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Komunikacja autobusowa 
w Gminie Wiązowna 
poprawia się z roku na 
rok. I choć wiele mamy 
tu jeszcze do zrobienia, 
plany na 2020 rok są 
naprawdę obiecujące. 
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8 Gminne targowisko w Wiązownie rozwija się z ty-
godnia na tydzień. Na str. 8 opisujemy najnowsze 
inicjatywy. Sprawdź, co będzie się tam działo w naj-
bliższym czasie.

Zima może zaskoczyć kierowców, ale nas zaskoczyć 
nie powinna. Na str. 17–20 prezentujemy system 
odśnieżania dróg na naszym terenie. Dodatkiem 
do tego wydania „Powiązań” jest mapa utrzyma-
nia dróg w gminie Wiązowna. 

17

Szkoła w Wiązownie obchodzi podwójny jubileusz: 
20-lecie nadania imienia i 60-lecie działania w obec-
nym miejscu. Jest co świętować. A fotorelację z tego 
wydarzenia można obejrzeć na str. 27. Polecamy!

26
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Komunikacja publiczna. 
Realizujemy potrzeby 
mieszkańców
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Komunikacja publiczna. 
Realizujemy potrzeby 
mieszkańców

Komunikacja autobusowa w Gminie Wiązowna rozwija 
się z roku na rok. To już 15 lat współpracy z Zarządem 
Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie działają trzy 
linie miejskie i trzy lokalne. W planach mamy kolejne. 
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Komunikacja autobusowa z Warszawą to 
jedna z najważniejszych i najpilniejszych 
potrzeb mieszkańców gminy Wiązowna. 
Jednak doprowadzenie linii autobuso-
wych do każdej miejscowości, większego 
skupiska zabudowań czy choćby obiek-
tów użyteczności publicznej, to trudne 
wyzwanie ze względu na specyficzne po-
łożenie i obszar, jaki zajmujemy. Dlatego 
w ostatnich latach przedłużaliśmy trasy 
istniejących linii autobusowych i zwięk-
szyliśmy częstotliwości kursowania auto-
busów. To Zarząd Transportu Miejskiego 
– partner w  realizacji zadania – szacu-
je koszt takich kursów, a potem większą 
część tych kosztów przenosi na gminę. 
Jednocześnie analizowany jest ruch na 
trasach, a ZTM szacuje rentowność linii. 

Sześć linii autobusowych
Począwszy od 2004 r., funkcjonuje u nas 
autobusowy transport publiczny, realizo-
wany we współpracy z Zarządem Trans-
portu Miejskiego w Warszawie. Działają 
trzy linie łączące naszą gminę z Warsza-
wą: 720, 722 i 730. Oprócz nich, w roku 
2015 powstały dwie lokalne linie autobu-
sowe łączące Wiązownę i Rzaktę z Otwoc-
kiem – L20 i L22. W październiku 2018 r. 
we współpracy z ZTM i Miastem Sulejówek 
uruchomiono kolejne połączenie autobu-
sowe – linię L48, która kursuje na trasie Mi-
chałówek-Sulejówek przez Izabelę i Zakręt. 
Tym razem zaspokojono potrzeby miesz-
kańców, którzy dojeżdżają do Warszawy 
pociągiem z Sulejówka. Trasę wytyczono 

od Michałówka przez Izabelę i Zakręt do 
stacji PKP w Sulejówku. Nasi mieszkańcy 
mogą zostawić samochód i dojechać au-
tobusem do stacji SKM, a  stamtąd, bez 
korków, do stolicy. Wszystko to w ramach 
programów „Wspólny bilet” oraz „Warsza-
wa +”, które wspieramy z budżetu gminy. 
Na prośbę mieszkańców przeorganizowali-
śmy trasę L20 i od 1 września autobus za-
jeżdża do Woli Duckiej. Dzięki temu udało 
się skomunikować praktycznie całe połu-
dnie gminy, a mieszkańcy mogą dojechać 
do Otwocka – siedziby władz powiatu – 
a stamtąd dalej do Warszawy. 

Plany transportowe
Na tym nasz samorząd nie poprzestaje 
i – wsłuchując się w potrzeby mieszkań-
ców – planuje wprowadzenie kolejnych 
połączeń autobusowych. W fazie projek-
tu dzięki dobrym relacjom z gminą Józe-
fów planowana jest zupełnie nowa linia, 
przebiegająca trasą od Kącka przez Pęclin, 
Wiązownę i DW721 do stacji SKM i PKP 
w Józefowie. Innym rozważanym warian-
tem tej linii jest trasa przez: Kąck, Pęclin, 
Dziechciniec, Żanęcin, Wiązownę i drogą 
DW721 do stacji w Józefowie. W kolej-
nych latach planowane jest także wy-
dłużenie linii L48, tak aby swój początek 
miała w Boryszewie. Kolejnym planowa-
nym projektem naszego samorządu jest 
utworzenie linii, która łączyłaby powiat 
otwocki i miński. Przykładowy przebieg 
trasy to: Otwock, Wiązowna, Glinianka, 
Rzakta i Mińsk Mazowiecki. 

 BOLESŁAWÓW

100 Dokumentacja projektowa na 
modernizację ul. Bażantów

100 Konserwacja rowu melioracyj-
nego A 

 BORYSZEW

75 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

100 Konserwacja rowu melioracyj-
nego A 

50 Projektowanie oświetlenia 
ul. Lawendowej 

 DUCHNÓW

50 Projektowanie oświetlenia 
ul. Wspólnej 

50 Projektowanie oświetlenia 
ul. Dłuskiej 

100 Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej – pompownia ul. Nizinna

50 Budowa Duchnowskiego Domu 
Kultury – dokumentacja

100
Zagospodarowanie tere-
nu przy świetlicy wraz z jej 
wyposażeniem

 DZIECHCINIEC

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

25
Przebudowa linii energetycz-
nej na potrzeby modernizacji 
ul. Podleśnej

75
Zagospodarowanie tere-
nu przy świetlicy wraz z jej 
wyposażeniem

75 Konserwacja rowu melioracyj-
nego wzdłuż ul. Majowej

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

 EMÓW

100 Modernizacja ul. Sosnowej 

75 Zagospodarowanie terenu 
gminnego przy ul. Sosnowej 

50 Projektowanie oświetlenia 
ul. Sosnowej 

100 Budowa sieci kanalizacji 
w ul. Sosnowej i Gołębiej 

 GLINIANKA

100
Budowa dróg osiedlo-
wych – kontynuacja zadania 
– odwodnienie

100
Zagospodarowanie przestrze-
ni w centrum – kontynuacja 
zadania

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

100 Renowacja boiska szkolnego 

75 Rozbudowa boiska KS 
Glinianka 

75 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Napoleońskiej 

 GÓRASZKA

100
Budowa sieci kanalizacji 
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

25 Budowa miejsc przyjaznych ro-
dzinie przy świetlicach

L20 od 1 września 
kursuje przez  

Wolę Ducką

Ciąg dalszy paska na str. 13

Wydatki na komunikację
Utrzymanie połączeń autobusowych 
w naszej gminie to już teraz duży wy-
datek. W 2018 r. było to około 2 mln zł. 
W tym roku koszt wyniesie około 2,8 mln 
zł. W przyszłym roku w projekcie budże-
tu gminy na cele związane z komunika-
cją zarezerwowane zostało ponad 3 mln 
zł. Wraz ze zmianami częstotliwości kur-
sów, kolejnymi kilometrami, które po 
gminie przemierzają autobusy, wydatki 
będą rosły. Samo utrzymanie połączeń to 
nie wszystko. Zarządzamy infrastrukturą 
niezbędną do wykonywania przewozów 
autobusowych. W 2018 r. na terenie gmi-
ny znajdowały się 82 przystanki (łącznie 
z pętlami autobusowymi). W ubiegłym 
roku za kwotę 311 tys. zł wybudowano 
osiem peronów autobusowych oraz pę-
tlę autobusową w Michałówku. Zamon-
towano siedem wiat przystankowych. 
W 2019 r. wybudowano lub wyremonto-
wano osiem przystanków i postawiono 
siedem nowych wiat. W sumie przezna-
czyliśmy na to 128 860 zł. 

Karta „Mieszkańca Gminy 
Wiązowna”
Mieszkańcy naszej gminy, którzy jeżdżą 
komunikacją publiczną, mogą korzystać 
z karty „Mieszkańca Gminy Wiązowna” 
w  ramach programu „Warszawa+”, na 
który z budżetu gminy wyłożymy w tym 
roku 230 tys. zł. Dzięki dopłatom do bi-
letów okresowych z budżetu gminy moż-
na znacząco obniżyć koszt przejazdów 

autobusami 720, 722, 730, a  także 
L20, L22 i L48. W przypadku normalne-
go, dwustrefowego biletu 90-dniowego 
imiennego to nawet 70 zł taniej. Oprócz 
zniżek na przejazdy autobusowe karta 
uprawnia do korzystania także z  sieci 
tramwajowej, metra i pociągów Szybkiej 
Kolei Miejskiej (SKM). Wyrobienie takiej 
karty nie jest trudne. Wystarczy przyjść 
do Urzędu Gminy Wiązowna i wypełnić 
wniosek. Należy zabrać ze sobą PIT za 
poprzedni rok ze wskazaniem miejsca 
rozliczania podatku w gminie Wiązow-
na. Sprawę można załatwić też elektro-
nicznie, korzystając z platformy ePUAP. 
Kartę można naładować w Punktach Ob-
sługi Pasażerów ZTM.

„Wspólny bilet”
Program „Wspólny bilet” to specjalna ofer-
ta, w ramach której posiadacze wybranych 
biletów ZTM  – 90-dniowych, 30-dnio-
wych, 3-dniowych, weekendowych, week-
endowych grupowych, dobowych, biletów 
seniora oraz dla dziecka z rodziny posia-
dającej troje dzieci – mogą podróżować 
na jednym bilecie pociągami podmiejski-
mi oraz inną komunikacją miejską na tere-
nie Warszawy i ościennych gmin. Program 
dotyczy tylko pociągów „Kolei Mazowiec-
kich – KM” i „Warszawskiej Kolei Dojazdo-
wej – WKD”. Z budżetu gminy na „Wspólny 
bilet” wydamy w tym roku 100 tys. zł. 

Karol Bronikowski
k.bronikowski@wiazowna.pl
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„Mój Rynek” 
w Wiązownie. 
Zakupy i nie tylko

Sesja ślubna na 
„Moim Rynku” 

Targowisko Gminne „Mój Rynek” 
w Wiązownie się rozkręca. Przybywa 
handlujących, ale i kupujących. Pojawi-
ły się nowe punkty – z nabiałem i świe-
żymi rybami. Ale to nie tylko miejsce 
handlu. Lokalni działacze organizują 
tu imprezy, a fotografowie robią… se-
sje ślubne.

„Mój Rynek” działa w centrum Wiązow-
ny przy ul.  Lubelskiej 33a. Targowisko 
jest czynne sześć dni w tygodniu: w dni 
targowe – w środy w godz. 6.00–18.00, 
a w soboty – w godz. 6.00–15.00. W po-
niedziałki zakupy zrobimy od godz. 7.00 
do godz. 16.00, a w pozostałe dni tygo-
dnia w godz. 7.00–18.00. Takie są zapisy 
w Regulaminie. W praktyce kupcy nie ko-
rzystają z tych możliwości i sami ustalają 
godziny otwarcia swoich punktów, na co 
administracja nie ma wpływu.

Na bazarze już można kupić świeże wa-
rzywa, owoce i  przetwory od lokalnych 
producentów, niemiecką chemię, ubra-
nia, sadzonki i  rośliny w doniczkach czy 
słodycze. To przede wszystkim miejsce, 
w którym handlować mogą rolnicy, drob-
ni przetwórcy, rękodzielnicy, ale nie tylko.

W hali działają sklepy, które funkcjonu-
ją cały rok. Codziennie otwarta jest pie-
karnia „Wanda”, w której każdy miłośnik 

chleba i wyrobów cukierniczych znajdzie 
coś dla siebie. Są dwa sklepy z mięsem 
i wędlinami oraz dwa punkty z ubraniami, 
torebkami i innymi ważnymi dla pań akce-
soriami. Jest sklep z warzywami, którego 
właściciele zajmują się również caterin-
giem. Można u nich zamówić zdrowe je-
dzenie – dietę pudełkową – bezpośrednio 
do domu. Działa też punkt ze sprzętem 
gospodarstwa domowego, gdzie można 
również oddać buty do szewca. W sobotę 
26 października otwarto kolejny punkt – 
tym razem z nabiałem, zaś po 1 listopada 
zaczął działać sklep ze świeżymi rybami. 

W hali, pod dachem w każdą sobotę moż-
na spotkać właściciela „Sadszwedo”. Ma 
przepyszne i ekologiczne soki z jabłek – 
słodkie, półsłodkie, wytrawne i  półwy-
trawne – w kartonach lub w butelkach 
oraz soczyste jabłka prosto z  wiązow-
skiego sadu. Kto raz spróbuje, przyjedzie 
za tydzień po następną partię. W hali jest 
jeszcze kilka wolnych stołów, które moż-
na zarezerwować i handlować przez cały 
czas bez względu na pogodę.

Gorąco zachęcamy sprzedawców do wy-
stawiania towarów na targowisku. To 
dzięki Wam i Waszym produktom „Mój 
Rynek” tętni życiem. Osoby, które chcą 
handlować na targowisku, mogą skorzy-
stać z opcji jednodniowej lub rezerwacji 

miejsca na 30 dni. Wystarczy po uprzed-
nim zgłoszeniu do administratora tar-
gowiska (tel. 603 233 706) przyjechać 
i zapłacić opłatę targową (od 5 zł za dzień 
lub od 50 zł za miesiąc).

Targowisko to nie tylko handel. Rodzina 
CHWALCZUKÓW z  Wiązowny już dwu-
krotnie zorganizowała na rynku warzywne 
święto, podczas którego mieszkańcy z całej 
gminy dzielili się przepisami i potrawami 
z cukinii oraz dyni. Jeden z naszych lokal-
nych fotografów – Marcin KLOCH – wyko-
nał na rynku… fotograficzną sesję ślubną. 

Na kolejne ciekawe pomysły, jak wyko-
rzystać tę przestrzeń, czekamy pod nr tel. 
603 233 706. Zachęcamy też kupców do 
większej promocji poprzez media społecz-
nościowe, dzielenie się nowymi ofertami 
i atrakcyjnymi promocjami. 

Serdecznie zapraszamy, nie tylko w soboty, 
ale i na co dzień! 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Foto: M
. Kloch
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Druga ścieżka rowerowa. Mamy pra-
wie 11 mln zł

Podpisaliśmy umowę z Zarządem Woje-
wództwa Mazowieckiego na prawie 11 
mln zł dofinansowania na budowę dru-
giej ścieżki rowerowej w naszej gminie. 
Będzie ona biegła od Duchnowa przez 
Wiązownę do Glinianki. W ramach pro-
jektu wybudujemy prawie 10 km drogi 
dla rowerów wraz z parkingiem dla jed-
nośladów. Całkowita wartość tego pro-
jektu to prawie 12,4 mln zł. Różnicę 
między wartością projektu a dofinanso-
waniem (ok. 1 mln zł) pokryjemy z bu-
dżetu gminy.
Dofinansowanie z  Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014–2020 (RPO WM 
2014–2020) Oś Priorytetowa RPO WM: 
IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; 
działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczysz-
czeń powietrza; poddziałanie: 4.3.2 Mobil-
ność miejska w ramach ZIT. Olga Nowak

Boisko w Radiówku wiosną 2020 r.

Zakończyliśmy renowację boiska przy 
świetlicy w Radiówku. Zakres robót obej-
mował ponad 800 m2 powierzchni. Teren 
boiska został wyrównany, następnie na-
wieziono ziemi. Trawa sportowa, którą po-
siano na uprzednio przygotowany grunt, 
jest dużo bardziej odporna na deptanie 
oraz mechaniczne uszkodzenia. Najważ-
niejszym elementem renowacji boiska 
było wykonanie w pełni bezobsługowego 
systemu nawadniającego. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu teren będzie stale w dobrej 
kondycji bez potrzeby angażowania osób 
trzecich. Koszt inwestycji wyniósł blisko 

35 tys. zł, z czego 9 tys. zł to pieniądze 
z funduszu sołeckiego Radiówka. Boisko 
zostanie oddane do użytkowania wiosną 
2020 r., kiedy to dobrze ukorzeni się po-
siana trawa. Jakub Sędek

Budowa chodnika w Gliniance

Budowa chodnika przy kościele w Glinian-
ce to kolejny etap prac w ramach projektu 
„Zagospodarowanie przestrzeni publicz-
nej centrum Glinianki”, który rozpoczęli-
śmy w 2018 r. Chodnik o szerokości 1,5 m 
będzie biegł od głównej bramy kościoła do 
istniejącej pętli autobusowej. Prace będą 
polegały na przygotowaniu podłoża, ułoże-
niu 15 cm warstwy podbudowy z kruszywa, 
następnie ułożeniu podsypki cementowo-
-piaskowej, a na koniec wykonaniu chod-
nika z kostki betonowej o grubości 8 cm. 
Zakończenie prac wykonawca firma Tomi-
raf zaplanował na 31 listopada. Koszt za-
dania to prawie 17 tys. zł.  Redakcja

Dobra jak nowa

Prace na ul. Dobrej ruszyły w październiku 
i trwają w najlepsze. W ramach tegorocz-
nego budżetu przystąpiliśmy do realizacji 
zadnia inwestycyjnego „Przebudowa dro-
gi ulicy Dobrej w Zakręcie – projekt i wy-
konawstwo”. Termin wykonania robót to 
koniec listopada. Zakres robót przewidu-
je: instalację trzech studni rewizyjnych 
z osadnikiem, połączonych drenażem od-
sączającym o średnicy 300 mm, ustawie-
nie obrzeży betonowych, wybudowanie 
zupełnie nowej podbudowy oraz ułoże-
nie jezdni z kostki betonowej grubości 8 
cm na odcinku ok. 115 m wraz ze zjazda-
mi do posesji. Na ten cel z budżetu gminy 
wydamy ponad 180 tys. zł. Na czas bu-
dowy wprowadzono zmiany w organiza-
cji ruchu. Jakub Sędek

Oczyszczacze powietrza. Sprzęt dla 
naszych przedszkoli

Dzieci w naszych przedszkolach oddycha-
ją czystym i nawilżonym powietrzem. A to 
za sprawą oczyszczaczy powietrza, które 
zakupiliśmy z myślą o naszych najmłod-
szych mieszkańcach gminy. Otrzymało je 
21 oddziałów w czterech naszych placów-
kach: Wiązownie, Woli Duckiej, Zakręcie 
oraz Pęclinie. Urządzenia stoją w pomiesz-
czeniach, w których dzieci bawią się lub 
odbywają poobiednią drzemkę. Zakupili-
śmy 16 szt. modelu Ideal AP 60 Pro oraz 
pięć modelu Ideal AP 45. Oba to profe-
sjonalne typy oczyszczaczy, pozwalają na 
uzyskanie czystego powietrza w pomiesz-
czeniach do 80 m2. Wyposażone są w wy-
sokowydajne filtry, które mogą oczyścić 
aż do 99,97% wszelkich zanieczyszczeń 
w powietrzu. Na zakup tego profesjonal-
nego sprzętu z budżetu gminy wydaliśmy 
prawie 60 tys. zł. Redakcja

Ul. Trakt Napoleoński w Kopkach 
ma nową nawierzchnię

Zakończyły się prace na ul. Trakt Napo-
leoński. Do nowo wybudowanej świetli-
cy w Kopkach dojedziemy już asfaltową 
drogą. W ramach przetargu w lipcu wy-
brano wykonawcę robót. Została nią firma 
F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek. Na po-
czątku sierpnia podpisaliśmy umowę na 
przebudowę ulicy na odcinku ok. 450 mb. 
od skrzyżowania z ul. Jeździecką w kierun-
ku Lipowa. W październiku ruszyły prace 
i wprowadzona została czasowa organi-
zacja na modernizowanym odcinku drogi. 
Budowę odcinka zakończono pod koniec 
października. Nakładka asfaltowa ma 
szerokość 5,50 m, a pobocza z kruszywa 
– 0,75 m. Koszt inwestycji, na którą prze-
znaczono pieniądze z budżetu gminy, wy-
niósł 170 tys. zł. Tomasz Mielnicki

Informacje do opublikowania 
w „Powiązaniach”  

można przesyłać na adres: 
tukontakt@wiazowna.pl
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Na dwóch sesjach w październiku – 
zwyczajnej i  nadzwyczajnej – rad-
ni debatowali nad 17 projektami 
uchwał, dotyczącymi dróg, nierucho-
mości oraz opłaty targowej i nowych 
stawek podatku od nieruchomości.

Z informacji przesłanych przez Minister-
stwo Finansów wynika, że w 2020 r. do 
gminnej kasy trafi o 1 293 695 zł mniej 
z PIT niż w tym roku, zapłacimy też o 579 
980 zł więcej tzw. Janosikowego, które 
wynosić będzie 2 696 309 zł. To efekt 
zmiany stawki podatkowej z 18 na 17% 
i zwolnienie z podatku osób do 26 roku. 
Takie rozwiązania przyjął Sejm. Samorzą-
dy zostały też zobligowane do podniesie-
nia pensji dla nauczycieli, ale podwyżki 
nie zostały pokryte w dotacjach oświa-
towych. Dlatego większość gmin, nie 
chcąc ograniczać inwestycji, będzie zmu-
szona podnieść podatki lub kredytować 
zaplanowane działania. Przed taką per-
spektywą stanęliśmy i my. Na sesji radni 
ustalili nowe stawki podatków m.in. od 

nieruchmości, które od przyszłego roku 
wzrosną średnio o 11,93%. I  tak będą 
jednak niższe niż maksymalne stawki 
dopuszczane przez państwo. I  tak np. 
maksymalna stawka podatku za budyn-
ki pozostałe według taryfikatora Mini-
sterstwa Finansów wynosi 8,05 zł/m2, 
a u nas będzie to 4,1 zł/m2. 

Radni jednogłośnie zdecydowali o przy-
znaniu tytułu Honorowego Obywate-
la Gminy Wiązowna misjonarzowi bratu 
Danielowi Tomaszowi KLOCHOWI, który 
założył stowarzyszenie „Bronimy życia”. 
Jest również orędownikiem i propagato-
rem budowy studni artezyjskich na Ma-
dagaskarze. Natomiast z ramienia naszej 
gminy w Sądzie Rejonowym w Otwoc-
ku ławnikiem została wybrana Elżbieta 
FLORCZAK. 

Radni dyskutowali również o  zakupie 
nieruchomości w Radiówku, która słu-
ży jako siedziba Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Radiówku, Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej prowadzonych 
przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy!”, 
Środowiskowego Domu Samopomo-
cy, Gminnego Centrum Wolontariatu 
i  Stowarzyszenia Seniorów „Bądźmy 
Razem”. Nie podjęli uchwały w tej spra-
wie. Obecnie przygotowywany jest dal-
szy plan działania w tym zakresie, aby 
zapewnić optymalne warunki użytkow-
nikom obiektu.

Podjęte uchwały znajdą Państwo na BIP i por-
talu mieszkańca wiazowna.esesja.pl. 

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

Sesje Rady 
Gminy. 
Pracowity 
październik

Wykaz uchwał w sprawach:
129.XIV.2019 zmieniający uchwałę nr 
32.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 
26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu Targowiska Gminnego „Mój 
Rynek” w Wiązownie;

130.XIV.2019 w sprawie opłaty targowej;

131.XIV.2019 zmiany uchwały nr 
29.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 
18 grudnia 2018 roku w sprawie przyję-
cia „Programu Ograniczenia Niskiej Emi-
sji dla Gminy Wiązowna”;

132.XV.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.;

133.XV.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.;

134.XV.2019 zmiany jednostkowych sta-
wek dotacji przedmiotowej dla Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Wiązownie na 
2019 rok;

135.XV.2019 zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego przez Gminę Wiązowna 
w 2019 roku;

136.XV.2019 nadania tytułu Honorowy 
Obywatel Gminy Wiązowna;

137.XV.2019 wyboru ławników do Sądu 
Rejonowego dla Warszawy Pragi – Połu-
dnie w  Warszawie i  Sądu Rejonowego 
w Otwocku;

138.XV.2019 zmiany uchwały Nr 
6.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 
30 stycznia 2018  r. w  sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji na prowa-
dzenie niepublicznych: szkół, oddziałów 
wychowania przedszkolnego przy szko-
łach podstawowych i  przedszkoli oraz 
trybu i zakresu przeprowadzenia kontro-
li prawidłowości pobrania i wykorzysty-
wania udzielonej dotacji;

139.XV.2019 wyrażenia zgody na odstą-
pienie od obowiązkowego przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy nieru-
chomości gminnych położonych w obrę-
bie geodezyjnym Wiązowna Gminna;

140.XV.2019 wyrażenia zgody na 
dzierżawę gruntu oraz odstąpienie od 
obowiązkowego przetargowego trybu za-
warcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gminnej, położonej w obrębie geodezyj-
nym Wiązowna Gminna;

141.XV.2019 zmiany uchwały Nr 
45.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 
26 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie lokalu użytkowego;

142.XV.2019 nadania nazwy ulicy będą-
cej drogą wewnętrza, położoną w obrę-
bie geodezyjnym Malcanów;

143.XV.2019 określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości na 2020 
rok;

144.XV.2019 przejęcia dróg powiato-
wych i zaliczenia ich do kategorii dróg 
gminnych.

 Radni podejmują 
decyzje na sesjach
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Dziechciniec ma nowego sołtysa

Mieszkańcy sołectwa Dziechciniec 16 
października wybrali swojego nowego 
przedstawiciela (dotychczasowa pani soł-
tys złożyła rezygnację). Na zebranie sta-
wiło się 43 mieszkańców spośród 359 
uprawnionych do głosowania oraz wójt 
gminy Janusz BUDNY. W szranki stanęło 
trzech kandydatów. Większością głosów 
(35) wybrano na funkcję sołtysa Beatę 
RULKĘ. Nową panią sołtys wspierać bę-
dzie dotychczasowa rada sołecka w skła-
dzie: Renata GORZKOWSKA, Aleksandra 
GRZELAK, Adrian GUMOWSKI, Mirosław 
GUMOWSKI, Marcin KOPECKI, Radosław 
LEWANDOWSKI i Małgorzata RYBKA.  

Redakcja

Otwarta sobota w urzędzie

Kolejna otwarta sobota w naszym urzę-
dzie za nami. Odwiedziło nas kilkadzie-
siąt osób, które wykorzystały ten dzień nie 
tylko na załatwienie urzędowych spraw. 
W  sobotę 12 października do Państwa 
dyspozycji byli pracownicy wszystkich 
wydziałów, a także Zakładu Gospodarki 
Komunalnej przy ul. Boryszewskiej. Tra-
dycyjnie dla odwiedzających nas w  so-
botę mieszkańców przygotowaliśmy 
niespodziankę. Tym razem były to od-
blaski w kształcie liścia wiązu oraz płó-
cienne, ekologiczne torby na zakupy. 
Zachęcaliśmy mieszkańców do wspierania 
Hospicjum „Promyczek” – wspólnie ude-
korowaliśmy kilkaset pierniczków. Więcej 
na str. 29. Redakcja

Darmowe badania na osteoporozę

Osteoporoza to cicha i podstępna choro-
ba. W sobotę 12 października zaprosiliśmy 
mieszkańców naszej gminy na Gminne 
Targowisko „Mój Rynek” w  Wiązownie, 
gdzie można było bezpłatnie wykonać ba-
dania w kierunku osteoporozy. Od rana na 
targowisku czekało Mobilne Centrum Dia-
gnostyki Osteoporozy. Każdy, kto się zgło-
sił, mógł wykonać bezpłatne badania. Z tej 
możliwości skorzystało blisko 80 miesz-
kańców. Każdy otrzymał wynik badania, 
aby mógł dodatkowo zgłosić się na kon-
sultacje z własnym lekarzem pierwszego 
kontaktu.  Redakcja

Gmina Wiązowna z tytułem 
„Solidny Partner”

Nasza gmina została wyróżniona tytu-
łem „Solidny partner w środowisku lokal-
nym”. Uroczystość wręczenia laureatom 
dyplomów odbyła się 10 października 
podczas targów „POL-ECO-SYSTEM” orga-
nizowanych przez Międzynarodowe Targi 
Poznańskie. Z rekomendacji Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazowiec-
kiego nasza gmina została uhonorowana 
tym tytułem za podejmowanie działań 
na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz 
wspieranie przedsiębiorczości i  inicjatyw 
w środowisku lokalnym. Redakcja

Kręcimy dla Teosia. Potrzeba jeszcze 
150 tys. zł

Bohater naszej akcji „Świąteczna Radość 
Pomagania” Teoś Górski nadal potrzebuje 
pomocy. Wymaga operacji bioder. Rodzi-
com brakuje jeszcze 150 tys. zł z prawie 

1 mln zł. Taką kwotę muszą zebrać na ten 
zabieg. Tak niewiele brakuje do tego, aby 
Teoś mógł chodzić i w przyszłości żyć sa-
modzielnie. Każda złotówka jest teraz na 
wagę złota. Możemy pomóc Teosiowi, 
wpłacając darowizny na konto: Fundacja 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” Nr konta: 42 
2490 0005 0000 4600 7549 3994 Tytu-
łem: 28184 Górski Teodor darowizna na 
pomoc i ochronę zdrowia lub przekazując 
1% na konto Fundacji KRS 0000037904 
z dopiskiem 28184 Górski Teodor. Pienią-
dze można wpłacać też na serwisie: www.
siepomaga.pl. Jeśli masz jakiś pomysł, jak 
pomóc małemu Teosiowi, prosimy skon-
taktować się z rodziną poprzez FB – akcja 
„Kręcimy dla Teosia”. Redakcja

„Okulary dla Afryki”.  
Dziękujemy za ofiarność

Zakończyła się akcja „Okulary dla Afryki”. 
Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczo-
ści Gminy Wiązowna przekazało zebrane 
szkła. Zebrano łącznie 242 sztuki okula-
rów, w tym 76 przeciwsłonecznych i 166 
korekcyjnych. Trafiły już do Kliniki Okuli-
stycznej w Jaworznie, współorganizatora 
zbiórki na terenie naszego kraju. Z kliniki 
zostaną przesłane do Afryki i przekazane 
najbardziej potrzebującym. Stowarzysze-
nie Forum Przedsiębiorczości Gminy Wią-
zowna serdecznie dziękuje wszystkim 
mieszkańcom gminy oraz instytucjom za 
udział w akcji i za okazane serce. Akcję 
zbiórki na terenie naszej gminy zorgani-
zowała i  przeprowadziła Alicja FECZKO 
z Forum Przedsiębiorczości. Włodzimierz 

Piechowicz

Foto: Adobe Stock
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„Biała wstążka” to największa na 
świecie kampania mająca na celu 
zatrzymanie przemocy. Jest ona 
prowadzona w ponad 60 krajach, 
także w Polsce. Dotychczas uczest-
niczyły w niej przede wszystkim 
duże miasta, w tym roku do orga-
nizatorów „Białej Wstążki” dołą-
czył nasz samorząd. 

Znakiem akcji jest biała wstążka. Jej 
noszenie ma być symbolem sprzeci-
wu wobec przemocy, która przybie-
rać może różne formy. To nie tylko 
bicie, wyzywanie czy krzyczenie  – 
przemocą jest także zaniedbywanie 
dziecka, mobbing pracowników czy 
hejt w internecie. 

Od 25 listopada do 10 grudnia na te-
renie naszej gminy odbywać będą się 
różnego rodzaju otwarte spotkania, 
warsztaty, a  także bezpłatne pora-
dy specjalistów. W ramach kampanii 
pracownicy GOPS Wiązowna pełnić 
będą całodobowy dyżur telefonicz-
ny pod nr 607 390 961. Udzielimy 
pomocy ofierze przemocy, doradzimy 
świadkom, ale chcemy też wspierać 
sprawców przemocy w zaprzestaniu 
zachowań, które czasem są jedyną 
znaną mu formą zwrócenia uwagi na 
siebie, swoje uczucia.

Wszystkie informacje o kampanii do-
stępne są na www.tuwiazowna.pl i na 
stronach organizatorów. Obok przed-
stawiamy kilkanaście z nich. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Kampania 
na rzecz 
przeciw-
działania 
przemocy

DATA WYDARZENIE MIEJSCE OPIS
25.11 Bezpłatne porady prawne 

adw. Marcin BANDURA
Urząd Gminy Wiązowna, 
pok. 004, godz. 
16.00–18.00

26.11 Warsztaty „Ręce nie słu-
żą do bicia…”

Świetlica Środowiskowa 
w Zakręcie

Warsztaty prowadzo-
ne przez wychowawców. 
Alternatywne sposoby 
spędzania wolnego czasu

Bezpłatne porady psy-
chologa – specjalisty ds. 
uzależnień

Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny w Ośrodku 
Zdrowia w Wiązownie, 
w godz. 16.00–18.00

Wykład „Komunikacja 
bez przemocy”

Klub „Senior+” w Woli 
Karczewskiej (Ul. Doliny 
Świdra 6)

Wykład z elementami 
warsztatowymi poprowa-
dzi psycholog Katarzyna 
GROTT

„Jak sobie radzić z prze-
mocą i agresją”

Świetlica środowiskowa 
w Zakręcie

Zajęcia socjoterapeutycz-
ne z elementami artete-
rapii i dramy

27.11 Wykład „Przemoc niejed-
no ma imię”

Środowiskowy 
Dom Samopomocy 
w Radiówku, godz. 
10.30–12.00

Wykład z elementami 
warsztatowymi prowa-
dzony przez psychologa 
pracującego w niebieskiej 
linii i psychologa – cer-
tyfikowanego specjalistę 
z przeciwdziałania prze-
mocy domowej PARPA

Bezpłatne porady psy-
chologa szkolnego

Szkoła Podstawowa 
w Zakręcie w godz. 
16.00–18.00 

Bezpłatne porady, roz-
mowy i konsultacje 
z psychologiem

Szkoła Podstawowa 
w Gliniance w godz. 
16.00–18.00

28.11 Bezpłatne porady i kon-
sultacje psychologa 
Niebieskiej Linii i specja-
listy PARPA

Środowiskowy 
Dom Samopomocy 
w Radiówku w godz. 
16.00–18.00

Marsz uczniów 
w Gliniance pod hasłem: 
„STOP PRZEMOCY!”

Szkoła Podstawowa 
w Gliniance

Rozgrywki sportowe 
„Grajmy razem przeciw 
przemocy”

Szkoła Podstawowa 
w Zakręcie

29.11 Bezpłatne pora-
dy „Spotkanie 
z psychologiem”

Przedszkole w Pęclinie 
w godz. 15.00–17.00

Zajęcia „Jak sobie radzić 
z przemocą i agresją”

Świetlica Środowiskowa 
w Gliniance

Zajęcia socjoterapeutycz-
ne z elementami artete-
rapii i dramy poprowadzi 
Justyna NAGIEL

Warsztaty plastyczne 
„Trudne emocje – jak so-
bie z nimi radzić”

Świetlica Środowiskowa 
w Malcanowie

30.11 Akcja „Biała Wstążka” 
w Wiązownie

Wybrane miejsca 
w Wiązownie

Akcja informacyjna 
Centrum Wolontariatu 
w Radiówku 

1.12 „Biała Wstążka” 
w Zakręcie

Wybrane miejsca 
w Zakręcie

Akcja informacyjna 
Wolontariatu 
w Radiówku

2.12 Spotkanie z przedstawi-
cielami policji 

Szkoła Podstawowa 
w Malcanowie

Porady na temat 
„cyberprzemocy”
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50 Budowa sieci wodociągowej, 
dz. nr 118/8 i 119/1

100 Konserwacja rowu melioracyj-
nym M-8

 KĄCK

100 Budowa oświetlenia ul. Malow-
niczej – etap I

50 Projekt zagospodarowania te-
renu przy świetlicy

100 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Myśliwskiej (IL)

 KOPKI

100 Przebudowa drogi Lipowo – 
Kopki – Dziechciniec

100 Przebudowa ul. Jeździeckiej – 
poprawa bezpieczeństwa

100 Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy

100 Budowa świetlicy wiejskiej

 KRUSZÓWIEC

100 Dokumentacja projektowa na 
modernizację ul. Wspaniałej

 LIPOWO

100 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Armii Krajowej 

 MAJDAN

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

100 Projektowanie ul. Zacisznej 

100 Projektowanie ul. Turkusowej 
– etap I

100 Budowa oświetlenia 
w ul. Kalinowej

50
Projektowanie oświetle-
nia ul. Kwitnącej Wiśni 
i Krajobrazowej 

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

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

DATA WYDARZENIE MIEJSCE OPIS
Bezpłatne porady – pra-
cownik socjalny GOPS

GOPS Wiązowna 
(Radiówek 25) w godz. 
16.00–18.00

3.12 Konferencja dot. przemo-
cy i uzależnień

Dom Kultury „Nad 
Świdrem” w Woli 
Karczewskiej. Początek 
godz. 14.00

Bezpłatne porady psy-
chologa – specjalisty ds. 
uzależnień

Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny w Ośrodku 
Zdrowia w Wiązownie 
w godz. 16.00–18.00

3.12 Bezpłatne porady psy-
chologa szkolnego

Szkoła Podstawowa 
w Zakręcie w godz. 
16.00–18.00

Wykład „Komunikacja 
bez przemocy”

Klub „Senior+” w Woli 
Karczewskiej

Wykład z elementami 
warsztatowymi poprowa-
dzi psycholog Katarzyna 
GROTT

4.12 Bezpłatne porady asy-
stenta rodziny

GOPS Wiązowna 
(Radiówek 25) w godz. 
16.00–18.00

Warsztaty „Ręce nie słu-
żą do bicia tylko do…”

Szkoła Podstawowa 
w Zakręcie

Alternatywne sposoby 
spędzania wolnego cza-
su – warsztaty prowadzo-
ne przez wychowawców 
dla uczniów

5.12 Bezpłatne porady 
psychologa

GOPS Wiązowna 
(Radiówek 25) w godz. 
18.00–20.00

Warsztaty „Słowa ranią” Przedszkole w Wiązownie 
w godz. 17.00–20.00

Warsztaty z psycholo-
giem dla rodziców

Warsztaty „Nie krzywdź 
słowem lub czynem…”

Szkoła Podstawowa 
w Wiązownie

Warsztaty socjoterapeu-
tyczne i psychologiczne 
dla rodziców, tematycz-
ne zabawy interaktywne 
dla dzieci

6.12 Bezpłatne porady i roz-
mowy psychologa

Przedszkole w Pęclinie 
w godz. 15.00–17.00 

„Mikołajki z Januszem 
Korczakiem–mów dziec-
ku, że jest dobre, umie, 
potrafi”

Szkoła Podstawowa 
w Zakręcie

7.12 Turniej Piłkarski o Puchar 
WGW „Gramy przeciwko 
przemocy”

Hala sportowa w Szkole 
w Malcanowie

 Turniej tenisa stołowego 
„GKTS Wiązowna prze-
ciwko przemocy”

Hala w SP Wiązowna po-
czątek godz. 9.00

Grupa Podwórkowa 
i Klum Młodzieżowy przy 
GOPS

8.12 „Wspólne Ubieranie 
Choinki” 

Gminny Park Centrum 
w Wiązownie

„Świąteczna Radość 
Pomagania”–roz-
strzygnięcie konkur-
su #LepiejPrzytul (patrz: 
str. 25)

9.12 Bezpłatne porady pra-
cownika socjalnego 
i specjalisty ds. przeciw-
działania przemocy

GOPS Wiązowna 
(Radiówek 25) w godz. 
16.00–18.00

Wykład „Przemoc wobec 
osób starszych i sposoby 
jej przeciwdziałania”

Dzienny Dom „Senior+” 
w Woli Karczewskiej 
w godz. 10.00- 11.30

Wykład otwarty 
psychologa

10.12 Podsumowanie kampanii 
„Biała wstążka 2019 r.”

Sala konferencyjna 
Urzędu Gminy Wiązowna, 
godz. 10.00

Bezpłatne porady psy-
chologa i specjalisty ds. 
uzależnień

Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny w Ośrodku 
Zdrowia w Wiązownie 
w godz. 16.00–18.00

Zapraszamy dzieci i młodzież oraz całe 
rodziny do udziału w konkursie „#Lepiej-
Przytul”. Więcej informacji na str. 25.
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50
Budowa sieci kanalizacyjnej 
w rejonie ul. Zagórskiej – przej-
ście pod DK17

25 Budowa sieci kanalizacyjnej 
– projektowanie

100 Przebudowa i konserwacja 
rowu M-9

50 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

75 Akademia talentów w SP 
Malcanów 

100 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Magnolii (IL)

25 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Letniej (IL)

 MICHAŁÓWEK

100 Przebudowa ul. Tajemniczej – 
etap II

100 Budowa oświetlenia przy dro-
dze powiatowej 

50 Projektowanie oświetlenia przy 
drodze wewnętrznej

100 Konserwacja rowu melioracyj-
nego M-8

 OSIEDLE PARKOWE 

100
Montaż monitoringu na ścież-
ce z Osiedla Parkowego do 
ul. Kościelnej

 PĘCLIN 

100 Zagospodarowanie terenu przy 
ul. Krótkiej 

Pobiliśmy rekord frekwencji. Z danych 
Państwowej Komisji Wyborczej wyni-
ka, że w naszej gminie wyniosła ona 
72,63%. To pierwszy wynik z  gmin 
wiejskich w  powiecie otwockim. 
Na Mazowszu frekwencja wyniosła 
68,65%, zaś w całej Polsce – 61,74%.

W porównaniu z  2015  r. zaliczyliśmy 
skok o ponad 10%! W 2015 r. frekwen-
cja wyniosła 62,33% teraz zaś osiągnę-
ła 72,63%! W dwóch naszych Komisjach 
Wyborczych frekwencja przekroczyła 
80% – w  świetlicy w  Izabeli (82,89%) 
oraz w  GOK w  Wiązownie (80,37%). 
W naszej gminie 9 931 osób było upraw-
nionych do głosowania. W całej Polsce 
zagłosowało 18 mln 678 tys. 457 osób. 

Dla Elizy KOBZY, naszej mieszkanki 
z Woli Karczewskiej, to był dzień pełen 
emocji. Nie tylko z powodu urodzin. Wła-
śnie w dniu wyborów osiągnęła pełno-
letność i  tym samym zyskała prawo do 
czynnego w  nich udziału. Była to naj-
młodsza mieszkanka Gminy Wiązowna 
uprawniona do głosowania. Oczywiście, 
skorzystała ze swoich nowych praw i od-
dała głos. Życzymy jej wszystkiego naj-
lepszego oraz samych sukcesów, nie 
tylko wyborczych!

Wygrało Prawo i  Sprawiedliwość, któ-
re zdobyło 235 mandatów poselskich. 
Na drugim miejscu z wynikiem 27,40% 
uplasowała się Koalicja Obywatelska. 
Wprowadziła do Sejmu 134 posłów. SLD 
z wynikiem 12,56% głosów zdobyło 49 
mandatów. PSL (8,55%) wprowadziło 
30 posłów, Konfederacja (6,81%) – 11 
posłów. Jednego posła będzie mieć też 
mniejszość niemiecka. PiS wprowadził do 
izby wyższej 48 senatorów KO – 48, PSL 

– 3, SLD – 2, a senatorów niezależnych 
będzie czterech. 

W Senacie, po złożeniu ślubowania, za-
siądzie Michał KAMIŃSKI (PSL). Pokonał 
w głosowaniu przedstawiciela PiS Kon-
stantego RADZIWIŁŁA, na którego za-
głosowało o 51 611 osób mniej niż na 
KAMIŃSKIEGO.

W okręgu nr 20, obejmującym wianuszek 
podwarszawskich powiatów, wybieranych 
było 12 posłów. Wybory wygrało w tym 
okręgu PiS, zdobywając prawie 41 proc. 
głosów. Do Sejmu dostali się: Mariusz 
BŁASZCZAK (PiS), Dominika CHOROSIŃ-
SKA (PiS), Anita CZERWIŃSKA (PiS), Da-
riusz OLSZEWSKI (PiS), Zdzisław SIPIERA 
(PiS), Piotr UŚCIŃSKI (PiS), Andrzej RO-
ZENEK (SLD), Kinga GAJEWSKA (KO), Jan 
GRABIEC (KO), Maciej LASEK (KO), Paweł 
ZALEWSKI (KO) oraz Bożena ŻELAZOW-
SKA (PSL). 

W parlamencie zasiądzie dwóch posłów 
z naszego powiatu: Bożena ŻELAZOWSKA 
z Józefowa i Dariusz OLSZEWSKI z Karcze-
wa oraz jeden senator – Michał KAMIŃ-
SKI z Józefowa. Gratulujemy i liczymy na 
godne reprezentowanie i dbanie o intere-
sy mieszkańców naszego powiatu.

Mazowsze wkrótce będzie mieć nowego 
wojewodę. Zdzisław SIPIERA po przyjęciu 
mandatu posła zrezygnował z pełnionej 
przez siebie funkcji Wojewody Mazo-
wieckiego. W okręgu warszawskim zde-
cydowaną wygraną była Małgorzata 
KIDAWA-BŁOŃSKA (408 766 głosów), któ-
ra pokonała samego prezesa PiS Jarosława 
KACZYŃSKIEGO (244 639 głosów).  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Wybory do 
Sejmu i Senatu. 
Rekordowa 
frekwencja

Najmłodsza 
uczestniczka wyborów 
w naszej gminie
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Split payment jest już obowiązkowy. 
Od 1 listopada w życie weszły nowe 
przepisy. Dotyczą one już nie tylko 
dużych firm, ale i  sporej grupy mi-
kroprzedsiębiorców oraz samozatrud-
nionych. Wystarczy, że kupują paliwo 
lub sprzęt komputerowy.

Split payment to mechanizm podzielonej 
płatności, który ma zapobiec oszustwom 
podatkowym. Od lipca ubiegłego roku 
przedsiębiorcy korzystali z niego dobro-
wolnie, listopadowe zmiany w  przepi-
sach wprowadzają obligatoryjność. Od 1 
listopada, jeśli dokonamy zapłaty za to-
wary i usługi określone w ustawie o VAT 
(załącznik nr 15) i  udokumentowane 
fakturą, których kwota stanowi przynaj-
mniej 15 tys. zł brutto, będziemy musie-
li zastosować mechanizm split payment. 
Co to oznacza? Przelew, który zrobimy, 
zostanie podzielony – kwota netto trafi 
na rachunek sprzedającego, a kwota po-
datku na specjalny rachunek VAT.

Pełna lista to po-
nad 150 określonych 
w  ustawie towa-
rów i usług, a wśród 
nich są m.in. ben-
zyna i  oleje napę-
dowe, węgiel, koks, 
materiały i  usługi 
budowlane, sprzęt 
komputerowy i  te-
lefony komórkowe, 
aparaty fotograficz-
ne, biżuteria, surowce 
wtórne czy motocykle 
i  niektóre części sa-
mochodowe. Z usta-
wy wynika, że każdy 
podmiot wpadający 

w definicję podatnika VAT (także podat-
nik zwolniony), jeśli sprzedaje lub nabywa 
towary określone ustawą, musi mieć ra-
chunek firmowy powiązany z rachunkiem 
VAT. Nawet jeśli nigdy sam nie zastosuje 
mechanizmu split payment. To oznacza, 
że praktycznie każdy, nawet samozatrud-
niony, musi posiadać dodatkowe konto 
firmowe. 

Jak podaje fakt.pl, Ministerstwo Finan-
sów wysłało jednak sygnały, że nie bę-
dzie karać za nieposiadanie rachunków 
firmowego i VAT, jeśli przedsiębiorca ma 
pewność, że nigdy nie będzie zmuszony 
do zastosowania split payment. Są jednak 
zaplanowane surowe kary, zarówno dla 
sprzedawców, jak i nabywców, jeśli po-
mylą się w sytuacji, gdy muszą zastoso-
wać split payment. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Źródła: gazeta.pl, mf.gov.pl, fakt.pl

Mechanizm podzielonej płatności. 
Zmiany w przepisach 

Każdy, nawet 
samozatrudniony, 

musi posiadać 
dodatkowe konto 

firmowe
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25 Budowa miejsc przyjaznych 
rodzinie

100 Wykonanie projektu budowla-
nego sieci wodociągowej

 PORĘBY

50 Budowa świetlicy wiejskiej 
– projekt

 RADIÓWEK 

100 Budowa boiska 
wielofunkcyjnego 

100 Rozbudowa oświetlenia na te-
renie osiedla

 RUDKA

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

 RZAKTA 

100 Modernizacja ul. Wiejskiej 

100 Modernizacja ul. Dobrzynieckiej 

75 Budowa świetlicy wiejskiej 
– dokumentacja

100 Konserwacja rowu melioracyj-
nego A 

50 Usuwanie awarii drenerskich 

100 Modernizacja boiska LUKS 
Rzakta – budowa ogrodzenia

 STEFANÓWKA

100 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Kruczej

100 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 Parku Centrum 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
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Seniorzy z  Dziennego Domu 
„Senior+” w  Woli Karczew-
skiej 24 października za-
prosili mieszkańców Gminy 
Wiązowna i  przyjaciół na 
„Dzień Otwarty”. Każdy, kto 
przyszedł, mógł skorzystać 
z  bogatej oferty wykładów, 
spotkań i warsztatów. 

Podczas części wykładowej goście 
zapoznali się z działaniami senio-
rów oraz tym, jak funkcjonuje na-
sza placówka. Uczestniczyli również 
w wykładach przygotowanych przez 
fizjoterapeutkę, dietetyczkę oraz 
animatora sportu. Podczas prelekcji, 
przygotowanej przez lekarza – kar-
diologa, dowiedzieli się, jak należy 
zapobiegać chorobom cywilizacyj-
nym, głównie chorobom serca.

W czasie „Dnia Otwartego” wszy-
scy chętni mogli także skorzystać 
z indywidualnych spotkań ze spe-
cjalistami: dokonać pomiaru masy 
i  składu ciała oraz zmierzyć po-
ziom cukru i ciśnienie. Na przyby-
łych czekał z warsztatami Gminny 
Ośrodek Kultury w  Wiązownie, 
a Biblioteka Publiczna Gminy Wią-
zowna przeprowadziła akcję „Po-
daruj wiersz”. 

W części artystycznej uczestnicy 
DD „Senior+” zaprezentowali swoje 

talenty, m.in. recytatorskie oraz ta-
neczne. Przybyli goście mieli okazję 
również podziwiać naszych senio-
rów podczas przygotowanego przez 
nich pokazu mody.

Wręczyliśmy także nagrody naszym 
dzielnym seniorów za aktywny 
udział w akcji „Seniorzy na Orliki” 
oraz certyfikaty za udział w kursie 
szycia. W czasie spotkania odbyła 
się zbiórka charytatywna na rzecz 
Hani GIEPARDY, która wraz z mamą 
dzielnie nam towarzyszyła w trakcie 
uroczystości. Maskotki i ekologiczne 
torby, własnoręcznie przygotowane 
przez seniorów, cieszyły się dużym 
powodzeniem.

Fantastyczna i  rodzinna atmos-
fera udzieliła się wszystkim, któ-
rzy przybyli na „Dzień Otwarty” do 
Woli Karczewskiej. Był to czas ży-
czeń, ciepłych słów, łez wzrusze-
nia i  radości, których dostarczyli 
nam nasi przyjaciele. Po głośnym 
„Sto lat” wszyscy raczyli się tortem, 
a na koniec uczestniczyli w koncer-
tach „Kądziołeczki” z Osiecka, se-
niorów z Garwolina oraz zespołu 
„Strefa Ciszy”. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
za obecność. 

Krystyna Motyka 
dyrektor@seniorplus-wiazowna.pl 

Dzień Otwarty” w DD „Senior+”. 
Czas radości i wzruszeń 

Fantastyczna 
i rodzinna atmosfera 
udzieliła się 
wszystkim

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 szkolnego SP 
Wiązowna

100 Budowa oświetlenia 
w ul. Ogrodowej 

100 Konserwacja rowu od 
ul. Dmowskiego po ul. Lubelską 

50 Konserwacja kanału Boryszew-
skiego od ul. Dworkowej 

 WIĄZOWNA KOŚCIELNA

50
Projektowanie ul. Sporto-
wej – od ul. Nadrzecznej do 
ul. Kościelnej

100 Projektowanie ul. Sadowej 

100 Modernizacja ul. Konwalii 

75 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)

100
Budowa sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej w dz. nr 
196/23 (IL)

100 Budowa sieci kanalizacyjnej 
w ul. Kwiatowej 

100 Budowa sieci wodociągowej 
w działce 196/16

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

25 Modernizacja ul. Jesionowej

100 Konserwacja i modernizacja 
rowu melioracyjnego R-38

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
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Zimowe 
utrzymanie 
dróg w Gminie 
Wiązowna
2019/2020
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Legenda

drogi krajowe odśnieżane przez GDDKiA Oddział w Warszawie

droga wojewódzka odśnieżana przez MZDW w Warszawie

drogi powiatowe odśnieżane przez ZDP w Otwocku

drogi gminne odśnieżane przez:

rejon I – OSP Wiązowna

rejon II – OSP Glinianka

rejon III – OSP Malcanów

rejon IV – firma zewnętrzna
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Zimowe utrzymanie dróg  
w Gminie Wiązowna

Akcję zimowego utrzymywania dróg w naszej 
gminie koordynuje Zakład Gospodarki Komu-
nalnej w Wiązownie. Jeśli mają Państwo py-
tania w tej kwestii zapraszamy do kontaktu:

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna
tel. 22 789 01 33
e-mail:  biuro@zgk-wiazowna.pl,  

kierownik-drogi@zgk-wiazowna.pl
Jerzy Okliński, kom. 607 300 171
Grzegorz Sado, kom. 603 040 225

Prosimy o niepozostawianie samochodów 
na ulicach w czasie opadu śniegu, gdyż 

uniemożliwia to odśnieżanie.

2019/2020
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Zwalczanie śliskości poprzez posypywanie dróg piaskiem i piaskiem z solą będzie realizowane przez firmę zewnętrzną.

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Wiązow-
nie – rejon I

Boryszew, ulice:
dr. gminna 270820W

Duchnów, ulice:
Bosmańska
Dłuska
dr. wewn. (dz. 527/3)
Księżycowa
Kwitnącej Jabłoni
Lawendowa
Pogodna 
Spacerowa
Wiosenna

Emów, ulice:
Jasna
Mlądzka
Nadwiślańczyków
Runa Leśnego
Sosnowa

Góraszka, ulice:
Dębowa
dr. wewn. (dz. 57/13, 
58/2)
Flory
Kaczeńców
Krótka
Liliowa
Wrzosów
Zielona

Izabela, ulice:
Dębów
Miłego Dnia
Przyleśna

Majdan, ulice:
Aleja gen. Grota 
Roweckiego
Klubowa
Krajobrazowa
Kwitnącej Wiśni
Piękna
Równa
Słoneczna
Starej Gruszy
Turkusowa
Wesoła
Willowa
Zagórska

Michałówek, ulice:
dr. gminna 270822W
ul. Tajemnicza

Wiązowna Gminna, 
ulice:

Bażantowa
Brzozowa
Dworkowa
dz. 305, 505, 306 (wo-
kół Centrum)
Firletki
Gołębia
Klonowa
Leśna
Ogrodowa
Osiedle Parkowe
Osiedle XXX-lecia
Parkingowa
Parkowa
pętla ZTM
Polna
Romana Dmowskiego
Szkolna
Tymotki

Wiązowna Kościel-
na, ulice:
Aleja Kwiatów Polskich
Chabrowa
Dębowa
Duchnowska
Jesionowa
Konwalii
Kwiatowa
Modrzewiowa
Nadrzeczna
Niezapominajki
Rezedowa
Sportowa
Stokrotki
Żabia
Stefanówka, ulice
Krucza 
Pliszki
Złota

Zagórze, ulice: 
Zagórska

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Gliniance 
– rejon II

Bolesławów, ulice:
Bażantów
Młynarska
Dz.nr 39/7

Czarnówka, ulice:
Akacjowa
Brzozy
Górna
Graniczna
Kaliny
Lawendowa
Różana
Szkolna

Topoli
Wspaniała

Glinianka, ulice:
Dobra
Górna
Kościelna
Marzeń
Napoleońska 2A-2G
Partyzantów
Plut. M. Protasewicza
Podzamcze
Pogodna
Poprzeczna
Promienna
Sosnowa
Wawrzyniecka
Wrzosowa
Zacisze
Zamkowa

Kopki, ulice:
Trakt Napoleoński
Nad Świdrem
Młyńska
Mostowa

Kruszówiec, ulice:
dr. wewn. (dz. 447 
i 504)

Lipowo, ulice:
Cedrowa
dr. wewn. SUW Lipowo
Niezapominajki
Radosna
Ułańska
Wierzbowa
Wypoczynkowa

Poręby, ulice:
dr. gminna 270835W
dr. gminna 270836W
dr. wewn. (dz. 11)
dr. wewn. (dz. 401, 404)
dr. wewn. (dz. 94)

Rzakta, ulice:
Borkowa
Dobrzyniecka
Górska
Graniczna
Jagodowa
Mokra
Południowa
Popławska
Pólko
Północna
Przemysłowa
Rolnicza
Sarnia
Sołecka

Wiejska

Wola Ducka, ulice:
Brzozowa
Działkowa
Różyce
Spacerowa
Sadowa
Sportowa
Wczasowa
Wiosenna
Zdrojowa

Wola Karczewska, 
ulice:
Choiny
Ogrodów
pętla ZTM
Rutki
Rzeki

Ochotnicza 
Straż Pożarna 
w Malcanowie – 
rejon III

Duchnów, ulice:
Nizinna
Pęclińska
Sasanki

Dziechciniec, ulice:
Bukowa
Kamiennej Górki
Miodowa
Piaskowa
Ziołowa 
Topolowa

Kąck, ulice:
Akacjowa 
Brzozowa
Bursztynowa
Leśna
Łąkowa
Majowa
pętla autobusowa
Świerkowa

Kopki, ulice:
Jeździecka
Nad Świdrem
Trakt Napoleoński
Słoneczna

Malcanów, ulice:
Akacjowa
Graniczna
Jeździecka
Kamienna
Kotliny
Leśnej Polany

Letnia
Podleśna
Sielska
Szyszkowa
Żwirowa

Pęclin, ulice:
Gościniec
Krasna
Letniskowa
pętla ZTM
Wierzbowa
Zaciszna
Zamkowa
Źródlana

Radiówek, ulice:
dr. gminna 270847W

Wiązowna Kościel-
na, ulice:
Irysowa
Kwiatowa
Malwy
Płachta
Projektowana
Rumiankowa
Sadowa
Sarnia
Słoneczna
Spokojna
Świerkowa
Turystyczna

Żanęcin, ulice:
Akacji
Biesiadna
Cicha
Czeremchowa
Gościniec
Olszowa

Firma zewnętrzna – 
rejon IV Zakręt

Zakręt, ulice:
Błękitna
Ciekawa
Cisowa
Dębowa
Długa
Dobra
Górna
Jana Pawła II
Kościelna
Kręta
Księdza Iwaniuka
Lawendowa
Malownicza
Miła
Na Skraju
Nowa

Nasi strażacy 
odśnieżą 
drogi
Od 2015 r. jednostki ochotniczej stra-
ży pożarnej są odpowiedzialne za od-
śnieżanie większości dróg gminnych. 
Jedynie w Zakręcie zadanie to powie-
rzono firmie zewnętrznej. Strażacy 
z Glinianki, Malcanowa i Wiązowny 

podzielili się terenem gminy i obsłu-
gują wyznaczone im rejony.

Strażacy mają odpowiedni sprzęt. W ze-
szłym roku zakupiliśmy dla OSP Mal-
canów i OSP Glinianka nowe pługi do 
odśnieżania. Na ten cel wydaliśmy 61 
229,40 zł. Dzięki współpracy z OSP za-
oszczędzone pieniądze będziemy mogli 
przeznaczyć na inwestycje, a dzięki ich 
doświadczeniu i odpowiedniemu sprzę-
towi, podobnie jak w ubiegłych latach, 

na pewno poradzą sobie z  zadaniem 
sprawnie i profesjonalnie, a mieszkańcy 
nie będą długo czekali na odśnieżanie. 

Przekazujemy Państwu mapę dróg 
z podziałem na kategorie i informacje 
o  zarządcach dróg odpowiedzialnych 
za ich zimowe utrzymanie. Odśnieża-
nie naszych gminnych dróg koordynuje 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wią-
zownie. Więcej informacji można uzy-
skać bezpośrednio w Zakładzie. 

Piękna
Polna
Podgórna
Słoneczna
Sosnowa
Sportowa
Świerkowa
Wąska

Droga krajowa nr 17

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Warszawie
Rejon w Garwolinie
ul. Legionów 9, tel. 25 682 41 59, 
kom. 694 484 460
email: zmichalik@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

Droga wojewódzka nr 721

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Warszawie
Rejon Drogowy Otwock
Piaseczno z/s w Otwocku
ul. Górna 18, tel. 22 779 24 87
email: rd.otwock@mzdw.pl
Dane kontaktowe w sprawie zimo-
wego utrzymania: tel. 22 779 30 20; 
22 779 30 29
www.mzdw.pl

Drogi powiatowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwoc-
ku z/s w Karczewie, ul. Bohaterów 
Westerplatte 31, 05-480 Karczew, 
tel. 22 780 64 21, email: zdp@po-
wiat-otwocki.pl
2701W Zakręt-Michałówek-Duchnów
2702W Izabela-Nowy Konik
2703W Góraszka-Boryszew
2704W Boryszew-Michałówek
2705W Wiązowna-Kąck
2706W Glinianka-Poręby-Górki
2707W Duchnów-Kąck-Wielgolas 
Duchnowski
2708W Dziechciniec-Pęclin-Kąck
2709W Żanęcin-Malcanów-Glinian-
ka-Bolesławów-Grębiszew
2710W Glinianka-Wola 
Karczewska-Teofilów-Świerk
2711W Czarnówka-Rzakta-Józefów
2712W Wola 
Karczewska-Kruszówiec
2713W Celestynów-Dąbrówka-Gli-
na-Wola Karczewska
2727W Wiązowna (dawny przebieg 
drogi Warszawa-Lublin)
2731W Wiązowna-Falenica



Seniorzy z  Dziennego Domu 
„Senior+” z Woli Karczewskiej 
zaprezentowali siebie i swoje 
umiejętności podczas „IV Spo-
tkania Seniorów” – organizo-
wanego w ramach obchodów 
„Dnia Osób Starszych” – w Mi-
nisterstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej.

Panie wystawiły przedstawienie 
„Dzieje się, oj, dzieje się”, które 
z humorem opowiadało o różnego 

rodzaju perypetiach naszych pod-
opiecznych z Gminy Wiązowna. Wi-
sienką na torcie był pokaz taneczny 
naszych seniorek i prezentacja uszy-
tych samodzielnie ekotoreb. Nasze 
panie doceniła zarówno publicz-
ność, jak i włodarze imprezy.

Wspólnie spędzony czas, śpiewanie, 
podziwianie prezentacji seniorów oraz 
wymiana doświadczeń i  pomysłów 
zintegrowała zaproszonych do Mini-
sterstwa seniorów z całej Polski. 

Krystyna Motyka
dyrektor@seniorplus-wiazowna.pl

Dzienny Dom „Senior+” w Woli 
Karczewskiej po raz kolejny 
otwiera swe podwoje i zapra-
sza do przyłączenia się do se-
nioralnej wspólnoty. 

DD „Senior+” funkcjonuje już od 
2015 r. W czasie swojej działalno-
ści udowodnił, że jest placówką 
o  szerokim spektrum społeczne-
go oddziaływania. To tu seniorzy 
60+ nie tylko miło spędzają czas, 
ale uczestniczą w różnego rodza-
ju działaniach, m.in. w  zajęciach 
edukacyjnych, kulturalno-oświa-
towych oraz sportowo-rekreacyj-
nych, spotkaniach w ramach terapii 
zajęciowej, kinezyterapii i  innych 
(w zależności od potrzeb i możli-
wości seniorów). 

Seniorzy z wielkim zaangażowaniem 
i sercem realizują swoje zaintereso-
wania, poszerzają lub nabywają nowe 
umiejętności. Uczestniczą w kursach 
komputerowych czy szycia, w warsz-
tatach kulinarnych, teatralnych i ta-
necznych. Pomagają również innym 
potrzebującym i sami aktywizują się 
społecznie w ramach działań wolon-
tariatu międzypokoleniowego. 

Wszystkie podejmowane działa-
nia realizowane są od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00–16.00. 
Gmina Wiązowna zapewnia dojazd 
do naszej placówki. Oferowane za-
jęcia, życzliwa atmosfera, troska 
o seniorów oraz codzienny wspólny 

obiad (usługa socjalna) sprawiają, 
że nasza placówka staje się dla na-
szych uczestników prawdziwym 
drugim domem. 

Wszystkich chętnych, którzy pra-
gną przyłączyć się do naszej senio-
ralnej wspólnoty i razem spędzać 
czas, serdecznie zapraszamy. 
Wszelkie informacje na temat 
pobytu można uzyskać na miej-
scu w Dziennym Domu „Senior+” 
w  Woli Karczewskiej (ul.  Doliny 
Świdra 6) lub telefonicznie pod nr 
505 599 703.  

Jolanta Bogucka
administracja@seniorplus-wia-

zowna.pl

Nasze panie doceniła 
zarówno publiczność, 
jak i włodarze imprezy 

Dzienny Dom 
„Senior+” zaprasza 

w swe gościnne progi

„Dni Osób 
Starszych”. 
Spotkanie 
w ministerstwie

„Senior+” 
w Woli 
Karczewskiej.  
Tu kreatywnie 
spędzisz czas
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To już ostatni dzwonek, aby zaprosić 
do domu kominiarza. Ten sprawdzi 
kominy i wszelkiego rodzaju instala-
cje oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, 
oczyści je. Nie czekaj. Już dziś za-
dbaj o bezpieczeństwo swoje i swo-
jej rodziny!

Zgodnie z obowiązującym Prawem bu-
dowlanym właściciel lub zarządca bu-
dynku powinien co najmniej raz w roku 
zlecić przeprowadzenie okresowej kon-
troli stanu technicznego przewodów 
kominowych osobie posiadającej odpo-
wiednie uprawnienia. W tym wypadku 
mistrzowi kominiarskiemu. W  budyn-
kach mieszkalnych: przewody od pale-
nisk opalanych paliwem stałym czyści się 
co trzy miesiące, przewody od palenisk 
opalanych paliwem gazowym i płynnym 
– co sześć miesięcy, a przewody wenty-
lacyjne – raz w roku.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku 
odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów 

spowodowanych wadami lub nieprawi-
dłową eksploatacją urządzeń ogrzew-
czych. Oprócz pożarów nieprawidłowa 
eksploatacja przewodów kominowych 
grozi także zatruciem tlenkiem węgla, 
popularnie zwanym czadem. 

Pamiętajmy również, że w przypadku po-
żaru lub zaczadzenia brak dokumentacji 
terminowego czyszczenia i kontroli ko-
minów może stanowić podstawę odmo-
wy wypłaty odszkodowania przez firmę 
ubezpieczeniową.

Wszelkiego rodzaju informacje oraz na-
miary na Izbę Kominiarzy, znajdują się 
na stronach: www.izbakominiarzy.pl oraz 
www.kominypolskie.pl. Informacje moż-
na uzyskać drogą e-mail, pisząc na adres 
warszawa@izbakominiarz.pl lub u  mi-
strza kominiarskiego i wiceprezesa Krajo-
wej Izby Kominiarzy Mieczysława ANTOSA 
pod nr tel. 602 704 566. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

 WOLA DUCKA

100 Projektowanie ul. Sportowej 
i Działkowej

50 Projektowanie oświetlenia 
ul. Trakt Lubelski 

50
Zakup i montaż pawilonu go-
spodarczego na potrzeby 
sołectwa 

 WOLA KARCZEWSKA

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

50
Zakup i montaż pawilonu go-
spodarczego na potrzeby 
sołectwa 

25 Budowa miejsc przyjaznych 
rodzinie 

100
Wyposażenie Klubu "Se-
nior+" w Domu Kultury "Nad 
Świdrem"

100 Zagospodarowanie terenu przy 
ul. Doliny Świdra 

 ZAKRĘT

100

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

100 Zagospodarowanie placu za-
baw "Zakącika"

100 Zagospodarowanie terenu 
gminnego działki 397/3

 ŻANĘCIN

75 Projektowanie ul. Akacji oraz 
ul. Czeremchowej

100 Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy

 ZADANIA OGÓLNOGMINNE

100 Budowa i modernizacja pero-
nów i wiat przystankowych

Ciąg dalszy paska na str. 25
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BUKA – przyjechała do nas pod koniec 
września. Trochę jeszcze nie rozumie, 
o co chodzi w tym całym schronisku. Jest 
nieco przerażona otoczeniem, ale bardzo 
delikatna i  łagodna. Dogaduje się inny-
mi psami. Coraz lepiej chodzi na smyczy, 
choć gdy się wystraszy, potrafi wyrwać 
do przodu. Jest bystrzakiem i  pojętną 
psinką! Ma ok. 1–2 lata, waży ok. 15 kg, 
jest średniaczkiem. Fajna suczka dla faj-
nej rodzinki! 

ZŁOTNIK – majestatyczny ok. 2-letni 
kocurek. Nigdy nie miał domu. Przyjechał 
do nas z pustostanu, który zamieszkiwał. 
Teraz otwiera się na świat mimo swej 
nieśmiałości i powoli zaczyna rozglądać 
się za odpowiedzialnym domkiem! 

Jeśli pies jest stróżem i dzień, i noc 
spędza na dworze, szczególnie zimą 
mamy obowiązek zadbać o odpowied-
nie dla niego schronienie. 

Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma 
obowiązek zapewnić mu pomieszcze-
nie chroniące je przed zimnem, upałami 
i opadami atmosferycznymi, z dostępem 
do światła dziennego, umożliwiające mu 
swobodną zmianę pozycji ciała, odpo-
wiednią karmę i stały dostęp do wody. 
Takie obowiązki wynikają bezpośrednio 
z prawa. 

Jeżeli zdecydowałeś się trzymać psa na 
podwórku zimą, pamiętaj również o paru 
ważnych zasadach: 

1 Buda musi być ocieplona np. styro-
pianem, żeby skutecznie chroniła przed 
mrozem. 

2 Buda nie może stać bezpośrednio na 
ziemi. Najlepiej ustawić ją na kilku drew-
nianych klockach lub cegłach. Przed budą 
dobrze jest położyć paletę lub inny drew-
niany podest, będący izolacją od ziemi. 
Dzięki temu pies położy się na podeście, 
a nie bezpośrednio na zmarzniętej ziemi. 

3 W środku powinna być słoma. Sia-
no szybko się zbija, a koc sztywnieje. 

4 Otwór „drzwiowy” można częścio-
wo zakryć gumową przesłoną lub mate-
riałem. Takie rozwiązanie chroni przed 
wiatrem. 

5 Karma powinna być bardziej ka-
loryczna, a  woda często wymieniana 
– najlepiej, aby była ciepła, żeby nie 
zamarzała. 

6 Pamiętajmy, że pies na szyi powi-
nien mieć obrożę – skórzaną lub mate-
riałową, a uwięź (łańcuch) absolutnie nie 
może być krótsza niż trzy metry. 

7 Psy nie mogą być na uwięzi dłużej 
niż 12 godzin na dobę. 
 

Anna Bogucka 
a.bogucka@wiazowna.pl 

Pies zimą. 
Pamiętaj 
ocieplić mu 
budę 

Ciepła buda to 
podstawa

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

PARKER – ma ok. 4 lat. Ten zalękniony 
pies czujnie obserwował każdy ruch ręki. 
Niechętnie wychodził z boksu. Spacery 
odbywał z  podkulonym ogonem. A  te-
raz… całkiem inny pies. Na spacerach ra-
dośnie merda ogonem, lubi węszyć. Chce, 
aby go pogłaskać i przytulić, choć wzdry-
ga się na zbyt gwałtowne ruchy. Ten, kto 
da mu dobry 
dom zyska 
wspaniałego 
przyjaciela. 
Jest wyka-
s t r o w a n y, 
zaszczepiony 
i ma czipa.
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Głośno o nich nie mówimy. Jeśli obja-
wów nie widać lub da się je skutecz-
nie ukryć, to rodzinie, przyjaciołom 
i znajomym nie przyznajemy się, że je 
mamy. Choroby wstydliwe, bo o nich 
mowa. Oto, czego najbardziej wsty-
dzą się Polacy.

W oparciu o badania, jakie przeprowa-
dziły dwie wyższe uczelnie z Poznania, 
stworzono listę 10 najbardziej wstydli-
wych polskich chorób. Są to: kiła (syfilis), 
AIDS, grzybica stóp i paznokci, choroby 
skóry twarzy, łuszczyca, trądzik, opryszcz-
ka narządów płciowych, choroby odbytu, 
wszawica łonowa oraz rzeżączka. 

Jak widać, najbardziej wstydzimy się 
chorób przenoszonych drogą płciową 
oraz tych skórnych. Nie przyznajemy 

się do nich przede wszystkim ze wzglę-
du na ostracyzm, jaki może nas dotknąć 
od znajomych czy rodziny. Pamiętajmy 
jednak, że zatajając przed bliskimi tak 
ważną informację, jaką jest choroba, 
narażamy zdrowie, a nawet życie inne-
go człowieka. 

Poza AIDS (nie ma jeszcze na to lekar-
stwa) i łuszczycą (dolegliwość przewlekła, 
z  okresami remisji i  zaostrzeń) wszyst-
kie wymienione choroby są praktycznie 

uleczalne. Z wszelkiego rodzaju objawa-
mi należy zgłosić się do lekarza rodzinne-
go. Jeśli ten posiada odpowiednią wiedzę 
i doświadczenie w zakresie chorób prze-
noszonych drogą płciową, rozpocznie 
leczenie. Jeśli nie – pokieruje dalej do le-
karzy specjalistów: ginekologa oraz der-
matologa. W  przypadku tego drugiego 
specjalisty niezbędne będzie skierowanie 
od lekarza rodzinnego.  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

O tym, jak ważna jest aktywność dla 
seniora, świadczy fakt organizowania 
co roku międzynarodowej konferencji 
poświęconej zdrowiu i aktywności fi-
zycznej, organizowanej przez świato-
wą organizację zdrowia (WHO). 

Przewodnimi myślami („Ruszaj się dla 
zdrowia”, „Pokonywanie barier rucho-
wych”) konferencji WHO były hasła pro-
mujące ruch i zdrowy styl życia. Badacze, 
rozważając problematykę psychospo-
łecznej aktywności osób w wieku pode-
szłym, wyszczególniają trening pamięci, 
który jest sposobem na utrzymanie ak-
tywności intelektualnej oraz sprawności 

umysłowej. W jego zakres wchodzi np. 
rozwiązywanie krzyżówek; czytanie 
książek i czasopism; rozwijanie swoich 
zainteresowań poprzez uczestnictwo 
w kołach i kursach; aktywność ruchowa; 
spotkania towarzyskie; okazywanie oso-
bie starszej szacunku, zainteresowania, 
wsparcia psychicznego, emocjonalnego 
oraz materialnego.

Inne wyniki badań wykazały, że uczest-
nictwo seniorów w aktywnym wypoczyn-
ku, np. w układaniu puzzli, graniu w karty 
i  planszówki, uczestnictwo w  zajęciach 
muzycznych, a  także wszelkiego rodza-
ju aktywność fizyczna, opóźniają proces 

demencyjny. Przeprowadzono także bada-
nia, w których wskazano, że osoby starsze 
będące w związkach małżeńskich, działa-
jące charytatywnie, o różnych zaintereso-
waniach, a także pozostające w dobrych 
stosunkach sąsiedzkich mają o  wiele 
lepsze samopoczucie. Znaczenie dla sa-
mopoczucia zarówno psychicznego, jak 
i fizycznego starszych osób ma także sto-
sunek do religii i ich życie duchowe. Ba-
dacze postulują także, aby starsi ludzie 
starali się podtrzymywać przyjaźnie, po-
nieważ są one dla nich źródłem dobrego 
stanu psychicznego. 

Jerzy Jechalski, psycholog

Profilaktyka 
starzenia.  
Co jest ważne 
w starszym wieku?

Wstydzimy się 
chorób. Zamiast 
je leczyć

Książka jest dobra 
na wszystko

Lekarz dermatolog 
odpowiada za 

leczenie chorób 
skórnych 

W sprawach związanych z  seniora-
mi można kontaktować się z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej  (Radió-
wek 25, tel. 22 780 46 59, e-mail: gops@
wa.home.pl) lub z  Dziennym Domem 
„Senior+” w Woli Karczewskiej (ul. Nad 
Świdrem 6, tel. 505 599 703, e-mail: ad-
ministracja@seniorplus-wiazowna.pl). 

Foto: pixabay.com
Foto: pixabay.com
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Po raz pierwszy w naszej gminie prze-
prowadzona zostanie ogólnoświatowa 
kampania „Biała wstążka”. Działania 
na rzecz przeciwdziałania przemocy 
będą organizowane między 25 listo-
pada a 10 grudnia. Rozdamy tysiące 
białych wstążek – symbol akcji, prze-
prowadzimy warsztaty i zorganizuje-
my bezpłatne porady specjalistów. 

Zapraszamy też dzieci i  młodzież oraz 
całe rodziny z  naszej gminy do udzia-
łu w  konkursie „#LepiejPrzytul”. Każ-
dy uczestnik może zgłosić do konkursu 
wcześniej niepublikowaną, samodzielnie 
stworzoną pracę. Przewidzieliśmy 4 kate-
gorie: „3–6 lat” oraz „7–9 lat” (praca po-
winna być wykonana w formacie A3 lub 
A4 dowolnymi technikami m.in. kredki, 
pastele suche i olejne, akwarela, tempe-
ra, wyklejanki, collage), „10–15 lat” (np. 
wiersz, przynajmniej ośmiowersowy, 
wzbogacony elementami graficznymi) 
oraz „Prace Rodzinne” (np. wiersz, przy-
najmniej ośmiowersowy oraz wykonana 
praca w formacie A3 lub A4 dowolnymi 
technikami m.in. kredki, pastele suche 
i  olejne, akwarela, tempera, wyklejan-
ki, collage). 

Każdy uczestnik może zgłosić do konkur-
su tylko jedną pracę. Prace można do-
starczać od 18 listopada do 4 grudnia 
do wychowawców z placówek oświato-
wych, do opiekunów świetlic środowi-
skowych w szkołach lub do sekretariatu 
GOK w Wiązownie (ul. Kościelna 41, tel. 
22 780 41 79). Pracę należy podpisać na 
odwrocie. Powinno się tam znaleźć: imię 
i nazwisko autora lub autorów, wiek i ka-
tegoria oraz miejsce zamieszkania. Do 
każdej pracy należy dołączyć: formularz 
zgłoszeniowy dla uczestników niepełno-
letnich i uczestników pełnoletnich, zgo-
dę na przetwarzanie danych osobowych 
autora pracy oraz zgodę na nieodpłatną 
publikację pracy (do pobrania ze strony: 
tuwiazowna.pl). 

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wy-
ników nastąpią 8 grudnia podczas inau-
guracji akcji „Wspólne Ubieranie Choinki” 
w Gminnym Parku Centrum w Wiązownie. 
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i na-
grody rzeczowe za I, II i III miejsce.  

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl 

#LepiejPrzytul. 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Zgłoś pracę do konkursu 

#LepiejPrzytul – 
czekamy na prace 
pełne miłości i radości

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)

Centrum Aktywności Lokalnej:

75 zadanie 1 – Termomoderniza-
cja i rozbudowa

75 zadanie 2 – Zagospodarowanie 
przestrzeni przy CAL

100 Budowa targowiska gminnego

100 Ja w internecie – szkolenia 
komputerowe dla mieszkańców

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

50 Wybieram rower i wiązowskie 
szlaki rowerowe – etap I

100 Zakup samochodu dla ZGK 

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

Informacji w  sprawie zaawansowania 
realizacji inwestycji prowadzonych na 
terenie gminy udziela Olga Nowak.

o.nowak@wiazowna.pl
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To była historyczna uroczystość. Do 
Szkoły Podstawowej w Wiązownie 18 
października zjechało wielu znamie-
nitych gości, by wspólnie z uczniami 
i nauczycielami świętować dwa jubi-
leusze: 20-lecie nadania imienia „Bo-
haterskich Lotników Polskich” oraz 
60-lecie działania szkoły w obecnej 
lokalizacji.

Wszystkich przybywających serdecz-
nie witali uczniowie, którzy natychmiast 
stawali się przewodnikami po specjalnie 
przygotowanych ekspozycjach okoliczno-
ściowych. Uroczystość rozpoczęła się od 
wprowadzenia sztandaru przez pierwszy 
poczet z 1999 r. w składzie: ówczesna dy-
rektor Agata ŁĘGOWSKA oraz byli ucznio-
wie Ilona DĘBOWSKA, Bartosz SAWIŃSKI 

i Anna OSICA. Następnie zaprezentowa-
no logo szkoły według projektu ucznia 
kl. VII c Stanisława GOCŁOWSKIEGO oraz 
hymn szkoły, do którego słowa napisa-
li uczeń Piotr WAŁOWSKI i nauczycielka 
języka polskiego Bogumiła MAJEWSKA, 
a muzykę skomponowała nauczycielka 
muzyki Grażyna KILBACH. 

Licznie przybyli goście, wśród których 
znalazły się władze powiatowe, gmin-
ne, a także byli dyrektorzy i nauczyciele 
oraz absolwenci składali na ręce dyrektor 
Marzeny WRÓBEL, gratulacje i życzenia 
dla całej społeczności szkolnej. Wszy-
scy z wielkim zainteresowaniem wysłu-
chali multimedialnej opowieści o naszej 
historii. Obejrzeli również program ar-
tystyczny, podczas którego uczniowie 

zaprezentowali różnorodne talenty 
i  umiejętności. Były to śpiew, recyta-
cja, teatr, pokazy akrobatyczne i  tańce 
ludowe. Zwieńczeniem uroczystości był 
ogromny tort w kształcie samolotu oraz 
inne smakołyki przygotowane dla dostoj-
nych gości. 

Warto dodać, że szkolne świętowanie 
miało jeszcze wiele innych aspektów. 
Uczniowie wzięli udział w czterech kon-
kursach związanych z historią szkoły oraz 
rozwiązywali test w  Internecie tzw. ka-
hoot. Przygotowaliśmy też liczne wysta-
wy, na których zaprezentowano działania 
i osiągnięcia naszej placówki. 

Grażyna Kilbach
spwiazowna@gmail.com

Szkoła w Wiązownie 
okazale świętowała 
dwa jubileusze

Ważny jubileusz. 
20-lecie nadania imienia szkole w Wiązownie
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W Szkole Podstawowej im. C.K. Nor-
wida w  Zakręcie 14 października 
odbyły się gminne obchody Dnia 
Edukacji Narodowej. W uroczystości 
uczestniczyły władze samorządowe, 
dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy 
administracji i  obsługi, dyrektorzy 
gminnych jednostek organizacyjnych, 
emerytowani nauczyciele, pracowni-
cy oświaty i inni zaproszeni goście.

Wójt Gminy Janusz BUDNY skierował 
słowa uznania do pracowników oświa-
ty. O  zawodzie nauczyciela, jako po-
wołaniu, przypomniał ks. Sławomir 
SAFADER, proboszcz parafii w  Zakrę-
cie. Życzenia zebranym złożył Przemy-
sław GRĘZAK, prezes ZNP w Otwocku. 
Ważnym elementem uroczystości było 
ślubowanie. Przysięgę złożyły: Anna LIP-
KA (SP Wiązowna), Agnieszka TALACHA 
(SP Malcanów), Anna SIWIK (Przedszko-
le w Wiązownie) i Marzena TIMOFIEJUK 
(Przedszkole w Zakręcie).

Nagrody Wójta Gminy Wiązowna w tym 
roku otrzymały dyrektorki: Elżbieta OLCZY-
K-SZUM (SP w Zakręt), Teresa BĄK (SP Gli-
nianka), Marzena WRÓBEL (SP Wiązowna), 
Hanna SEKULSKA (SP Malcanów), Anna CI-
CHECKA (Przedszkole w Wiązownie), Jo-
anna WASIAK (Przedszkole w Zakręcie), 
Katarzyna ROSTEK (Przedszkole w  Pęc-
linie), Ewa SOĆKO (Przedszkole w  Woli 
Duckiej) i  Urszula KOZŁOWSKA (CUW) 
oraz nauczycielki: Maria MARCISZEW-
SKA (SP Wiązowna), Anna KUBICKA (SP 
Wiązowna), Dorota JABŁOŃSKA (SP Wią-
zowna), Marzena BARAN (SP Glinianka), 
Katarzyna DZIEWULSKA (SP Wiązowna), 
Katarzyna CICHOSZ (SP Malcanów), Anna 
SMODEREK (SP Zakręt), Wiesława KIELLER 
(Przedszkole w Pęclinie), Anna KOŁODZIEJ 
(Przedszkole w Woli Duckiej), Marzena TI-
MOFIEJUK (Przedszkole w Zakręcie) i Anna 
SIWIK (Przedszkole w Wiązownie).

Wyróżnienie Wójta Gminy Wiązowna 
otrzymali także pracownicy jednostek 
oświatowych: Joanna KONOWROCKA 
(SP Wiązowna), Anna PAPIS (SP Gli-
nianka), Ewa ŁUKASIK i  Ewa DĘBSKA 
oraz Grzegorz BOREK (SP Zakręt), Iwo-
na STRZEŻYSZ i Małgorzata WESOŁOW-
SKA (SP Malcanów), Sabina DZIURDZIAK 
i Monika WOŹNICA (Przedszkole w Wią-
zownie), Edyta WITAN (Przedszkole 
w Zakręcie), Ewa MOLAK i Renata BO-
GUCKA (Przedszkole w  Pęclinie) oraz 
Barbara KRAWCZYŃSKA (Przedszkole 
w Woli Duckiej). Za swoją pracę została 
wyróżniona także Elżbieta PIWEK z Cen-
trum Usług Wspólnych.

Wójt Janusz BUDNY oraz Przewodniczą-
ca Rady Renata FALIŃSKA wręczyli po-
dziękowania za zaangażowanie w akcję 
„Wakacje Blisko Domu” koordynatorom 
wypoczynku: Annie BALIŃSKIEJ (SP Gli-
nianka), Agnieszce ZAWADCE (SP Za-
kręt), Marioli KUBLIK (SP Wiązowna), 
Monice ZGUDCE (SP Malcanów) oraz 
Paulinie SOKÓL, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wiązownie.

W drugiej części uroczystości zgromadze-
ni goście obejrzeli pokazy różnorodnych 
talentów uczniów ze szkoły w Zakręcie. 
Taneczne pary mistrzowskie – Bartosz 
SZYMCZYK i  Aurelia WIECZORKOW-
SKA oraz Krzysztof POGORZELSKI i Oli-
wia DŻARZDŻYŃSKA. Artyści musicalu 
„Friends”  – Wiktor WOROTNIK (wokal) 
i tancerki – wystąpili z utworem „Zrobię 
z was mężczyzn”. Zawodnicy UKS Orły 
Zakręt – Małgorzata SALOMON i Antoni 
ROGOWSKI – wystąpili w pokazie jiu-jit-
su. Zebranym dech w piersi zaparł po-
kaz akrobatyki powietrznej uczennic: 
Julii BUDNY, Anny IZYDOREK, Niny KO-
SIŃSKIEJ i Aylin ÇOKLAR. 

Urszula Kozłowska
u.kozlowska@wiazowna.pl

Ważnym elementem 
uroczystości było 

ślubowanie

Foto: S. Piwowar, I. Trzaska

Dzień Edukacji Narodowej. 
Uroczystość w Zakręcie

Foto: I. Trzaska
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Światowy Dzień Drzewa w szkole 
w Zakręcie

Światowy Dzień Drzewa obchodzony jest 
10 października. Uczniowie ze szkoły w Za-
kręcie postanowili aktywnie włączyć się 
w obchody tego ekologicznego święta. Kla-
sa I B przy współudziale jednego z rodzi-
ców posadziła pięć drzew przed budynkiem 
szkoły. Sadzenie sprawiło dzieciom dużo 
radości oraz dało im ogromną satysfakcję 
z podjętego działania na rzeczy środowiska 
naturalnego. W klasie III B przedstawiciel-
ka klasowej rady rodziców i jednocześnie 
artystka przyrodnik, przeprowadziła lek-
cję edukacyjno-ekologiczną. Opowiedziała 
o ekologii i pokazała, jak można wykorzy-
stać drewno w malarstwie. Po zajęciach 
dzieci wyruszyły w teren, gdzie poczyniły 
obserwacje przyrodnicze i poznały wiele 
gatunków drzew. Iwona Grzeszyk, Stella 

Krystyna Bettella

Mobilny gabinet stomatologiczny. 
Dentobus w szkołach

W październiku i  listopadzie w szkołach 
na terenie naszej gminy będzie stacjono-
wał nowoczesny, mobilny gabinet stoma-
tologiczny, tzw. dentobus. Odwiedził już 
szkołę w Zakręcie oraz w Malcanowie. Za-
kres świadczeń możliwych do zrealizowa-
nia w dentobusie jest niewiele mniejszy niż 
w gabinecie stacjonarnym. Lekarz w ciągu 
kilku minut stawia diagnozę stomatologicz-
ną i kieruje dziecko na właściwe leczenie. 
Jednym z podstawowych zadań dentobu-
sów jest także edukacja. Dzieci uczone są 
m.in. jak prawidłowo powinny dbać o swo-
je zęby. Usługi dentobusu dla pacjentów są 
nieodpłatne, finansowane z Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Dyrektorzy i pracowni-
cy szkół zaangażowali się w sprawne prze-
prowadzenie akcji.   Urszula Kozłowska

Bądź widoczny. Noś odblaski!

Po raz kolejny przystąpiliśmy do akcji 
#NośOdblaski. Rozpoczęliśmy ją już we 
wrześniu przekazując wszystkim uczniom 
i przedszkolakom z naszych szkół odbla-
skowe zawieszki w kształcie liścia wiązu. 
Natomiast sołtysi i przewodniczący zarzą-
dów osiedli na naradzie koordynacyjnej 
otrzymali odblaski, a także kamizelki od-
blaskowe. Życie jest dla nas najważniejsze, 
a jeden mały odblask może je uratować. 
Dlatego dla naszych mieszkańców mamy 
również odblaski i kamizelki. Są dostęp-
ne w naszym urzędzie w Biurze Obsługi 
Mieszkańca. Zachęcajmy nasze dzieci do 
noszenia odblasków i sami świećmy do-
brym przykładem. Redakcja

Niesamowite eksperymenty 
w bibliotece

W filii biblioteki w Duchnowie dzieci za-
mieniły się w małych naukowców. W cza-
sie eksperymentów i doświadczeń odkryły, 
jak ciekawym i niesamowitym zjawiskiem 
jest próżnia. Instruktor z „Małych Odkryw-
ców” w  sposób interesujący, a  często 
wręcz zaskakujący, pokazał na ciekawych 
przykładach, czym jest to niezwykłe zja-
wisko. Dzięki eksperymentom dowie-
dzieliśmy się, że różne rzeczy w próżni 
zachowują się zupełnie inaczej niż w życiu 
codziennym. Słodki eksperyment z pian-
kami do jedzenia najbardziej spodobał 
się wszystkim widzom. Zwykła pianka 
w próżni robiła się duża, a potem mala-
ła i była mniej słodsza niż normalnie. Po 
wszystkim dzieci mogły spróbować „próż-
niowych” pianek. Renata Szczeblewska

Rodzinne spotkanie w „Świetlicy 
Marzeń”

W świetlicy środowiskowej w szkole w Gli-
niance w połowie października odbyło się 
spotkanie integracyjne, na które licznie 
przybyli rodzice oraz zaproszeni goście. 
Dzieci, które uczęszczają na zajęcia mo-
gły pokazać rodzicom świetlicę – miejsce, 
w którym po lekcjach odpoczywają, bawią 
się oraz korzystają z zajęć dodatkowych 
i  posiłku. Uczestnicy spotkania obejrzeli 
prezentację multimedialną, przygotowa-
ną przez wychowawców, podsumowującą 
pierwszy rok działalności świetlicy. Występy 
artystyczne dzieci uatrakcyjniły spotkanie 
i wzbudziły aplauz zebranych. Wykonane 
własnoręcznie przez nie jesienne lampio-
ny trafiły do gości.  Marzena Baran

Co żyje w kropli wody

W ramach programu „Akademia Talen-
tów” uczniowie ze szkoły w  Malcano-
wie wybrali się do Ogrodu Botanicznego 
w Powsinie. Dzieci brały udział w zajęciach 
podzielonych na trzy części. Oglądały pre-
zentację multimedialną na temat budowy 
roślin, własnoręcznie wykonały prepara-
ty mikroskopowe, a potem je analizowały. 
Duże emocje wywołała praca z mikrosko-
pem. Uczniowie byli najbardziej zaskocze-
ni tym, jak dużo „zwierzątek” żyje w kropli 
wody. Na zakończenie wraz z przewodni-
kiem zwiedzały ogród i oranżerię, gdzie 
miały możliwość podziwiania egzotycz-
nych roślin, które nie rosną w naszym kli-
macie.  Redakcja
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Krótkie dni, zimno, śnieg lub nieste-
ty od jakiegoś czasu marznący deszcz 
sprawiają, że aktywność fizyczną 
w czasie zimy odkładamy na półkę ra-
zem z letnimi ubraniami. A wystarczy 
tylko odrobina motywacji i odpowied-
ni rodzaj ćwiczeń, by zadbać o naszą 
formę w tę niesprzyjającą porę roku.

Najprostszą formą aktywności jest spa-
cer i bieganie. Chodzić i biegać możemy 
wszędzie, o każdej porze. Chcąc, by na-
sze wędrówki stały się bardziej intensyw-
ne, możemy złapać w ręce kijki do nordic 
walking. Polecamy też ballking, w czasie 
którego w dłoniach – zamiast kijków – 
trzymamy piłeczki i  w czasie marszu 
ściskamy je mocno w momencie wyrzu-
cania ręki w przód. Do łask wraca też 
chodziarstwo. W czasie spaceru czy bie-
gu warto też skorzystać z plenerowych 
siłowni, które zlokalizowane są w  róż-
nych punktach naszej gminy. Urządze-
nia, które są tam zamontowane, pozwolą 
nam popracować nad różnymi częściami 
naszego ciała.

Jeśli zima to, oczywiście, jazda na san-
kach – tu zapewne ucieszą się dzieci, 
kiedy to rodzice lub dziadkowie posta-
nowią razem z nimi udać się na górkę, 
by wspólnie poszaleć na śniegu. Pole-
camy też łyżwy i  narty zarówno tym, 
którzy potrafią jeździć, jak i  tym, dla 
których oba sporty to czarna magia. Na 
lodowisko można udać się do Wawra 
lub Mińska Mazowieckiego. Jeśli narty – 
to Górka Szczęśliwicka na warszawskiej 
Ochocie oraz Meran w Otwocku. Można 
też założyć biegówki i na nich poszaleć 
w naszych wiązowskich lasach. 

A może ruch na świeżym powietrzu nam 
nie w smak? Do dyspozycji mamy siłow-
nie oraz kluby fitness, np. w Wesołej czy 
Otwocku. Polecamy też zajęcia, które 

odbywają się Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Wiązownie, w świetlicach, szkołach 
czy Klubie Sportowym Zakręt. Można 
też skorzystać z oferty okolicznych ba-
senów, np. w Wesołej, Józefowie, Waw-
rze czy Mińsku Mazowieckim.

Nie musisz też od razu ruszać do siłow-
ni lub na basen. W sieci jest pełno dar-
mowych filmów z ćwiczeniami o różnym 
stopniu trudności, które można wykony-
wać samodzielnie w domu. Można też 
kupić, np. przez Internet, płyty z goto-
wymi zestawami ćwiczeń na te partie 
ciała, na których nam najbardziej zale-
ży, aby były utrzymane w jak najlepszej 
kondycji.  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Zadbaj 
o formę. 
Bądź 
aktywny 
również zimą

Biegać można o każdej 
porze roku

Foto: Adobe Stock

TRENINGI LEKKOATLETYCZNE 
Przygotuj się do startu w jubileuszowym 40. Półmaratonie 
Wiązowskim. 
Specjalnie dla Państwa organizujemy cykl treningów biego-
wych. Bardziej zaawansowanych w niedzielę rozrusza Team 

„Zbiegane Dni”, zaś w czwartki i soboty zajęcia dla począt-
kujących biegaczy poprowadzą Małgorzata KAMIŃSKA (tel. 
507 693 238) i Piotr RĘBKOWSKI (tel. 503 035 891). 
Terminy spotkań w kalendarium na str. 34. Udział w trenin-
gach jest bezpłatny.
Złap formę na Półmaraton!
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Foto: A. Rogow
ski

Zwycięstwa Orłów w Sochaczewie

Reprezentanci klubu Orły Zakręt w ostatni 
weekend września po raz pierwszy wzięli 
udział w zawodach organizowanych przez 
Polski Związek Jiu Jitsu. Były to Mistrzo-
stwa Polski rozgrywane w Sochaczewie, 
a  nasi zawodnicy startowali w  formu-
le „Ne Waza Gi I Ne Waza No GI” (czyli 
w kimonach i bez kimon). Oto ich wyni-
ki: Sylwia WELC – złoto w Gi, srebro w No 
Gi, Antoni ROGOWSKI – złoto w Gi, złoto 
w No Gi oraz Małgosia SALOMON – sre-
bro w Gi, brąz w No Gi. Artur Mroczek

VII Gminna Jesienna Olimpiada 
Sportowa

W Gminnym Przedszkolu „Pod Stumilo-
wym Lasem” w Pęclinie 9 października 
odbyła się „Jesienna Olimpiada Sporto-
wa”. Wzięły w niej udział wszystkie nasze 
placówki. W konkurencjach sportowych 
zmagały się: „Pszczółki” z Woli Duckiej, 
„Sarenki” z „Leśnej Krainy” w Zakręcie, 
„Jagódki” z „Misia Uszatka” w Wiązow-
nie i nasze „Puchatki”. Drużyny bardzo 
dzielnie pokonywały kolejne konkurencje. 
Dla pań też się coś znalazło – kalambury 
i bieg z balonem. Po wykonaniu wszyst-
kich zadań sędziowie podliczyli punkty 
i ogłosili: remis! Wszyscy zajęli I miejsce. 
Na zakończenie każdy uczestnik zawo-
dów otrzymał z  rąk dyrektor Katarzyny 
ROSTEK medal „Sprawny przedszkolak”, 
nagrodę rzeczową, a przedszkole – dy-
plom.  Katarzyna Witan-Oboza

Nasi brydżowcy wicemistrzami 
powiatu

Stowarzyszenie Klub Brydża Sportowe-
go Hefajstos z Otwocka i samorząd po-
wiatowy zorganizowali 19 października 
w PMDK w Otwocku „Mistrzostwa Druży-
nowe gmin powiatu otwockiego w brydżu 
sportowym”. W rozgrywkach zmagało się 
sześć drużyn. Każda reprezentowała jed-
ną z gmin powiatu otwockiego. Naszymi 
przedstawicielami byli: Marek SKORUP-
KA, Waldemar SUCHECKI, Paweł SAWIŃ-
SKI, Marek STACHYRA oraz Krzysztof BĄK. 
Kilkuosobowe drużyny zacięcie konkuro-
wały przez całą sobotę o miano najlep-
szego zespołu w powiecie. Reprezentacja 
Gminy Wiązowna – po rozegraniu bardzo 
dobrego turnieju – zajęła drugie miejsce, 
zostając wicemistrzem powiatu otwoc-
kiego w brydżu sportowym. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy kolejnych sukce-
sów. Michał Białek

„Jesienne Granie 2019”. Miniturniej 
piłkarski w Rzakcie

Na boisku sportowym w Rzakcie w ostat-
nią niedzielę września odbył się mini-
turniej piłkarski „Jesienne Granie 2019”. 
Piękna pogoda przyciągnęła na boisko 
do Rzakty wielu graczy w różnym wieku. 
W zawodach wzięli udział chłopcy z rocz-
ników 2007–2012. Towarzyszyli im ojco-
wie. Gdy panowie grali w piłkę, żony oraz 
mamy gorąco dopingowały i  trzymały 
kciuki za swoich dużych oraz małych spor-
towców. Na koniec na wszystkich czeka-
ły słodkie upominki oraz kiełbaski z grilla. 
Najmłodsi otrzymali okolicznościowe sta-
tuetki. Dziękujemy i zapraszamy za rok. 
Działalność LUKS Rzakta wspiera Gmina 
Wiązowna. Grzegorz Grzęda

Zwycięstwo mimo złamanego palca

X Turniej „No Gi Fight Grappler CUP” 
w  Mińsku Mazowieckim to kolejne za-
wody, które potwierdziły dobrą formę 
zawodników z  Zakrętu. Na szczególne 
uznanie zasługuje Maja SALOMON, któ-
ra w  starciu finałowym złamała palec 
u  nogi. Jednak nie przeszkodziło jej to 
w  walce i  - pomimo kontuzji  – wygra-
ła pojedynek, zdobywając złoty medal. 
Niestety, złamanie wykluczyło ją z  tre-
ningów i startów na kilka tygodni. A oto 
wyniki: Maja SALOMON  – złoty medal; 
Janina SALOMON – złoty medal; Bartło-
miej TWARDOWSKI – złoty medal; Sylwia 
WELC – srebrny medal; Antoni ROGOW-
SKI- srebrny medal; Wiktor SAWA – srebr-
ny medal; Kacper MAJSZCZYK – srebrny 
medal; Cezary ŻELAZOWSKI  – brązowy 
medal; Małgorzata SALOMON – brązowy 
medal. Gratulujemy! Artur Mroczek

Akrobatyka powietrzna. Mamy Pu-
char Polski

Nasze uczennice ze Szkoły Podstawowej 
im. C.K. NORWIDA w Zakręcie wzięły udział 
w Pucharze Polski w akrobatyce powietrz-
nej „International Air Athletics Cup Po-
land”. Ania IZYDOREK i Julia BUDNY z klasy 
5a wystartowały w duecie na kole aerial 
hoop, w wielkim stylu zdobywając Puchar 
Polski. Katarzyna GAŁĄZKA z klasy 7 wystą-
piła na szarfie aerial silk i również – przy 
olbrzymiej konkurencji – wygrała puchar 
w  swojej kategorii wiekowej. Aylin CO-
KLAR z klasy 4 wywalczyła brązowy medal, 
a Nina KOSIŃSKA zajęła miejsce 4. Dziew-
częta pokazały światowy poziom. Serdecz-
nie im gratulujemy i trzymamy kciuki za 
kolejne sukcesy. Agnieszka Izydorek

Foto: pixabay.com
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Koniec oczekiwań! Dwa sołectwa  – 
Kopki oraz Stefanówka – mogą się już 
pochwalić swoimi własnymi, nowymi 
świetlicami. W Rzakcie zaś ruszyła bu-
dowa nowoczesnego miejsca spotkań 
i  lokalnej integracji. Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, mieszkań-
cy Rzakty będą mieli swoją świetlice 
już pod koniec 2020 r.

W sobotnie popołudnie 12 października 
licznie zgromadzeni mieszkańcy Kopek 
oraz goście uroczyście zainaugurowali 
działalność świetlicy wiejskiej. Uroczy-
ste otwarcie uświetnili swoją obecnością 
i występem seniorzy z Dziennego Domu 
„Senior+” z Woli Karczewskiej, występu-
jąc w asyście wolontariuszy z Centrum 
Wolontariatu w  Radiówku. Plenerową 
„sceną” muzyczną zawładnęły też „Rzak-
cianki”. O biesiadę przy ognisku zadba-
li Agnieszka i  Piotr MICHALCZYKOWIE. 
Instruktorka Gminnego Ośrodka Kultu-
ry poprowadziła warsztaty inspirowane 

jesienią. Piękna, słoneczna i  jesienna 
pogoda sprzyjała zabawie na świeżym 
powietrzu. Dzieci szalały na tyrolce, któ-
ra już stała się symbolem tego nowo 
otwartego miejsca. Mieszkańcy przygo-
towali zabawę fantową, z której całko-
wity dochód – prawie 2 tys. zł – został 
przeznaczony na leczenie małej Natalki – 
mieszkanki sąsiedniego Lipowa. 

„Nareszcie! Mamy piękną świetlicę”, 
„Cieszymy się z kolejnej inwestycji”, „To 
miejsce na pewno bardziej zintegruje na-
sze sołectwo!” – oto słowa mieszkańców 
Stefanówki, które można było usłyszeć 
19 października podczas otwarcia świe-
tlicy przy ul. Sowiej. Pierwsze zajęcia dla 
przybyłych przygotowała Szkoła Tańca 

Fast Step. Następnie odbyły się warszta-
ty, w czasie których pod czujnym okiem 
instruktorki Magdaleny TRZASKOWEJ 
(„Zakątek ceramiczny Gliniana Chatka”) 
powstały ceramiczne cudeńka. Odbyły 
się też zajęcia „FitKids Academy” popro-
wadzone przez Pawła ROŻNIATOWSKIE-
GO. Po wysiłku nadszedł czas na relaks 
przy szydełku. Podczas warsztatów „Za-
chować lato” uczestnicy „zamknęli letnie 
wspomnienia” w małej, szklanej, biżute-
ryjnej formie. Zajęcia plastyczno-malar-
skie prowadziła Barbara MAKOWSKA, 
lokalna artystka. Dzień pełen atrakcji 
został uwieńczony warsztatami anima-
cji poklatkowej. 

W przyszłym roku otworzymy kolejną 
świetlicę, tym razem w  Rzakcie. Ta ma 
już swojego wykonawcę. Z budżetu gminy 
wydamy na nią prawie 490 tys. zł. Będzie 
to już kolejna nowa świetlica po Izabeli, 
Majdanie, Pęclinie, Kopkach i Stefanówce.
Chętnych do uczestnictwa w zajęciach za-
praszamy – informacje o propozycjach dla 
świetlic na stronie www.gok-wiazowna.pl. 
Jeśli chcieliby Państwo, byśmy zorganizo-
wali coś specjalnie dla danej miejscowo-
ści, zapraszamy do kontaktu tel. 22 780 
41 79. 

Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

Dwie nowe 
świetlice. 
I trzecia 
w budowie

Szydełkowe cuda 
powstały na otwarciu 
świetlicy w Stefanówce

Rzakcianki 
wystąpiły na 

otwarciu świetlicy 
w Kopkach
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Babskie święto w Woli Karczewskiej

Dzień Kobiet Wiejskich ma już dwunastolet-
nią tradycję. Nasz gminny dzień świętowa-
liśmy w doborowym towarzystwie w Domu 
Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczew-
skiej. Było kobieco i  wesoło. Sala wypeł-
niona po brzegi. Na występ przybyło ponad 
100 kobiet z Gminy Wiązowna i okolic. Wie-
czór, mimo że jesienny, mijał w niezwykle 
gorącej atmosferze, a wszystko za sprawą 
programu kabaretowego „Old spice girls – 
babski kabaret”. Gwiazdami wieczoru były 
Lidia STANISŁAWSKA, Barbara WRZESIŃSKA 
oraz Emilia KRAKOWSKA. Panie – pełne wi-
goru i energii – bawiły anegdotami, piosen-
kami i żartami. Chętni mogli nabyć książkę 
autorstwa Lidii STANISŁAWSKIEJ. Publika-
cja „Anegdoty” z dedykacją dla czytelników 
powędrowała także do Biblioteki Publicznej 
Gminy Wiązowna. Paulina Sokół

Galeria „Więzy”. Nowa wystawa

Galeria „Więzy” przygotowała nową wysta-
wę „Jak dawniej o schludność dbano”. Eks-
pozycja ukazuje czasy sprzed elektryfikacji. 
Zgromadzone w Galerii „Więzy” (ul. Lubelska 
29) eksponaty stanowią lekcję, jak i skąd bra-
no wodę do gospodarstwa, jak przebiegało 
mycie, pranie, prasowanie czy maglowanie. 
Na wystawie znalazły się również przed- i po-
wojenne reklamy urządzeń i środków piorą-
cych, jak również wydrukowane wskazówki 
higieniczne przekazywane przez naukowców, 
lekarzy i handlowców. W ogrodowej altanie 
można obejrzeć największy eksponat – duży 
magiel skrzyniowy sprzed II wojny światowej. 
Jeszcze w latach 60. był czynny, co potwier-
dza wielu starszych mieszkańców Wiązow-
ny. Wystawa jest czynna do 10 listopada, 
w weekendy w godzinach 10.00 – 16.00, a w 
dni powszednie – po wcześniejszym uzgod-
nieniu z galerią. Paulina Sokół

Wspólnie piernikowaliśmy dla 
„Promyczka”

Kolejna otwarta sobota w naszym urzę-
dzie za nami. Tego dnia wspólnie z miesz-
kańcami ozdabialiśmy pierniki w ramach 
akcji na rzecz Domowego Hospicjum Dzie-
cięcego „Promyczek”. Wydarzenie to za-
inicjowała nasza lokalna artystka Anna 
NIEDŹWIEDZKA-JĘDZRZEJEWSKA. W  so-
botę 12 października było z nami kilku-
dziesięciu mieszkańców naszej gminy, 
m.in. nasi dzielni strażacy z OSP Glinianka, 
Malcanów i Wiązowna oraz Chór Mienia 
River. Wójt oraz przewodnicząca rady rów-
nież złapali za tutki z  lukrem. Dziękuje-
my Państwu, że byliście z nami, aby zrobić 
coś dobrego dla innych. Akcja trwa nadal. 
W  różnych miejscach na terenie gminy 
odbywają się podobne spotkania. Gorąco 
zachęcamy do uczestnictwa. Więcej infor-
macji: www.facebook.com/piernikowanie-
swiatecznepomaganie/.  Redakcja

Przegląd Artystyczny Twórczości 
Osób Starszych

Seniorzy z  Dziennego Domu „Senior+” 
w  Woli Karczewskiej uczestniczyli w  II 
Przeglądzie Artystycznym Twórczości Osób 
Starszych, reprezentując naszą placów-
kę, jak również Gminę Wiązowna. Prze-
gląd odbył się w dniach 5–6 października. 
Dwudniowy pobyt był okazją do wymiany 
doświadczeń oraz pomysłów na realiza-
cję różnorodnych zadań i wydarzeń na te-
renie województwa mazowieckiego. Nasi 
seniorzy nawiązali również nowe znajo-
mości. Podsumowaniem był udział w wy-
kładzie „Odkrywanie potencjału seniora 
drzemiącego w pracy umysłu” z prezen-
tacją ćwiczeń pobudzających obie półkule 
mózgowe. W przeglądzie uczestniczyliśmy 
dzięki Mazowieckiemu Centrum Polityki 
Społecznej. Krystyna Motyka

„Latający kufer”.  
Bajkowy świat Orientu

W filii biblioteki w Duchnowie gościli ar-
tyści z Krakowa, którzy zabrali przybyłych 
widzów w  podróż „Latającym kufrem”. 
Wspaniałe przygody rozegrały się w baj-
kowej, kolorowej scenografii. Opowiadały 
historię młodego chłopca, syna bogatego 
kupca, który roztrwonił majątek swojego 
ojca. Sąsiedzi podarowali chłopcu… ku-
fer. Podróż nietypowym wehikułem za-
częła się od pustej skrzyni, która podczas 
spektaklu zapełniała się rozmaitymi opo-
wieściami z tradycji Orientu. Spotkaliśmy 
sprzedawców bajek, piosenek oraz ga-
wędziarzy. Nie zabrakło wspólnego śpie-
wu, tańców, wykrzykiwania bazarowych 
okrzyków oraz trudnych, bardzo trudnych 
zagadek. Przedstawienie w bibliotece sta-
ło się wspaniałą okazją dla przybyłych 
widzów do zwrotu i wypożyczenia cieka-
wych książek. Renata Szczeblewska

„Podobni mimo różnic”.  
Wzruszający koncert

W Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Kar-
czewskiej z okazji szczególnego święta, jakim 
jest światowy dzień zdrowia psychicznego, Spo-
łeczność Środowiskowego Domu Samopomo-
cy Radiówek zorganizowała koncert „Podobni 
mimo różnic”. Na scenie można było zobaczyć 
występujących artystów, uczestników i pracow-
ników ŚDS oraz grupę Act & Art., która zapre-
zentowała spektakl „Kantata na cztery skrzydła” 
wyreżyserowany przez Łukasza LEWANDOW-
SKIEGO. Koncert i  spektakl zrobiły ogromne 
wrażenie. Nawiązywały tematyką do często po-
mijanych bądź unikanych chorób psychicznych. 
Aktorzy wybitnie i z detalami odwzorowali stan 
emocjonalny chorujących. Przedstawili w tragi-
komedii skrajne emocje, na które widownia re-
agowała bardzo silnie – od łez smutku do łez 
radości. Magdalena Iczałow
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Listopad
14, 21, 28.11 i 5, 12, 19.12. godz. 20.00 

Trening lekkoatletyczny dla początkujących – 
dorośli; Miejsce: Szkoła w Wiązownie

16.11–18.11. 
Listopadowe Dni Kultury
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, 
Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna

16, 23, 30.11 i 7, 14, 21.12. godz. 9.00 
Trening lekkoatletyczny dla początkujących – 
dzieci i dorośli; Miejsce: Szkoła w Wiązownie

25.11. godz. 18.00 
Pokaz eksperymentów – ogień
Miejsce: Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna, 
ul. Kościelna 41. Wstęp: 10 zł

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

Grudzień
1, 8, 15, 22, 29.12. godz. 10.00 

„Trening z Teamem Zabiegane Dni” –  
dla wprawionych biegaczy
Miejsce: Gminny Plac Centrum w Wiązownie

8.12. godz. 12.30 
Wspólne ubieranie choinki
Miejsce: Gminny Plac Centrum w Wiązownie

8.12. godz. 16.00 
Spotkanie adwentowe
Miejsce: świetlica w Kopkach

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Stephen King „Instytut”

Luke Ellis budzi się w pokoju do złudze-
nia przypominającym jego własny, tyle że 
bez okien. Wkrótce orientuje się, że trafił 
do tajemniczego Instytutu i nie jest jedy-
nym dzieciakiem, którego tu uwięziono. 
To miejsce odosobnienia dla nastolat-
ków obdarzonych zdolnościami telepatii 
lub telekinezy. W Instytucie zostaną pod-
dani testom, które wzmocnią ich natural-
ną, choć nadprzyrodzoną moc. Wszyscy 

jednak, prędzej czy później, 
trafią do drugiej części In-
stytutu, a stamtąd nikt już 
nie wraca.

Książka dostępna w Biblio-
tece w Wiązownie

Ali Novak „Miłość w stereo, czyli 
Heartbreakers”

Stella zrobi wszystko dla swojej siostry – 
będzie nawet parę godzin stać w kolej-
ce po płytę z autografem jej ukochanego 
wokalisty. Przypadkiem poznaje w kafej-
ce przystojnego chłopaka, który do złu-
dzenia przypomina... Olivera Perry`ego. 
Oczywiście, chłopak z kawiarni jest wo-
kalistą pogardzanego przez nią zespołu. 
Cóż za niefart! Kiedy Stella obraża jego 
muzykę – w obecności wokalisty – on 
daje jej swój numer te-
lefonu. Poważnie? Czym 
sobie zasłużyła na takie 
wyróżnienie? 

Książka dostępna w filii 
w Duchnowie

Agnieszka Krawczyk  
„Róża wiatrów”

To pełna emocji opowieść o pragnieniu 
miłości i zrozumienia, oraz o próbie do-
tarcia do samego siebie. Często błąkamy 
się po bezdrożach naszych uczuć, szuka-
jąc kompasu. Serce jest jednak najlep-
szym doradcą i ono z pewnością wskaże 
właściwy kierunek. Warto zasłuchać się 
w szum morza, poczuć świeżość bryzy 
i dać się ponieść opowie-
ści o ludziach, którzy sta-

rają się zrozumieć, 
co jest dla nich naj-
ważniejsze, i  o co 
warto walczyć.

Książka dostępna 
w filii w Gliniance

Biblioteka poleca

ZŁOTA
RĄCZKA

SPÓŁDZIELNIA
SOCJALNA "ODMIANA"
POMOC I WSPARCIE

              ZADZWOŃ
           22 780 46 59
               NAPISZ
spoldzielniaodmiana@gmail.com
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W Domu Kultury „Nad Świdrem” 
w Woli Karczewskiej 24 październi-
ka Biblioteka Publiczna Gminy Wią-
zowna obchodziła jubileusz 70-lecia 
istnienia. Podczas uroczystości zapre-
zentowano nowe „dziecko” biblioteki 
– książkę „Baśnią powiązani, w baśni 
zaczytani” pióra Katarzyny KĘPIŃ-
SKIEJ. Gwiazdą wieczoru była Anna 
JURKSZTOWICZ.

Uroczystość rozpoczęła się w niecodzien-
ny sposób. Nieoczekiwanie dla wszyst-
kich zabrzmiał, opatrzony nastrojową 
muzyką, wstęp do książki „Baśnią powią-
zani, w baśni zaczytani” w interpretacji 
Marka DAREWSKIEGO. Dyrektor Marze-
na KOPKA powitała zaproszonych gości: 
przedstawicieli samorządu oraz gmin-
nych urzędów i  instytucji, dyrektorów, 
byłych pracowników biblioteki, lokalnych 
artystów, pisarzy, czytelników i  miesz-
kańców. Bibliotekarki Marzena BOBROW-
SKA i Dorota BORTKIEWICZ przypomniały 
o tym, jak ważna jest moc słowa pisane-
go, mówionego oraz tego, przekazywa-
nego z pokolenia na pokolenie. „Słowo 
jest początkiem wszystkiego, nigdy nie 

przeminie, słowo jest w  nas. Przysta-
nią dla słowa jest – Nasza Biblioteka”. 
Następnie goście wyruszyli w  krótką 
podróż. Sala zamilkła i wszyscy – ocza-
rowani muzyką Piotra CZAJKOWSKIEGO – 
cofnęli się w czasie do miejsca, w którym 
wszystko zaczęło się 70 lat temu. 

Dalszą część uroczystości wypełniły prze-
mówienia gości. Jako pierwsza w imieniu 
Marszałka Województwa Mazowieckie-
go Adama STRUZIKA głos zabrała Emilia 
OLEKSIAK z  Urzędu Marszałkowskie-
go. Wręczyła naszej bibliotece medal 
„Pro Masovia” za wybitne zasługi oraz 
całokształt działalności na rzecz wo-
jewództwa mazowieckiego. Następnie 
przemówił wójt Janusz BUDNY. Wyraził 
słowa uznania i podziękował wszystkim 
bibliotekarzom za ogromne zaangażowa-
nie oraz poświęcenie włożone w promo-
cję czytelnictwa na terenie całej gminy. 

Dyrektor biblioteki w ramach podzięko-
wania za owocną współpracę i pomoc 
w  kształtowaniu osobowości człowie-
ka w środowisku czytelniczym wręczy-
ła upominki emerytowanym i obecnym 

pracownikom wszystkich bibliotek, 
urzędnikom i  przedstawicielom róż-
nych instytucji wspomagających pracę 
biblioteki. Urodziny jubilatki uświetni-
ła premiera książki pt. „Baśnią powią-
zani, w  baśni zaczytani” Katarzyny 
KĘPIŃSKIEJ. Autorka wraz z ilustratorką 
– 14-letnią Emilią BRONIKOWSKĄ, gra-
fikiem Krzysztofem ROSIŃSKIM, korek-
torkami Bogumiłą MAJEWSKĄ i  Anną 
ROSŁANIEC uchylili rąbka tajemnicy po-
wstawania publikacji. 

Jednym z ostatnich punktów programu był 
występ gwiazdy wieczoru – Anny JURKSZ-
TOWICZ z zespołem. Wokalistka sprawiła, 
że w ciągu zaledwie kilku minut cała sala 
się rozśpiewała. Usłyszeliśmy jej najwięk-
sze przeboje, ale i piosenki mało znane. 
Po uczcie dla ducha fanfary ogłosiły ucztę 
dla ciała. Tort zachwycił przybyłych zarów-
no wyglądem, jak i smakiem. Dziękujemy 
wszystkim za okazaną sympatię, serdeczne 
życzenia i współtworzenie historii bibliote-
ki. Przed nami kolejne lata i nowa historia. 
Twórzmy ją razem w bibliotece.  

Marzena Kopka
dyrektor@bibliotekawiazowna.pl

Biblioteka podziękowała 
wszystkim wspomagającym 

pracę placówki

Okrągła rocznica.
Nasza biblioteka ma już 70 lat
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Biblioteka 
w Wiązownie 
ma już 70 lat
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