odbył się w Gliniance
w uroczystość Bożego Ciała, zgromadził wiele osób. Błonia przykościelne
były wypełnione po brzegi. Pomysł
zrodził się kilka lat temu z marzeń
o Nowej Ewangelizacji i z pasji do
muzyki.
Wieczór Uwielbienia odbył się po raz
pierwszy w 2014 r. na błoniach parafialnych w Gliniance i stał się już gliniecką
tradycją. Na jednym z portali internetowych został wybrany jako jeden z sześciu najlepiej organizowanych w Polsce.

Jest to czas adoracji i uwielbienia z modlitwą o uzdrowienie. W czasie tegorocznego Wieczoru Uwielbienia zagrały
„Armia Dzieci” oraz „Dzieci Uwielbią Jezusa”. Ten drugi zespół został powołany
specjalnie na tę okazję. Spotkanie poprowadziła aktorka Dominika CHOROSIŃSKA. Świadectwo wygłosił m.in. Marcin
KWAŚNY – aktor i scenarzysta. Usłyszeliśmy również świadectwa osób, które doświadczyły działania Chrystusa podczas
wcześniejszych spotkań w Gliniance.
Momentem – szczególnie ważnym dla
dzieci – było wypuszczenie balonów. Pofrunęło ich do nieba ponad 2 tys., każdy

Foto: M. Kloch

Wieczór
Uwielbienia
w Gliniance
z indywidualną modlitwą, przesłaniem,
podziękowaniem czy prośbą.
Wieczór Uwielbienia to również czas integracji i wspólnego działania. W wydarzeniu uczestniczyło wielu wolontariuszy.
Gospodynie domowe piekły smakowite
ciasta, sójki i inne pyszności.
Od piątku 21 czerwca do niedzieli 23
czerwca, czyli przez trzy kolejne dni, po
Wieczorze Uwielbienia trwały rekolekcje
w plenerze pod nazwą „Strefa Mocy”, które poprowadził Witek WILK.

Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

Uczestnicy rajdu dotarli do mety w Otwocku Wielkim

„Odjazdowy Bibliotekarz”. Rowerowa impreza
Biblioteka w Wiązownie we współpracy
z biblioteką powiatową oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Sobieniach-Jeziorach zorganizowała rowerową imprezę
plenerową w ramach ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”. Na mecie
w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
na uczestników czekało moc atrakcji – dla
dorosłych i dla dzieci. Spotkanie z baśniami poprowadzone przez Kasię i Szymona z „Karawany Opowieści”, warsztaty
czerpania papieru z „Furtką Wyobraźni”,
konkursy z nagrodami (również książkowymi), zwiedzanie Pałacu Bielińskich
w Otwocku Wielkim oraz poczęstunek.
Marzena Kopka

Kultura
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„Rzepka” w Woli Karczewskiej

Już jest książka o Lipowie

Grupa teatralna „Rodzice Dzieciom”
z Gminnego Przedszkola „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie w Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej
wystawiła przedstawienie pt. „Rzepka”.
Spektakl miał swoją premierę na zakończeniu roku szkolnego w przedszkolu
w Pęclinie. Rodzice przez kilka miesięcy przygotowywali sztukę pod kierownictwem wychowawczyni – reżyser Ewy
BUDNY. Seniorzy z DD „Senior+” zorganizowali akcję promocyjną i oprawę
techniczną fantastycznego spektaklu
oraz zaprosili na to wydarzenie wszystkich mieszkańców oraz Klub „Razem
z Nami”, działający w ramach Stowarzyszenia „KROKUS-Wiązowna”. Sala pękała
w szwach.
Krystyna Motyka

Z okazji 100-lecia miejscowości Lipowo
została wydana publikacja autorstwa Joanny JANISZ pt. „Lipowo w Gminie Wiązowna – sołectwo marzeń”. Powstała na
wniosek sołectwa i przy dużym zaangażowaniu sołtysa – Zbigniewa MNICHA. Książka zawiera historię wsi oraz opis walorów
okolicy. Wszystkich zainteresowanych tym
wydawnictwem zapraszamy do kontaktu
z sołtysem Zbigniewem MNICHEM, tel.
696 436 697.
Redakcja

To kolejna publikacja na temat wybranego
sołectwa naszej gminy

Ks. Józef Poniatowski w Galerii
„Więzy”
Przedstawienie wypadło fantastycznie

„Noc muzeów” w Izbie Regionalnej
w Gliniance

Kresowe opowieści w bibliotece
w Wiązownie

To już kolejna odsłona wydarzenia, które
cieszy się u nas coraz większą popularnością. Atrakcją na co dzień niespotykaną w izbie była prezentowana wystawa
„Książę Józef PONIATOWSKI i kampania 1809 roku”. Instruktorzy Gminnego
Ośrodka Kultury poprowadzili warsztaty
„Straszny dwór nie taki straszny”. Dzieci
obejrzały także spektakl „Staś MONIUSZKO w strasznym dworze”, przygotowany
przez Teatr Wariacja. Podczas Nocy Muzeów usłyszeliśmy dwa utwory Stanisława
MONIUSZKI w wykonaniu Benedykta SOKOŁOWSKIEGO. Izbę Regionalną odwiedziło wiele osób z naszej gminy. Dotarli
też goście z Otwocka, Mińska Mazowieckiego czy z Kołbieli.
Paulina Sokół

W Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna
odbyło się spotkanie autorskie z Edwardem ŁYSIAKIEM, autorem znanej serii
książek pod zbiorowym tytułem „Kresowa Opowieść”. Inspiracją do napisania
powieści były rodzinne opowiadania najbliższych pisarza, którzy mieszkali we wsi
Rybno i byli świadkami samosądów ukraińskich nacjonalistów na ludności polskiej.
Nasz gość skromnie zdradził nam, że jest
obecnie w trakcie pisania IV już tomu serii.
Uczestnicy spotkania wysłuchali opowieści
o wzruszających i wstrząsających faktach,
nie tylko dotyczących historii zawartych
w książkach, ale również historii z życia
naszego gościa.
Marzena Kopka

Sprzęty w izbie wzbudziły duże zainteresowanie u zwiedzających

Po spotkaniu pisarz rozdawał autografy

Wystawa „Książę Józef PONIATOWSKI
i kampania 1809 roku”, którą można było
oglądać w Galerii „Więzy”, stawiała sobie za cel przypomnienie wydarzeń, które
210 lat temu wciągnęły niewielką – leżącą z dala od miast i traktów – Wiązownę
w wir wielkiej polityki. Na rycinach, a także na manekinach, można było obejrzeć
szczegóły ubioru i wyposażenia z epoki. Dokumenty prezentowały m.in. stan osobowy pułków, budżet resortu wojny, patenty
oficerskie, dokumenty „delegacji”, dyplomy orderów. Spośród całej armii żołnierzy
wyróżniono pierwszą kobietę-żołnierza nagrodzoną medalem Virtuti Militari, sierżant
Joannę ŻUBROWĄ. Wystawę uzupełniały,
ale i zdobiły mapy z epoki – fizyczne, administracyjne, wojskowe. Wystawa powstała
dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wiązowna.
Stowarzyszenie „Więzy”

Wystawę można było oglądać też podczas
„Nocy Muzeów” w Gliniance
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Słynna
himalaistka
w Malcanowie

Anna CZERWIŃSKA, która niedawno obchodziła 50-lecie swojej wspinaczkowej
kariery, jest przedstawicielką złotego

Po prezentacji
himalaistka
podpisywała
swoje książki

Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jest też honorowym członkiem Polskiego Związku
Alpinizmu.
Po prezentacji pani Anna odpowiadała na
pytania publiczności, a także rozdawała
swoje autografy. Uczestnicy mieli też okazję do zrobienia pamiątkowych zdjęć. Do
gminnej biblioteki trafiło kilka egzemplarzy książek z dedykacją od pani Anny dla
naszych czytelników. Zachęcamy do lektury!

Sylwia Piwowar

Foto: pixabay.com

To niecodzienne spotkanie odbyło się
w sobotni wieczór – 8 czerwca w Szkole
Podstawowej w Malcanowie. Uczestnicy wydarzenia mogli wysłuchać barwnej,
a momentami humorystycznej opowieści o karierze polskiej himalaistki, a także obejrzeć prezentację pt. „Moja górska
ścieżka”.

okresu polskiego himalaizmu,
a także propagatorką kobiecego wspinania.
Uczestniczyła
w wyprawach
w s p i n a c z k owych
m.in.
z Wandą RUTKIEWICZ, Jerzym KUKUCZKĄ,
Krystyną PALMOWSKĄ i Januszem MAJEREM. Zdobyła sześć ośmiotysięczników
i jako druga Polka w historii (w 2000 r.)
stanęła na szczycie Mount Everestu.
W momencie wejścia na Everest była
najstarszą kobietą, która pokonała najwyższą górę świata. Osiągnięciem tego
szczytu – a była to czwarta próba – zakończyła wieloletni proces kompletowania Korony Ziemi, którą zdobyła jako
drugi Polak – po Leszku CICHYM – w historii. W 2003 r. została odznaczona

Foto: M. Piwowar

Na jakie szczyty trzeba się wspiąć,
żeby zdobyć Koronę Ziemi? Jakie są
objawy choroby wysokościowej? Kto
to jest „łojant”? Ile kosztują odchody jaków i do czego służą? Odpowiedzi na te i inne pytania można było
usłyszeć w trakcie spotkania z jedną
z najsłynniejszych polskich himalaistek, Anną CZERWIŃSKĄ.

KGW w Zakręcie.
Konkurs
rozstrzygnięty

Projekt został zrealizowany przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Zakręcie wraz
z Partnerami Lokalnymi: Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Wiązownie, Świetlicą „Pod Jaworem” w Izabeli, Biblioteką
Publiczną Gminy Wiązowna, Dziennym
Domem „Senior+” w Woli Karczewskiej,
a to wszystko w ramach programu wolontariatu pracowniczego „Możesz na
mnie polegać” w BNP Paribas Bank
Polska.

W ramach projektu przygotoZwyciężczynie konkursu na
wano szkolenie
produkt tradycyjny
na temat rolniczej działalności detalicznej
oraz produktów tradycyjnych, warszta- W efekcie projektu udało się zintegroty kulinarne oraz konkurs kulinarny na wać i zaktywizować przedsiębiorcze paprodukt tradycyjny. Finał konkursu i wrę- nie zamieszkujące Gminę Wiązowna
czenie nagród, ufundowanych przez Fun- oraz wesprzeć Koło Gospodyń Wiejskich
dację BNP Paribas, miały miejsce podczas w Zakręcie w działalności na starcie.
Eko Pikniku w Zakręcie. Docenione zo- W projekcie wzięło udział 46 kobiet zastały: pęcliński zielony ser z podpuszczką mieszkujących Gminę Wiązowna. Mam
z pokrzywy, pazibroda zwana parzybro- nadzieję, że realizacja projektu przyczyni
dą, izabelskie pierogi z grzybami z lasu, się do poprawy sytuacji kobiet i ich rodzin,
tort czekoladowo-waniliowy „Duet na za- a także zachęci mieszkańców do angażokręcie”, pączki ziemniaczane z konfiturą wania się w dalsze inicjatywy Koła Gospośliwkowo-wiśniową, kwietny budyń bzo- dyń Wiejskich w Zakręcie.

wy z bzowym syropem owocowym oraz
Aleksandra Rutkowska
izabelskie jajeczko. Nagrodami w konkuraleksandra.rutkowska@bnpparibas.pl
sie były maszyny do szycia.

Foto: K. Herncisz

Koło Gospodyń Wiejskich w Zakręcie
zrealizowało swój pierwszy projekt
„Rolniczy handel detaliczny szansą na rozwój przedsiębiorczości kobiet wiejskich” w ramach konkursu
na Projekty Wolontariackie Fundacji
BNP Paribas.
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Foto: Sekcja foto GOK Wiązowna
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GOK Wiązowna.

Artystyczne podsumowanie
Uczestnicy zajęć sekcji działających
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie ciężko pracowali przez cały rok.
Czerwiec był miesiącem podsumowań.
Odbyły się koncerty, spektakle, wystawy oraz liczne spotkania integracyjne.
Każda z grup działających w GOK pod opieką instruktora prowadzącego zaprezentowała to, nad czym pracowała. Dzieci z sekcji
teatralnej działającej pod przewodnictwem
Agaty BOBROWSKIEJ, 8 czerwca podczas
imprezy z okazji Dnia Dziecka zaśpiewały
wybrane piosenki z musicali „Wielki Festiwal” i „Doktor Nieboli”. Podopieczni sekcji
wokalnej dali zaś mini koncert pod czujnym
okiem Marty KUSZAKIEWICZ.

Za sprawą wystawy, zorganizowanej 19
czerwca przez sekcję fotograficzną, GOK

Wiązowski Teatr Muzyczny zaprosił nas na
dwa nowe spektakle. „Polskie spaghetti” to
współczesna komedia rodzinna (scenariusz
i reżyseria Michał NASTULA). Inspiracją do
powstania drugiego – musicalu „Straszna gospoda” – było krótkie opowiadanie
Isaaca Bashevisa SINGERA (reżyseria Artur NIEDZIÓŁKA). Spektakle będą prezentowane także we wrześniu.
Wszystkim podopiecznym oraz odwiedzającym GOK życzymy udanych wakacji, niech
ten czas stanie się inspiracją dla artystycznej twórczości.

Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

Foto: Sekcja foto GOK Wiązowna

Deski sceny GOK przy ul. Kościelnej 17
czerwca uginały się od artystów. Tego dnia
odbył się koncert podsumowujący rok pracy sekcji instrumentalnych działającej pod
opieką instruktorów Romana SADOWSKIEGO i Dariusza ŚWITALSKIEGO. Występujący
zaprezentowali swoje możliwości muzyczne. Repertuar był bardzo szeroki. Wśród
prezentujących się na scenie byli także początkujący artyści, dla wielu z nich był to
pierwszy publiczny występ w życiu. Koncert
uświetnił „Wrong Hause Pickers”. Zespół
wykonał znane piosenki m.in. z repertuaru
zespołu „The Beatles”.

zamienił się w prawdziwą galerię sztuki.
Pokaz swoich umiejętności zaprezentowało
39 uczestników sekcji, którzy przez cały rok
pracowali pod czujnym okiem instruktora
fotografii Krystiana HERNCISZA. Na wernisażu zaprezentowano 261 fotografii. Uroczystego otwarcia dokonała 11-letnia Julka
– najmłodsza uczestniczka zajęć. Dzień
wcześniej odbył się koncert chóru „Mienia
River” zatytułowany „Co nam w duszy gra”.
Chórzyści zaprezentowali ponadczasowy
występ imitujący audycję radiową, odpowiadali na muzyczne prośby dzwoniących
do radia słuchaczy. Chór wykonał piosenki
z różnych epok i styli muzycznych. Koordynatorem projektu muzycznego była dyrygent chóru Anna WALIGÓRA – TARNOWSKA.
Sala widowiskowa GOK pękała w szwach.
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Lipiec
20.07. godz. 9–11

Uroczyste otwarcie Targowiska Gminnego
„Mój Rynek”
W programie: stoiska degustacyjne, występ
kapeli podlaskiej, prezentacje Kół Gospodyń Wiejskich

24.06. – 26.07.

„Wakacje Blisko Domu” w szkołach gminnych w Wiązownie, Zakręcie, Gliniance
i Malcanowie

28.07. godz. 8–13

Akcja honorowego krwiodawstwa
Plac przy OSP w Gliniance. By oddać krew
trzeba: mieć 18 – 65 lat, ważyć powyżej 50
kg, być zdrowym, w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie można mieć operacji oraz przekłuwanych uszu lub innych części ciała czy
robionego tatuażu.

29.07. – 31.08.

„Wakacje Blisko Domu” w Gminnym
Ośrodku Kultury w Wiązownie
Więcej szczegółów na stronie: www.gok-wiazowna.pl, e-mail: gok@gok-wiazowna.pl, tel.
22 780 41 79.

Sierpień
15.08. godz. 18.00

Gminne obchody Dnia Wojska Polskiego

26.08. godz. 13.30. –

23.00
Dożynki gminne w Rzakcie
Info na temat programu na
plakacie str. 2

31.08. godz. 18.00

„Szanty nad Laguną”
Staw przy ul. Kotliny
w Malcanowie

31.08.

Piknik sołecki w Góraszce

31.08.

Piknik sołecki w Majdanie

Wrzesień
3.09.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w gminnych
placówkach oświatowych

7.09.

Piknik sołecki
w Czarnówce

7.09. godz. 16.00

„Narodowe czytanie”
Świetlica w Izabeli
Czytać będziemy jedną z ośmiu nowel wybranych przez parę prezydencką. Oddawać się lekturze będą nasi samorządowcy oraz mieszkańcy. Jeśli chcesz wziąć udział
w tym wydarzeniu jako lektor, możesz zgłosić się do opiekuna świetlicy w Izabeli (Łucja Podgórska, tel. 698 619 642) lub do biblioteki w Wiązownie (tel. 22 789 01 46).

www.tuwiazowna.pl
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Zespół „Tacy Sami –
LADY PANK” zagrał
największe hity
kultowego zespołu

Foto: I. Trzaska

WiązLove 2019.
Moc atrakcji i dobrej zabawy
„Power Play”, „Hit Boyz”, „Tacy
Sami”, „Koledzy Mojego Brata”, chór
„Mienia River”, młodzi artyści z Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie, DJ Salis z laserowym show oraz
gwiazda wieczoru Antek SMYKIEWICZ
– to oni w tym roku podbili serca publiczności na święcie Gminy Wiązowna, czyli pikniku WiązLove.
Imprezę rozpoczęły występy uczestników zajęć muzycznych i instrumentalnych w GOK w Wiązownie. Jako pierwsze
zaprezentowały się podopieczne sekcji
wokalnej, które piosenką „Happy” wprowadziły zebranych w pozytywny nastrój.
Po nich na scenie wystąpił „Wrong Hause Pickers” (trzech muzyków z Glinianki) wraz z instruktorem GOK Romanem
SADOWSKIM. Następnie na deski wkroczyli rockowi „Koledzy Mojego Ojca”,
a po nich chór „Mienia River”. „Power
Play” swoimi największymi przebojami
disco polo porwał licznie zgromadzonych wiązowian do zabawy pod sceną.

Zespół „Tacy Sami – LADY PANK”, będący istnym klonem chłopaków z „Lady
Pank”, zaśpiewał największe przeboje
kultowego zespołu. Scena w niedzielne popołudnie należała także do „TRIO”
działającego w GOK. Zespół z uzdolnioną
wokalistką Natalią KARWOWSKĄ pokazał
profesjonalizm i sceniczną charyzmę. Na
WiązLove nie zabrakło „HIT BOYZ” z największymi przebojami muzyki disco,
ale gwiazdą wieczoru był jednak Antek
SMYKIEWICZ. Ostatnim z wykonawców
tego wieczora był DJ Salis. Jego laserowe show z rozrywkową muzyką w tle
w szczególności przypadło do gustu
młodszej publiczności.
Piknikowi towarzyszył Jarmark Artystów,
Rękodzielników i Zdrowej Żywności. Już
czwarty raz ulica Kościelna zmieniła się
w miejsce sztuki, zdrowej żywności i prac
rękodzielniczych. Ponad trzydzieści stoisk z różnym asortymentem przyciągnęło wiele osób do zapoznania się z ofertą
wystawców.

Podczas pikniku rodzinnego WiązLove
rozstrzygnięto konkurs profilaktyczny
„Zabawa i wypoczynek w mojej rodzinie”. Na placu przed sceną nie zabrakło
wielu ciekawych stoisk. Najmłodsi mieli
do dyspozycji ogromne dmuchańce. Strefa gastronomiczna zapraszała na pyszne
lody, gofry, sorbety oraz inne smakołyki i napoje.
Organizatorem pikniku WiązLove był
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie
i Urząd Gminy Wiązowna. Szczególne
podziękowania za organizację pikniku
kierujemy do Policji, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, OSP Wiązowna. Dziękujemy również sponsorom
oraz darczyńcom.
Do zobaczenia za rok!


Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl
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