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7 W naszej gminie powstanie kolejna ścieżka rowe-
rowa. To druga tak duża inwestycja tego typu na 
naszym terenie. Na stronie 7 możesz sprawdzić jej 
przebieg i przeczytać o szczegółach projektu.

2 km 750 m – tyle nowych dróg wybudowaliśmy 
w pierwszym półroczu 2019 r. Na ten cel wydali-
śmy prawie 2,5 mln zł. O szczegółach piszemy na 
stronie 8.

8

Zaczynamy kolejny rok szkolny. W dwóch placówkach 
– w przedszkolu w Pęclinie i szkole w Wiązownie – 
mamy nowych włodarzy. Na stronie 24 przedstawia-
my sylwetki wszystkich naszych dyrektorów.

24

Foto: pixabay.com

3



Kolejny etap budowy 
ekspresówki do Lublina

Prace na budowie drogi S17 Warszawa – Lublin idą pełną parą. Do końca tego 
roku oddana ma być do użytku większość drogi ekspresowej. Już we wrześniu ma 
ruszyć budowa węzła „Zakręt”. Trwają intensywne prace przy węzłach „Lubelska”, 
„Góraszka” i „Wiązowna”, które niestety wiążą się z utrudnieniami w ruchu.
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Powstający odcinek 
S17, który biegnie przez 

naszą gminę, to jeden 
wielki plac budowy
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Trwają intensywne prace przy wę-
złach „Góraszka” i „Wiązowna”. Od 
5 sierpnia ruch na węźle „Wiązowna” 
odbywa się po nowo wybudowanych 
rondach oraz pod wiaduktem budo-
wanej trasy S17. 

Na rondzie po zachodniej stronie budowa-
nej trasy S17 w kierunku Józefowa ruch 
biegnie drogą na wprost (część ronda 
jest zamknięta), a w kierunku Wiązowny 
– ruch pojazdów idzie po obrysie ronda. 
Zmieniła się również organizacja ruchu 
przy węźle „Góraszka”. Obecny przebieg 
drogi krajowej został przełożony na za-
chodnią stronę budowy. Trasa prowadzi 
przez nowo wybudowane ronda. Tym sa-
mym droga z pierwszeństwem przejazdu 
od strony Warszawy na wysokości wę-
zła „Góraszka” biegnie w prawo na teren 
dawnego lotniska w Góraszce. Można zje-
chać z drogi z pierwszeństwem przejazdu 
na już istniejącą drogę dojazdową, by wje-
chać ul. Lubelską na wysokości „Jartonu” 
do Wiązowny. Na obecny fragment drogi 
krajowej ruch wraca w okolicach skrzyżo-
wania z ulicą Dworkową. Podobnie ruch 
od strony Lublina w kierunku Warszawy 
skierowano w lewo przed skrzyżowaniem 
z ulicą Dworkową, dalej prowadzi droga-
mi, biegnącymi przez dawne lotnisko oraz 
po nowo wybudowanych rondach, a na-
stępnie wraca na trasę obecnej DK17 na 
wysokości węzła „Góraszka”. 

W sierpniu wprowadzono również tymcza-
sową organizację ruchu w Wólce Mlądz-
kiej. Dotychczasowy ruch z drogi krajowej 
poprowadzono drogą dojazdową przez 
rondo. W Rudce wykonawca pracuje nad 
kładką dla pieszych. Na trasie Lublin – 
Warszawa trwa budowa łącznie ok. 100 
km drogi ekspresowej S17. W II kwartale 
2021 r. powstać ma wielopoziomowy wę-
zeł „Zakręt”, na skrzyżowaniu ze wschod-
nią obwodnicą Warszawy. Już we wrześniu 
mają ruszyć prace, które będą wiązać się 
z utrudnieniami w ruchu. Etap pierwszy 
obejmował będzie zwężenie pasów ruchu 
na drodze krajowej nr 2 oraz likwidację 
pasa do skrętu w prawo z Warszawy w kie-
runku Wiązowny i Lublina. Tym samym na 
skrzyżowaniu, jadąc od strony Warszawy, 
zostaną tylko dwa pasy, a z tego skrajne-
go ruch odbywać się będzie zarówno pro-
sto w kierunku Mińska Mazowieckiego, 
jak i w kierunku Lublina. Na tym etapie 
powstawać będą mury oporowe dla tzw. 
„wanny”, czyli części drogi przebiegającej 
poniżej aktualnego poziomu gruntu. W ko-
lejnym etapie wykonawca będzie prowa-
dził budowę właściwej drogi ekspresowej, 
a obecne skrzyżowanie DK2 i DK17 zosta-
nie zlokalizowane w ulicy Błękitnej. Jest to 
bardzo ogólny zarys ze względu na plany 
wdrożenia go dopiero w połowie 2020 r. 

Zaawansowanie prac na część Połu-
dniowej Obwodnicy Warszawy, między 

węzłami „Wał Miedzeszyński” i „Lubel-
ska” wynosi 67 proc. Jak podaje ku-
riergarwolinski.pl, na ciągu głównym 
powstaje kanalizacja deszczowa i przy-
gotowuje się podłoże pod konstrukcję 
drogi. Układana jest podbudowa na-
wierzchni drogowej, wykonywane nasy-
py i wykopy. Na obiektach inżynierskich 
wykonywane są przede wszystkim kapy 
chodnikowe, zasypki, a ponadto na jed-
nym z nich montowana jest konstrukcja 
oporowa. Podobne prace są prowadzo-
ne na estakadach w Mazowieckim Par-
ku Krajobrazowym. Węzeł „Lubelska” 
(skrzyżowanie S17 z A2 i S2) wykonaw-
ca planuje oddać do użytku w IV kwar-
tale 2020 r.

Budowa drogi S17 uprzykrza nam ży-
cie i jest również niebezpieczna. Mamy 
jednak świadomość, jak ważna dla na-
szego rozwoju jest to trasa. Z tego też 
powodu prosimy Państwa, aby uzbroili 
się w cierpliwość i zachowali wszelkie 
środki bezpieczeństwa. Jeśli w związku 
z budową zauważycie coś niepokojącego 
lub niebezpiecznego, prosimy o kontakt 
z Wydziałem Planowania Przestrzenne-
go (22 512 58 08, e-mail: s.burbicki@
wiazowna.pl). Nasz wydział przekaże 
uwagi odpowiednim instytucjom, od-
powiedzialnym za budowę dróg. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Gotową trasą będziemy 
mogli pojechać pod 

koniec 2020 r.
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Będzie kolejna ścieżka rowerowa 
w naszej gminie! Zarząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego przyznał nam 
prawie 10 mln zł dofinansowania na 
budowę drugiej zaplanowanej trasy.

Na tę decyzję czekaliśmy prawie dwa 
lata. Pierwszą z dwóch zaplanowanych 
ścieżek rowerowych oddaliśmy w maju. 
Mamy obiecane 9 878 434,10 zł na dru-
gą. Nowa ścieżka będzie biegła od Gli-
nianki przez część Dziechcińca, Pęclina, 
Wiązownę do Duchnowa, gdzie połączy 
się z pierwszą wybudowaną już w  ra-
mach ZIT WOF ścieżką rowerową oraz 
ciągiem pieszo-rowerowym od Malca-
nowa do Dziechcińca. W  ramach pro-
jektu wybudujemy prawie 10 km drogi 
dla rowerów wraz z  parkingiem dla 

jednośladów. To ważna budowa, bo 
znacznie podniesie poziom bezpieczeń-
stwa rowerzystów, w tym dzieci, które 
na rowerach dojeżdżają do szkół. Prze-
kazaliśmy już wszystkie niezbędne doku-
menty i czekamy na termin podpisania 
umowy. Kolejnym krokiem będzie przy-
gotowanie projektu oraz dokumentacji.

Dofinansowanie pochodzić będzie z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś 
Priorytetowa RPO WM: IV Przejście na 
gospodarkę niskoemisyjną; działanie: 
4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń po-
wietrza; poddziałanie: 4.3.2 Mobilność 
miejska w ramach ZIT. Całkowita wartość 
tego projektu o nazwie „Rozwój systemu 
dróg rowerowych w Gminie Wiązowna” 
to prawie 12,4 mln zł.

Więcej informacji na ten temat udzie-
la Olga Nowak – Wydział Inwestycji, 

pok. 212, tel. 22 512 58 64, e-ma-
il: o.nowak@wiazowna.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Nowa ścieżka rowerowa. 
Mamy dofinansowanie

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

 BOLESŁAWÓW

50 Dokumentacja projektowa na 
modernizację ul. Bażantów

50 Konserwacja rowu melioracyj-
nego A 

 BORYSZEW

50 Poprawa bezpieczeństwa na 
drodze 270820 W

100
Zakup przydomowych prze-
pompowni ścieków Boryszew 
dz. nr 451/3

100
Zakup przydomowych prze-
pompowni ścieków Boryszew 
dz. nr 50/2

 CZARNÓWKA

100 Budowa oświetlenia ul. Kaliny

50 Konserwacja rowu melioracyj-
nego A 

50 Projektowanie oświetlenia 
ul. Lawendowej 

 DUCHNÓW

50 Projektowanie oświetlenia się-
gacza ul. Wspólnej

50 Projektowanie oświetlenia 
ul. Dłuskiej 

100 Budowa sieci kanalizacyjnej – 
pompownia ul. Nizinna

25 Budowa Duchnowskiego Domu 
Kultury – dokumentacja

75
Zagospodarowanie tere-
nu przy świetlicy wraz z jej 
wyposażeniem

 DZIECHCINIEC

100
Budowa ciągu pieszo-rowe-
rowego wzdłuż ul. Majowej – 
pomoc rzeczowa dla Powiatu 
Otwockiego

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

50
Zagospodarowanie tere-
nu przy świetlicy wraz z jej 
wyposażeniem

Nowa ścieżka 
rowerowa połączy 

się z tą już istniejącą 
w Duchnowie

Mapa przebiegu ście-
żek rowerowych na 
terenie naszej gminy

7www.tuwiazowna.pl Samorząd



2 750 m – tyle nowych dróg wybudo-
waliśmy w pierwszym półroczu 2019 r. 
Na ten cel wydaliśmy prawie 2,5 mln zł. 

W pierwszym półroczu powstało sie-
dem odcinków nowych dróg – gminnych 
i powiatowych. Zakończyła się budowa 
najdłużej powstającej trasy – drogi po-
wiatowej Majdan – Izabela. Wyszliśmy 
z  inicjatywą i  nawiązaliśmy efektyw-
ną współpracę z  Powiatem Otwockim 
w kwestii remontów i budowy „powia-
tówek”. Dzięki temu drogi takie jak Maj-
dan – Izabela, które dla nas są ważne, bo 
często stanowią podstawowe szlaki ko-
munikacyjne, a dla powiatu nie należą do 
priorytetów, powstają dużo szybciej.

A oto drogi, które powstały w pierwszym 
półroczu 2019 r.:
Przebudowa drogi gminnej nr 270831W 
– Malcanów ul. Żwirowa
Inwestycja ta stanowiła kontynuację roz-
poczętej w 2018 r. budowy 580 m odcinka 
drogi gminnej nr 270831W – ul.  Żwiro-
wej w Malcanowie od drogi powiatowej 
nr 2709W – ul. Mazowieckiej do ul. Aka-
cjowej. Nowy fragment ma jezdnię o na-
wierzchni asfaltowej o szer. 5,50 m oraz 
obustronne pobocza o szer. 0,75 m z od-
wodnieniem (drenaż liniowy z rur o śred-
nicy 200 mm). Koszt inwestycji to prawie 
820 tys. zł.
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockie-
go na modernizację drogi powiatowej 
Majdan – Izabela
W 2018  r. przekazaliśmy Powiatowi 
Otwockiemu pomoc finansową – 56 tys. zł 
na wykonanie dokumentacji projektowej 
drogi Majdan – Izabela. W bieżącym roku 
na jej podstawie wybudowaliśmy braku-
jący 520 m odcinek wraz z chodnikiem 
łączący obie miejscowości. W ramach in-
westycji przebudowano linę telefonicz-
ną, wykonano nakładkę asfaltową o szer. 
6,0 m, chodnik o szer. 2,0 m i pobocze 
z kruszywa. Koszt inwestycji to 945 tys. zł.
Przebudowa ulicy Tajemniczej w Micha-
łówku 
To kontynuacja rozpoczętej w 2018 r. prze-
budowy drogi wewnętrznej. W bieżącym 

roku położyliśmy 100 m odcinek z szarej 
kostki betonowej grub. 8 cm typu Behaton, 
o szerokości jezdni 4,50 m z obustronnym 
poboczem z kruszywa i elementami od-
wodnienia (wbudowane w pobocze dro-
gi rury drenarskiej o średnicy 200 mm). 
Koszt inwestycji to 107 tys. zł
Przebudowa ul. Ogrodowej w Wiązownie
W związku z budową Targowiska Gmin-
nego przy ul.  Lubelskiej w  Wiązownie 
przystąpiliśmy do wykonania I  etapu 
przebudowy ul. Ogrodowej w Wiązownie 
w  celu zapewnienia dogodnego dojaz-
du na teren „Mojego Rynku”. W ramach 
zrealizowanych inwestycji wykonaliśmy 
nakładkę asfaltową o szerokości 6 m na 
odcinku 110 m ul. Ogrodowej. Ponadto 
wykonano dojścia, zjazdy indywidualne 
do działek, pobocze z płyt „EKO” i kruszy-
wa, a także drenaż francuski w celu odpro-
wadzenia wód opadowych i roztopowych. 
Koszt inwestycji to prawie 160 tys. zł.
Modernizacja ul. Dobrzynieckiej w Rzakcie
Na tę inwestycję uzyskaliśmy dotację 
z budżetu Województwa Mazowieckiego 
w wysokości 75 tys. zł na zadanie „Moder-
nizacja drogi dojazdowej do gruntów rol-
nych we wsi Rzakta”. Całkowity koszt tej 
inwestycji to 185 tys. zł. Za tę kwotę po-
wstało 600 m drogi asfaltowej o szeroko-
ści 4 m wraz mijankami oraz z poboczami 
wysypanymi kruszywem.
Modernizacja ul. Wiejskiej w Rzakcie
Wykonaliśmy już II etap prac przy przebudo-
wie drogi gminnej nr 270839W. Tegoroczny 
zakres obejmował wykonanie nakładki as-
faltowej na odcinku 590 m. W zakres prac 
wchodziło m.in. doziarnienie kruszywem 
wykonanej wcześniej podbudowy, położe-
nie asfaltu oraz zrobienie poboczy. Koszt in-
westycji wyniósł ok. 181 tys. zł.
Modernizacja ul. Konwalii w Wiązownie
Droga powstała w dwóch etapach, w ra-
mach I w 2018 r. wykonano podbudowę 
pod przyszły asfalt, a teraz wylano asfalt 
o szer. 4 m na odcinku 250 m (od skrzy-
żowania z ul. Kącką do końca drogi) oraz 
wykonano pobocza z kruszywa. Wartość in-
westycji to blisko 76 tys. zł.  

Tomasz Mielnicki
t.mielnicki@wiazowna.pl

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

 EMÓW

50 Modernizacja ul. Sosnowej 

50 Zagospodarowanie terenu 
gminnego przy ul. Sosnowej 

50 Projektowanie oświetlenia 
ul. Sosnowej 

100 Budowa sieci kanalizacyjnej 
w ul. Sosnowej i Gołębiej

 GLINIANKA

25
Budowa dróg osiedlo-
wych – kontynuacja zadania 
– odwodnienie

75
Zagospodarowanie przestrze-
ni w centrum – kontynuacja 
zadania

100
Zagospodarowanie terenu dzia-
łek 592/1, 38/15oraz 38/16 na 
potrzeby sołectwa Glinianka II

100 Renowacja boiska szkolnego 

50 Rozbudowa boiska KS 
Glinianka 

25 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Napoleońskiej 

 GÓRASZKA

100
Budowa sieci kanalizacyjnej 
w ul. Zielonej – przejście pod 
DK17

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

100 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Lotosu

100
Zagospodarowanie tere-
nu przy świetlicy wraz z jej 
wyposażeniem

 IZABELA

100
Modernizacja drogi Majdan – 
Izabela – Michałówek – Duch-
nów – pomoc rzeczowa dla 
Powiatu Otwockiego

100
Zagospodarowanie tere-
nu przy świetlicy wraz z jej 
wyposażeniem

Ciąg dalszy paska na str. 12

Drogi – 
siedem 
nowych 
odcinków

Budowa 600 m drogi na 
ul. Dobrzynieckiej w Rzakcie 
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Podpisanie umowy na dotację z MIAS 
Mazowsze 2019

Prawie 28 tys. zł dla trzech naszych 
sołectw

Sołectwo Dziechciniec otrzyma 10 tys. zł 
na rozbudowę placu zabaw przy świetli-
cy wiejskiej. Sołectwo Malcanów dosta-
nie 7,5 tys. zł na rozbudowę istniejącego 
placu zabaw o dodatkowe urządzenie. So-
łectwo Kopki otrzyma 10 tys. zł. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na stworzenie pla-
cu zabaw na terenie przy nowo powsta-
łej świetlicy wiejskiej. Dofinansowanie 
uzyskaliśmy w ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOW-
SZE 2019”. Olga Nowak

Kolejne asfaltowe drogi gminne 
jeszcze w tym roku

Do końca grudnia asfalt pojawi się na 
dwóch kolejnych odcinkach. Pierwsze za-
danie to „Przebudowa drogi gminnej Li-
powo – Kopki – Dziechciniec” – za prawie 
340 tys. zł powstanie kolejny asfaltowy 
odcinek drogi – 450 m – od ul. Jeździec-
kiej do nowo wybudowanej świetlicy 
w Kopkach. Drugie to „Modernizacja drogi 
Emów, ul. Sosnowa” – to kontynuacja roz-
poczętej już inwestycji. Nałożone zostanie 
340 m nawierzchni asfaltowej. Z budże-
tu gminy przeznaczamy na to prawie 272 
tys. zł. Obecnie trwa rozpatrywanie i oce-
na ofert, które wpłynęły w ramach prze-
targu „Budowa dróg na terenie Gminy 
Wiązowna”. Tomasz Mielnicki

Ponad 500 tys. zł wydamy na kolejne dwie 
gminne drogi

Rozbudowa kanalizacji 
w Wiązownie

Skończyliśmy pracę przy budowie prawie 
750 mb. sieci kanalizacyjnej w ulicy Kwia-
towej w Wiązownie. Inwestycja kosztowa-
ła ponad 255 tys. zł. Została sfinansowana 
w ramach inicjatywy lokalnej oraz ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie (213 tys. zł). Redakcja

Powstało 750 mb. kolejnego odcinka sieci 
kanalizacyjnej

Nowe wiaty przystankowe. 
W trzech miejscach

W Żanęcinie, Bolesławowie i Dziechciń-
cu mamy trzy nowe wiaty przystanko-
we. Kosztowały w sumie ponad 15 tys. 
zł. To stosunkowo niewielka inwesty-
cja, ale ważna z punktu widzenia kom-
fortu mieszkańców. Szczególnie w czasie 
zbliżającej się deszczowej jesieni. Takich 
nowoczesnych wiat w naszej gminie od 
roku 2016 postawiliśmy już 22 za prawie 
101 tys. zł. Tomasz Mielnicki

Wiaty chronią przed słońcem, deszczem 
i śniegiem

Umowa na dotację na place zabaw 
podpisana

Podpisaliśmy umowę z Zarządem Woje-
wództwa Mazowieckiego na dofinansowa-
nie projektu „Budowa miejsc przyjaznych 
rodzinie w  gm. Wiązowna”. Przyznano 
nam prawie 160 tys. zł dofinansowania. 
W ramach projektu powstaną docelowo 
trzy identyczne place: w Woli Karczewskiej 
na terenie Domu Kultury „Nad Świdrem”, 
w  Izabeli przy świetlicy oraz w Pęclinie 
przy ul. Krótkiej. Całkowity koszt inwesty-
cji to 244 541 zł, w tym 155 601 zł dotacji 
z UMWM pozyskanej w ramach konkursu 
ogłoszonego przez LGD Natura i Kultura ze 
źródeł Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.  Olga Nowak 

Miejsca przyjazne dzieciom to jeden z prio-
rytetów naszej gminy

Będzie nowa świetlica w Rzakcie

Wybraliśmy wykonawcę kolejnej świetlicy, 
ta powstanie w Rzakcie. Termin realizacji za-
dania to 31 sierpnia 2020 r. Kosz budowy 
samego budynku wyniesie ponad 480 tys. 
zł. W ramach inwestycji powstanie partero-
wy budynek o pow. ponad 90 m2, na które 
składają się: sala świetlicy (aula), pomiesz-
czenie socjalno-kuchenne, sanitariaty oraz 
pomieszczenie gospodarcze. Główne wejście 
do budynku będzie wyposażone w pochyl-
nię umożliwiającą dostęp dla osób niepeł-
nosprawnych. Obiekt pomieści jednocześnie 
50-ciu użytkowników. Będzie to już pią-
ty tego typu budynek tworzony w ramach 
świetlic wiejskich na terenie naszej gminy. 
Poprzednie powstały w  Izabeli, Majdanie, 
Pęclinie i Kopkach. Tomasz Mielnicki

Nowy budynek będzie kosztować ponad 
480 tys. zł

Informacje do opublikowania 
w „Powiązaniach”  

można przesyłać na adres: 
tukontakt@wiazowna.pl
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I my mamy – gminne targowisko 
z prawdziwego zdarzenia. W sobotę 
20 lipca do użytku oficjalnie odda-
no Targowisko Gminne „Mój Rynek” 
w Wiązownie. To pierwsza tego typu 
inwestycja na terenie naszej gminy. 
Mamy nadzieję, że ten nowoczesny 
i  funkcjonalny bazar dobrze będzie 
służył naszej społeczności. 

Otwarcie targowiska ściągnęło do Wią-
zowny mnóstwo ludzi – mieszkańców 
naszej gminy i wielu szacownych gości. 
Byli m.in. Starosta Otwocki Cezary ŁUKA-
SZEWSKI, radni powiatowi: Jolanta KO-
CZOROWSKA, Grażyna KILBACH i Paweł 
ZAWADA oraz radny Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego Stefan TRACZYK. 
Przybyli przedstawiciele służb munduro-
wych, a także wiele organizacji pozarzą-
dowych. Nie zabrakło również naszych 
radnych oraz sołtysów i przewodniczą-
cych zarządów osiedli. Wykonawcy obiek-
tu stawili się w komplecie.

Uroczystego otwarcia gminnego tar-
gowiska dokonali wójt Janusz BUDNY 

i  przewodnicząca rady Renata FA-
LIŃSKA. Głos zabrali starosta, radni 
powiatowi oraz radny sejmiku mazo-
wieckiego. Wydarzenie uświetniły wy-
stępy kapeli podlaskiej oraz naszych 
„Wawrzynioków” i  „Rzakcianek”. 
Sprzedawcy nie mogli narzekać na 
brak zainteresowania, bo kolejki usta-
wiały się niemal cały czas. Ogromnym 
powodzeniem cieszyły się stoiska na-
szych Kół Gospodyń Wiejskich, gdzie 
można było zakupić np. słynne sójki 
glinieckie.

„Mój Rynek” powstał w centrum Wiązow-
ny przy ul. Lubelskiej 33a. Targowisko jest 
czynne siedem dni w tygodniu: w dni tar-
gowe – czyli środy i  soboty – w  godz. 

5.00–13.00, a w pozostałe dni tygodnia 
w godz. 7.00–18.00. 

Na targowisko pozyskaliśmy prawie 1 mln 
zł z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Cała inwestycja kosz-
towała ponad 2,8 mln zł. Nie udałoby się 
jej przeprowadzić, gdyby nie wkład z bu-
dżetu gminy. Mogliśmy zainwestować 
w  nią ponad 1,8 mln dzięki podatkom, 
które wszyscy płacimy. Te pieniądze po-
magają rozwijać i modernizować okolicę.

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

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

sposób sprawdzić, na co gmina wydaje 
swój budżet, dowiedzieć się, ile pienię-
dzy z ich podatku przeznacza na oświa-
tę, ochronę środowiska czy na pomoc 
społeczną. Wszystko to za sprawą plat-
formy nacoidamojepieniadze.pl. 

Serwis, który uruchomiliśmy na począt-
ku września, pokazuje, jak nasza gmi-
na dysponuje pieniędzmi z  podatków. 
Wszystkie informacje na stronie są przy-
gotowywane na podstawie aktualnej 

uchwały budżetowej. Mieszkaniec – usta-
wiając wysokość swojego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto – może sprawdzić, 
ile gmina z jego podatku wydaje m.in. na 
oświatę, bezpieczeństwo publiczne, in-
westycje, sport i kulturę, ochronę środo-
wiska czy komunikację publiczną.

Analiza budżetu pozwala pokazać, w ja-
kim stopniu każdy, kto płaci podat-
ki w Gminie Wiązowna, przyczynia się 
do jej rozwoju oraz do inwestycji, które 

są u  nas prowadzone. Narzędzie jest 
dostępne pod adresem: https://naco-
idamojepieniadze.pl/budzet-gminy/
wiazowna/2019.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się 
z tą platformą. Na niej znajdują się rów-
nież ważne wskazówki dla tych, którzy nie 
płacą u nas podatków i chcieliby to zrobić, 
ale nie wiedzą jak.  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

„Mój Rynek” 
w Wiązownie. 
Zapraszamy 
na zakupy

Sprawdź, na 
co idą Twoje 
pieniądze

Na otwarcie 
gminnego 

targowiska 
ściągnęły tłumy 

mieszkańców

Na stronie 
znajdziesz aktualne 

dane dotyczące 
naszego budżetu

Nasi mieszkańcy mogą już w  łatwy 
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Prawie każdy może oddać krew dla 
potrzebujących

OSP Glinianka. Zebrano 11 litrów 
krwi

Co chwila w  naszym kraju pojawia się 
apel, o oddawanie krwi. Nie tylko tych 
rzadkich grup, ale i tych najpopularniej-
szych. Prawie każdy może podzielić się 
tym życiodajnym płynem i w ten sposób 
ocalić czyjeś życie. 28 lipca krew można 
było oddać w Gliniance. Krwiobus poja-
wił się przy strażnicy Ochotniczej Straży 
Pożarnej. To już kolejna tego typu akcja 
naszych strażaków. Tym razem zebrano 
11 litrów. Już teraz zapraszamy na kolej-
ną akcję krwiodawstwa, która odbędzie 
się 27 października, oczywiście przy OSP 
Glinianka. Redakcja

Program „Mój Prąd”.  
Założenia szczegółowe

Ministerstwo Energii we współpracy 
Ministerstwem Środowiska przygoto-
wało program „Mój Prąd”. Głównym ce-
lem programu jest zwiększenie produkcji 
energii z mikroźródeł fotowoltaicznych. 
Dofinansowanie obejmuje do 50% kosz-
tów instalacji i wynosi nie więcej niż 5 
tys. zł. Wsparciem mogą zostać objęte in-
stalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. 
Program skierowany jest do gospodarstw 
domowych. Nabór wniosków jest prowa-
dzony tylko przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej (NFOŚiGW). Więcej informacji można 
uzyskać w NFOŚiGW: ul. Konstruktorska 
3a, 02-673 Warszawa, tel. 22 45 90 000 
lub 22 45 90 001, e-mail fundusz@nfosi-
gw.gov.pl. Redakcja

Można pozyskać 5 tys. zł dofinansowania

Centrum Glinianki. Powstał parking 
przed kościołem

Na początku czerwca podpisaliśmy umowę 
na wykonanie I etapu zadania „Zagospoda-
rowanie przestrzeni publicznej w centrum 
Glinianki”. Wykonawcą została firma Tomi-
raf sp. z o. o. W ramach zadania wykonano 
zjazd z ul. Wawrzynieckiej, jezdnię oraz 19 
miejsc parkingowych, w tym dwa dla osób 
niepełnosprawnych. Na tę inwestycję wyda-
liśmy prawie 96 tys. zł. W tym roku planu-
jemy również wykonać chodnik o szerokość 
1,5 m prowadzący od głównej bramy ko-
ścioła wzdłuż ogrodzenia aż do istnieją-
cej pętli autobusowej. W ramach realizacji 
kolejnych etapów przewidujemy budowę 
m.in. dodatkowych 28 miejsc czy oświetle-
nia chodnika prowadzącego do głównej bra-
my kościoła. Powstanie także chodnik wraz 
ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Napoleoń-
skiej i ul. Wawrzynieckiej.  Jakub Sędek

Parking przy kościele w trakcie budowy

„Mam pomysł na siebie”.  
Trwa rekrutacja do projektu

Zapraszamy mieszkańców zainteresowa-
nych aktywizacją społeczno-zawodową do 
udziału w projekcie współfinansowanym 
ze środków UE w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego „Mam pomysł na 
siebie”. Oferujemy wsparcie psychologicz-
ne (grupowe i  indywidualne), finansowe 
i doradcy zawodowego, warsztaty wyjaz-
dowe, szkolenia z zakresu kompetencji cy-
frowych, kursy kompetencji zawodowych 
oraz opiekę nad osobą zależną w czasie za-
jęć. Szczegółowe informacje na temat re-
krutacji, która potrwa do 27 września, oraz 
zasad uczestnictwa dostępne są na: www.
gops-wiazowna.pl oraz w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Biurze Projektu 
(Radiówek 25, 05-462 Wiązowna, II piętro), 
tel. 22 780 46 59. Małgorzata Chodnicka

Zgłoszenia można składać w GOPS do 27

Najbogatsze gminy w Polsce.  
Ranking GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował 
zestawienie najbogatszych i najbiedniej-
szych gmin w Polsce. Nasza gmina znala-
zła się na 56 pozycji na 2478 samorządów 
z całej Polski i na 11 spośród tych znajdu-
jących się na Mazowszu. W porównaniu 
z  poprzednim rankingiem podskoczyli-
śmy o 9 oczek w górę (w zestawieniu za 
2017 r. byliśmy na 65 miejscu). Na Ma-
zowszu plasujemy się na 11 pozycji, ale 
jeśli pominiemy miasta – mamy miejsce 
8. W zestawieniu wzięto pod uwagę za-
równo dochody własne – czyli m.in. wpły-
wy z podatków i opłat oraz udziały w PIT 
i CIT – ale także subwencję ogólną, do-
tacje celowe z budżetu państwa, a także 
środki unijne. Redakcja

Jesteśmy 11 na Mazowszu

Pomniki pamięci. Nowe tabliczki  
na mogiłach

Pomniki przeszłości to bardzo ważny ele-
ment tożsamości naszej gminy. Na cmen-
tarzu w Wiązownie znajdują się pomniki 
i mogiły żołnierzy poległy w obronie kra-
ju i za naszą wolność. Przed obchodami 
święta Wojska Polskiego wymieniliśmy ta-
bliczki na kwaterze wojennej żołnierzy po-
ległych podczas II wojny światowej oraz 
poddaliśmy renowacji obelisk poświęco-
ny „Żołnierzom poległym w 1920 r.”, wokół 
którego ułożono kostkę granitową. Na uro-
czystość, która miała miejsce 15 sierpnia, 
wszystkie miejsca pamięci na terenie gmi-
ny zostały godnie przystrojone. Na ten cel 
wydaliśmy prawie 10 tys. zł. Redakcja

Dbanie o miejsca pamięci to nasz społecz-
ny obowiązekwrześnia
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25 Budowa miejsc przyjaznych ro-
dzinie przy świetlicach

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

 KĄCK

100 Budowa oświetlenia ul. Malow-
niczej – etap I

50 Projekt zagospodarowania te-
renu przy świetlicy

75 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Myśliwskiej (IL)

 KOPKI

25 Przebudowa drogi Lipowo – 
Kopki – Dziechciniec

50 Przebudowa ul. Jeździeckiej – 
poprawa bezpieczeństwa

100 Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy

100 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

100
Modernizacja drogi Majdan – 
Izabela – Michałówek – Duch-
nów – pomoc rzeczowa dla 
Powiatu Otwockiego 

25 Projektowanie ul. Zacisznej 

25 Projektowanie ul. Turkusowej 
– etap I

W sierpniu na dwóch sesjach rad-
ni podjęli 23 uchwały. Najważniejsza 
z nich dotyczyła wsparcia finansowe-
go na realizację zadań związanych 
m.in. z budową sieci kanalizacji sani-
tarnej oraz wodociągowej. 

Mamy szansę podjąć kolejne wielkie wy-
zwanie dotyczące rozwoju naszej gmi-
ny. Będziemy ubiegać się o  wsparcie 
finansowe w  ramach „Ogólnopolskie-
go programu gospodarki wodno-ścieko-
wej poza granicami aglomeracji ujętych 
w  Krajowym Programie Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych” na realizację 
zadań związanych z  budową sieci ka-
nalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Żanęcin, Duchnów, Góraszka, Emów, bu-
dową wodociągów, modernizacją stacji 
uzdatniania wody w Lipowie oraz moder-
nizacją oczyszczalni ścieków w Zagórzu. 

Radni zatwierdzili zasady udzielania do-
tacji celowej na finansowanie lub dofi-
nansowanie inwestycji na terenie gminy 
Wiązowna, na realizację zadań z zakresu 
ochrony powietrza. Więcej na ten temat 
piszemy na str. 21.

Kolejne uchwały dotyczyły planów zago-
spodarowania przestrzennego „Wiązow-
na Kościelna – Żabia” (przystąpienie), 
„Zakręt Północny” (zmiana), „Zakręt Pół-
nocny – część A” (uchwalenie), „Zakręt 
Południowy” (uchwalenie). Decyzja o bu-
dowie na obszarze objętym planem daje 
pewność co do sąsiedztwa. Plany miej-
scowe zwykle podnoszą też ceny nie-
ruchomości położonych na obszarze, 
który obejmują. Jeśli teren przeznaczo-
ny jest pod zabudowę mieszkaniową, 

ewentualni nabywcy skłonni są zapłacić 
więcej, bo taka nieruchomości daje im 
gwarancję spokojnego sąsiedztwa. 

Następna uchwała dotyczyła przystąpie-
nia Gminy Wiązowna do realizacji projektu 
„Mam pomysł na siebie” dofinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckie-
go na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa IX 
Wspieranie włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem, Działanie nr 9.1 Aktywizacja 
społeczno-zawodowa osób wykluczonych 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społeczne-
mu. Głównym celem projektu jest wzrost 
aktywności społecznej i zawodowej miesz-
kańców (więcej na str. 11).

Nadano również nazw ulicom w  Kru-
szówcu: Nowa, Kocia, Porannej Rosy, 
Zbożowa i Natury oraz Serdeczna w Bo-
lesławowie i Czarnówce, Zielna w Izabe-
li i Zjazdowa w Duchnowie, co zapewni 
prawidłową i czytelną numerację porząd-
kową. Radni zdecydowali także o zakupie 
działki 204/1 w Wiązownie i 216 w Pęcli-
nie do zasobu gminnego na potrzeby re-
alizacji zadań własnych gminy.

Zapraszamy na portal mieszkańca: wia-
zowna.esesja.pl, gdzie dostępne są ma-
teriały z prac rady, a także do obejrzenia 
nagrania z sesji. 

Szczegółowych informacji udziela Paula 
Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, 
pok. 207, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woź-
nica@wiazowna.pl 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Sesje Rady Gminy Wiązowna. 
Relacja

W sierpniu uchwalo-
no dwa ważne plany 

zagospodarowania 
przestrzennego
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Wykaz uchwał w sprawach:
92.XI.2019 zmian w  Uchwale Nr 
14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 
18.12.2018 r w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Wiązowna na 
lata 2019–2033 z późn. zm.;

93.XI.2019 zaciągnięcia długotermi-
nowej pożyczki przez Gminę Wiązow-
na z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie na „Budowę sieci kanalizacji sa-
nitarnej, wodociągowej, modernizację 
oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania 
wody na terenie gminy Wiązowna”;

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

95.XII.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.;

96.XII.2019 zaliczenia dróg do kategorii 
dróg gminnych;

97.XII.2019 zmiany przebiegu drogi 
gminnej;

98.XII.2019 określenia wysokości sta-
wek opłaty za zajęcie pasa drogowego 
dróg gminnych, których zarządcą jest 
Gmina Wiązowna;

99.XII.2019 przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego pn. „Wiązowna 
Kościelna – Żabia”;

100.XII.2019 zmiany Uchwały Nr 414/
XLVI/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 
lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego pn. „Za-
kręt Północny”;

101.XII.2019 miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego pn. „Za-
kręt Północny – część A”;

102.XII.2019 miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego pn.”Zakręt 
Południowy”;

103.XII.2019 zasad udzielania dotacji 
celowej na finansowanie lub dofinan-
sowanie inwestycji na terenie gminy 
Wiązowna, na realizację zadań z zakre-
su ochrony powietrza, których celem 
jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, 
w tym zanieczyszczeń pyłowych, z pie-
ców oraz kotłowni opalanych paliwem 
stałym, w celu realizacji założeń wynika-
jących z Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji dla Gminy Wiązowna 2018–2024;

104.XII.2019 zmiany uchwały nr 
28.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 

18 grudnia 2018 roku w sprawie przyję-
cia „Programu Ograniczenia Niskiej emi-
sji dla Gminy Wiązowna 2018–2024”;

105.XII.2019 nadania nazw ulic drogom 
ogólnie dostępnym, położonym w obrę-
bie geodezyjnym Kruszówiec;

106.XII.2019 nadania nazwy ulicy bę-
dącej drogą wewnętrzną, położoną 
w  obrębach geodezyjnych Bolesławów 
i Czarnówka;

107.XII.2019 wyrażenia zgody na naby-
cie nieruchomości gruntowej położonej 
w obrębie Wiązowna Gminna;

108.XII.2019 wyrażenia zgody na naby-
cie nieruchomości gruntowej położonej 
w obrębie Pęclin;

109.XII.2019 nadania nazwy ulicy będą-
cej drogą wewnętrzną, położoną w obrę-
bie geodezyjnym Izabela;

110.XII.2019 nadania nazwy ulicy będą-
cej drogą wewnętrzną, położoną w obrę-
bie geodezyjnym Duchnów;

111.XII.2019 zmiany uchwały Nr 301/
XXXIX/06 Rady Gminy Wiązowna z dnia 
26 stycznia 2006  r. w  sprawie szcze-
gółowych warunków przyznawania 
i odpłatności za usługi opiekuńcze i spe-
cjalistyczne usługi opiekuńcze, z  wy-
łączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z  zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych wa-
runków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również trybu 
ich pobierania;

112.XII.2019 podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do przy-
znania nieodpłatnie pomocy w  formie 
świadczenia pieniężnego na zakup po-
siłku lub żywności oraz określenia za-
sad zwrotu wydatków za świadczenia 
w formie posiłku albo świadczenia rze-
czowego w postaci produktów żywno-
ściowych dla osób objętych pomocą 
społeczną w  ramach rządowego pro-
gramu „Posiłek w szkole i w domu” na 
lata 2019-2023;

113.XII.2019 przystąpienia Gminy Wią-
zowna do realizacji projektu pn. „Mam 
pomysł na siebie” dofinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w  ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014–2020, 
Oś Priorytetowa IX Wspieranie włą-
czenia społecznego i  walka z  ubó-
stwem, Działanie nr 9.1 Aktywizacja 
społeczno-zawodowa osób wykluczo-
nych i  przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu;

114.XII.2019 powołania zespołu ds. za-
opiniowania kandydatów na ławników.

100 Budowa oświetlenia 
w ul. Kalinowej

50
Projektowanie oświetle-
nia ul. Kwitnącej Wiśni 
i Krajobrazowej 

50 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Kwitnącej Wiśni (IL)

50
Budowa sieci kanalizacyjnej 
w rejonie ul. Zagórskiej – przej-
ście pod DK17

25 Budowa sieci kanalizacyjnej 
– projektowanie

100 Przebudowa i konserwacja 
rowu M-9

25 Przebudowa drenowania działu 
100 i 100B 

 MALCANÓW

100
Przebudowa ul. Żwiro-
wej od ul. Mazowieckiej do 
ul. Akacjowej

100 Zagospodarowanie działki 
gminnej "Laguny"

100 Rozbudowa placu zabaw przy 
SP Malcanów 

100 Budowa oświetlenia 
w ul. Granicznej 

50 Budowa oświetlenia w ul. Jeź-
dzieckiej – projekt 

50 Akademia talentów w SP 
Malcanów 

75 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Magnolii (IL)

25 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Letniej (IL)

 MICHAŁÓWEK

100 Przebudowa ul. Tajemniczej – 
etap II

50 Budowa oświetlenia przy dro-
dze powiatowej 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Ciąg dalszy paska na str. 15
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Rok 1939. Wojna wisiała w  powie-
trzu. Wiosną Koło Gospodyń Wiejskich 
w Wiązownie zorganizowało kursy sa-
nitarne, a dużą część mężczyzn naszej 
gminy powołano do wojska. Wakacje 
upłynęły w  nerwowej atmosferze. 
Ludność uzupełniania zapasy, w skle-
pach pojawiły się kolejki. 30 sierpnia 
ogłoszono powszechną mobilizację. 
1  września o  godz. 4.30 usłyszano 
szum niemieckich bombowców kieru-
jących się na Warszawę. 

Do 6 września mazowieckiego nieba bro-
niły polskie samoloty, które m.in. zestrze-
liły niemiecki bombowiec nad Emowem. 
10 września polski samolot został zaata-
kowany przez dwa myśliwce niemieckie 
nad Michałówkiem. Po krótkiej walce ze-
strzelona maszyna rozbiła się na jednym 
z pól. Pilotów nie uratowano. Zwęglone 
szczątki por. Jana KARDASZA, kapr. Marka 
MAJEWSKIEGO i kapr. Stanisława OLEK-
SIŃSKIEGO pochowano przy maszynie, 
a w listopadzie przeniesiono na cmentarz 
do Wiązowny, gdzie złożono je w kwate-
rze żołnierskiej.

Władze gminy, organizacje wiejskie 
i mieszkańcy starali się pomóc uciekinie-
rom z zajętych przez Niemców terenów. Je-
den z konwojów z ewakuowanej fabryki 
AVA jadący do Radiówka zatrzymał się przy 
pałacu w Wiązownie. Po latach okazało się, 
że wiózł on polską wersję słynnej Enigmy.

W okolicach Wiązowny 11 września za-
trzymała się Grupa Operacyjna gen. Wła-
dysława ANDERSA. „12 i  13 września 
cofająca się dywizja kawalerii okopała 
się w Żanęcinie – Piaski i Góry Dziechci-
nieckie. Zmotoryzowany oddział niemiecki 
nie mógł się przedrzeć przez Świder. Roz-
poczęła się bitwa. Po południu ze sześć 
godzin trwały walki. Las między Żanęci-
nem a szosą ścięty był, mało które drzewo 
było całe. Nasza kawaleria została rozbi-
ta, część wycofała się w kierunku Mińska, 
część bez koni do Warszawy. Rano po łą-
kach chodziły same konie z  siodłami, 
z bronią, którą to chłopaki przechowali, 
a potem oddali Armii Krajowej. Zabici zo-
stali pochowani na cmentarzu w Wiązow-
nie” – wspomina Czesław KONOWROCKI. 

Już na jesieni 1939 nauczyciel por. Ma-
rian MAZOWIECKI nawiązał kontakty 
z innymi nauczycielami, oficerami rezer-
wy i zaczęli tworzyć małe grupy Związku 
Walki Zbrojnej. – „Większość to byli chło-
paki z Malcanowa, Pęclina, Wiązowny, ale 
byli też z  Jabłonny, Wielgolasu, Brzezin. 
Dużo oficerów było nauczycielami i to za-
siliło nasze kadry, np. było kilku policjan-
tów, pracowników urzędu gminy, ośrodka 
zdrowia i  spółdzielni Wiązowianka. Byli 
też synowie komendanta posterunku” – 
opowiada Czesław KONOWROCKI.

W majątku CHRZANOWSKICH w  Olszy-
nach spotykali się konspiracyjni przywódcy  

SZP – ZWZ m.in. płk Stefan ROWECKI 
„Grot”. Trafił on do „dworku” swojej 
chrzestnej matki w towarzystwie swojego 
adiutanta i plutonowego po rozwiązaniu 
swojej brygady. Nie mieli dokumentów. 
Ówczesny wójt Ignacy PAWLAK wystawił 
mu pierwsze fałszywe dokumenty na na-
zwisko Jan NOWAK. 

Pod koniec jesieni do swoich domów 
wrócili mężczyźni – ranni, okaleczeni, ale 
szczęśliwi, że żyją i są znów w swoich ro-
dzinnych stronach. W pierwszych dniach 
grudnia 1939 r. na terenie naszej gminy 
pojawili się wysiedleńcy z Wielkopolski, 
Kujaw i części Mazowsza. Szybko zasy-
milowali się z mieszkańcami i włączyli się 
w nurt pracy konspiracyjnej. 

Na wiązowskim cmentarzu znajduje się 28 
zbiorowych mogił oznaczonych krzyżami 
z napisami: „Nieznany żołnierz WP poległ we 
wrześniu 1939 roku”. Uczcijmy ich pamięć. 
We wrześniu kupmy znicze oraz wiązanki 
i odwiedźmy groby Nieznanych, którzy po-
legli w obronie naszego kraju. Pamiętajmy 
o nich nie tylko w rocznicę wybuchu II woj-
ny Światowej, ale i na co dzień. Są częścią 
naszej historii i naszej Małej Ojczyzny. 

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

Tekst powstał w oparciu o publikację Doro-
ty M. KOZIELSKIEJ „Gmina Wiązowna. Leksy-
kon krajoznawczy” oraz wspomnień Czesława 
KONOWROCKIEGO.

II Wojna Światowa 
to najtragiczniejszy 
fragment historii 
naszego kraju

Rocznica wybuchu wojny.
Zobacz, co w tym czasie działo się u nas
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Kapliczka z figurą Matki Bożej przy 
zbiegu ulic Turystycznej i Traktu Lu-
belskiego. Zapewne wiele razy prze-
chodziliśmy obok niej. Niewielu 
jednak z nas wie, że ta kapliczka ma 
swoją niezwykłą historię. Jaką? O tym 
opowiada mieszkaniec naszej gminy, 
Czesław KONOWROCKI ps. „Korzeń”.

W tym roku obchodzimy 80 rocznicę napa-
ści hitlerowskich Niemiec na Polskę. „Za-
służony dla Gminy Wiązowna” Czesław 
KONOWROCKI ps. „Korzeń” zwrócił się 
do mnie, by z okazji wrześniowej rocznicy 
upamiętnić dwa wydarzenia. Te związane 
są z kapliczką, która obecnie stoi przy zbie-
gu ul. Turystycznej i Traktu Lubelskiego.

1 września 1939 r. rozegrała się w tym 
rejonie – w przekonaniu Czesława KO-
NOWROCKIEGO bezpośrednio nad ka-
pliczką z  figurą Matki Bożej – walka 
polskich lotników z niemieckimi, w której 

uczestniczył ppor. Jerzy PALUSIŃSKI. Pilot 
ranny w lewą rękę, po zestrzeleniu ma-
szyny nieprzyjaciela, zdołał – w niezwy-
kle trudnych warunkach – sprowadzić na 
ziemię podziurawiony samolot. Czesław 
KONOWROCKI – na podstawie zebranych 
przez lata informacji – uważa, że było to 
cudowne ocalenie polskiego pilota, który 
po wyleczeniu ran przedostał się na Za-
chód i brał udział w obronie Anglii w dy-
wizjonie myśliwskim 303.

Innym wydarzeniem, związanym z figurą 
Matki Bożej, była walka żołnierzy pol-
skich z niemieckimi w okolicach Wiązow-
ny w dniach 12–13 września 1939 r. We 
wspomnieniach Czesława KONOWROC-
KIEGO mocno utkwił 14 września.

– Dzień wcześniej doszło do zaciętych 
walk między niemieckimi wojskami 
pancernymi i  polską kawalerią. Trwa-
ły cały dzień, a ich odgłosy słychać było 
w Pęclinie. Jako 13-letni chłopiec byłem 

u  starszego, 
przyrodniego 
brata w  Ża-
nęcinie i  wraz 
z  nim oglą-
dałem teren 
bitwy, na którym znajdowały się poroz-
walane kuchnie polowe, namioty, dzia-
ła, czołgi i  samochody, a w okolicznym 
lesie błąkały się konie – wspomina. – 
Widokiem, który budził powszechne 
zdziwienie, była kapliczka z  lekko tylko 
zgniecionym daszkiem i  ocalałą figurą 
Matki Bożej. Wokół stało dużo okale-
czonych drzew, łącznie z czterema dość 
grubymi lipami – ściętymi powyżej ka-
pliczki. Przychodzili ludzie i oglądali ten 
niezwykły obraz. Fotografowali to miej-
sce również niemieccy żołnierze. Może 
ktoś w przyszłości odnajdzie w niemiec-
kich archiwach owe zdjęcia potwier-
dzające cudowne ocalenie figury Matki 
Bożej Miłosierdzia? 

Władysław Kropiewnicki

Cudownie ocalona. 
Historia kapliczki 
w Wiązownie

W tekście znalazły się fragmenty aktualnie powstającej pracy pt. „Cudownie oca-
lona. Historia kapliczki przy zbiegu ul. Nadrzecznej i Traktu Lubelskiego w Wią-
zownie”. Gdyby ktoś chciał podzielić się swoją wiedzą dotyczącą kapliczki i jej 
fundatora, proszę o kontakt pod nr tel. 518 894 023 lub e-mailem: wkropiewnic-
ki@wp.pl. Za przesłane wiadomości z góry serdecznie dziękuję.

Czesław Mieczysław Kono-
wrocki ps. „Korzeń”

Kapliczka przed przeniesieniem 
stała u zbiegu ul. Turystycznej 
i Szosy Lubelskiej

Czy słyszysz krzyki, płacz lub dziw-
ne dźwięki dochodzące z domu sąsia-
dów? A może widzisz, że ktoś szarpie 
lub bije dziecko? Możesz pomóc.

Każdy z nas chociaż raz znalazł się w trud-
nej sytuacji, w której widział awanturę 
lub słyszał płacz. Co wtedy zrobiliśmy? 
Przeszliśmy obok, odwracając głowę? 
Czy to samo zrobilibyśmy wobec własne-
go dziecka czy małżonka? Jeśli jesteśmy 
świadkami zachowania, w którym jedna 
osoba krzywdzi drugą, możemy pomóc 
każdej z nich. Pamiętajmy, że akt prze-
mocy dotyczy osoby, która jej doznaje, ale 
i osoby, która ją stosuje. Z tą pierwszą 
warto porozmawiać. Nazwać sytuację po 
imieniu – to przemoc. Zapytajmy, czego 
potrzebuje i jak jej pomóc. Może poprosi 

o wezwanie policji, a może będzie potrze-
bować wsparcia psychologa. Druga oso-
ba – sprawca – bardzo często nie zdaje 
sobie sprawy, że to, co robi, jest złe. Aby 
ją powstrzymać, najczęściej wystarczy jej 
zwrócić uwagę. To zmniejsza pewność 
siebie, czasem „budzi” z  zachowania. 
Powiedzmy jej, że to, co robi, jest prze-
mocą i że to przestępstwo. Pamiętajmy 
– obowiązkiem każdego, kto widzi prze-
stępstwo, jest to zgłosić organom ściga-
nia. Takiej osobie także potrzebne będzie 
wsparcie ośrodka pomocy społecznej. 

W sytuacjach przemocy świadek widzi 
„więcej” niż sprawca i ofiara. Sprawca 
może lekceważyć skutki swojego zacho-
wania, ofiara może się wstydzić o tym 
mówić albo bronić tego, kto ją krzywdzi. 

Dlatego wiele 
takich sytuacji 
trwa latami, za 
zamkniętymi 
drzwiami. Dopiero, gdy dojdzie do za-
grożenia życia i ofiara zdecyduje się po-
prosić o pomoc lub gdy ktoś z zewnątrz 
zareaguje w  sytuacji przemocy, moż-
na zacząć przeciwdziałać i podjąć pracę 
z rodziną. Przemoc nie jest na całe życie. 
Można ją powstrzymać. 

Masz problem? Dzwoń: policja – tel. 112, 
posterunek w Wiązownie: tel.  22 789 01 
77; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 
tel. 22 780 46 59; Niebieska Linia (porad-
nia telefoniczna): tel. 22 668 70 00. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Świadek przemocy.  
Nie bądź obojętny na krzywdę Foto: pixabay.com

Każda przemoc jest złem. 
Zgłoś się po pomoc

15www.tuwiazowna.pl Społeczeństwo



Już 13 października odbędą się ogól-
nopolskie wybory do Sejmu i Senatu. 
Tego dnia zdecydujemy, kto zasiądzie 
w ławach poselskich oraz senackich 
i przez kolejne cztery lata – w naszym 
imieniu – będzie decydował o tym, co 
będzie się działo w naszym kraju.

W październiku wybierzemy 460 posłów 
i  100 senatorów. To jest nasza odpo-
wiedzialność. Tylko sami możemy zde-
cydować o tym, jakich reprezentantów 
wybierzemy na następne lata. 

Dla Państwa wygody przygotowane zo-
staną miejsca do głosowania, aż w 14 lo-
kalizacjach. Oto ich wykaz:
Obwód nr 1 w Zakręcie – Szkoła Podsta-
wowa w Zakręcie, ul. Szkolna 11 – głosu-
ją mieszkańcy Zakrętu. 
Obwód nr 2 w Duchnowie – Świetlica 
w Duchnowie, ul. Wspólna 157 – głosu-
ją mieszkańcy Boryszewa i Duchnowa. 
Obwód nr 3 w Wiązownie – Szkoła Pod-
stawowa w Wiązownie, ul. Kościelna 20 
– głosują mieszkańcy Osiedla Parkowego 
i Wiązowny Gminnej ulice: Bażantowa, 
Boryszewska, Brzozowa, Romana Dmow-
skiego, Dworkowa, Firletki, Gołębia, Ha-
wajska, Klonowa, Kościelna numery 
parzyste od 2 do 36 i numery nieparzyste 
od 1 do 41, Leśna, Lubelska numery pa-
rzyste od 10 do końca, numery nieparzy-
ste od nr 11 do końca, Ogrodowa, Osiedle 
XXX-lecia, Parkingowa, Parkowa, Polna, 
Szafranowa, Szkolna, Tymotki, Wrzosowa. 
Obwód nr 4 w Wiązownie – Gminny Ośro-
dek Kultury w Wiązownie, ul. Kościelna 
41 – głosują mieszkańcy Wiązowny Ko-
ścielnej ulice: Aleja Kwiatów Polskich, 
Chabrowa Dębowa, Dobra, Duchnow-
ska, Gródek, Irysowa, Jagodowa, Jesiono-
wa, Kącka, Konwalii, Kościelna numery 
parzyste od 38 do końca, numery niepa-
rzyste od 43 do końca, Kwiatowa, Lawen-
dowa, Lipowa, Lubelska numery parzyste 
od 2 do 8 i numery nieparzyste od 1 do 9, 

Malwy, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Nie-
zapominajki, Pęclińska, rtm. Witolda Pi-
leckiego, Płachta, Projektowana, Rajska, 
Rezedowa, Rumiankowa, Sadowa, Sarnia, 
Sasanki, Słoneczna, Spokojna, Sportowa, 
Stokrotki, Superunek, Turystyczna, Świer-
kowa, Wąska, Zakątek, Żabia. 
Obwód nr 5 w  Pęclinie – Przedszko-
le w Pęclinie, ul. Radosna 74 – głosują 
mieszkańcy Kącka i Pęclina. 
Obwód nr 6 w Gliniance – Szkoła Pod-
stawowa w Gliniance, ul. Napoleońska 
1 – głosują mieszkańcy Glinianki I, Gli-
nianki II i Porąb. 
Obwód nr 7 w Gliniance – Szkoła Pod-
stawowa w Gliniance, ul. Napoleońska 
1 – głosują mieszkańcy Bolesławowa, 
Czarnówki, Kruszówca i Rzakty. 
Obwód nr 8 w Wiązownie – Szkoła Pod-
stawowa w  Wiązownie, ul.  Kościelna 
20 – głosują mieszkańcy Emowa, Dzie-
chcińca, Radiówka, Rudki i Żanęcina. 
Obwód nr 9 w Malcanowie – Szkoła Pod-
stawowa w Malcanowie, ul. Mazowiecka 
55 – głosują mieszkańcy Kopek, Lipowa 
i Malcanowa. 
Obwód nr 10 w Woli Karczewskiej – Dom 
Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczew-
skiej, ul. Doliny Świdra 6 – głosują miesz-
kańcy Woli Duckiej i Woli Karczewskiej. 
Obwód nr 11 w  Majdanie – Świetli-
ca w Majdanie, ul. Klubowa 8 – głosują 
mieszkańcy Majdanu i Zagórza. 
Obwód nr 12 w Izabeli – Świetlica w Iza-
beli, ul. Postępu 23 – głosują mieszkań-
cy Izabeli i Michałówka. 
Obwód nr 13 w Stefanówce – Świetli-
ca w Stefanówce, ul. Sowia 8 – głosują 
mieszkańcy Góraszki i Stefanówki.

Dodatkowo po raz pierwszy w naszej gmi-
nie zostanie utworzony obwód odrębny 
dla pensjonariuszy w ORPEA Klinice Re-
habilitacyjnej „Marianna” w  Majdanie 
(ul. Trasa Lubelska 13). 

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

Wybory do Sejmu i Senatu. 
Sprawdź, gdzie głosujesz

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

50 Projektowanie oświetlenia przy 
drodze wewnętrznej 

 OSIEDLE PARKOWE 

50
Montaż monitoringu na ścież-
ce z Osiedla Parkowego do 
ul. Kościelnej

 PĘCLIN 

100 Zagospodarowanie terenu przy 
ul. Krótkiej 

25 Budowa miejsc przyjaznych 
rodzinie 

50 Wykonanie projektu budowla-
nego sieci wodociągowej

 PORĘBY

25 Budowa świetlicy wiejskiej 
– projekt

 RADIÓWEK 

50 Budowa boiska 
wielofunkcyjnego 

25 Rozbudowa oświetlenia na te-
renie osiedla

 RUDKA

50 Koncepcja drogi ul. Czeremcho-
wej oraz ul. Akacji

 RZAKTA 

100 Modernizacja ul. Wiejskiej 

100 Modernizacja ul. Dobrzynieckiej 

75 Budowa świetlicy wiejskiej 

50 Konserwacja rowu melioracyj-
nego A 

50 Modernizacja boiska LUKS 
Rzakta – budowa ogrodzenia

 STEFANÓWKA

50 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Kruczej (IL)

Ciąg dalszy paska na str. 20

W październiku 
wybierzemy 460 posłów 

i 100 senatorów
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Grypa jest często mylona z przezię-
bieniem ze względu na podobne ob-
jawy. Niestety, coraz więcej Polaków 
„łapie” grypę. Jak się bronić przed 
chorobą? Najprostszy i  sprawdzony 
sposób to przyjęcie szczepionki, któ-
ra sprawi, że jeśli już nas grypa do-
padnie, to potraktuje nas łagodniej.

Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego – PZH (NIZP-PZH) wynika, że 
z roku na rok zwiększa się liczba zacho-
rowań na grypę. W ostatnim sezonie gry-
powym było ich mniej – ok. 3,7 mln, ale 
zarejestrowano aż 143 zgonów. To naj-
więcej od ponad pięciu lat. Wzrosła też 
liczba osób, które z powodu grypy trafi-
ły do szpitala.

Grypa to poważna choroba, która ata-
kuje górne drogi oddechowe. Zakażenie 
następuje drogą kropelkową lub przez 
bezpośredni kontakt z osobą już chorą. 
Jej główne objawy to: wysoka tempe-
ratura, katar, kaszel, ból głowy, gardła 
i  mięśni. U  dzieci dodatkowo docho-
dzą bóle brzucha, wymioty i biegunka 
o  łagodnym przebiegu. Ponieważ obja-
wy grypy i  zwykłego przeziębienia są 
do siebie podobne, to postawienie pra-
widłowej diagnozy jest utrudnione. Co 

może wskazywać, że jednak mamy gry-
pę? Po pierwsze gwałtowny początek 
z całą gamą objawów, szczególnie z wy-
soką gorączką. Po drugie – bóle mięśni, 
stawów i dreszcze. Po trzecie – katar ma 
objaw łagodny, przy przeziębieniu za-
zwyczaj „leje nam się z nosa”.

Nieleczona grypa może doprowadzić do 
poważnych powikłań, m.in. zapalenia 
płuc, a nawet niewydolności oddechowej. 

Szczepionki mają na celu zapobieganie 
grypie, zwłaszcza u osób, które należą 
do grupy podwyższonego ryzyka. Zaleca 
się je również u dzieci, które ukończyły 
6. miesięcy. Należy je wykonać jesienią 
zaraz przed sezonem wzmożonego za-
chorowania na grypę. Odporność rozwi-
ja się zazwyczaj w ciągu trzech tygodni 
od podania szczepionki, a utrzymuje się 
nawet do 12 miesięcy. 

W tym roku szczepienia odbędą się 
w ośrodkach zdrowia w Wiązownie i Gli-
niance, dla wszystkich starszych miesz-
kańców naszej gminy. Szczegóły na 
www.tuwiazowna.pl 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Źródło: medodent.pl, tvn24.pl

Szczepienia przeciw grypie.
Czy warto dać się kłuć?
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25 Budowa sieci kanalizacyjnej 
w ul. Kruczej (IL)

 WIĄZOWNA GMINNA 

25 Budowa ul. Polnej i Brzozowej 

100 Budowa ul. Ogrodowej – etap I

100 Modernizacja przepompowni 
przy Gminnym Paku Centrum 

50
Budowa sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej 
w ul. Boryszewskiej 

100
Zakup przydomowych prze-
pompowni ścieków Wiązowna 
Gminna, dz. nr 142/7 (IL)

100 Renowacja boiska przy 
SP Wiązowna

50 Budowa oświetlenia 
w ul. Ogrodowej 

 WIĄZOWNA KOŚCIELNA

25
Projektowanie ul. Sportowej 
– od ul. Nadrzecznej do ul. 
Kościelnej

50 Projektowanie ul. Sadowej 

100 Modernizacja ul. Konwalii 

50 Projektowanie sieci kanalizacyj-
nej w ul. Sarniej i Płachta 

100 Budowa oświetlenia na Osiedlu 
Kwiatowym

100 Budowa oświetlenia 
w ul. Konwalii 

100 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Niezapominajki (IL)

75
Budowa sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej w dz. 
nr 196/23 (IL)

100 Budowa sieci kanalizacyjnej 
w ul. Kwiatowej 

Zbudujmy studnie 
na Madagaskarze
 
Są kraje, gdzie woda jest traktowa-
na jak drogocenny skarb. W  okresie 
deszczowym jest zabrudzona mułem 
i błotem, a w okresie suchym po pro-
stu jej brak. Takim miejsce na ziemi 
jest Madagaskar –wyspa leżąca u wy-
brzeża Afryki. Aby dzieci i dorośli mo-
gli pić czystą i wolną od chorób wodę 

potrzebne są studnie głębinowe, które 
będą wykonane w taki sposób, aby nie 
było możliwości jej uszkodzenia i za-
nieczyszczenia. Razem możemy pomóc 
wybudować taką studnię w ramach ak-
cji „Woda dla Madagaskaru”. Pieniądze 
zbiera Stowarzyszenie A.P.I.M., a moż-
na je wpłacać na konto nr: 0000 4000 
1503 5808 2010 156. Akcję koordy-
nuje brat Daniel Kloch OMI misjonarz 
i mieszkaniec Pęclina.
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NFZ wprowadził nowe zasa-
dy dotyczące pobytu w sana-
torium. Teraz pacjent otrzyma 
skierowanie na pobyt w uzdro-
wisku tylko raz w roku. Jednak 
to nie wszystkie zmiany.

Co roku do NFZ trafia prawie 500 
tys. skierowań do sanatoriów. 
Z danych wynika też, że co trzecie 
z nich jest od osoby, która po po-
bycie w uzdrowisku składa kolejne, 
nie odczekawszy nawet roku. Są też 
tacy, którzy już kilka dni po powro-
cie wysyłają następne. Po wejściu 
w życie zmian ten proceder zosta-
nie wyeliminowany, a  z „kolejki” 
wypadnie prawie 150 tys. osób. To 
zdaniem Narodowego Funduszu 
Zdrowia ma dać miejsca dla innych 
oczekujących.

Od 19 lipca nowe przepisy wpro-
wadzają 12-miesięczny okres, któ-
ry upłynąć musi od zakończenia 
przez pacjenta leczenia lub rehabi-
litacji w uzdrowisku, aby otrzymać 

nowe skierowanie od lekarza pierw-
szego kontaktu (rodzinnego), który 
ma podpisaną umowę z NFZ. Bę-
dzie ono ważne tylko 30 dni. W tym 
czasie musi trafić do NFZ. Jeśli nie 
– traci ważność. Skierowanie wraz 
z wymaganą dokumentacją lekar-
ską (aktualne wyniki badań, w tym 
tych specjalistycznych, karta infor-
macyjna ze szpitala w przypadku 
hospitalizacji) można dostarczyć 
osobiście lub za pośrednictwem 
poczty, ale równie dobrze może zro-
bić to za nas przychodnia. 

Koniec ze wskazywaniem miejsca, 
do którego chcemy się udać. Te-
raz to w NFZ lekarz specjalista – po 
przejrzeniu dostarczonej przez nas 
dokumentacji medycznej – ocenia 
celowość leczenia. Jeśli uzna skiero-
wanie za zasadne – w ciągu 30 dni 
od wpływu skierowania do oddzia-
łu NFZ – dostaniemy pismo, z któ-
rego dowiemy się, na jakie leczenie 
uzdrowiskowe zostaliśmy zakwali-
fikowani i gdzie ono się odbędzie. 

W  przypadku negatywnej decyzji 
NFZ również powiadomi nas o tym 
pismem, w którym uzasadni przy-
czyny odmowy. 

Te informacje możemy sprawdzać 
na bieżąco na stronie skierowania:  
www.skierowania.nfz.gov.pl. To 
wyszukiwarka, w którą wpisujemy 
numer skierowania – nadany przez 
oddział NFZ – oraz datę urodzenia. 
Po chwili dowiemy się, czy zostali-
śmy zakwalifikowani. Jeśli tak, to 
wyszukiwarka poda nam, w zależ-
ności od etapu procedowania skie-
rowania, m.in. orientacyjny czas 
oczekiwania, liczbę osób w kolejce 
oczekujących, termin i miejsce lecze-
nia, nazwę uzdrowiska i jego adres.

Więcej informacji można uzy-
skać u swojego lekarza pierwsze-
go kontaktu oraz na stronie www.
nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualno-
sci-centrali.  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Wniosek do sanatorium będzie 
można składać dopiero rok po 

ostatnim pobycie

Sanatorium po nowemu

Foto: pixabay.com
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Seniorzy z  Dziennego Domu 
„Senior+” słyną z  zamiło-
wania do roślin, przyrody 
i dbania o środowisko. W cią-
gu ostatnich dwóch miesięcy 
nasi podopieczni uczestniczy-
li w warsztatach, podczas któ-
rych poszerzyli swoją wiedzę 
z  zakresu pielęgnacji roślin, 
stworzyli własne kompozy-
cje oraz poznali sekretne ży-
cie pszczół. 

Hortiterapię wykorzystujemy 
w  ramach „zajęć w  ogrodzie”. 
Wszyscy seniorzy bardzo chęt-
nie zajmują się upiększaniem 
terenu przy Domu Kultury „Nad 
Świdrem” w Woli Karczewskiej. 

Badania potwierdzają kojący 
wpływ pracy, jak i samego prze-
bywania w ogrodzie, lasach i na 
łonie przyrody. Ma to znaczący 
wpływ na samopoczucie osób 
korzystających z  tej formy ak-
tywności i relaksu.

Hortiterapię stosujemy od 
trzech lat z  bardzo pozytyw-
nym skutkiem. Oprócz działań 
na terenie jednostki stara-
my się, aby seniorzy namiast-
kę „ogrodu” zabrali również do 

swoich domów. We współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Wiązownie, Fundacją „Arter 
Eko” i  Leroy Merlin nasi pod-
opieczni wykonali dwa rodza-
je kompozycji – „las w słoiku” 
oraz „dekoracje kwiatowe”. Te 
zdobią już ich domy oraz wnę-
trza. Aktualnie seniorzy planują 
„zaczarowany zakątek” – ogród 
przyjazny pszczołom.  

Krystyna Motyka
dyrektor@seniorplus-wiazowna.pl

Trwa nowy program „Senio-
rzy na Orliki” kierowany do 
osób 60+ zamieszkujących na 
terenie naszej gminy. Zaję-
cia sportowo-rekreacyjne, któ-
re prowadzi trener i animator 
Jacek SKWARA, cieszą się du-
żym zainteresowaniem. Korzy-
stają z nich również seniorzy 
z Dziennego Domu „Senior+” 
w Woli Karczewskiej.

Uczestnicy programu byli już na 
wykładach oraz spotkaniach, m.in. 
z  dietetykiem. Dodatkowo regu-
larnie biorą udział w wyjazdach na 

„Orlik” do Zakrętu, gdzie nie tylko 
dbają o swoją aktywność fizyczną, 
ale również mają okazję integro-
wać się z  innymi seniorami z na-
szej gminy.

Dodatkowo we wszystkich spotka-
niach biorą udział wolontariusze 
z Centrum Wolontariatu działają-
cego w ramach Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. Ci nie 

tylko towarzyszą seniorom i służą 
im pomocą, ale też wspólnie gra-
ją z nimi w gry zespołowe (siat-
kówka, koszykówka). Przez cały 
okres trwania projektu seniorzy, 
jak i wolontariusze, przygotowują 
się do wspólnej spartakiady, która 
odbędzie się na zakończenie pro-
gramu. 

Krystyna Motyka
dyrektor@seniorplus-wiazowna.pl

Praca w ogrodzie  
koi nerwy i odpręża, 
nie tylko seniorów

Kto wyżej? Seniorzy wraz 
z wolontariuszami 

Dzienny Dom 
„Senior+”. 
Zajęcia 
z hortiterapii

„Seniorzy na 
Orliki”. Zajęcia 
w Zakręcie
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Nowy wykaz podatników VAT – połą-
czony wykaz podmiotów zarejestro-
wanych, niezarejestrowanych oraz 
wykreślonych i  przywróconych do 
rejestru VAT – zaczął obowiązywać 
1 września. 

Biała lista podatników VAT to nowy wy-
kaz podatników, zawierający wszystkie 
dotychczas funkcjonujące rejestry. Znaj-
dziemy w niej takie informacje jak: dane 
o numerach rachunków bankowych po-
datników VAT, nazwę firmy lub imię i na-
zwisko właściciela, numer REGON, NIP 
oraz PESEL (jeśli podmiot posiada), adres 
prowadzenia działalności, imiona i nazwi-
ska osób reprezentujących podmiot, datę 
rejestracji, odmowy rejestracji lub wykre-
ślenia z rejestru jako podatnika VAT.

Biała lista ma ułatwić weryfikację poten-
cjalnych kontrahentów. Rejestr ma być 
aktualizowany raz na dobę w każdy dzień 
roboczy, a uzyskać informację o interesu-
jącym nas podmiocie będzie można uzy-
skać na każdy wybrany przez siebie dzień 
do 5 lat wstecz. Lista będzie prowadzo-
na przez szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej na stronie internetowej Mi-
nisterstwa Finansów oraz w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej (CEIDG).

Nie musisz nic robić, aby dane twojej fir-
my znalazły się na liście. Wszystkie po-
trzebne informacje szef KAS pobierze 
z dostępnych rejestrów publicznych. Naj-
istotniejsze będą publikowane na liście 
numery rachunków bankowych podat-
ników. Będą to te same, które podałeś 
przy zakładaniu firmy w urzędzie skar-
bowym (w przypadku spółki zarejestro-
wanej w  KRS) albo za pośrednictwem 
CEIDG (w przypadku jednoosobowej 
działalności gospodarczej).

Od 1 stycznia 2020 r., jeśli zapłacisz swoje-
mu partnerowi biznesowemu kwotę powy-
żej 15 tys. zł na inny rachunek bankowy, niż 
podany w wykazie to nie będziesz miał moż-
liwości zaliczenia do kosztów uzyskania przy-
chodu kwoty w tej części, w jakiej płatność 
przekracza kwotę 15 tys. zł. Nie będzie przy 
tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką 
podzielisz płatność wynikającą z jednej fak-
tury. Będziesz ponosił ryzyko odpowiedzial-
ności solidarnej ze swoim kontrahentem za 
zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on na-
leżnego podatku VAT od transakcji. Będziesz 
mógł uwolnić się od tych sankcji, jeśli naj-
później w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu 
na niewłaściwy numer rachunku bankowego 
poinformujesz o tym naczelnika urzędu skar-
bowego właściwego dla sprzedawcy. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Źródło: money.pl, ksiegowosc.infor.pl

Biała lista podatników VAT. 
Nowe przepisy

Wykaz podatników 
VAT będzie zawierać 

numery kont firm

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

100 Budowa sieci wodociągowej 
w działce 196/16

100
Zakup przydomowych prze-
pompowni ścieków Wiązowna 
kościelna dz. nr 451/3 (IL)

 WOLA DUCKA

50 Projektowanie ul. Sportowej 
i Działkowej

50 Projektowanie oświetlenia 
ul. Trakt Lubelski 

 WOLA KARCZEWSKA

100
Budowa chodnika w ul. Doliny 
Świdra – pomoc rzeczowa dla 
Powiatu Otwockiego

25 Budowa miejsc przyjaznych 
rodzinie 

75
Wyposażenie Klubu Se-
nior+ w Domu Kultury "Nad 
Świdrem"

100 Zagospodarowanie terenu przy 
ul. Doliny Świdra 

 ZAKRĘT

50

Poprawa bezpieczeństwa na 
ul. Szkolnej – dokumentacja 
ciągu pieszo-rowerowego po-
moc finansowa dla Powiatu 
Otwockiego

50 Zagospodarowanie "Zakąciku"

50 Zagospodarowanie terenu 
gminnego działki 397/3

 ŻANĘCIN

50 Projektowanie ul. Akacji oraz 
ul. Czeremchowej

100 Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy

 ZADANIA OGÓLNOGMINNE

100 Budowa i modernizacja pero-
nów i wiat przystankowych

0 Budowa mieszkań niekomercyj-
nych w Gminie Wiązowna

Foto: pixabay.com
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Masz stary piec, który ogrzewa Twój 
dom i chcesz go wymienić na nowe, 
ekologiczne źródło ciepła? Nasza gmi-
na będzie dofinansowywać takie in-
westycje. O  dotację będzie mógł 
wystąpić każdy mieszkaniec gminy. 
Wnioski będzie można zacząć skła-
dać już od października.

Jak alarmują naukowcy – stale przekra-
czane stężenie zanieczyszczeń powietrza, 
w negatywny sposób odbija się na zdro-
wiu każdego człowieka. Szczególnie osób 
starszych i dzieci. Najbardziej narażeni są 
ludzie cierpiący z powodu chorób ze stro-
ny układu oddechowego. Niska emisja 
jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów 
na wysokości do 40 m. Zanieczyszczenia 
te pochodzą z domowych pieców grzew-
czych i  lokalnych kotłowni węglowych, 
w  których spalanie węgla odbywa się 
w nieefektywny sposób oraz z transpor-
tu spalinowego. Cechą charakterystycz-
ną niskiej emisji jest to, że powodowana 
jest przez liczne źródła wprowadzające 
zanieczyszczenia do powietrza.

Przyczyny niskiej emisji: ogrzewanie do-
mów słabej jakości paliwami (węglem 
i  drewnem), palenie w  piecach śmie-
ci; korzystanie z przestarzałych pieców; 
nieodpowiednia izolacja domów i utra-
ta energii w procesie ogrzewania; emisja 
komunikacyjna, czyli ruch samochodo-
wy; mała popularność odnawialnych źró-
deł energii.

W grudniu 2018  r. Gmina Wiązowna 
przyjęła Program Ograniczenia Niskiej 
Emisji. Zakładamy, że do końca 2024 r. 
na terenie naszej gminy likwidacji w bu-
dynkach mieszkalnych ulegnie około 400 
starych, nieefektywnych pieców na pali-
wo stałe (drewno, węgiel), które zastą-
pione zostaną nowymi ekologicznymi 

źródłami ogrzewania pomieszczeń. Gmi-
na Wiązowna po części sfinansuje te in-
westycje, udzielając mieszkańcom gminy 
dotacji do wymiany pieców.

4500 zł z budżetu przekażemy na do-
finansowanie inwestycji polegającej 
na wymianie źródła ciepła w  budyn-
ku mieszkalnym. Ze środków tych bę-
dzie można pokryć: koszty zakupu pieca, 
koszty montażu i  uruchomienia kotła, 
koszty demontażu dotychczasowego 
pieca, koszty wykonania instalacji we-
wnętrznej, koszty przystosowania ko-
mina do odprowadzenia spalin, koszty 
zakupu i montażu pompy ciepła. 

Sześć kroków do uzyskania dofinanso-
wania do wymiany pieca:

  prawidłowo wypełnij wniosek, pod-
pisz go i złóż;

  do wniosku dołącz wszystkie wyma-
gane załączniki;

  wyraź zgodę na wizytę pracowników 
Wydziału Środowiska i Nieruchomo-
ści, którzy potwierdzą istnienie dzia-
łającego, starego typu kotła;

  podpisz umowę;
  zrealizuj inwestycję;
  złóż wniosek rozliczeniowy wraz 
z fakturami za wykonane usługi i za-
kup urządzenia, który jest potwier-
dzeniem wykonanej i ukończonej 
inwestycji.

Dofinansowanie zostanie wypłacone do-
piero po skończeniu prac oraz złożeniu i za-
akceptowaniu wniosku rozliczeniowego. 
Realizację przedsięwzięcia można rozpocząć 
dopiero po podpisaniu umowy. Jeśli zrobimy 
to wcześniej, nie dostaniemy pieniędzy. Do-
tację będzie można dostać na inwestycje re-
alizowane od początku 2020 r. 

Iwona Marczyk
i.marczyk@wiazowna.pl

LEGENDA:

(IL) – Inicjatywa Lokalna

0   Opracowanie założeń

25
  Faza projektowa/przygoto-
wawcza

50
  Kontynuacja/lub/procedura 
wyłonienia wykonawcy

75
  Realizacja zadania/lub/po-
zwolenia na budowę

100   Zadanie zakończono

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

100

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

25

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

50
Centrum Aktywności Lokalnej – 
zadanie 1 – Termomoderniza-
cja i rozbudowa 

50
Centrum Aktywności Lokalnej – 
zadanie 2 – Zagospodarowanie 
przestrzeni przy GCK

100 Budowa targowiska gminnego

100 Ja w internecie – szkolenia 
komputerowe dla mieszkańców

25 E-usługi dla e-kultury w Gmi-
nach 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

Gmina przyznaje dotację do 
wymiany pieca „kopciucha”

Na wymianę pieca będzie 
można dostać 4,5 tys. zł
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TINDER – to ok. 8-miesięczny podro-
stek. Jest drobny, chłopięcy. Bardzo rado-
sny. Właściciel porzucił go pod sklepem, 
bo pewnie ktoś przygarnie... I tak zamiast 
u boku super ludzi, wylądował w schro-
nisku. Tinder waży ok 10 kg. Już nie ro-
śnie. Nabierze jeszcze troszkę masy. Jest 
wykastrowany, zaszczepiony i ma czip. 
Nie ma w  nim agresji ani złości. Jest 

dziecięca ufność 
i  radość życia. 
Musimy szyb-
ko znaleźć mu 
domek, nim to 
wszystko zabi-
je schroniskowa 
rutyna.

KORA – to 
7-letnia suka 
w  typie owczar-
ka niemieckiego. 
To piękny i  do-
bry pies, a mimo 
to jej życie nie 
było usłane ró-
żami. Parę mie-
sięcy temu 
odebraliśmy ją 

interwencyjnie. Zagłodzona, cała w ra-
nach, z  bolącym ciałkiem. Po wielu 
tygodniach leczenia udało nam się ją od-
budować. Kora zna komendy, umie cho-
dzić na smyczy, ale przy tym ma dużo siły 
i energii, lubi dzieci, a na inne psy reagu-
je różnie. Prosimy o świadomy dom i go-
towy na kontynuację leczenia.

Uzyskaliśmy dotację z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej w Warszawie na od-
biór i transport azbestu do zakładów 
utylizujących ten rakotwórczy materiał.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Warszawie przyznał naszej gminie do-
finansowanie w wysokości 7 943,16 zł na 
zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy Wiązowna”. Warto przypomnieć, 
że zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z 23 października 2003 r. wy-
roby zawierające azbest muszą zostać 
zutylizowane do 2032 r. Czasu jest nie 
mało, ale o upływającym terminie nale-
ży pamiętać.

Podczas zadania realizowanego w tym 
roku zutylizowane zostanie blisko 100 
ton azbestowych wyrobów z 54 nierucho-
mości. Zgłaszać do odbioru można każ-
dy wyrób zawierający włókna azbestowe, 

m.in. płyty azbestowo-cementowe pła-
skie lub faliste, rury, złącza, kształtki 
i  inne. Azbest stanowi odpad niebez-
pieczny i  szkodliwy dla zdrowia, a po-
zbycie się tego rodzaju odpadu z terenu 
nieruchomości to obowiązek właściciela. 
Zutylizowanie jednej tony azbestu – czyli 
około 50 płyt falistych, to koszt średnio 
370 zł. Dlatego samorząd co roku stara 
się o dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska na odbiór 
i utylizację wyrobów azbestowych.

Chętnych do pozbycia się azbestu przy 
współfinansowaniu, zapraszamy do skła-
dania wniosków o  usunięcie wyrobów 
zawierających azbest. Wniosek dostępny 
jest na stronie BIP w Poradniku Interesan-
ta > Ochrona Środowiska oraz w Wydziale 
Środowiska i Nieruchomości Urzędu Gmi-
ny Wiązowna (ul. Lubelska 59).

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do 
mieszkańców, którzy we własnym za-
kresie zutylizowali azbest, o dostarcze-
nie dokumentów potwierdzających ten 
fakt. Gmina Wiązowna jest bowiem zo-
bowiązana do bieżącego wprowadza-
nia zmian dotyczących ilości wyrobów 
zawierających azbest do ogólnopolskiej 
Bazy Azbestowej. 

Więcej informacji w sprawie udziela Anna 
BOGUCKA – Wydział Środowiska i Nieru-
chomości, pok. 010, tel. 22 512 58 24, 
e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl. 

Redakcja
Tukontakt@wiazowna.pl

Usuwanie 
azbestu. 
Pozbądź się 
rakotwórczego 
materiału Zgłaszać do odbioru 

można wszystko to, 
co zawiera włókna 

azbestowe 

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

DALE – to piękny prawie przedstawiciel 
rasy airedale terrier. Fajny 3,5-letni upar-
ciuszek, jak na tego typu psa przystało. 
Prześmieszny i poczciwy z niego chłopa-
czek. Bardzo 
inteligentny 
i  współpra-
cujący z  czło-
wiekiem. Nic, 
tylko brać, ko-
chać i  wyko-
rzystać mega 
p o t e n c j a ł ! 
Szukamy cie-
płego i kocha-
jącego domu 
oraz domowników, którzy zapewnią Da-
lemu odpowiednią ilość ruchu.
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Po raz czwarty w naszej gminie zor-
ganizowano akcję letnią „Wakacje Bli-
sko Domu”. Wzięło w niej udział 1024 
uczestników. Organizatorzy dokłada-
li wszelkich starań, by każdy turnus 
obfitował w wiele atrakcyjnych wyda-
rzeń, stąd też z roku na rok zaintereso-
wanie akcją jest coraz większe. 

Lipiec dzieci spędziły w  czterech gmin-
nych placówkach oświatowych. W szkole 
w Gliniance uczestniczyły m.in. w  zaję-
ciach z robotyki, warsztatach kulinarnych, 
teatralnych i  językowych. Szczególnym 
powodzeniem cieszyły się „Dzieciaki Sa-
dzeniaki” zorganizowane we współpra-
cy z Leroy Merlin. Dzieci poszerzyły swoją 
wiedzę teoretyczną na temat świata ro-
ślin, a  także samodzielnie przesadzały 
kwiaty. Innym niezwykle ciekawym wy-
darzeniem były warsztaty pszczelarskie 
zorganizowane przez Bibliotekę Publicz-
ną Gminy Wiązowna w ramach programu 
„Dzieci i pszczoły”. 

Szkoła w Malcanowie zaproponowała m.in. 
warsztaty eksperymentalne „Mali Bada-
cze”, wycieczkę do nadleśnictwa w Celesty-
nowie, przejazdy bryczką konną, wyjazdy do 
kina. Dzieci brały udział w warsztatach kuli-
narnych, dzięki uprzejmości pizzerii PePe. 
Nie lada atrakcją były również warsztaty 
w Lawendowej Dolinie k. Kołbieli. Działo 
się również w Wiązownie. Dzieci korzystały 
z zajęć plastycznych, sportowych, muzycz-
nych. Zorganizowano wyjazdy do ZOO, do 
Zagrody Alpaki, do sali zabaw oraz do kina. 
Oprócz tego były ciekawe spotkania z po-
licjantami i strażakami, warsztaty, seanse 
filmowe, gry i zabawy. W szkole w Zakrę-
cie uczestnicy akcji, oprócz kilku wyjazdów 
do kina, brali udział w warsztatach kulinar-
nych, zgłębiali tajniki zdrowego odżywiania, 
uczestniczyli w warsztatach pszczelarskich, 
a dzięki bliskości Orlika mogli bardzo ak-
tywnie i sportowo spędzać czas.

Czas odpoczynku w  Gminnym Ośrodku 
Kultury w  Wiązownie przypadł na sier-
pień. Zajęcia odbywały się w jego siedzi-
bie w Wiązownie, w Domu Kultury „Nad 
Świdrem” w  Woli Karczewskiej oraz 
w świetlicy wiejskiej „Pod Jaworem” w Iza-
beli. Podczas odpoczynku w GOK-u dzieci 
się nie nudziły. Animatorzy zorganizowa-
li zajęcia zarówno sportowe oraz plastycz-
ne, jak i  również edukacyjne. Ośrodek 
odwiedziły policjantki, które przekazały 
podstawowe informacje na temat bezpie-
czeństwa na drodze i nad wodą. Instrukto-
rzy prowadzili zajęcia z zakresu pierwszej 
pomocy medycznej. Do świetlicy w Izabeli 
przybyli także seniorzy z Dziennego Domu 
„Senior+” z Woli Karczewskiej, którzy zor-
ganizowali dla uczestników podchody. 
Seniorzy, prowadząc ciekawe zajęcia, inte-
growali się z najmłodszymi również w Woli 
Karczewskiej. Warsztaty prowadziły także 
panie z Biblioteki Publicznej Gminy Wią-
zowna. Współpracowaliśmy ze specjali-
stami prowadzącymi zajęcia z  animacji 
poklatkowej. Inspirujące propozycje za-
jęć przygotowali wolontariusze działający 
w ramach programu “Projektor”. Podczas 
wypoczynku nie zabrakło także wycieczek. 
Dzieci odwiedziły m.in. Centrum Edukacje 
Leśnej, Dzielnicę Filmową w Zalesiu Gór-
nym, pływalnię w Mińsku Mazowieckim, 
Park Rozrywki Julinek i miasteczko wester-
nowe „Wild West City” w Rogowie.

Akcja „Wakacje Blisko Domu” finansowana 
jest z budżetu Gminy Wiązowna. Uczest-
nicy pokrywają jedynie koszty wyżywie-
nia, wycieczek i materiałów plastycznych 
do prowadzenia zajęć. Dziękujemy wszyst-
kim kierownikom półkolonii, wychowaw-
com i  innym osobom oraz instytucjom 
zaangażowanym w przeprowadzenie ak-
cji wakacyjnej. 

Paulina Sokół, Urszula Kozłowska
gok@gok-wiazowna.pl

u.kozlowska@wiazowna.pl

„Wakacje blisko domu 2019”. 
Podsumowanie akcji

Gminne szkoły 
oraz GOK 
w Wiązownie 
zapewniły opiekę 
w czasie dwóch 
wakacyjnych 
miesięcy

Foto: szkoły podstaw
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Katarzyna ROSTEK
Od 2002  r. związana jest z  Gminnym 
Przedszkolem „Pod Stumilowym Lasem” 
w  Pęclinie, gdzie przeszła wszystkie 
stopnie awansu zawodowego. Za za-
angażowanie i wkład w rozwój placów-
ki dwukrotnie otrzymała nagrodę Wójta 
Gminy Wiązowna. W  drodze konkur-
su została wybrana na dyrektora przed-
szkola w Pęclinie, stanowisko objęła 1 
września 2019 r. Motta, którymi kieruje 
się w pracy, to słowa Roberta Fulghuma: 
„Wszystkiego, co powinienem wiedzieć, 
nauczyłem się w przedszkolu” oraz Janu-
sza Korczaka: „Kiedy dziecko się śmieje, 
śmieje się cały świat”.

Marzena WRÓBEL
Jest nauczycielem dyplomowanym 
z  23-letnim stażem pracy. Uczy przyro-
dy, biologii oraz chemii. W drodze kon-
kursu została wybrana na dyrektora 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. Bohaterskich Lotników 
Polskich w Wiązownie, którą zarządza od 
września. W latach 2015–2017 była dy-
rektorem Gimnazjum z Oddziałami Dwu-
języcznymi im. Jana Pawła II w Gliniance. 
W latach 2018–2019 sprawowała funk-
cję wicedyrektor Szkoły Podstawowej 

Nowy rok szkolny. 
 Mamy miejsca dla wszystkich dzieci

Uroczyste otwarcie nowego 
roku szkolnego 2019/2020 
w Malcanowie

Początek roku szkolne-
go 2019/2020 za nami. Do 
gminnych szkół w tym roku 
będzie uczęszczać 1460 
dzieci, zaś do przedszkoli 
– 448. Dzięki modernizacji 
naszych palcówek oświato-
wych wszystkie dzieci z na-
szej gminy znalazły miejsca 
w szkołach i przedszkolach. 
W dwóch placówkach zmie-
nili się dyrektorzy.

W sumie w czterech naszych 
szkołach będzie się uczyć 
1460 dzieci, w tym do szko-
ły w Wiązownie – 516, w Gli-
niance – 371, w Malcanowie 
– 325, zaś w Zakręcie – 248. 
Do zerówek i klas pierwszych 
pójdzie 330 dzieci. W  Wią-
zownie w „0” będzie 60, zaś 
klasie I - 60, w Gliniance: „0” 
– 36, a „I” – 38, w Malcano-
wie: „0” – 37, a w „I” – 39, 
w Zakręcie: „0” – 25, a w „I” 
– 35. W przedszkolach gmin-
nych opiekę znajdzie w  su-
mie 448 dzieci. W Wiązownie 
w sześciu oddziałach będzie 
124 dzieci, w Pęclinie w sze-
ściu oddziałach – 120 dzieci, 

w Zakręcie w pięciu oddzia-
łach – 109 dzieci, zaś w Woli 
Duckiej w czterech oddziałach 
– 95 dzieci.

Zgodnie z kalendarium MEN 
dni wolne od nauki przypa-
dają w okolicy świąt Bożego 
Narodzenia i Wielkanocnych, 
a  także w  czasie ferii zimo-
wych. Zaplanowano je w na-
stępujących terminach: 23-31 
grudnia 2019  r. – zimowa 
przerwa świąteczna, 10 – 23 
lutego 2020 r. – ferie zimowe, 
a 9-14 kwietnia 2020 r. – wio-
senna przerwa świąteczna. 
Ostatni dzień zajęć i tym sa-
mym zakończenie roku szkol-
nego wypadnie w piątek 26 
czerwca 2020 r.

W ramach konkursu w dwóch 
naszych placówkach oświa-
towych zmienili się dyrekto-
rzy. Marzena WRÓBEL będzie 
zarządzać szkołą w Wiązow-
nie, a  Katarzyna ROSTEK 
przedszkolem w Pęclinie. Oto 
sylwetki wszystkich dyrek-
torów gminnych placówek 
oświatowych.
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im. Wincentego Witosa w  Gliniance. 
W 2018 r. uhonorowana tytułem „Zasłu-
żony dla Gminy Wiązowna”. Jej mottem 
są słowa Nelsona Mandeli: „Zawsze wy-
daje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie 
zostanie to zrobione”.

Teresa BĄK
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Win-
centego Witosa w Gliniance. Od 1997 r. 
nauczyciel nauczania początkowego oraz 
języka rosyjskiego. Pełniła funkcję wice-
dyrektora szkoły, a następnie dyrektora. 
W latach 2006-2013 była kierownikiem 
Ogniska Wychowawczego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci nr 6 w  Gliniance. Za 
wieloletnią pracę na rzecz dzieci oraz 
zasługi dla oświaty została odznaczo-
na w 2008 r. Odznaką „Przyjaciel Dziec-
ka”, w kolejnym roku Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, a w 2014 r. – Na-
grodą Mazowieckiego Kuratora Oświa-
ty. W swojej pracy zawodowej kieruje się 
mottem: „Z tradycją ku przyszłości...”.

Anna CICHECKA
Od 1998  r. jest dyrektorem Gminnego 
Przedszkola im. Misia Uszatka w  Wią-
zownie. Jest absolwentką wydziału 
pedagogicznego na Uniwersytecie War-
szawskim. Ukończyła również studia 
podyplomowe w  zakresie zarządzania 
oświatą oraz na kierunku pedagogika 
lecznicza. W  2010  r. otrzymała Nagro-
dę Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
za wybitne osiągnięcia w pracy dydak-
tyczno-wychowawczej. W  2012 oraz 
w  2018  r. otrzymała Nagrodę MEN za 
wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycz-
no-wychowawczej, zaś w 2015 r. została 
uhonorowana Medalem Złotym za Dłu-
goletnią Służbę nadanym przez Prezy-
denta RP. Jej mottem są słowa Roberta 
FULKHUMA: „Wszystkiego, co naprawdę 
trzeba wiedzieć o tym jak żyć, co robić i jak 
postępować, nauczyłem się w przedszko-
lu. Mądrość nie znajdowała się na szczy-
cie wieży zdobytej w szkole średniej, ale 
w piaskownicy przedszkolnej...”.

Elżbieta OLCZYK-SZUM
Przez ostatnie 21 lat pracuje na stano-
wisku dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. C.K. Norwida w  Zakręcie. Z  oświa-
tą jest związana od dzieciństwa, ponie-
waż pochodzi z rodziny nauczycielskiej. 
Od 33 lat czerpie radość i ogromną sa-
tysfakcję wykonując zawód nauczyciela. 

Placówka, którą kieruje, zdołała wypracować 
dobrą markę szkoły bezpiecznej, przyjaznej, 
a  jednocześnie osiągającej wysoki poziom 
nauczania. Za swoją pracę była wielokrot-
nie nagradzana przez Wójta Gminy Wią-
zowna i Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 
W swojej pracy kieruje się słowami SENE-
KI MŁODSZEGO: „Nie dla szkoły, lecz dla ży-
cia uczymy się”.

Hanna SEKULSKA
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 1 Pułku 
Szwoleżerów Józefa PIŁSUDSKIEGO w Mal-
canowie. Ukończyła studia na Uniwersytecie 
Warszawskim na kierunku edukacja wcze-
snoszkolna, podyplomowe studia na kierun-
ku filologia polska oraz podyplomowe studia 
zarządzania oświatą. „Widzę szkołę w Malca-
nowie jako szkołę nowoczesną, ale i z trady-
cjami. Szkołę, w której dzieci są uśmiechnięte, 
szczęśliwe. Szkołę, która widzi dziecko jako 
jednostkę. Moim celem jest wychowanie dzie-
ci na młodych ludzi respektujących tradycję 
narodu, regionu i miejscowości. Chcę moty-
wować uczniów do osiągania jak najlepszych 
wyników, doskonalić ich indywidualne umie-
jętności i zainteresowania”.

Ewa SOĆKO
Jest dyrektorem gminnego przedszkola 
w Woli Duckiej. Ukończyła Studium Nauczy-
cielskiego im. Tadeusza KOŚCIUSZKI na kie-
runku wychowanie przedszkolne. W latach 
1999 – 2001 podjęła studia wyższe zawo-
dowe na kierunku pedagogika, specjalność: 
pedagogika przedszkolna z  terapią peda-
gogiczną. Pierwszą pracę podjęła we wrze-
śniu 1987 r. w przedszkolu w Wiązownie. 
W 2004 r. uzyskała stopień nauczyciela dy-
plomowanego. W 2014 r. została odznaczo-
na srebrnym medalem za długoletnią służbę. 
W  pracy przyświeca jej motto: „Bądźmy 
z dzieckiem, obok dziecka, dla dziecka”.

Joanna WASIAK
Od 1 września 2009 r. pełni funkcję dyrek-
tora Gminnego Przedszkola „Leśna kraina” 
w  Zakręcie. Ukończyła kierunek pedago-
gika przedszkolna i  wczesnoszkolna. Pra-
cę w  przedszkolu w  Zakręcie rozpoczęła 
w 2002  r. W  trakcie pracy ukończyła stu-
dia podyplomowe w zakresie zarządzania 
oświatą. W swojej pracy kieruje się mottem: 
„Tak naprawdę są tylko dwie rzeczy, w które 
można wyposażyć dzieci. Pierwsza to korze-
nie, a druga to skrzydła”.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Serdecznie zapraszamy do zapisywa-
nia się na treningi sportowe do klu-
bów działających na terenie gminy 
Wiązowna. Kluby prowadzą zajęcia 
nie tylko dla dzieci, ale także dla do-
rosłych. Ich działalność jest dofinan-
sowana z budżetu Gminy Wiązowna.

Nie od dziś wiadomo, że ruch to zdrowie. 
Na terenie naszej gminy działa kilka klu-
bów sportowych, które oferują ciekawy 
program zajęć. We wszystkich szkołach 
podstawowych już od października ru-
szą również dodatkowe sportowe zaję-
cia pozalekcyjne, m.in. z akrobatyki, piłki 
nożnej, karate czy siatkówki. Więcej in-
formacji można uzyskać w poszczegól-
nych placówkach oświatowych. 
Oto lista klubów sportowych, do których 
w nowym roku szkolnym 2019/2020 bę-
dzie można się zapisać na różnego ro-
dzaju zajęcia:

GKTS Wiązowna – tenis stołowy 
Kontakt: Kamil SITEK, tel. 505 686 358
Treningi: wtorek, środa, czwartek
Godziny: 17-18:30 dzieci; 18:30-20.00 
młodzież i dorośli
Miejsce: Hala sportowa w SP Wiązowna, 
ul. Kościelna 20 

UKS Zakręt – zapasy, grappling, 
brazylijskie jiu-jitsu 
Kontakt: Artur MROCZEK, tel. 514 244 380 
Treningi: dni i godziny będą znane poda-
ne pod koniec września
Miejsce: Sala sportowa w  SP Zakręt, 
ul. Szkolna 11

KS Advit Wiązowna – piłka nożna
Kontakt: advit.wiazowna@wp.pl

Treningi: dwa razy w tygodniu, godziny 
popołudniowe – dzieci i młodzież, a wie-
czorem – dorośli (dokładne dni i godzi-
ny treningów będą znane pod koniec 
września)
Miejsce: Boisko KS Advit w Wiązownie, 
ul. Sportowa 15

KS Glinianka – piłka nożna 
Kontakt: Piotr RYBKA, tel. 783 962 478, 
e-mail: ksglinianka@o2.pl
Treningi: wtorki i czwartki, dzieci w godz. 
17.00–19.00, młodzież i dorośli w godz. 
20.00–22.00
Miejsce: Boisko, ul. Młodzieżowa 1 
w Lipowie
LUKS Rzakta – piłka nożna 
Kontakt: Grzegorz GRZĘDA, tel. 502 921 326 
Zajęcia dla dzieci i seniorów
Treningi: dni i godziny będą znane poda-
ne pod koniec września
Miejsce: Boisko LUKS Rzakta, ul. Mazo-
wiecka 83 i sala sportowa byłego gimna-
zjum w Gliniance (ul. Napoleońska 53A)

UKS Smoki Glinianka – lekkoatletyka
Kontakt: Krzysztof ŚLUSARCZYK, tel. 22 
789 96 71 
Treningi: środy i  czwartki w  godz. 
13.35–14.35, dzieci z  klas 4–7 szkoły 
podstawowej
Miejsce zajęć: Sala sportowa w  SP 
Glinianka

KS Aerial Club – akrobatyka 
powietrzna
Kontakt: Agnieszka IZYDOREK, tel. 600 
834 598, e-mail: agnieszka@cl.net.pl
Treningi: dni i godziny będą znane poda-
ne pod koniec września
Miejsce zajęć: Klub Sportowy Zakręt, 

Sportowa 7, Zakręt

Klub Sportowy Zakręt – szkółka 
tenisowa
Nabór odbędzie się w dniach 16 września 
o godz. 18.00, 19 września o godz. 19.00 
i 21 września o godz. 10.00.
Treningi: dni i godziny zostaną podane 
na stronie klubu po naborze
Miejsce: Klub Sportowy Zakręt, Sporto-
wa 7, Zakręt

„Akademia Siatkówki” – siatkówka
Kontakt: Wojtek DOMAN, tel. 605 784 504
Treningi: dwa razy w tygodniu, dni i go-
dziny będą znane pod koniec września
Miejsce: Hala sportowa SP Glinianka, ul. 
Napoleońska 1

Na terenie naszej gminy prężnie działa 
Orlik w Zakręcie. Trener i animator sportu 
Jacek SKWARA prowadzi różnego rodza-
ju zajęcia. Aktualnie w ramach progra-
mu „Seniorzy na Orliki” ćwiczą tam nasi 
gminni seniorzy. Trenuje również druży-
na „Mamusiek”, która niedawno zdobyła 
IV miejsce na „Mistrzostwach Polski Ma-
musiek” (o tym piszemy na str. 27). Moż-
na dołączyć do zespołu. Panie spotykają 
się w środy. Początek zajęć 18.30. Moż-
na zabrać ze sobą dzieci. W poniedziałki 
i piątki w godz. 16.00–18.00 odbywają 
się zajęcia dla dzieci i młodzieży. Moż-
na pograć w piłkę nożną, siatkówkę, ko-
szykówkę lub dwa ognie. W te same dni 
w godz. 18.00–20.00 zapraszamy na zaję-
cia ogólnosportowe. Może przyjść każdy. 
Wszelkich informacji udziela Jacek SKWA-
RA pod nr tel. 887 503 035. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Zajęcia sportowe. 
Zapisy do klubów 

Foto: pixabay.com

Piłka nożna, siatkówka 
czy jiu jitsu – to tylko 

niektóre z wielu 
sportowych propozycji
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Gmina Wiązowna szachami stoi

Srebrny Medal na Mistrzostwach 
Polski Juniorów

Podczas Drużynowych Mistrzostw Pol-
ski Juniorów II Ligi w  szachach klasycz-
nych srebrny medal na pierwszej, silnie 
obsadzonej szachownicy, zdobył Przemy-
sław LASZCZAK, szachista o najwyższych 
w gminie Wiązowna rankingach i sukce-
sach szachowych. Przemek zdobył 9 na 11 
możliwych punktów, wygrywając osiem 
razy, remisując dwa razy i przegrywając 
raz. Tegoroczne rozgrywki szachowej II Ligi 
Juniorów odbywały się w Szczyrku. Wzięło 
w nich udział 40 drużyn reprezentujących 
kluby szachowe z  całej Polski, składa-
jących się z  sześciu szachistów, w  tym 
przynajmniej dwóch dziewcząt. Przemek 
wystąpił w barwach klubu UKS TSz Zielo-
ni Zielonka. Leszek Laszczak

Święto dziecięcej lekkoatletyki 
w Łodzi

Barwny korowód reprezentacji 100 miast – 
organizatorów regionalnych zawodów w ra-
mach XXV Edycji Ogólnopolskich Czwartków 
Lekkoatletycznych – przemaszerował 15 
czerwca podczas parady na stadionie AZS 
w Łodzi. Defilowało ponad 3 tys. dziewcząt 
i chłopców – najlepszych w swoich konku-
rencjach z  całego kraju. Wśród nich ma-
szerowała 34-osobowa grupa medalistów 
z „Czwartków” w Gliniance. Nasi zawodnicy 
wzięli udział w dwudniowych zawodach. Do 
wąskich finałów awansowało pięciu: Kuba 
ZIELIŃSKI (V w skoku wzwyż – 160 cm), 
Kuba MŁOT (VII w skoku wzwyż – 125 cm), 
Czarek WÓJCIK (X w skoku wzwyż – 110 
cm), Kamil TEODORSKI (XII w rzucie piłecz-
ką palantową – 59,50 m), a do finału z VII 
wynikiem w skoku w dal (440 cm) awanso-
wał Jan WEREDA. Zenon Kwiatkowski

Młodzi lekkoatleci w czasie defilady

Mistrzostwa Powiatu w Brydżu. 
Zgłoś się do drużyny

Powiat Otwocki organizuje „Mistrzo-
stwa Powiatu Otwockiego w  Brydżu 
Sportowym”. Ogłaszamy nabór do dru-
żyny składającej się z maksymalnie sze-
ściu osób i reprezentującej naszą gminę. 
Chętne osoby mogą zgłaszać się do Wy-
działu Spraw Społecznych (tel. 22 512 
58 38 lub e-mail: m.bialek@wiazowna.pl) 
w terminie do 1 października. Wpisowe 
pokrywa Gmina Wiązowna. Mistrzostwa 
odbędą się 19 października w  Powia-
towym Młodzieżowym Domu Kultury 
(ul. Poniatowskiego 10, Otwock). Począ-
tek godz. 10.00.  Redakcja

Zgłoszenia przyjmowane są do 
1 października

Półmaraton Wiązowski.  
Podzielcie się wspomnieniami

Wielkimi krokami zbliża się 40. Półmara-
ton Wiązowski. Na starcie spotkamy się 
23 lutego 2020 r. W planach mamy moc 
atrakcji. A już dziś szukamy wspomnień! 
Z każdej edycji naszego 40-letniego bie-
gu. Podzielcie się zdjęciami, informacja-
mi i  wspomnieniami. Umieścimy je na 
stronie półmaratonu, a także w okolicz-
nościowym wydawnictwie, które przy-
gotowujemy z okazji rubinowej rocznicy. 
Opowiedzcie nam historie związane z Pół-
maratonem Wiązowskim! Pokażcie zdję-
cia z  dawnych lat, medale i  nagrody. 
Zapraszamy do kontaktu e-mail: polma-
raton@wiazowna.pl lub pod tel. 22 512 
58 33 oraz 603 685 510. Z niecierpliwo-
ścią czekamy na Państwa relacje i wspo-
mnienia. Redakcja

Zdjęcia, informacje, ulotki – szukamy wspo-
mnień z poprzednich półmaratonów

Sportowe lato z UKS Smoki 
Glinianka

Tradycyjnie w lipcu UKS Smoki Glinianka 
wyjechał na obóz sportowy do Poznania. 
Korzystaliśmy z kompleksu sportowego 
na terenie ośrodka lub boisk do siatkówki 
plażowej nad jeziorem Rusałka, gdzie dzie-
ci mogły pograć w koszykówkę, siatków-
kę, piłkę nożną czy badmintona. Podczas 
naszego pobytu na obozie na stadionie 
Olimpii Poznań odbywały się Mistrzostwa 
Polski do lat 23 w lekkiej atletyce, którym 
przyglądaliśmy się z bliska. Zorganizowali-
śmy spotkanie z wyjątkowym sportowcem 
– Tomaszem MAJEWSKIM, podwójnym 
złotym medalistą olimpijskim w pchnię-
ciu kulą. Zwieńczeniem obozu była spar-
takiada obozowa.  Krzysztof Ślusarczyk

UKS Smoki Glinianka na stadionie 
w Poznaniu

„Mistrzostwa Polski Mamusiek”. 
Wysoka pozycja

Zadebiutowały i od razu wylądowały na 
wysokiej czwartej pozycji. Kto? Druży-
na pań z gminy Wiązowna, która wzięła 
udział w  „Mistrzostwach Polski Mamu-
siek” w piłce nożnej. W weekend 24 i 25 
sierpnia na stadionie Juwenii w Przemyślu, 
odbyły się „Mistrzostwa Polski Mamusiek” 
w piłce nożnej. Nasze panie przygotowy-
wały się do tych zawodów dwa miesiące 
pod okiem trenera Jacka Skwary. To był ich 
debiut. Sprostały stawianemu przed nimi 
wyzwaniu. Zajęły czwartą, wysoką pozy-
cję. Gratulujemy! Redakcja

Nasze dzielne „Mamuśki” z trenerem 
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W jaki sposób pszczoły zapyla-
ją kwiaty? Jakie znaczenie mają dla 
otaczającego nas świata oraz dla-
czego powinniśmy o nie dbać? Na te 
i  wiele innych pytań odpowiedzia-
ła Magdalena KOZERSKA z Fundacji 
„Kochajmy Pszczoły”, która popro-
wadziła w  bibliotece w  Wiązownie 
oraz filiach w Gliniance i Duchnowie 
warsztaty pszczelarskie dla dzieci 

przebywających na „Wakacjach blisko 
domu” oraz dla seniorów z Dziennego 
Domu „Senior +” z Woli Karczewskiej.

Warsztaty dały nam możliwość wejść 
w  rolę prawdziwego pszczelarza i  po-
czuć ten wyjątkowy klimat, który prowa-
dząca zapewniła, przywożąc prawdziwe 
pszczoły, wszystkie akcesoria potrzebne 
do opieki nad nimi oraz do pozyskania 

miodu. Ważnym elementem zajęć była 
degustacja przepysznych miodów sma-
kowych, m.in. czekoladowego i  tru-
skawkowego. Uczestnicy mieli okazję 
przymierzyć strój pszczelarza oraz wy-
konać świece z wosku pszczelego.

Celem warsztatów edukacyjnych było 
wyjaśnienie, jak ważnymi i pożyteczny-
mi owadami są pszczoły. Zajęcia dla dzie-
ci odbywały się w ramach program „Dzieci 
i pszczoły” realizowanego przez Fundację 
„Kochajmy Pszczoły” dofinansowanego 
przez PZU w ramach programu „Pomoc to 
Moc – społeczna odpowiedzialność PZU” 
i budżetu Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego. 

Marzena Kopka
dyrektor@bibliotekawiazowna.pl

Wiązowna – Wiązownica. Dzielą nas 
294 kilometry, ale łączy nas wiele. Na 
zaproszenie Wójta Gminy Wiązowni-
ca Mariana RYZNARA delegacja Gminy 
Wiązowna wzięła udział w weekendo-
wym spotkaniu w Radawie należącej 
do Gminy Wiązownica.

Mieliśmy okazję zaprezentować na-
szą twórczość. Na radawskich scenach 

wystąpili: Chór Mienia River pod kie-
rownictwem Anny WALIGÓRY – TAR-
NOWSKIEJ, wokalistki współpracujące 
z naszym ośrodkiem – Daria LELEŃ, Mar-
ta MAJEK, Alicja CIECIERSKA, Maria CIE-
CIERSKA, zespół instrumentalno-wokalny 
w składzie Jakub SĘDEK, Roman SADOW-
SKI, Jarek PYCZOT i Natalia KARWOWSKA 
oraz zespół „Strefa Ciszy” w  składzie 
Agnieszka i Piotr MICHALCZYKOWIE.

Z całego serca polecamy to wyjątkowe 
miejsce na mapie Polski. Urlop w Rada-
wie i relaks w Gminnym Ośrodku Wypo-
czynki i Rekreacji to niezapomniany czas! 
Więcej informacji na stronie: http://www.
radawa.pl/gowir.php. 

Paulina Sokół
dyrektor@gok-wiazowna.pl

Gminne partnerstwo. Wizyta w Wiązownicy

Magiczne 
królestwo 
pszczół 
w bibliotekach

Występ wokalistek współpracujących 
z GOK w Wiązownie

Warsztaty 
wzbudziły duże 
zainteresowanie 
wśród dzieci
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Podczas mszy wysłuchaliśmy koncertu 
Orkiestry Dętej OSP z Trąbek

Dzień Wojska Polskiego w Wiązownie

W 99. rocznicę Bitwy Warszawskiej spotka-
liśmy się z mieszkańcami Gminy Wiązow-
na, aby wspólnie świętować Dzień Wojska 
Polskiego. 15 sierpnia przypada również 
święto Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny. Proboszcz Parafii św. Wojciecha 
w Wiązownie Edward KOWARA, podczas 
uroczystej Mszy Świętej odprawianej w in-
tencji ojczyzny z udziałem pocztów sztan-
darowych, poświęcił wianki i  bukiety 
przyniesione przez mieszkańców. Oprawę 
muzyczną mszy zapewniła Orkiestra Dęta 
OSP z Trąbek. Po koncercie nastąpił uro-
czysty przemarsz na wiązowski cmentarz, 
gdzie złożono kwiaty przy grobach żołnie-
rzy. Mieszkańcy uczestniczyli w apelu pa-
mięci. Część oficjalną zwieńczono salwą 
honorową w wykonaniu Bractwa Strzel-
ców Kurkowych „Lechity” im. Marszałka 
Józefa PIŁSUDSKIEGO. Paulina Sokół

„Wiązowskie Podróże Muzyczne”. 
Koncerty

Pierwszy koncert inaugurujący cykl „Wią-
zowskie Podróże Muzyczne” odbył się 
w niedzielne popołudnie 18 sierpnia. Licznie 
zgromadzona publiczność wysłuchała naj-
większych przebojów Zbigniewa WODEC-
KIEGO w wykonaniu artystów Agencji Moc.
Art z Krakowa. W Gminnym Parku Centrum 
w Wiązownie odpoczywały całe rodziny, ro-
werzyści, a  dzieci – podczas, gdy rodzice 
słuchali piosenek – korzystały z nowocze-
snego placu zabaw. W rocznicę wybuchu II 
Wojny Światowej odbył się koncert pieśni 
i piosenek w wykonaniu zespołu „Dragon” 
działającego pod egidą Klubu Dowództwa 
Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Two-
rzy go pięciu wokalistów pod kierownictwem 
artystycznym Beaty BURCZAK. Paulina Sokół

„Wiązowskie Podróże Muzyczne” to nowy 
cykl zainaugurowany przez GOK

Pszczele eldorado przy Izbie Regio-
nalnej w Gliniance

Gminny Ośrodek Kultury w  Wiązownie 
wykonuje projekt „Pszczeli zawrót głowy, 
czyli ogród zielny, ozdobny i owocowy” 
realizowany z grantu pozyskanego w ra-
mach programu „Z Kujawskim pomagamy 
pszczołom”. W połowie sierpnia, przy Izbie 
Regionalnej w Gliniance powstała pierw-
sza część ogrodu przyjaznego pszczołom. 
Uformowano ogród, zasadzono wiele ro-
ślin – wszystkie nektaro- i  pyłkodajne. 
Teren izby stał się prawdziwą pszcze-
lą stołówką. Ogród będzie pełnił funkcje 
edukacyjne.  Paulina Sokół

Pszczoły lubią nektaro- i pyłkodajne rośliny

Pierwszy dzień w szkole i przed-
szkolu. Pomogą książki

Pójście do przedszkola i  szkoły to bar-
dzo ważne wydarzenie w  życiu dziec-
ka, jak i całej rodziny. To również trudny 
czas, szczególnie dla trzylatka. W oswoje-
niu się z nowym otoczeniem oraz zmianą 
w trybie życia pomóc mogą książki, które 
znajdują się w księgozbiorach naszych bi-
bliotek w Wiązownie, Gliniance oraz Duch-
nowie. Warto sięgnąć m.in. po publikacje: 
„Dusia i Psinek – Świnek. Pierwszy dzień 
w przedszkolu” Justyny BEDNAREK i Marty 
KURCZEWSKIEJ, „Już się nie boję. Bajki tera-
peutyczne dla przedszkolaków” Julii ŚNIA-
ROWSKIEJ czy „Martynka w szkole” Wandy 
CHOTOMSKIEJ. Serdecznie zapraszamy do 
odwiedzenia nas wraz z pociechami. Bę-
dzie to świetna okazja do założenia karty 
bibliotecznej i zapoznania dziecka z litera-
turą dziecięcą. Marzena Bobrowska

Książka najlepszym przyjacielem małego 
człowieka

Światowy Dzień Publicznego Czyta-
nia Komiksów

Biblioteka w  Wiązownie zorganizowała 
spotkanie w Światowy Dzień Publicznego 
Czytania Komiksów (28 sierpnia). Dzieci 
wypoczywające w ramach akcji „Wakacje 
blisko domu” wspólnie przeczytały i wy-
słuchały komiksów zebranych w publika-
cji pt. „Na wojennej ścieżce”, wydanej na 
zlecenie Powiatu Otwockiego. Jeden z ko-
miksów opowiadał historię zrzutu o kryp-
tonimie „Pierzyna”, który miał miejsce 
w Malcanowie. Dzieci zainspirowane „po-
wieściami w obrazkach” same stworzyły 
dwa komiksy. Jeden opowiadał o waka-
cjach w Wiązownie, drugi przedstawiał pra-
cę w bibliotece.  Marzena Bobrowska

Powieści graficzne cieszą się dużą popular-
nością wśród dzieci i młodzieży

Sindbad w bibliotece w Duchnowie

Przedstawienie lalkarskie „Przygody Sin-
dbada” w wykonaniu Aliny WIĘCKIEWICZ, 
które odbyło się w filii biblioteki w Duch-
nowie, rozegrało się w bajkowej, koloro-
wej scenografii. Pewnego dnia za namową 
Diabła Morskiego Sindbad wypłynął w da-
leki świat. Na swej drodze spotkał wiele 
postaci, jedni byli wspaniali, inni przeraża-
jący. Przeżył wiele niesamowitych, czasem 
niebezpiecznych przygód. Po spektaklu 
uczestnicy wykonali kolorowe wachlarze. 
Podczas warsztatów uczestnicy wykazali 
się bogatą wyobraźnią i zdolnościami pla-
stycznymi. Renata Szczeblewska

Po przedstawieniu odbyły się warsztaty 
z robienia wachlarzy
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Wrzesień
15.09. godz. 16.30 

„Retro podróże muzyczne”
Występ odbędzie się w ramach cyklu koncertów 
„Wiązowskie Podróże Muzyczne”. 
Gminny Park Centrum. Wstęp wolny

19.09. godz. 18.00 
Pokaz eksperymentów – elektrostatyka 
Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy. 
Wstęp: 10 zł.
Filia biblioteki w Gliniance, ul. Napoleońska 46c

22.09. godz. 14.00 
Święto Sójki Glinieckiej
Plakat wydarzenia na str. 2. Izba Regionalna 
w Gliniance, ul. Napoleońska 36

24.09. godz. 8.00–16.00 
Bezpłatny test na WZW C
Miejsce: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 
59, parter pok. nr 008.

24.09. godz. 16.15 
Sesja Rady Gminy Wiązowna
Transmisja on-line: wiazowna.esesja.pl
Miejsce: Urząd Gminy Wiązowna, sala 
konferencyjna

25.09. godz.18.00 
Warsztaty programowania z robotem Photonem
Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna, ul. Ko-
ścielna 41. Wstęp: 30 zł

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Li Qing „Shinrin-yoku. Sztuka 
i teoria kąpieli leśnych. Jak dzięki 
drzewom stać się szczęśliwszym 
i zdrowszym”

Jak dzięki drzewom stać się szczęśliw-
szym i zdrowszym? Shinrin-yoku – leśna 
kąpiel – to spędzanie czasu w lesie, żeby 
być zdrowszym, szczęśliwszym i spokoj-
niejszym. Shinrin-yoku od dziesiątków lat 
stanowi jeden z filarów japońskiej kul-
tury i sposób odbudowywania naszych 
więzi z naturą. Może przybierać różne 
formy: od uważnych spacerów po lesie, 
przez wyjście do pobliskiego parku, po 

chodzenie boso po trawie. 
Shinrin – las, yoku – kąpiel. 
Książka powstała w opar-
ciu o badania autora, eks-
perta w tej dziedzinie.

Książka dostępna w bi-
bliotece w Wiązownie

Anne Sverdrup-Thygeson „Terra 
insecta. Planeta owadów”

Fascynująca opowieść o  stworzeniach, 
które rządzą światem. Są małe, zgrabne 
i uparte, a na każdego człowieka przy-
pada ich ponad 200 milionów. Co im za-
wdzięczamy? Karaluchy mogą uratować 
nas z  zawalonego budynku. Chrząsz-
cze pomagają rozłożyć plastik, a dzięki 
mrówkom powstają antybiotyki nowej 
generacji. Muszkom owocówkom za-
wdzięczamy sześć nagród NOBLA w dzie-
dzinie medycyny. Strategie przetrwania 
owadów i sposób opieki nad dziećmi in-
spirują biologów 
i ekologów na ca-
łym świecie.

Książka do-
stępna w filii 
w Duchnowie

Dariusz Lipiński „Po Kręgosłupie 
Europy. Rowerem z Paryża do 
Santiago de Compostella”

Wyzwanie? Przejechanie rowerem 1700 
km w 17 dni można tak nazwać. Książ-
ka nie jest przewodnikiem turystycznym 
ani relacją z rowerowej wyprawy. Autor 
podejmuje próbę analizy niektórych pro-
blemów Europy: tożsamość narodowa, 
chrześcijaństwo, islam, średniowiecze, 
wplatając trochę rozważań religijnych i fi-
lozoficznych, garść napisanych w lekkim 
stylu osobistych wspo-
mnień, jak to z tą Europą 
dawno temu bywało. In-
spirujące i pouczające.

Książka dostępna w filii 
w Gliniance

Biblioteka poleca
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Gminne Dożynki w  Rzakcie, odbyły 
się 25 sierpnia i  obfitowały w  moc 
atrakcji. Było folkowo, regionalnie, 
a przede wszystkim radośnie.

Uroczyste obchody corocznego święta 
rolników rozpoczęła Msza Święta spra-
wowana przez ks. proboszcza Parafii pw. 
św. Wojciecha w Wiązownie Edwarda KO-
WARĘ w koncelebrze z ks. Piotrem BŁA-
ŻEJCZAKIEM, proboszczem Parafii pw. św. 
Wawrzyńca w Gliniance. Podczas mszy 
poświęcono wieńce (z Rzakty, Glinianki, 
Kącka, Zakrętu, Czarnówki, Poręb, Woli 
Karczewskiej i od „Wawrzynioków”), ko-
sze dożynkowe (z Emowa, Kopek, Woli 
Duckiej, Wiązowny Gminnej) oraz chle-
by (z Emowa, Wiązowny Gminnej, Rzak-
ty, Glinianki, Kopek, Stefanówki, Kącka, 
Duchnowa, Dziechcińca, Pęclina, Zakrętu, 
Malcanowa, Poręb oraz od „Wawrzynio-
ków”). Tegoroczni starości – Bogusława 
ŁYCZAKOWSKA i Mirosław GAŃKO – ofia-
rowali chleb gospodarzowi dożynek wój-
towi Januszowi BUDNEMU. 

Po mszy podziwialiśmy korowód maszyn 
rolniczych, który wywołał gromkie brawa 
wśród licznie zgromadzonej publiczności. 
Koordynatorami pokazu byli Stanisław 
SMOLAK i Waldemar WOŹNICA. Po korowo-
dzie na muzycznej scenie wystąpiły „Waw-
rzynioki”. Następnie pojawiała się pierwsza 
gwiazda – zespół „Imperium”. Po koncercie 
rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy. Wygrał ten przygoto-
wany przez Rzaktę. Ex aequo II miejsce za-
jęły te z Glinianki, Kącka i Zakrętu. Na III 

miejscu razem znalazły się te z Czarnów-
ki, Poręb i od Stowarzyszenia „Wawrzynio-
ki”, a na IV – z Woli Karczewskiej. Kolejnym 
punktem programu był zespół wyczekiwa-
ny przez wielu. „Rokiczanka” otrzymała 
gromkie brawa od publiczności. Nie obyło 
się bez bisów. Po niej scenę przejął „Enjoy”. 
O godz. 20.00 pojawili się Liber i InoRos – 
team, który urządził prawdziwe show w fol-
kowym stylu. Uwieńczeniem dnia była 
zabawa przy hitach w wykonaniu „Kape-
li Szwagry” z Siemiatycz.

Dożynki Gminy Wiązowna to nie tyl-
ko muzyka. Plac w  Rzakcie obfitował 
w liczne stoiska i atrakcje. Do dyspozy-
cji zgromadzonych była kuchnia polowa 
pod hasłem „Gotuj z Kulturą” zorgani-
zowana przez GOK w  Wiązownie. Ku-
charze przygotowali leczo z produktów 
ofiarowanych przez rzakciańskich rolni-
ków. W czasie wydawania potraw zbiera-
no fundusze na leczenie bohaterki akcji 
„Świąteczna radość pomagania” – Hani 
GIEPARDY z  Czarnówki. GOK zapewnił 
także atrakcje dla najmłodszych. Dzie-
ci miały okazje zwiedzić „Dawną Wioskę 
Ludową”, gdzie zapoznały się z zawoda-
mi: wikliniarstwem, hafciarstwem, ce-
ramiką czy zielarstwem. Warsztaty były 
współfinansowane ze środków Samorzą-
du Województwa Mazowieckiego.

Wśród stoisk był również namioty Biblio-
teki Publicznej Gminy Wiązowna i  Kół 
Gospodyń Wiejskich z  Rzakty i  Zakrę-
tu. Urząd Gminy Wiązowna przygotował 
stoisko promocyjno-artystyczne oraz we 

współpracy z Ośrodkiem Zdrowia z Gli-
nianki zaproponowały uczestnikom spo-
tkania bezpłatne badania profilaktyczne. 
Były to: badanie w kierunku reumatoidal-
nego zapalenia stawów, pomiar ciśnie-
nia tętniczego oraz testy na Wirusowe 
Zapalenie Wątroby typu C. Stowarzy-
szenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepeł-
nosprawnych Intelektualnie „Jesteśmy” 
przygotowało rękodzieło. „Chłopskie fry-
kasy” to miejsce stworzone przez senio-
rów z Dziennego Domu „Senior+” w Woli 
Karczewskiej. Klub „Senior+” również za-
chwycił folkowymi pomysłami. Przed-
stawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół 
Tradycji i Kultury Ludowej „Wawrzynio-
ki” oferowali smakowite sójki glinieckie. 
Na placu nie zabrakło strefy zabaw dla 
dzieci. Teren obfitował także w wiele sto-
isk artystów i rękodzielników.

Organizatorami imprezy były Gminny 
Ośrodek Kultury w Wiązownie oraz Gmina 
Wiązowna. Wydarzenie było współfinanso-
wane ze środków Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Zostało wsparte przez 
lokalne firmy na czele z „Marcato” z Rzak-
ty i  LEKARO z Woli Duckiej. Wydarzenie 
wspierali mieszkańcy Rzakty. Działaniami 
kierował sołtys Stanisław SMOLAK.  

Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

Delegacje sołectw 
i osiedli złożyły 

dożynkowe dary podczas 
uroczystej Mszy Świętej

Dożynki 2019.  
Rzakta na folkowo
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