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Bezpieczeństwo
przede wszystkim
Na ten posterunek policji czekaliśmy
wiele lat. Nowa siedziba wiązowskich
policjantów to kolejny milowy krok
w rozbudowie naszej infrastruktury!
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„CZYSTE
POWIETRZE” –
DOPŁATY DO
WYMIANY PIECÓW

„WZOROWA GMINA” to znak firmowy,
będący rozpoznawalnym symbolem
prawidłowego zarządzania, wykorzystania funduszy unijnych, środków
zewnętrznych oraz dotacji centralnych – piszą na swoich stronach organizatorzy konkursu. To także powód
do dumy dla mieszkańców – dodają. I rzeczywiście mamy z czego być
dumni! Ten tytuł co roku otrzymuje
w danej kategorii tylko jedna gmina
w Polsce. Tym razem to my pokonaliśmy konkurencję.
– Nie pracujemy dla rankingów czy konkursów, ale dla naszych mieszkańców
i dla siebie, bo sami tu mieszkamy –
mówi Wójt Gminy Wiązowna Janusz
BUDNY. – Ale takie wyróżnienie zawsze
jest powodem do ogromnej dumy. To
dla mnie kolejny dowód na to, jak ciężką
pracę na co dzień przez ostatnich kilka
lat wykonał cały zespół, którym kieruję z Państwa woli, już drugą kadencję.
Członkowie kapituły konkursu w uzasadnieniu przyznanego tytułu napisali: Gmina Wiązowna zaliczana jest do
grona najlepiej i najdynamiczniej rozwijających się samorządów w regionie.
Ma na to wpływ szeroki zakres działań,
jakie podejmują władze gminy, inwestując w wiele istotnych dla mieszkańców aspektów życia społecznego. Dzięki
wsparciu z budżetu Unii Europejskiej
oraz wykorzystaniu innych funduszy

Właśnie z myślą o mieszkańcach – co
wysoko ocenili członkowie Forum Ekspertów – przeprowadzono całkowitą
rozbudowę wszystkich szkół będących
w zasobach gminy. Ta warta ponad 83
mln zł inwestycja została zrealizowana
w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego, co jest ewenementem w skali kraju. Obecnie dzieci uczęszczające
do placówek oświatowych, zarządzanych przez gminę Wiązowna, mają doskonałe warunki do rozwoju i nauki.

lat wypracowaliśmy stałą, dobrą, spokojną współpracę. Symbiozę między
biznesem a samorządem. Jej podstawą jest zrozumienie wzajemnych potrzeb i odmiennej specyﬁki działania.
Efektem jest wiele inicjatyw i wspólnych projektów, które prowadzimy
na terenie gminy. Dla nich organizujemy Forum Przedsiębiorczości Gminy
Wiązowna, a do najlepszych traﬁa –
ustanowiona przez Wójta Gminy Wiązowna – nagroda „Złoty Wiąz”. Z myślą
o lokalnych przedsiębiorcach i producentach rolnych w centrum Wiązowny powstało Targowisko Gminne „Mój
Rynek”. – Bez wątpienia największym
sukcesem ostatnich lat dla władz samorządowych Gminy Wiązowna, jest
przyciągniecie do siebie nowego zagranicznego inwestora, który w ciągu dwóch lat ma zamiar wybudować
nowoczesny Park Rozrywki Majaland.
Obiekt ten będzie największym tego
typu na całym Mazowszu – czytamy
w uzasadnieniu.

To, co najbardziej przykuło uwagę
członków Kapituły „Wzorowa Gmina”,
to działania samorządu w zakresie
wspierania przedsiębiorczości. Potencjał rozwoju naszej gminy jest wprost
uzależniony od talentów, wiedzy
i umiejętności przedsiębiorców, którzy
prowadzą tu swoje biznesy. Bez wsparcia przedsiębiorców wiele z naszych
inicjatyw nie miałoby szans. Od kilku

– Gmina Wiązowna będzie miała prawo
do posługiwania się tytułem „Wzorowa
gmina” przez kolejne trzy lata. Jestem
przekonany, że te kolejne trzy lata wykorzystamy z ogromnym powodzeniem –
mówi wójt Janusz BUDNY. – I co roku
będziemy poprawiali standard życia naszych mieszkańców.
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zewnętrznych, gmina Wiązowna w ciągu ostatnich kilku lat zmieniła się w samorząd przyjazny, godny zaufania,
stabilny finansowo i co najważniejsze – dynamicznie się rozwijający. Bez
wątpienia wpływ na to mają działania
inspirowane przez Wójta Janusza BUDNEGO. Ze względu na fakt, że tereny
gminy uznawane są przez mieszkańców
Aglomeracji Warszawskiej za niezwykle
atrakcyjne – w ostatnim czasie powstało tam wiele nowych domostw.
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Gmina Wiązowna z tytułem
„WZOROWA GMINA”
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Cebulkowe imperium ogrodnicze w Góraszce
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Chcesz sprawdzić, jak samorząd Gminy Wiązowna
wydaje pieniądze z Twoich podatków? Na str. 11
opisujemy działanie specjalnej strony internetowej,
która w przejrzysty sposób pokazuje, na co przeznaczamy nasze wspólne pieniądze z budżetu. Warto
to zobaczyć, by lepiej rozumieć lokalne wyzwania.

Telewizja Pokolenia. Projekt dla seniorów

Nie pij. Na zdrowie

„Czyste Powietrze”. Możesz zyskać nawet
37 tys. zł
Wypalanie traw. Niebezpieczne i niedozwolone!
Koniec szkoły blisko. Wybierz kolejną placówkę

Biblioteka także dla dzieci i młodzieży
„Kompostuję, nie marnuję”. Mamy zwycięzców

26

Na str. 24 po raz kolejny piszemy o bezsensie wypalania traw. Ten temat w naszym miesięczniku wraca
jak bumerang. I będzie wracał tak długo, jak długo na terenie naszej gminy nadal znajdą się tacy,
którzy bezmyślnie narażają nas wszystkich na niebezpieczeństwo i niszczą przyrodę. Przeczytaj! Przekaż sąsiadowi. Powstrzymaj go, jeśli będzie chciał
wypalać łąki!
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Zajęcia na „Orliku” w Zakręcie

Twoje dziecko stoi przed wyborem szkoły średniej?
Ta decyzja może mieć wpływ na całe jego życie. Na
str. 26 i 27 publikujemy opis szkół ponadpodstawowych z naszej okolicy. Jest w czym wybierać –
liceum, technikum, a może branżówka. A poziom
nauczania w tych szkołach z roku na rok rośnie.
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Inwestycja
Rejon II PP Wiązowna – asp. Jacek ZDUŃCZYK
Góraszka, Majdan, Zagórze, Zakręt, Izabela, Michałówek,
Duchnów, Kąck, Boryszew, Stefanówka;
tel. 600 997 501, 47 724 14 08,
e-mail: dzielnicowy.wiazowna2@ksp.policja.gov.pl

Rejon III PP Wiązowna – asp. Włodzimierz KOZŁOWSKI
Wiązowna, Żanęcin, Radiówek, Emów;
tel. 600 997 169, 47 724 14 08,
e-mail: dzielnicowy.wiazowna3@ksp.policja.gov.pl

www.tuwiazowna.pl

Samorząd

w bezpieczeństwo
70 % przestępstw, do których dochodzi na terenie naszej
gminy, jest wykrywanych. To dobry, choć niższy od średniej
krajowej (74%) współczynnik. Nowy, dobrze wyposażony
posterunek policji, a w przyszłości, mamy nadzieję, większa liczba pracujących w nim policjantów, pozwolą uczynić
z naszej gminy jeszcze bezpieczniejsze miejsce do życia.

Ważne!

Podane adresy e-mail ułatwią kontakt z poszczególnymi dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji,
wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon
komórkowy w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić:
997, 112 lub 47 724 18 71.

Rejon I PP Wiązowna – st. asp. Hanna BRONIKOWSKA
Rudka, Dziechciniec, Pęclin, Malcanów, Lipowo, Kopki,
Glinianka, Poręby, Rzakta, Czarnówka, Bolesławów,
Kruszówiec, Wola Karczewska i Wola Ducka;
tel. 600 997 488, 47 724 14 08,
e-mail: dzielnicowy.wiazowna1@ksp.policja.gov.pl

Graﬁka: J. Sędek
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Nowoczesny
posterunek policji
już otwarty

Foto: KP w Otwocku

Jesteśmy przekonani, że tylko dobra
współpraca policji i samorządu może zaowocować podniesieniem bezpieczeństwa mieszkańców. Z tego też powodu
co roku wspieramy zarówno ﬁnansowo, jak i rzeczowo działania lokalnych
funkcjonariuszy.
Największą inwestycją Gminy Wiązowna na rzecz poprawy bezpieczeństwa
jest budowa nowego Posterunku Policji
w Wiązownie. W sumie w ciągu ostatnich
trzech lat przekazaliśmy na nią 1,3 mln
zł. Symboliczne otwarcie nowego obiektu odbyło się 1 kwietnia. W uroczystości wziął udział Wójt Gminy Wiązowna
Janusz BUDNY, który wraz z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji
w Otwocku podinsp. Jędrzejem BEŁZEM
przekazał klucze do budynku mł. asp.
Piotrowi LASKUSOWI. Ten w pełni funkcjonalny, nowoczesny budynek pozwoli
w przyszłości, w miarę potrzeb, zwiększać liczbę policjantów pracujących na
naszym terenie. Będzie w nim docelowo
pracowało 25 funkcjonariuszy. Całkowity
koszt inwestycji jest szacowany na kwotę 6 mln zł.
W budynku powstała m in. dyżurka, magazyn uzbrojenia, sala odpraw wyposażona w system multimedialny, szatnia

Symboliczne przekazanie
kluczy do posterunku

damska i męska wyposażona w łazienki z prysznicami, archiwa, pomieszczenia
techniczne, pokoje służbowe zapewniające zachowanie poufności rozmów, pomieszczenie socjalne, pokój do obsługi
interesantów oraz łazienka dla interesantów. Ponadto policjanci będą mieli
do dyspozycji garaż z pomieszczeniem
gospodarczym. Nowy posterunek znacznie poprawi warunki pracy funkcjonariuszy i obsługi interesantów.
W ciągu ostatnich kilku lat ﬁnansowaliśmy
lub współﬁnansowaliśmy również następujące działania: etat dzielnicowego (88
456,49 zł rocznie), etat pracownika administracyjnego (40 200 zł rocznie), zakup

nowego radiowozu (30 tys. zł), zwiększenie liczby patroli policyjnych (16 tys. zł).
O tym, jak bardzo potrzebny był nowy
posterunek, mogą świadczyć dane dotyczące działań podjętych przez policjantów w minionym roku na naszym terenie.
W 2020 r. wszczęto 190 postępowań
przygotowawczych w sprawach o przestępstwo (o 4 więcej niż w 2019 r.).
W całym zeszłym roku doszło do 16 interwencji domowych. Doprowadzono:
14 osób do izby wytrzeźwień, 7 do zakładu karnego, 7 do prokuratury lub do
sądu. Zatrzymano 13 osób poszukiwanych, 25 sprawców przestępstw oraz 41

www.tuwiazowna.pl
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nietrzeźwych kierowców. Siedem wypadków drogowych to bilans zeszłego roku
(w 2019 r. – 14). Nikt nie zginął, a siedem
osób zostało rannych.
To statystyki, które pokazują pracę naszych policjantów. Oprócz tego, w ramach przeciwdziałania i zwalczania
patologii społecznych, nasi dzielnicowi
uczestniczyli w spotkaniach i pogadankach zarówno z uczniami, jak i nauczycielami w naszych gminnych szkołach.
Policja współpracuje także z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej m.in. w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Policjanci podejmowali działania wobec
osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
jak i osób stosujących przemoc. Dzielnicowi przeprowadzali także kontrole w miejscach, gdzie sprzedaje się alkohol.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
Foto: I. Trzaska

nadkom. Arkadiusz Piętka
Komendant Komisariatu w Józefowie

Porządek na terenie całej gminy Wiązowna i bezpieczeństwo mieszkańców to priorytetowe zadania
realizowane podczas codziennej służby. Żadne zgłoszenie dotyczące naruszeń prawa nie pozostało i nie
pozostanie bez reakcji. Posterunek Policji w Wiązownie jest czynny w godzinach 7.00–22.00, a w porach
nocnych teren podległy posterunkowi patrolowany jest przez załogę z zespołu patrolowo-interwencyjnego
Komisariatu Policji w Józefowie. W ostatnim okresie prowadzone są zaawansowane prace rozbudowy
przebiegającej przez teren gminy Wiązowna trasy S17 i autostrady A2, które znacząco wpłynęły zarówno
na charakter, jak i dynamikę odnotowywanych zdarzeń o charakterze kryminalnym. Ponadto na terenie
Gminy Wiązowna obserwuje się rozwój budownictwa mieszkaniowego. Nieruchomości sukcesywnie są
zasiedlane przez ludność napływową, co z kolei nakłada się na zjawisko zwiększającej się anonimowości
wśród mieszkańców. Liczba prowadzonych postępowań przygotowawczych czy postępowań w sprawach
o wykroczenie w 2020 r. przez Posterunek Policji w Wiązownie jest porównywalna do roku 2020. Warto
natomiast zaznaczyć, że wykrywalność stwierdzonych przestępstw wzrosła, do czego przyczyniła się m.in.
współpraca z zarządcami obiektów i administratorami systemów monitoringu wizyjnego. Przyznam, że
parametry oceniające sprawność i efektywność pracy funkcjonariuszy obrazuje głównie ilość sprawców
zatrzymanych na gorącym uczynku. Mam tu na myśli te zdarzenia, które drastycznie naruszają określone
normy społeczne. W przypadku tych spraw widać tendencję wzrostową. Istotne jest dla nas wysłuchiwanie
opinii społecznej, aby wszelkie nasze działania realizowane na wielu płaszczyznach były zbieżne
z interesem mieszkańców. Dziękuję władzom Gminy Wiązowna za wszechstronne wsparcie, bez którego
niemożliwa byłaby budowa Posterunku Policji w Wiązownie. Nowa siedziba spełnia nowoczesne standardy
techniczne obowiązujące w obiektach służbowych Policji.
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Słupy będą znacznie wyższe od
obecnych, za to węższe

BOLESŁAWÓW

25

Modernizacja ul. Bażantów

BORYSZEW

50

Zagospodarowanie terenu przy
świetlicy wiejskiej – mini plac
zabaw

CZARNÓWKA
Budowa ul. Brzozy i Różanej

25

Budowa drogi rowerowej od
ul. Napoleońskiej (w Gliniance)
do granicy z Mińskiem
Mazowieckim

DUCHNÓW

50

Budowa wodociągu
Kąck – Duchnów

50

Budowa wodociągu
Michałówek – Duchnów

25

Budowa wodociągu
w ul. Baśniowej

25

Budowa wodociągu
w ul. Miętowej

25

Projekt modernizacji
ul. Księżycowej, ul. Kwitnącej
Jabłoni oraz ul. Nizinnej (od
Wspólnej do mostu)

25

Projekt modernizacji
ul. Zgodnej

75

Budowa wodociągu
i kanalizacji w ul. Ustronnej

DZIECHCINIEC

25

Budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Majowej

25

Modernizacja ul. Miodowej

50

Wyposażenia świetlicy wiejskiej
oraz zagospodarowanie terenu
wokół – budowa altany i zakup
wyposażenia
Ciąg dalszy paska na str. 19

Foto: Adobe Stock
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Budowa linii
energetycznej 400kV.
Inwestycja coraz bliżej
Na wniosek Polskich Sieci Energetycznych S.A. Wojewoda Mazowiecki wszczął procedurę ustalania lokalizacji
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej. Chodzi o budowę nowej linii 400 kV na odcinku Kozienice
– Miłosna o łącznej długości 71,8 km.
Linia ta ma zastąpić istniejącą linię jednotorową, która powstała w 1970 r.
i przebiega m.in. przez gminę Wiązowna
(Michałówek, Boryszew, Duchnów, Kąck,
Pęclin, Malcanów, Dziechciniec, Kopki,
Wolę Karczewską, Wolę Ducką).
Z informacji operatora sieci wynika, że
powodem realizacji inwestycji, oprócz
kluczowego znaczenia dla bezpieczeństwa dostaw energii, jest przede
wszystkim dostosowanie istniejącego,
wysłużonego połączenia elektroenergetycznego do współczesnych standardów
technologicznych. Nowa linia ma przebiegać w zdecydowanej większości po
śladzie istniejącej trasy 400 kV (w granicach gminy Wiązowna na odcinku
12,28 km), gdzie zostanie zainstalowanych 30 nowych słupów wysokiego napięcia. Łącznie na całej długości nowej
trasy będzie ich 177.
Słupy będą znacznie wyższe (ok. 62 m) od
obecnych, za to węższe, z nowoczesnymi

przewodami zawieszonymi wyżej nad
powierzchnią gruntu. Dzięki temu nowa
linia ma być bezpieczniejsza, cichsza,
a dotychczasowy pas technologiczny,
ograniczający zabudowę, którego szerokość wynosi obecnie 80 m (czyli 2x40 m
od osi linii) zostanie zmniejszony o 10 m
(2x35 m od osi nowej linii).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał już decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach dla tej inwestycji.
Obecnie trwa postępowanie wojewody w sprawie ustalenia jej lokalizacji,
a następnie rozpocznie się procedura
zmierzająca do wydania pozwolenia na
budowę. Termin rozpoczęcia prac budowlanych przewidziano jeszcze w tym
roku, natomiast zakończenie inwestycji
planowane jest na 2023 r.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się
z wieloma przydatnymi informacjami na
temat budowy nowej linii przesyłowej,
za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony www.liniakozienice-milosna.
pl. W przypadku szczegółowych pytań
prosimy o skorzystanie z formularza
kontaktowego dostępnego pod adresem
www.liniakozienice-milosna.pl/kontakt.
html.

Rafał Musiałek
r.musialek@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl
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Zgoda na ścieżkę rowerową

Przebudowa ul. Żwirowej
w Malcanowie
Kontynuujemy prace rozpoczęte w 2019 r.
Ogłosiliśmy przetarg na dokończenie przebudowy drogi gminnej nr 270831W – ul.
Żwirowej w Malcanowie. W tym roku zostanie wybudowany odcinek jezdni asfaltowej od ul. Akacjowej do ul. Podleśnej
o długości ok. 307,55 m. Prace mają rozpocząć się w maju i zakończyć w lipcu.
Szacunkowa wartość inwestycji to 280
tys. zł.
Tadeusz Dąbrowski

Bezpłatny transport dla starszych
i niepełnosprawnych

Węzeł „Zakręt”. Zmiana organizacji
ruchu

Zakończyliśmy przetarg na dostawę aut
do przewozu osób niepełnosprawnych
dla Gminy Wiązowna w ramach projektu „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna”. Znaleźliśmy się w gronie pięciu gmin
z województwa mazowieckiego, które
otrzymały wsparcie i podpisały umowę
z Państwowym Funduszem Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, na realizację
projektu grantowego „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna”. Na realizację
projektu pozyskaliśmy blisko 920 tys. zł.
Usługa transportowa uzależniona jest od
dostawy aut. O tym, kiedy ruszy i jakie
będą zasady korzystania, będziemy informować na bieżąco.
Redakcja

Firma Warbud wprowadził czasową organizację ruchu w rejonie węzła „Zakręt”.
Najistotniejsza zmiana dotyczy wyłączenia z ruchu pojazdów ok. 1,5 km długości odcinka drogi krajowej DK17 (Szosa
Lubelska) od skrzyżowania z drogą krajową DK2 (Traktem Brzeskim) aż do rejonu
ul. Górnej w Zakręcie. W związku z tym
skrzyżowanie dróg DK17 i DK2 przesunięto w kierunku wschodnim o ok. 200 m
i zorganizowano w formie ronda na wysokości ul. Błękitnej w Zakręcie. Następnie
ruch jest prowadzony ul. Błękitną i wybudowaną drogą serwisową po wschodniej
stronie drogi krajowej (tzw. ul. Wschodnia). Wyłączenie z ruchu pojazdów na
wskazanym odcinku oznacza, że nie ma
możliwości zjazdu z drogi serwisowej po
wschodniej stronie DK17, na jej zachodnią część m.in. na ul. Gościniec czy Zakrętową. Wydzielono przejścia dla pieszych
przez teren budowy na wysokości przystanków.
Redakcja

Zamówienia na sprzęt na place zabaw

Dębowa i Modrzewiowa
w Wiązownie

Foto: GDDKiA

Starostwo Powiatowe w Otwocku nie
wniosło sprzeciwu na budowę pierwszych odcinków ścieżki rowerowej w ramach ZIT-2: w ul. Kąckiej w Wiązownie
na odcinku od ul. Dębowej do ul. Słonecznej, a także na ul. Pęclińskiej w Wiązownie na odcinku od ul. Słonecznej do ul.
Miętowej w Duchnowie, na fragmencie
ul. Zamkowej i Krótkiej w Pęclinie przy
placu zabaw, na ul. Napoleońskiej w Gliniance przy kościele oraz na ul. Napoleońskiej za skrzyżowaniem z ul. Łąkową
w Gliniance w kierunku Lipowa. Projekt
jest już gotowy. Czekamy na pozwolenie
wodnoprawne. Planujemy sukcesywnie
ogłaszać przetargi na budowę kolejnych
odcinków ścieżki. Zakładamy, że realizacja pierwszych fragmentów rozpocznie
się już w II kwartale tego roku.
Tomasz Mielnicki
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W ramach funduszu sołeckiego przystąpiliśmy do zamawiania urządzeń siłowni
plenerowych i placów zabaw. Zamówiony został sprzęt dla sołectwa Glinianka
II – urządzenia siłowni plenerowej: wioślarz, orbitrek i rower oraz dla sołectwa
Kąck – urządzenia siłowni plenerowej:
wyciąg górny, wyciąg dolny, orbitrek/wioślarz oraz zestaw wspinaczkowy na plac
zabaw. Zamówienia zostaną zrealizowane
do końca maja. Dla sołectw: Dziechciniec,
Żanęcin i Zakręt przygotowujemy projekty zagospodarowania terenu tam, gdzie
planowane do zakupu w tym roku urządzenia nie były uwzględnione i wymagają zgłoszenia w starostwie. Milena Gołąb

W ramach zdania inwestycyjnego „Modernizacja ul. Dębowej oraz odcinka ul. Modrzewiowej w Wiązownie” ogłosiliśmy
przetarg na przeprowadzenie asfaltowania na tych dwóch drogach wewnętrznych. Mamy już ﬁrmę, która zajmie się
pracami budowalnymi. Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje odgałęzienia
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Na
czas budowy zmieniła się organizacja ruchu. Wykonawca wprowadził „strefy zamieszkania” w pasach dróg ul. Dębowej
oraz ul. Modrzewiowej. Koszt inwestycji to
230 tys. zł. Planowany termin zakończenia
prac to koniec kwietnia.
Jakub Sędek
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Graﬁka: „Nie Tędy Droga”

Jesteśmy przeciw budowie OAW
Spotkania z parlamentarzystami, ankieta wśród mieszkańców, ulotki
i banery na ogrodzeniach oraz pierwszy protest – to tylko kilka z wielu działań, jakie ostatnio prowadziło
Stowarzyszenie „Nie Tędy Droga”.
W naszych „Powiązaniach” co miesiąc przeczytacie o akcjach protestacyjnych stowarzyszenia.

Rozpoczęliśmy przygotowania do produkcji plakatów informujących o naszym
proteście. Bannerów systematycznie
przybywa. Robimy dodruki – mamy nadzieję, że będą coraz bardziej widoczne
i przykują wzrok tych, którzy zawitają
w nasze okolice. Powstały też pierwsze
ﬁlmiki informacyjne. Krążą już po sieci
– są dostępne na Youtube i w mediach
społecznościowych.
Jako stowarzyszenie chcemy zainteresować naszym protestem media. I tak

Najwięcej pracy nasz zespół poświęcił na przygotowania oﬁcjalnej petycji, która będzie wystosowana przez

Stowarzyszenie „Nie Tędy Droga” oraz
Stowarzyszenie „Eko Glinianka”. Petycję
zamierzamy wysłać do GDDKiA oraz innych instytucji. Petycję podpisali przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji
pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych, rad gmin, rad sołeckich, rad rodziców uczniów okolicznych szkół i inni.
W petycji przytoczyliśmy szereg argumentów: formalnych, środowiskowych,
ekonomicznych i społecznych. Dokument
liczy 24 strony, a cały tekst jest dostępny dla wszystkich na stronie stowarzyszenia: www.nietedydroga.pl.
Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami udało nam się opracować rzetelny dokument,
który sprawi, że inwestor pochyli się ponownie nad swoim projektem i nie dopuści do jego kontynuowania w obecnie
planowanym kształcie.

Sylwia Piwowar
Stowarzyszenie „Nie Tędy Droga”

Rafał Musiałek
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego

Informacja o możliwej realizacji Obwodnicy na
terenie Gminy Wiązowna, budzi w naszej wspólnocie
samorządowej sprzeciw, niezrozumienie, a także
obawę o przyszłe losy gminy i jej mieszkańców.
Rada Gminy Wiązowna wypowiadała się w tej kwestii oficjalnie,
podejmując stanowisko. Opinia Rady Gminy Wiązowna, jak również
opinia Wójta Gminy Wiązowna są jednoznaczne: nie zgadzamy się
na realizację kolejnej, dużej inwestycji drogowej przez teren naszej
gminy. Niezrozumiałym i budzącym nasz sprzeciw, jest wskazywanie
przez GDDKiA na tak wczesnym etapie planowania inwestycji,
preferowanego korytarza drogowego. W naszej opinii, na podstawie
Studium Korytarzowego, którego streszczenie zaprezentowała
GDDKiA, nie jest możliwe wskazanie optymalnego wariantu korytarza.
Opracowane Studium Korytarzowe zupełnie pomija w swoich
założeniach czynnik społeczny (opinie samorządów lokalnych i ich
społeczności), zostało opracowane w małej skali, co skutkuje brakiem
możliwości odniesienia do uwarunkowań lokalnych.

Foto: M. Kloch

Członkowie Stowarzyszenia „Nie Tędy
Droga” pracują intensywnie nad strategią działań. Jednym z naszych głównych
zadań jest dotarcie z informacją o planowanej budowie Obwodnicy Aglomeracji
Warszawskiej do wszystkich mieszkańców
naszej gminy, a także do tych sąsiednich.
Zorganizowaliśmy już drugie wirtualne
spotkanie z mieszkańcami. Postanowiliśmy we współpracy z Urzędem Gminy
przeprowadzić sondaż, aby zapoznać się
z nastrojami naszych sąsiadów. Chcieliśmy także sprawdzić, czy mieszkańcy
wiedzą już o inwestycji. Rezultaty ankiety
były budujące. O planach budowy nowej
autostrady słyszało 95% badanych mieszkańców. Opinie na temat koncepcji budowy kolejnej (po S2, A2 i S17) nowej drogi
szybkiego ruchu były negatywne: 81%
mieszkańców nie chce tej drogi w swojej
gminie; przychylnych temu pomysłowi jest
zaledwie 11% osób, a 8% nie ma zdania.

w prasie lokalnej, jak i tej ogólnopolskiej,
pojawiło się wiele artykułów, wywiadów
i relacji na temat naszej inicjatywy. Udało nam się zorganizować pierwszy „ﬁzyczny” protest w Otwocku w trakcie wizyty
prezydenta Andrzeja DUDY oraz premiera Mateusza MORAWIECKIEGO. Pandemia, niestety, trwa – nie ułatwia to działań
w tzw. „terenie”. Odnieśliśmy też pierwsze sukcesy w nawiązywaniu kontaktu
z parlamentarzystami. Zorganizowaliśmy
spotkania przedstawicieli Stowarzyszenia
z poseł Urszulą ZIELIŃSKĄ, poseł Kamilą
GASIUK-PIHOWICZ, a także europosłem
Andrzejem HALICKIM. W czasie spotkań
podzieliliśmy się informacjami o projekcie – okazuje się, że nadal wielu posłów
nie wie o planowanej inwestycji. Dlatego przedstawiliśmy im nasze obawy
i zastrzeżenia.

www.tuwiazowna.pl

sprzętu po wcześniejszym umówieniu się
pod nr tel. 22 512 58 00.
Redakcja

Pojemniki na nakrętki. Pomóż
innym

Pandemia koronawirusa.
„Szczepmy się!”
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na bezpieczeństwo, inwestycje, kulturę czy
transport. Na platformie znajduje się również prezentacja z danymi z budżetu 2020
i 2019 r. oraz ważne wskazówki dla tych,
którzy nie płacą u nas podatków i chcieliby
to robić, ale nie wiedzą, jak.
Redakcja

Nieodpłatna pomoc prawna dla
mieszkańców powiatu
Powiat otwocki zapewnia mieszkańcom
dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej
w dziewięciu punktach zlokalizowanych
na terenie całego powiatu. Ze względu na
pandemię, punkty zamknięte są do odwołania, a pomoc udzielana jest wyłącznie
zdalnie. Utworzono dodatkowo infolinię
pod nr 536 954 658 oraz udostępniono adres e-mail: poradyprawne@fundacjaepb.pl.
Dzięki infolinii funkcjonującej od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–12.00, zainteresowani mogą zasięgnąć informacji
prawnej.
Redakcja

Foto: pixabay.com

Pandemia nie odpuszcza. Wskaźnik zachorowań stale rośnie! Chorują już nie tylko
osoby starsze, ale coraz młodsze. Dlatego
tak ważne jest, aby wszyscy ci, którzy mogą,
zaszczepili się przeciw COVID-19. Zrobił to
już Wójt Gminy Wiązowna Janusz BUDNY.
I namawia wszystkich, aby poszli w jego
ślady. – Szczepmy się! Dzięki temu zadbamy o zdrowie swoje, swoich bliskich, swoich
przyjaciół i znajomych oraz sąsiadów. Im więcej nas się zaszczepi, tym szybciej osiągniemy odporność populacyjną – zachęca. Na
szczepienie zarejestrować można się na kilka sposobów: przez infolinię 989, on-line na
pacjent.gov.pl lub wysyłając SMS na numer
880 333 333. Możemy też zarejestrować się
telefonicznie w punkcie szczepień. Numery
do punktów szczepień dostępne są m.in. na
stronie gov.pl/szczepimysie.
Redakcja

Każdy mieszkaniec naszej gminy może
zrobić coś dobrego. Ruszyliśmy z akcją
zbierania nakrętek na rzecz potrzebujących. Dwa przezroczyste i zielone pojemniki w kształcie liści, do których o każdej
porze dnia i nocy można wrzucać plastikowe nakrętki, ustawiliśmy w dwóch miejscach – na Gminnym Targowisku „Mój
rynek” tuż przy wejściu do hali oraz na terenie Gminnego Parku Centrum. Jeśli macie Państwo w domu zakrętki i nie wiecie,
co z nimi zrobić, zachęcamy do przyniesieniach ich i wrzucenia do tych pojemników. W ten prosty i szybki sposób zrobicie
coś dobrego dla innych, a i pożytecznego
dla środowiska, bo tworzywo z nakrętek
nadaje się doskonale do dalszego przetworzenia. Każda nakrętka się liczy i może
pomóc w leczeniu lub kosztownej rehabilitacji.
Redakcja
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Ruszył Narodowy Spis Powszechny
2021

„Moja woda”. Zyskaj nawet 5 tys. zł

Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021 ruszył 1 kwietnia i potrwa do 30 września. Naszym obowiązkiem jest samodzielnie spisać się przez
Internet. Jeśli tego nie zrobimy, zadzwoni
do nas rachmistrz lub zjawi się osobiście
w naszym domu. Więcej o rachmistrzach
można znaleźć na str. 19. Jedna osoba
może spisać wszystkich domowników.
Mamy świadomość, że nie każdy ma dostęp do komputera i Internetu, dlatego
w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59) do Państwa dyspozycji jest stanowisko do samospisu internetowego.
W poniedziałek w godz. 10.00–18.00,
a od wtorku do piątku w godz. 8.00–16.00
można przyjść do nas, skorzystać ze

Budżet 2021. Sprawdź, na co idą
Twoje pieniądze
Chcesz wiedzieć, na co idą pieniądze
z Twojego podatku, które traﬁają do gminy? Wejdź na platformę nacoidamojepieniadze.pl, wybierz Gminę Wiązowna
i sprawdź, na co przeznaczamy budżet.
Wszystkie dane na stronie są przygotowane na podstawie Uchwały Budżetowej
Gminy Wiązowna na 2021 rok. Mieszkaniec – wskazując wysokość miesięcznego
wynagrodzenia brutto – może sprawdzić,
ile z jego podatku przeznaczane jest m.in.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej uruchomił drugą
odsłonę programu „Moja Woda”. Można
składać wnioski o dotacje na przydomowe
instalacje, zatrzymujące wody opadowe
i roztopowe. Nabór potrwa do wyczerpania środków ﬁnansowych. Każdy właściciel
domu jednorodzinnego może otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80 proc.
kosztów kwaliﬁkowanych, które zostaną
poniesione po 1 czerwca 2020 r. Szczegółowe zasady zawarte są w programie „Moja
Woda” oraz regulaminach naboru, które są
dostępne na www.wfosigw.pl. Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie (ul. Ogrodowa 5/7, 00-893
Warszawa) przed zakończeniem realizacji
przedsięwzięcia.
Redakcja

Foto: pixabay.com

Foto: Adobe Stock

Graﬁka: GUS
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Sesja Rady Gminy.
Będzie Centrum Usług Społecznych
Na marcowej sesji radni gminni spotkali się, by podejmować kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego.
Przeanalizowali i podjęli 18 uchwał,
w tym te o przekształceniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.

Radni rozpatrzyli też siedem uchwał
z zakresu gospodarki nieruchomościami. Pierwsza z nich dotyczyła „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wiązowna w 2021
roku”. To dokument, który przedstawia
zasady odławiania bezdomnych zwierząt

Foto: K. Herncisz

Nasi radni zdecydowali o utworzeniu Centrum Usług Społecznych Gminy
Wiązowna i nadaniu mu statutu. Centrum powstanie poprzez przekształcenie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Więcej na ten temat piszemy na str. 13.
Przedmiotem obrad była również aktualizacja „Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Wiązowna na lata 2016–2026”.
Prace nad aktualizacją programu prowadzone były w roku 2020 i poprzedzone
zostały analizami dostępnych danych,
w tym danych statystycznych, sprawozdań oraz „Raportu o stanie gminy za
2019 r.”.

Trwają prace nad
przekształceniem GOPS w CUS

i zapewniania im miejsc w schroniskach,
podejmowania skutecznych działań
w celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt, zapewnienia całodobowej
opieki weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
oraz reagowania na przypadki okrutnego ich traktowania.
Trzy uchwały dotyczyły nadania nazw
ulic: ul. Czapli w Boryszewie, ul. Dzika
w Zakręcie oraz ul. Nizinna w Duchnowie. Kolejne trzy zdecydowały o nabyciu
do zasobu gminnego nieruchomości położonych w Czarnówce, Duchnowie oraz

Zakręcie z przeznaczeniem pod drogi.
Podjęto także decyzję o przesunięciu termin przedterminowych wyrobów sołtysa Boryszewa do 31 sierpnia. W związku
z pandemią COVID-19 nie było możliwe
dotychczas zwołanie takiego zebrania
z udziałem mieszkańców.
To tylko niektóre z przyjętych uchwał.
Szczegółowych informacji o sesji udziela
Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Wykaz stanowisk i uchwał w sprawach:
29.XXXII.2021 zmieniający Uchwałę Nr 115.
XXIX.2020 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22
grudnia 2020 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2021 rok z późn.
zm.;
30.XXXII.2021 zmian w Uchwale Nr 114.
XXIX.2020 Rady Gminy Wiązowna z dnia
22.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata
2021–2033 z późn. zm.;
31.XXXII.2021 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wiązowna;
32.XXXII.2021 przekazania do podmiotu
właściwego petycji Stowarzyszenia Polska
Wolna od GMO;
33.XXXII.2021 przekazania do podmiotu
właściwego petycji Pani Wioletty Jachowicz
– Wróblewskiej;
34.XXXII.2021 rozpatrzenia petycji Pani J.
Z.;

35.XXXII.2021 rozpatrzenia petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego;
36.XXXII.2021 zmiany
uchwały
Nr
80.XXVII.2020 Rady Gminy Wiązowna z dnia
3 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyrobów sołtysa sołectwa Boryszew;
37.XXXII.2021 zmiany
Załącznika
do
Uchwały nr 22.XXXVI.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie
przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016–2026;
38.XXXII.2021 utworzenia jednostki budżetowej pn. Centrum Usług Społecznych Gminy
Wiązowna poprzez przekształcenie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie;
39.XXXII.2021 uchwalenia statutu Centrum
Usług Społecznych Gminy Wiązowna;
40.XXXII.2021 określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wiązowna w 2021 roku;
41.XXXII.2021 nadania nazwy ulicy będącej
drogą gminną, położoną w obrębie geodezyjnym Boryszew;
42.XXXII.2021 nadania nazwy ulicy będącej
drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Zakręt;
43.XXXII.2021 nadania nazwy ulicy będącej
drogą gminną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów;
44.XXXII.2021 wyrażenia zgody na nabycie
do zasobu gminnego nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Czarnówka;
45.XXXII.2021 wyrażenia zgody na nabycie
do zasobu gminnego nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Duchnów;
46.XXXII.2021 wyrażenia zgody na nabycie
do zasobu gminnego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zakręt.

www.tuwiazowna.pl

Społeczeństwo
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Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pani Sołtys Wiązowny Kościelnej
Karolinie Dąbrowskiej
z głębi serca płynące wyrazy współczucia
z powodu śmierci
męża

Śp. Tomasza Dąbrowskiego
składają
Janusz Budny - Wójt Gminy Wiązowna,
Andrzej Cholewa - Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna,
Rada Gminy Wiązowna,
Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli
oraz
pracownicy Urzędu Gminy Wiązowna.

Śp. Sabiny Budny
mamy Janusza Budnego - Wójta Gminy Wiązowna.
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu ogromnej straty
składają
Andrzej Cholewa - Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna,
Rada Gminy Wiązowna
oraz pracownicy Urzędu Gminy Wiązowna
i jednostek organizacyjnych gminy.

W CUS będzie
można skorzystać
z fizjoterapii

Foto: Adobe Stock

Trwają prace nad uruchomieniem
Centrum Usług Społecznych
Z przekształcenia Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej powstanie Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna. Prace nad wdrożeniem CUS
zostały podzielone na cztery etapy,
zwane kamieniami milowymi. Pierwszy mamy już za sobą.
Powołano Zespół Projektowy, przeprowadzono ankietę i badania jakościowe oraz
opracowano diagnozę potencjału i potrzeb społeczności lokalnej. Rada Gminy
uchwałą powołała Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna oraz nadała
mu statut. W ramach kolejnych etapów,
we współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej, opracujemy „Plan

wdrażania CUS”. Będzie on poddany konsultacjom społecznym. Powstaje dokumentacja organizacyjno-prawna, a także
trwają prace nad przystosowaniem i wyposażeniem budynku Domu Społecznego
w Radiówku do funkcjonowania centrum.
Ostatnim działaniem będzie opracowanie, zatwierdzenie i przyjęcie Programu
Usług Społecznych i Planu Organizowania Społeczności Lokalnej.
W ramach centrum, oprócz standardowych zadań, chcemy realizować następujące usługi:
1) dla osób z niepełnosprawnością,
2) środowiskowe z zakresu organizowania społeczności lokalnej,

edukacji i animacji społecznej, usług
kulturalnych,
3) dla młodzieży – powstanie Młodzieżowe Centrum Kompetencji,
4) ﬁzjoterapię (ﬁzykoterapię
i kinezyterapię),
5) poradnictwo rodzinne.
Na adaptację pomieszczeń wydamy prawie 400 tys. zł. Kwota doﬁnansowania to
ponad 3 mln. zł, które zostaną przeznaczone na działalność centrum.

Marlena Kubańska
marlenakubanska@gops-wiazowna.pl

Gmina Wiązowna
to niezwykłe
Społeczeństwo
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miejsce – z dala od wielkomiejskiego zgiełku, tam, gdzie natura
przeplata się z historią i kulturą.
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Przebieg: WIĄZOWNA Urząd Gminy – ul. Lubelska –
ul. Parkingowa – ul. Sosnowa – EMÓW – JÓZEFÓW –
ul. Rolnicza – ul. Wiązowska – EMÓW – ul. Wiązowska –
ul. Mlądzka – droga gruntowa nad Świdrem – RADIÓWEK
– ŻANĘCIN – ul. Spokojna – ul. Rajska – Dziechciniec –
ul. Majowa – ul. Piaskowa – OTWOCK – droga gruntowa
Na terenie
gminy jest – KOPKI
– ul. Wspaniała – droga gruntowa
– ADAMÓWKA
wiele malowniczych
– ul. Nad Świdrem – ul. Radosna
– ul. Mostów – WOLA
miejsc do odwiedzenia
KARCZEWSKA – droga gruntowa ul. Rzeki – ścieżka nad
Świdrem – GLINIANKA – ul. Szkolna – ul. Napoleońska –
GLINIANKA Izba Regionalna

Ścieżki i szlaki rowerowe w naszej gminie

Usytuowanie wśród sosnowych
lasów, wśród bogactwa zieleni
sprawia, że jest to idealny
teren dla osób lubiących spokój
i aktywny wypoczynek.

Foto: M. Mikulska

PARTYZANCKI SZLAK WSR 04Y

Przebieg: KOPKI – ul. Jeździecka – MALCANÓW
Ó – ul. Mazowiecka – ul. Kotliny – ul. Podleśna – ul. Żwirowa –
PĘCLIN – droga leśna – ul. Majowa – KĄCK ul. Majowa –
ul. Malownicza – KĄCK Kąpielisko
Foto: M. Mikulska

Spacery, wycieczki rowerowe czy
spływy kajakowe w połączeniu
z licznymi wydarzeniami kulturalnymi oraz zabytkami historycznymi
są doskonałym sposobem na nudę
i spędzenie wolnego czasu.

Inwestycja w sport i turystykę zawsze
się opłaca. Z myślą o naszych mieszkańcach, ale i o osobach, które coraz chętniej wybierają naszą gminę na miejsce
spędzania wolnego czasu, inwestujemy
w rozwój ścieżek i szlaków rowerowych.

Jesteśmy w tracie prac nad drugą, 10-ki- na terenie naszej gminy. W latach 2019
lometrową ścieżką rowerową, która oraz 2020, dzięki doﬁnansowaniu z PSE,
będzie prowadziła z Duchnowa przez oznaczyliśmy i oddaliśmy do użytku trzy
Wiązownę i Pęclin do Dziechcińca, gdzie szlaki rowerowe: pierwszy na trasie Wiąpołączy się z ciągiem pieszo-rowero- zowna – Glinianka (WSR 01R), drugi –
wym prowadzącym do Malcanowa. Da- Wiązowna – Duchnów (WSR06) oraz
lej pojedziemy przez Lipowo aż do Szkoły trzeci Kopki – Kąck (WSR 04Y). Dzięki
Od 2019 r. nasi mieszkańcy mogą korzy- Podstawowej w Gliniance. W ramach pro- utworzeniu sieci szlaków rowerowych
Foto: powstał
M. Mikulska
stać z pierwszej ścieżki rowerowej, łą- jektu
już ciąg pieszo-rowerowy dajemy mieszkańcom oraz turystom
czącej nas z gminą Halinów i Józefowem, w Wiązownie oraz ścieżka od kopca przy szansę na świadomy wybór bezpieczprzebiegającej przez Duchnów, Stefanów- ul. Boryszewskiej do „Jartonu”. Całkowi- nych tras, wzdłuż których będą mieli
poznaćSZLAK
lokalną WSR
historię, faunę,
„Roz-DOokazję
kę, Boryszew i Wiązownę. Projekt zreali- ta wartość tego projektu
ODo nazwie
DWORU
DWORU
zowany został w partnerstwie sześciu wój systemu dróg rowerowych
w Gminie
ﬂorę Izba
oraz zasoby
naturalne
gminy.
Przebieg:
GLINIANKA
Regionalna
– ul.
Napoleońska
samorządów. Zgodnie z planem wybu- Wiązowna” to prawie –12,4
mln
zł.
ul. Łąkowa – KOPKI – ul. Mostów – WOLA KARCZEWCENTRALNY SZLAK WSR 01R
dowano blisko 45 km trasy dla jednoślaZ myślą o wszystkich fanach rowerowych
SKA – ul. Doliny Świdra
– ul. Leszczyny – WOLA DUCKA –
Przebieg: WIĄZOWNA Urząd Gminy – ul. Lubelska –
dów, w tym blisko 10 km – na terenie Wciąż rosnące zainteresowanie zdro- wycieczek przygotowaliśmy mapę z wiąul.
Słoneczna
–
ul.
Wczasowa
– ul. Różyce – RÓŻYCÓW –
ul. Kościelna
– gminy.
ul. Pęclińska
ul. Projektowana
– PIEKIEŁtrybem życia skłoniło nas do zowskimi szlakami rowerowymi. Można
naszej
Całkowita–wartość
projektu wym
leśna –Reul. Doliny
Świdra
– KRUSZÓWIEC
KO – ul. to
Spokojna
ul.mln
Rajska
ul. Olszowaszlakówdroga
8,4 mln zł,–wŻANĘCIN
tym ponad–4,9
zł po- – wyznaczenia
rowerowych.
ją wyrwać,
złożyć
i zabrać ze sobą –naTARACHOwyWIZNA
–
BOLESŁAWÓW
–
ul.
Młynarska
ul. Szlachecka
– ul. Gościniec
–
PĘCLIN
–
droga
leśna
–
ul.
Letniskowa
chodzi z dotacji. Nowa ścieżka ułatwia ro- zerwaty w dolinie rzek Świdra oraz Mieni cieczkę na jednośladach po –
naszej
gmiRZAKTA
– ul.
– Górska
– ul. iPołudniowa
–
– ul. Radosna
– ul.
Wierzbowa
– ul. Majowa
– Kąck
werzystom
podróżowanie
i zwiększa
ich w tym
tereny– objęte –Naturą
2000
za- Dobrzyniecka
nie, do czego gorąco
zachęcamy
życzymy
GLINIANKA
ul. Wrzosowa
– ul. Napoleońska – GLINIANKA
bezpieczeństwo
na leśna
naszych– drogach.
chęcają do rodzinnych
rowerowych–wyudanej podróży!

ul. Partyzantów
– droga
PORĘBYTo– GLINIANKA
–
Redakcja
ścieżka rowerowa
W 2018 r. powstała
koncepcja
Izba Regionalna
ul. Polna –pierwsza
ul. Wawrzyniecka
– ul.wybudowana
Napoleońskacieczek.
– GLINIANtukontakt@wiazowna.pl
u nas z takim rozmachem.
wyznaczenia ośmiu szlaków rowerowych
KA Izba Regionalna

Szlaki rowerowe

PÓŁNOCNY SZLAK WSR 02B

Monika Mikulska

DUCHNOWSKI ŁĄCZNIK SZLAK WSR 06S

Przebieg: WIĄZOWNA Urząd Gminy – ul. Lubelska –
Mieszkanka Kącka
Przebieg: ZAGÓRZE (pętla autobusowa) – ul. Zagórul. Parkowa – przejście przez park pałacowy – ul. Kościelna
ska – MAJDAN – ul. Wesoła – ul. Widoczna
–
IZABELA
–
– ul. Duchnowska
– ul. Wspólna
– DUCHNÓW
Z dużym entuzjazmem zaangażowaliśmy
się–wBORYSZEW
projekt wyznaczenia
w naszej
ul. Postępu – ul. Szkolna – droga leśnagminie
– MICHAŁÓWEK
ścieżek rowerowych,
ponieważ–uważamy,
że Wiązowna
ul. Wspólna
DUCHNÓW
Biblioteka i jej okolice
posiadają
– droga leśna NOWY KONIK – Droga Krajowa
nr 2ciekawe
– STA- walory turystyczno-krajoznawcze oraz wiele urokliwych
Cieszy nas,– że projekt udaje się sukcesywnie realizować: w roku
RY KONIK – ul. Spacerowa – DUCHNÓWmiejsc.
– ul. Wspólna
do użytkowania pierwszą z zaplanowanych do realizacji tras,
ul. Malownicza – KĄCK – ul. Malownicza –2019
KĄCKoddano
Kąpielisko
oznaczoną kolorem czerwonym i wiodącą z centrum Wiązowny do Glinianki.
Szlak został poprowadzony utwardzonymi drogami, co pozwala na łatwą
i relaksującą przejażdżkę zarówno w terenie zabudowanym (do obejrzenia
przydrożne kapliczki), jak i po leśnych drogach (atrakcje przyrodnicze).
Z niecierpliwością czekamy zatem na wiosnę i kolejne rowerowe wyprawy
nowo oddanymi szlakami, które umożliwiają poznanie uroczych zakątków
naszej gminy!

Foto: R. Szczęsny

SZLAK UMOCNIEŃ PRZEDMOŚCIA
WARSZAWY WSR 07Y

Przebieg: JÓZEFÓW RYCICE – ul. Wiązowska – ul. Rolnicza
– EMÓW – ul. Sosnowa – droga leśna - GÓRASZKA – droga leśna – ZAMAJDAN OLSZYNY – droga leśna do Aleksandrowa – droga leśna dookoła Zagórza – ZAGÓRZE –
ul. Zagórska – droga leśna – POHULANKA – droga leśna
– STARA MIŁOSNA – ul. Macierzanki – ul. Leśnych Ziół –
ul. Rumiankowa – STARA MIŁOSNA Kościół Św. Hieronima

MICHAŁOWSKI ŁĄCZNIK SZLAK
WSR 08S

Przebieg: MICHAŁÓWEK – ul. Jeździecka – MICHAŁÓWEK
PĘTLA

Ścieżka biegowa
ŚCIEŻKA BIEGOWA

Przebieg pętli: MALCANÓW – „Laguna” – Zrzutowisko
„Pierzyna” – tereny leśne – Zrzutowisko „Pierzyna” –
„Laguna” MALCANÓW

Wiązowskie
szlaki
rowerowe
Wiązowna 2021

Ścieżki rowerowe
Informator
Józefów – Gmina Halinów
(droga wojewódzka nr 721)

Przebieg na terenie gminy Wiązowna: WIĄZOWNA –
ul. Wiązowska – ul. Lubelska – ul. Boryszewska –
ul. Żurawia – ul. Boryszew – ul. Wspólna – BRZEZINY

Malcanów – sklep „Jeżyk”

Przebieg: MALCANÓW – Laguna – ul. Mazowiecka – DZIECHCINIEC – ul. Majowa – sklep „Jeżyk” – (w realizacji)
ul. Majowa – Sala bankietowa „RAJ”

Ciągi pieszo-rowerowe w pasie
dróg serwisowych S17

Przebieg: wzdłuż Traktu Lubelskiego na odcinku Góraszka
– Majdan

Dziechciniec – Duchnów (w realizacji)

Przebieg: DZIECHCINIEC – ul. Dworska – PĘCLIN –
ul. Krótka – ul. Zamkowa – ul. Pęclińska – ul. Słoneczna –
ul. Kącka – ul. Dębowa – ul. Modrzewiowa – DUCHNÓW,
ul. Duchnowska

Malcanów – Szkoła Podstawowa w Gliniance
(realizacja 2021-2022)

Przebieg: MALCANÓW – Laguna, ul. Mazowiecka – LIPOWO, ul. Armii Krajowej – GLINIANKA, ul. Napoleońska

Numer alarmowy z tel. komórkowego: tel. 112
Pogotowie ratunkowe: tel. 999
Straż Pożarna: tel. 998
Policja: tel. 997
Policja Wiązowna: tel. 47 724 17 61
Urząd Gminy Wiązowna:
tel. 22 512 58 00
e-mail: urzad@wiazowna.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie:
tel. 22 180 00 41
e-mail: zapisy@gok-wiazowna.pl
Nadleśnictwo Celestynów: tel. 22 789 70 03
Napotkasz bezpańskie zwierzę, zgłoś to:
tel. 605 874 227
Traﬁsz na dzikie wysypisko śmieci, zadzwoń:
tel. 661 969 850
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LEGENDA
Szlak centralny 01R
Wizowna - Glinianka (wytyczony)
Szlak 02B Zagórze - Kck

WARTO ZOBACZY:
1

Szlak 03G Wizowna - Glinianka
Szlak 04Y Kopki - Kck (wytyczony)
Szlak 05Y dookoa Glinianki
Szlak 06S Wizowna - Duchnów (wytyczony)
Szlak 07Y Józefów - Stara Miosna
Szlak 08S cznik Michaowski
cieka biegowa (planowana)
cieka rowerowa (zrealizowana)
cieka rowerowa Glinianka - Duchnów
(planowana)
Spywy kajakowe
Granica gminy

2

Koció parafialny w. Pawa Apostoa w Zakrcie
z 1996 r. Przed wityni tablica pamitkowa
powicona pk. Ryszardowi Kukliskiemu
ps. „Jack Strong”.
Miejsce pamici. W 1939 r. opodal wsi Michaówek
podczas powietrznej walki z Niemcami zgina
zaoga samolotu „Kara”. Kwatera lotników jest na
cmentarzu w Wizownie.

3

Schron w Zagórzu. Wybudowany w 1915 r.
przez Niemców na Przedmociu Warszawa. Suy
do obserwacji i kierowania ogniem artylerii.
Odrestaurowany w 2015 r.

4

Dawny majtek Zamajdan-Olszyny. W zabytkowej
oficynie w 1939 r. podstawy Podziemnego Pastwa
Polskiego tworzyli gen. M. Tokarzewski i gen.
S. Grot-Rowecki. Tablica pamitkowa przed dworem.

Przedmocie Warszawa „Góra Sobotów” zoona z 11 obiektów, zachowanego ukadu
rowów strzeleckich i reliktów schronów
polowych z lat 1915-1920 r. i 1939-1944 r.
Kopiec z krzyem z 1904 r. oraz kamieniami
z tablicami ku czci walczcych w rejonie
Wizowny w 1920 r. oraz polegych onierzy
AK. U podnóa kopca pozostaoci bunkrów.
Skwer imienia gen. S. Grota-Roweckiego
w Wizownie. Na pomniku tablice powicone
generaowi i polegym onierzom AK. Pomnik
autorstwa Sawomira Wójtowicza.

212

13

Historyczny zespó paacowo-ogrodowy
z XVIII w. Tu stacjonowa ksi J. Poniatowski
i pracowa gen. W. Anders. Wasno prywatna.
Obiekt niedostpny do zwiedzania.
Pozostaoci po drewnianym mynie i dawnych
stawach rybnych w Golicy nad Mieni,
pomidzy Duchnowem i Wizown.
Myn dziaa jeszcze do poowy XX w.
Cmentarz w Wizownie zaoony w 1773 r.
Na terenie spoczywaj powstacy styczniowi,
onierze polegli w 1920 r. oraz polscy lotnicy
i onierze walczcy w latach 1939-1945.

0

Kck

Koció w. Wojciecha w Wizownie. W stylu
klasycystycznym z XVIII w. Przed wityni
zabytkowa dzwonnica z XIX w. To przykad
dawnego ciesielstwa polskiego.
Mazowiecki Bartek. Pomnik przyrody uwaany
za jeden z najstarszych dbów na Mazowszu.
Jest wysoki na 19 m. Pie w obwodzie ma
ponad 5 m.
Mogia Powstaców Styczniowych. Zbiorowa
mogia Polaków polegych w walce z rosyjskim
zaborc w latach 1863–1864. Pomnik
ufundowany przez J. Skibiskiego.

11

14

Kapliczka z pamitkow tablic. W latach
1939-1944 Pclin by miejscem wielu zgrupowa
onierzy AK oraz wydarze zwizanych
z wojenn konspiracj.

15

Kpielisko w Kcku. Kompleks skada si ze
stawów: kpielowego, zarybionego, do pywania
na kajakach i rowerach wodnych oraz brodzika
dla dzieci. Na terenie bar i boiska sportowe.

16

Zrzutowisko „Pierzyna”. Pamitkowy krzy
z tablic. Miejsce lotniczych zrzutów ludzi, broni
i materiaów wojskowych w sierpniu 1944 r.
przygotowanych przez AK.
Staw „Laguna”. Urokliwe miejsce, gdzie
spotykaj si okoliczni mieszkacy. Przy
jeziorku plac zabaw, altana, siownia
plenerowa oraz pocztek cieki biegowej.
Kapliczka w Porbach z tablic upamitniajc
historyczne wydarzenia, jakie rozegray si
w marcu 1863 r. na polach wokó wsi
podczas Powstania Styczniowego.
Koció w. Wawrzyca w Gliniance z 1763 r.
W otarzu bocznym Matka Boska Gliniecka.
Belka tczowa z krucyfiksem z 2 po. XVI w.
Dzwonnica oraz plebania z po. XIX w.

17

15
Zielone Górki

18

19
Porby

20

Izba Regionalna. Drewniany budynek z XIX w.
To muzeum kultury ludowej, gromadzce
pamitki historyczne zwizane z regionem
doliny widra. Niedostpna do zwiedzania.

21

Rezerwat przyrody rzeki wider. Jego serce to
wider i Mienia, które tworz liczne przeomy
i wodospady. Ich brzegi porasta bujna rolinno
i zamieszkuje bogata fauna.
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Tarachowizna (Gmina Kobiel). Pozostaoci
po niewielkiej osadzie myskiej, która istniaa
ju w 1783 r. Jaz na rzece i fragmenty
XIX-wiecznego myna wodnego.
Jaz w Woli Karczewskiej. Zapora na rzece
zapocztkowuje najpikniejsz cz doliny
widra, który tworzy w tym miejscu niezwykle
malowniczy przeom.
Wiszcy most. Urokliwa, jedyna taka kadka
na rzece wider czca Kopki z Adamówk.
Obok drewniana figura w. Jana Nepomucena
duta Mateusza Niwiskiego.

Foto: K. Herncisz (17), R. Szczęsny (1, 3, 5, 8, 9, 12, 15, 20, 23), M. Sosnowska (21),
gr18),
afikgra
a: Gka:
OKGOK
Wiz
zowna
I. Trzaska (6, 7, 10, 11, 14, 16, 19, 22, 24), UG Wiązowna (13,
Wiązowna

Gmina Wiązowna to niezwykłe
miejsce – z dala od wielkomiejskiego zgiełku, tam, gdzie natura
przeplata się z historią i kulturą.

NADŚWIDRZAŃSKI SZLAK WSR 03G

Przebieg: WIĄZOWNA Urząd Gminy – ul. Lubelska –
ul. Parkingowa – ul. Sosnowa – EMÓW – JÓZEFÓW –
ul. Rolnicza – ul. Wiązowska – EMÓW – ul. Wiązowska –
ul. Mlądzka – droga gruntowa nad Świdrem – RADIÓWEK
– ŻANĘCIN – ul. Spokojna – ul. Rajska – Dziechciniec –
ul. Majowa – ul. Piaskowa – OTWOCK – droga gruntowa
– ul. Wspaniała – droga gruntowa – ADAMÓWKA – KOPKI
– ul. Nad Świdrem – ul. Radosna – ul. Mostów – WOLA
KARCZEWSKA – droga gruntowa ul. Rzeki – ścieżka nad
Świdrem – GLINIANKA – ul. Szkolna – ul. Napoleońska –
GLINIANKA Izba Regionalna

Usytuowanie wśród sosnowych
lasów, wśród bogactwa zieleni
sprawia, że jest to idealny
teren dla osób lubiących spokój
i aktywny wypoczynek.
Spacery, wycieczki rowerowe czy
spływy kajakowe w połączeniu
z licznymi wydarzeniami kulturalnymi oraz zabytkami historycznymi
są doskonałym sposobem na nudę
i spędzenie wolnego czasu.

PARTYZANCKI SZLAK WSR 04Y

Przebieg: KOPKI – ul. Jeździecka – MALCANÓW
Ó – ul. Mazowiecka – ul. Kotliny – ul. Podleśna – ul. Żwirowa –
PĘCLIN – droga leśna – ul. Majowa – KĄCK ul. Majowa –
ul. Malownicza – KĄCK Kąpielisko

Foto: M. Mikulska

Szlaki rowerowe
CENTRALNY SZLAK WSR 01R

Przebieg: WIĄZOWNA Urząd Gminy – ul. Lubelska –
ul. Kościelna – ul. Pęclińska – ul. Projektowana – PIEKIEŁKO – ul. Spokojna – ŻANĘCIN – ul. Rajska – ul. Olszowa
– ul. Gościniec – PĘCLIN – droga leśna – ul. Letniskowa
– ul. Radosna – ul. Wierzbowa – ul. Majowa – Kąck –
ul. Partyzantów – droga leśna – PORĘBY – GLINIANKA –
ul. Polna – ul. Wawrzyniecka – ul. Napoleońska – GLINIANKA Izba Regionalna

PÓŁNOCNY SZLAK WSR 02B

Przebieg: ZAGÓRZE (pętla autobusowa) – ul. Zagórska – MAJDAN – ul. Wesoła – ul. Widoczna – IZABELA –
ul. Postępu – ul. Szkolna – droga leśna – MICHAŁÓWEK
– droga leśna NOWY KONIK – Droga Krajowa nr 2 – STARY KONIK – ul. Spacerowa – DUCHNÓW – ul. Wspólna –
ul. Malownicza – KĄCK – ul. Malownicza – KĄCK Kąpielisko

Foto: R. Szczęsny

OD DWORU DO DWORU SZLAK WSR

Przebieg: GLINIANKA Izba Regionalna – ul. Napoleońska
– ul. Łąkowa – KOPKI – ul. Mostów – WOLA KARCZEWSKA – ul. Doliny Świdra – ul. Leszczyny – WOLA DUCKA –
ul. Słoneczna – ul. Wczasowa – ul. Różyce – RÓŻYCÓW –
droga leśna – ul. Doliny Świdra – KRUSZÓWIEC – TARACHOWIZNA – BOLESŁAWÓW – ul. Młynarska – ul. Szlachecka
– RZAKTA – ul. Dobrzyniecka – Górska – ul. Południowa –
GLINIANKA – ul. Wrzosowa – ul. Napoleońska – GLINIANKA
Izba Regionalna

DUCHNOWSKI ŁĄCZNIK SZLAK WSR 06S

Przebieg: WIĄZOWNA Urząd Gminy – ul. Lubelska –
ul. Parkowa – przejście przez park pałacowy – ul. Kościelna
– ul. Duchnowska – BORYSZEW – ul. Wspólna – DUCHNÓW
ul. Wspólna – DUCHNÓW Biblioteka

SZLAK UMOCNIEŃ PRZEDMOŚCIA
WARSZAWY WSR 07Y

www.tuwiazowna.pl

Przebieg: JÓZEFÓW RYCICE – ul. Wiązowska – ul. Rolnicza
– EMÓW – ul. Sosnowa – droga leśna - GÓRASZKA – droga leśna – ZAMAJDAN OLSZYNY – droga leśna do Aleksandrowa – droga leśna dookoła Zagórza – ZAGÓRZE –
ul. Zagórska – droga leśna – POHULANKA – droga leśna
– STARA MIŁOSNA – ul. Macierzanki – ul. Leśnych Ziół –
ul. Rumiankowa – STARA MIŁOSNA Kościół Św. Hieronima
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Społeczeństwo

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

MICHAŁOWSKI ŁĄCZNIK SZLAK
WSR 08S

0

Zakup i montaż tablic
„NieWkurzaj”

25

Budowa wodociągu
w ul. Kamiennej Górki

25

Budowa wodociągu w dz. ew.
nr 49/3

Przebieg: MICHAŁÓWEK – ul. Jeździecka – MICHAŁÓWEK
PĘTLA

Wiązowskie
25
Narodowy Spis Powszechny.
szlaki
Ścieżka
biegowa
Przedstawiamy rachmistrzów 50
rowerowe
EMÓW

Poprawa bezpieczeństwa na
ul. Wiązowskiej
Zagospodarowanie gminnego
terenu przy ul. Sosnowej –
zakup zabawek na plac zabaw

Ruszył Narodowy Spis Powszech- internetowy jest obowiązkowy dla
ny Ludności
i Mieszkań 2021. Każdy wszystkich. Jeśli ktoś, np. ze względu
ŚCIEŻKA
BIEGOWA
z nas powinien obowiązkowo wziąć na zaawansowany wiek, stan zdrowia
Przebieg pętli: MALCANÓW – „Laguna” – Zrzutowisko
w nim udział. Jeśli nie możemy spisać czy niepełnosprawność, nie będzie się
„Pierzyna”
– tereny leśne – Zrzutowisko „Pierzyna” –
się sami, zrobi to rachmistrz na pod- w stanie samodzielnie spisać, pomo„Laguna”
MALCANÓW
gą mu w tym nasi rachmistrze – bezstawie
przekazanych mu informacji.
Spis ruszył 1 kwietnia i potrwa do 30
września. Po raz pierwszy samospis

Budowa wodociągu
i kanalizacji w ul. Jasnej

GLINIANKA
Budowa wodociągu
ul. Szkolnej – projekt

Informator
Przebudowa skrzyżowania
ul. Napoleońskiej z ul. Łąkową –
25 pomoc ﬁnansowa dla Powiatu

Przebieg na terenie gminy Wiązowna: WIĄZOWNA –
ul. Wiązowska – ul. Lubelska – ul. Boryszewska –
ul. Żurawia – ul. Boryszew – ul. Wspólna – BRZEZINY

Numer alarmowy z Otwockiego
tel. komórkowego: tel. 112
Pogotowie ratunkowe:
tel. 999 –
Budowa dróg osiedlowych
kontynuacja
z lat
25 Pożarna:
Straż
tel.prac
998
ubiegłych

Policja: tel. 997

Malcanów – sklep „Jeżyk”

Zagospodarowanie Centrum

Policja Wiązowna:
tel.– 47
724 17 61
50 Glinianki
kontynuacja

Przebieg:
MALCANÓW
Krzysztof
LISOWSKI – Laguna – ul. Mazowiecka – DZIEBeata–PIETRZYKOWSKA
CHCINIEC
ul. Majowa – sklep „Jeżyk” – (w realizacji)
Bożena–PRZYKAZ
ul. Majowa
Sala bankietowa „RAJ”

Urząd Gminy Wiązowna:
Zagospodarowanie
tel. 22
512 58 00 gminnego
terenu przy ul. Polnej –
50
e-mail: urzad@wiazowna.pl
siłownia plenerowa

w pasie

Przebieg: wzdłuż Traktu Lubelskiego na odcinku Góraszka
– Majdan
Tożsamość rachmistrza spisowego moż-

25

25

Józefów – Gmina Halinów
(droga wojewódzka nr 721)

dróg serwisowych S17

i Jagód

pośrednio i telefonicznie. Na terenie
Gminy Wiązowna działa pięciu rachmistrzów. To:

Ścieżki rowerowe

Beata RULKA
SIKORA
CiągiŁukasz
pieszo-rowerowe

Budowa kanalizacji

2021 Runa Leśnego
w ul. Sosnowej,
50Wiązowna

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie:
Budowa drogi rowerowej od
tel. 22
180 00 41
ul. Napoleońskiej (w Gliniance)
e-mail:25
zapisy@gok-wiazowna.pl
do granicy z Mińskiem
Mazowieckim
Nadleśnictwo Celestynów:
tel. 22 789 70 03

wykonujące prace spisowe są zobowią-

Napotkasz bezpańskie
Budowa zwierzę,
wodociągu zgłoś
w dz. to:
Dziechciniec
– Duchnów
(wsięrealizacji)
na zweryﬁkować,
kontaktując
z Wo- zane do przestrzegania tajemnicy staty-

25

nr ew.874
94/18
tel. 605
227
Przebieg:
DZIECHCINIEC
– ul.
Dworskastycznej.
– PĘCLIN –
jewódzkim
Biurem Spisowym
w Urzędzie

ul. Krótka
–
ul.
Zamkowa
–
ul.
Pęclińska
–
ul.
Słoneczna
–
Redakcja
Statystycznym w Warszawie lub Gminnym
Traﬁ
sz na dzikie wysypisko
GÓRASZKA śmieci, zadzwoń:
ul. Kącka
– ul.
Dębowa
ul.58
Modrzewiowa
– DUCHNÓW,
tukontakt@wiazowna.pl
Biurem
Spisowym
(22–512
00). Osoby
tel. 661 969 850
ul. Duchnowska
Modernizacja ul. Mickiewicza –

Pamiętaj! Jedna osoba może spisać wszystkich domowników. Do

Malcanów
Szkoła
Podstawowa
w numery
Gliniance
spisu –należy
wcześniej
przygotować
PESEL, powierzchnię
użytkową
domu oraz informacje dotyczące m.in: wykształcenia,
(realizacja
2021-2022)
niepełnosprawności.
Przebieg:wykonywanej
MALCANÓWpracy,
– Laguna,
ul. Mazowiecka – LIPOWO, ul. Armii Krajowej – GLINIANKA, ul. Napoleońska

25

projekt ZRID

25

Budowa ul. Krótkiej i ul. Pięknej
(w Majdanie)
Ciąg dalszy paska na str. 22
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Dla firm
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Foto: Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek Junior

Cebulkowe imperium ogrodnicze w Góraszce
Cztery miliony doniczek! Tyle rocznie produkuje działający na terenie
naszej gminy największy producent
roślin cebulowych. To firma Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek Junior, która
niedawno została wyróżniona w kategorii „Firma Roku” w ramach konkursu
dla przedsiębiorców, organizowanego
przez Powiat Otwocki, WSGE w Józefowie i Klub Nowej Gospodarki.
Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek Junior ma
swoją siedzibę na terenie naszej gminy
w Góraszce. To ﬁrma wyspecjalizowana
w produkcji wielu odmian cebulek kwiatowych oraz kwiatów doniczkowych. Jej
twórcą jest Jacek WIŚNIEWSKI Senior,
który wielką estymą darzy rośliny cebulowe. Skąd ta miłość do roślin? – To
kwestia genów. Od
kiedy pamiętam, interesowałem
się
roślinami. Zdecydowałem się na studia ogrodnicze. Tam
zajmowałem się cebulowatymi – wspomina. – Na studiach
trafiłem do Holandii. Tam, w trakcie
wyjazdów wakacyjnych, przyglądałem
się pracy z cebulami.
Początki firmy to rok
1979. Wtedy sprowadziłem pierwsze

tulipany z Holandii. Sadziliśmy je w gruncie. I od tamtego czasu „cebulówka” to
jeden z naszych najważniejszych produktów. W tej chwili, w przypadku roślin
cebulowych w doniczkach, jesteśmy największym producentem w kraju – mówi
Jacek WIŚNIEWSKI. Firma produkuje
cztery miliony doniczek rocznie. Zaopatruje w nie cały kraj i część wschodniej
Europy. W kraju głównymi odbiorcami są
sieci handlowe.
W firmie funkcjonują dwa działy. Pierwszy
zajmuje się tzw. pędzeniem roślin cebulowych. To zabieg polegający na przyspieszeniu ich naturalnej wegetacji, tak
aby doprowadzić do wcześniejszego ich
zakwitnięcia. Firma cały materiał nasadzeniowy kupuje w Holandii. Ukorzenia
cebule w chłodniach, w których wykorzystujemy najnowsze technologie chłodzenia. To projekt dofinansowany ze środków
unijnych – dodaje Jacek WIŚNIEWSKI. –
Obserwujemy rynek, interesujemy się
nowinkami technologicznymi i te, które mogą być nam najbardziej przydatne,
wdrażamy.
Przedsiębiorstwo posiada nowoczesny
obiekt, skonstruowany specjalnie na
potrzeby przechowywania cebul kwiatowych. Część produkcyjna jest wyposażona w nowy i specjalistyczny park
maszynowy, dzięki czemu osiąga bardzo

wysoką wydajność produkcji. Lokalizacja
zapewnia szybkie i elastyczne dostawy
na terenie całego kraju.
Druga gałąź działalności ﬁrmy to rośliny
na „hobby garden”. – To mnóstwo różnych gatunków i odmian, którymi miłośnicy roślin pasjonują się i poszukują ich
na rynku. Mamy około tysiąca pozycji
w naszej ofercie. Wiele z nich to rośliny
cebulowe, ale nie tylko – wymienia Jacek WIŚNIEWSKI – Nasz rynek charakteryzuje się sezonowością. Są dwa główne
– wiosenny i jesienny. Aby utrzymać firmę w ciągłym ruchu i dać ludziom pracę,
w naszej ofercie mamy również inne rośliny, między innymi kłączowe i korzeniowe.
Zapytany o plany na przyszłość założyciel ﬁrmy odpowiada: – Będziemy inwestować w dalszy rozwój firmy. Widzimy
możliwości rozwoju zarówno w dziedzinie
„doniczki” – sieci handlowe nadal rosną
i potrzebują tego towaru – jak i w sekcji
roślin dla hobbystów. W tym drugim przypadku mocno rozwija się rynek sprzedaży w Internecie. Doskonale daje sobie radę
nasz sklep cebule.pl. Jesteśmy optymistami
i liczymy na rozwój, może nie aż taki, jak kilka lat temu, ale będziemy nadal intensywnie pracować i rozwijać firmę – dodaje.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Prowadzisz firmę i chcesz się nią pochwalić? Zapraszamy do kontaktu z redakcją:
tukontakt@wiazowna.pl lub 22 512 58 33.

Foto: zaczyn.org

www.tuwiazowna.pl

Telewizja Pokolenia.
Projekt dla seniorów
W sieci powstało miejsce stworzone specjalnie dla seniorów
i przez seniorów. To Telewizja
Pokolenie, której inicjatorem
jest Fundacja Zaczyn. Tutaj
każdy znajdzie coś dla siebie.
Inspirujące rozmowy, cyfrowe ciekawostki czy przystępne porady prawne. Jest także
coś dla fanów ruchu.
Telewizja Pokolenie to cykliczne
autorskie programy, które dostępne są:
1) na Facebooku:
www.facebook.com/
TelewizjaPokolenia;
2) na YouTube:
TelewizjaPokolenia.pl.
W każdy poniedziałek o godz. 16.00
obejrzeć można program „Zapytaj
Magdę”, w którym prezentowane
są łatwe i proste porady związane
z korzystaniem z Internetu. Senior
dowie się z niego, jak w bezpieczny
sposób poruszać się po cyfrowym
świecie.
We wtorki o godz. 16.00 „Ela radzi”. To pakiet dobrych rad związanych z zagadnieniami z zakresu
prawa. Widzowie poznają praktyczne wskazówki, jak zatroszczyć się
o własne dobro i bezpieczeństwo
w dojrzałym wieku.
W środy, także o godz. 16.00, publikowane są „Rozmowy pokoleń”.

Intrygujące osobistości życia publicznego w dojrzałym wieku,
dzielą się swoją historią i doświadczeniem w szczerych wywiadach
prowadzonych przez Przemysława
WIŚNIEWSKIEGO.
Czwartki zarezerwowane zostały dla „Ciała i duszy”. To program,
który pokazuje, jak zadbać zarówno
o urodę, jak i o wewnętrzną harmonię. Początek godz. 16.00.

Dla seniorów
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gośćmi. To cykl rozmów na niebanalne tematy, czasem przyjemne,
czasem zabawne, ale niekiedy też
trudne.
W każdą sobotę i niedzielę telewizja zaprasza o godz. 9.00 na „Chwilę
dla zdrowia”. Marta MALISZEWSKA,
trenerka i dietetyczka pokazuje, jak
i co ćwiczyć, aby zachować dobrą
kondycję na dłużej.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
Źródło: zaczyn.org

W piątki o godz. 16.00 radzi „Baśka
poza schematem”. Co wypada i czy
jest coś, czego nie wypada robić seniorom? Czym jest zdrowy egoizm?
Na te pytania odpowiada Barbara
IZYDORCZYK wraz z zaproszonymi

Wanda Witkowska
Przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Wiązowna

Nasza Rada aktywnie współpracuje z Fundacją „Zaczyn”. Fundacja na
bieżąco informuje nas o swoich inicjatywach, a my jako Rada chętnie
z nich korzystamy. Braliśmy udział w różnego rodzaju szkoleniach
zarówno w tych stacjonarnych, jak i on-line. Szczególnie dużym
zainteresowaniem członków Rady cieszyły się te drugie. Fundacja
przyznała nam dotacje na realizację czterech projektów, których
głównym celem było podniesienie poziomu życia i dobrostanu
osób 60+, dotyczyły zdrowia, spotkania wigilijnego, warsztatów
z arteterapeutą i edukacji patriotycznej. Seniorzy chętnie brali
udział w projektach i byli bardzo zadowoleni. W ramach kampanii
społecznej ,,Zrozumieć Starość’’ animatorki Fundacji przeprowadziły
dla uczniów klas ósmych szkół w Wiązownie i Gliniance warsztaty,
które miały na celu zwiększenie świadomości i wrażliwości młodych
ludzi w zakresie potrzeb osób starszych. Cieszymy się, że Fundacja
jest, że nas wspiera i liczymy na dalszą współpracę.
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Zdrowie

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
Budowa kanalizacji sanitarnej

25

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

25

Budowa wodociągu do dz. ew.
nr 61/1, 61/15, 61/16, 61/21

IZABELA

25

Budowa zadaszenia tarasu przy
świetlicy

25

Zakup uchwytów i ﬂag
państwowych

25

Budowa wodociągu
w ul. Dębów

KĄCK

50

Budowa wodociągu
Kąck – Duchnów

25

Budowa pętli autobusowej

50

Zagospodarowanie terenu za
świetlicą

0

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

KOPKI

25

Wyposażenie świetlicy wiejskiej
i zagospodarowanie terenu
wokół

KRUSZÓWIEC

25

Modernizacja ul. Nowej

LIPOWO

25

Modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody

25

Budowa wodociągu w dz. ew.
nr 181/8, 181/7, 181/9 oraz
181/13

25

Budowa wodociągu w dz. ew.
nr 132/10

Jeśli nie masz ochoty
pić alkoholu, odmów!

Nie pij.

Foto: Adobe Stock
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Na zdrowie
15 kwietnia przypada Światowy
Dzień Trzeźwości. Został wprowadzony przez Światową Organizację Zdrowia dla zwrócenia uwagi na problem
alkoholizmu – najpopularniejszego
uzależnienia na świecie! I zarazem
jednego z największych problemów,
bo wciąż tolerujemy alkohol w naszym otoczeniu, usprawiedliwiamy
jego spożywanie, a czasem nawet
sami do tego namawiamy.
Żeby zrozumieć fenomen – i niebezpieczeństwo – alkoholu, trzeba się cofnąć
wiele tysięcy lat. Alkohol od zawsze był
z człowiekiem. Produkowano go w Mezopotamii, używano w Egipcie, a Grecy nauczyli świat destylacji. Ceniono go przede
wszystkim za właściwości przeciwbólowe,
odurzające, a także smakowe czy odżywcze. Jednak nawet starożytni wiedzieli o niebezpieczeństwie, jakie kryło się
w magicznym płynie. Faraonowie zakazywali wojskom spożywania alkoholu przed
walką, bo pijani wojownicy mieli problemy z poruszaniem się i traﬁaniem do celu.
A św. Jan w Apokalipsie uprzedzał nadużywających alkoholu o ich unicestwieniu w Dniu Sądu.
Alkohol od zawsze był stosowany jako
środek na ból. Wpływając na układ nerwowy, zmniejsza odczuwalność bólu –
tępi nasze zmysły, a więc odczuwanie
bólu również. Skutków negatywnych takiej „terapii bólowej” jest jednak więcej
niż korzyści. To właśnie alkohol powoduje
próchnicę zębów, zwiększa łamliwość kości pozbawiając organizm cennego wapnia, sprzyja powstaniu cukrzycy i bólom

Alkoholizm to choroba kontroli –
przestajemy panować i nad piciem,
i nad zachowaniem. Podejmujemy
decyzje
bez
analizy,
często
z poważnymi konsekwencjami dla
naszej przyszłości.

migrenowym. Nie oszukujmy się, że rzadsze picie ma mniejsze skutki – każdy organizm inaczej reaguje na truciznę, którą
jest alkohol. Dla niektórych już niewielka dawka może powodować problemy ze
zdrowiem. Gdy przyjmujemy leki, powinniśmy zrezygnować z trunków – nie tylko nie pozwalają na pełne wchłonięcie
się lekarstwa, mogą też zwiększyć jego
przyswajanie – wtedy mogą wystąpić niepożądane efekty, jak krwawienie, zaburzenie oddychania czy mdłości.
Alkohol rozrzedza nie tylko krew – rozrzedza też nasz umysł. Po alkoholu zmieniamy
nastawienie do otoczenia – jesteśmy agresywni lub pasywni, wszystko nas bawi lub
płaczemy z byle powodu. Trzeźwiejąc, zdajemy sobie z popełnionych błędów, ale na
ich naprawienie może być za późno. Tak
wpada się w nałóg – nie mogąc udźwignąć
kłopotów, zapijamy je. Z lampki wina na odstresowanie robią się dwie lampki bez okazji, potem butelka – najpierw wina, potem
czegokolwiek „wyskokowego”. Kończymy
na regularnych dawkach, nawet małych –
ale odczuwalnych dla organizmu i niezbędnych do funkcjonowania całego ciała.
Czy musimy pić alkohol? Oczywiście, że
nie. Nie musimy szkodzić swojemu zdrowiu i narażać się na poważne choroby. Możemy odmawiać alkoholu, poprosić o wodę
czy herbatę. Możemy skończyć imprezę bez
kaca i dodatkowych problemów, z którymi
zmierzymy się, gdy minie upojenie.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Jeśli chciał(a)byś porozmawiać o tym,
jak poradzić sobie z problemem
alkoholu
–
zapraszamy
do
kontaktu z Punktem InformacyjnoKonsultacyjnym czynny we wtorki
w godz. 16.00–18.00 w budynku
Urzędu Gminy Wiązowna w pokoju
nr 1 przy ul. Lubelskiej 59.

www.tuwiazowna.pl

„Czyste Powietrze”. Możesz
zyskać nawet 37 tys. zł
Uruchomiliśmy punkt konsultacyjny
programu „Czyste Powietrze”. Naszym celem jest pomoc mieszkańcom,
którzy nie mają możliwości złożenia
wniosku w formie elektronicznej,
i przekazanie go do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Program „Czyste Powietrze” to ogólnopolski program wsparcia ﬁnansowego na
wymianę nieefektywnych źródeł ciepła
i prace związane z termomodernizacją
budynku. Cel programu to podniesienie
jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności
energetycznej budynków mieszkalnych
jednorodzinnych.

Na co można otrzymać dotację?

Doﬁnansowanie na wymianę starych
i nieefektywnych źródeł ciepła (piece
typu „kopciuchy”) na nowoczesne, ekologiczne oraz przeprowadzenie niezbędnych
prac termomodernizacyjnych
budynku.
Z tych pieniędzy można
również doﬁnansować
budowę przydomowej
instalacji fotowoltaicznej, co może podnieść
poziom otrzymanego
doﬁnansowania!

Kto może skorzystać
z programu Czyste
Powietrze?

Skorzystać z programu
mogą osoby ﬁzyczne,
które są właścicielami lub współwłaścicielami
budynków
mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach
jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną
księgą
wieczystą.
Program
obejmuje dwa poziomy doﬁnansowania:
1) podstawowy – dla
beneﬁcjentów o dochodzie nieprzekraczającym

kwoty 100 000 zł/rok,
2) rozszerzony – dla beneﬁcjentów,
w przypadku których miesięczny dochód
na osobę nie przekracza: 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł
w gospodarstwie jednoosobowym.
Dotacja może wynosić do 30 tys. zł dla
podstawowego poziomu doﬁnansowania i 37 tys. zł dla poziom rozszerzonego.
Wnioski składa się w postaci elektronicznej na stronie: www.czystepowietrze.gov.
pl/. Mieszkańców, którzy nie mają możliwości złożenia wniosku przez Internet
zapraszamy do punktu „Czystego Powietrza” znajdującego się w Urzędzie
Gminy Wiązowna. Pytania można również kierować na adres e-mail czystepowietrze@wiazowna.pl lub pod nr tel.
22 512 58 24.

Arkadiusz Pieniak
a.pieniak@wiazowna.pl

Środowisko

23

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25

Budowa ul. Wypoczynkowej

50

Projekt świetlicy wiejskiej

MAJDAN

25

Rozbudowa ul. Zagórskiej

25

Budowa ul. Krótkiej
(w Góraszce) i ul. Pięknej

50

Budowa kanalizacji
w ul. Równej

50

Modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody

25

Remont i modernizacja
urządzeń na placu zabaw przy
świetlicy wiejskiej

MALCANÓW

25

Przebudowa ul. Żwirowej

50

Zagospodarowanie terenu przy
Lagunie – zakup zestawu do
ćwiczeń, czyszczenie stawu

0

Zakup wyposażenia ruchomego

MICHAŁÓWEK

50

Budowa wodociągu
Michałówek – Duchnów

25

Przebudowa ul. Tajemniczej

OSIEDLE PARKOWE

25

Uzupełnienie brakującego
fragmentu nakładki asfaltowej

PĘCLIN

25

Budowa altany na terenie placu
zabaw przy ul. Krótkiej

25

Zakup zabawek na plac zabaw
przy świetlicy

24
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Widzisz, że ktoś chce
podpalić łąkę? Reaguj!

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
Remont miejsca pamięci przy
ul. Radosnej

0

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

PORĘBY

50
100

Projekt budowy wodociągu
Budowa świetlicy wiejskiej –
opłata przyłączeniowa

RADIÓWEK

50

Budowa ciągu pieszorowerowego wraz
z oświetleniem od osiedla do
wiaduktu nad drogą S17

RUDKA

50

Projekt budowy kanalizacji
w osiedlu

RZAKTA
Budowa pętli autobusowej

75

Modernizacja
ul. Wiejskiej – kontynuacja

25

Budowa drogi rowerowej od
ul. Napoleońskiej (w Gliniance)
do granicy z Mińskiem
Mazowieckim

25

Zagospodarowanie terenu przy
świetlicy wiejskiej – zakup
sprzętu na plac zabaw

25

Modernizacja boiska KS LUKS
„Rzakta Arena”

STEFANÓWKA

25

Wyposażenie świetlicy wiejskiej
oraz zagospodarowanie terenu
wokół

WIĄZOWNA GMINNA

50

Przebudowa przepustu pod
ul. Leśną

75

Budowa monitoringu ulic –
ul. Kościelna i Lubelska

50

Budowa wodociągu
i kanalizacji w ul. Boryszewskiej

Ciąg dalszy paska na str. 26

Wypalanie traw.
Niebezpieczne i niedozwolone!
Wiosna to czas, kiedy kolejny raz spodziewamy się kłopotów z wypalaniem
traw. Strażacy, naukowcy i ekolodzy
od lat alarmują i informują, że wypalanie traw działa na niekorzyść ziemi
i wcale jej nie użyźnia. Jest to również
niebezpieczny proceder, zagrażający
życiu i mieniu.
Tym, którzy rokrocznie podpalają trawy
w imię przekazywanej przez pokolenia
„tradycji” użyźniania gleby, przypominamy, że – wbrew obiegowej opinii – wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu
traw. Nie poprawia też jakości gleby. Po
przejściu pożaru gleba staje się jałowa
i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić
do stanu sprzed wypalenia. Plony z wyjałowionej gleby mają niższą wartość.

Po zimie trawy są wysuszone i palą się
bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu się
ognia pomaga także wiatr. Osoby, które
wbrew logice decydują się na wypalanie
traw, przekonane są, że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę
zareagują.
Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu – zniszczona zostaje nie
tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną
również zwierzęta. Podpalanie traw bywa
często przyczyną pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, w których życie tracą
także ludzie. Apelujemy o odpowiedzialne
zachowania właścicieli gruntów i czujność
mieszkańców gminy.

Iwona Marczyk
i.marczyk@wiazowna.pl

Za wypalanie traw grozi nam kara nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość
może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie
do pożaru, wtedy sprawca podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Artur Gniadek
Prezes OSP Glinianka

Pożary traw to sezonowa zmora każdej Ochotniczej
Straży Pożarnej. Niestety, większość z nich to
dzieło nieodpowiedzialnych ludzi. Rolnicy i działkowcy, chcąc pozbyć
się zaniedbanych połaci łąk, zarośniętych rowów lub działek, często
decydują się na ich wypalanie. Jest to niebywale niebezpieczne dla nich
samych i stanowi także realne zagrożenie dla przyrody oraz siedlisk
ludzkich. Pożary traw są nieprzewidywalne, łatwo stracić nad nimi
kontrole. Nikt tego nie wie lepiej niż strażacy – ochotnicy z terenu
naszej gminy, którzy dziesiątki razy musieli zmagać się z tego rodzaju
zdarzeniami. Wielokrotnie dochodziło do sytuacji, że od pożarów
traw początek brały pożary lasów, a także gospodarstw. Niestety,
zdarzało się, że sprawca doznawał rozległych oparzeń, a nawet tracił
życie. Świadomość niebezpieczeństwa jest coraz większa, a tego typu
niewłaściwe zachowania są piętnowane, jednak nadal zdarzają się
ludzie, do których przekaz nie trafia. Apelujemy do wszystkich, którzy są
świadkami tego typu nieodpowiedzialnych zachowań, o reakcję. Czasami
wystarczy zwrócić uwagę takiej osobie, a jeśli to nie pomaga, należy
wezwać służby porządkowe. Wszyscy musimy jasno powiedzieć, że nie
ma zgody na wypalanie traw.

Foto: OSP Glinianka
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Foto: Adobe Stock
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www.tuwiazowna.pl
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Pies na spacerze.
Trzymaj go na smyczy

Zgodnie z obowiązującym prawem,
w lesie pies powinien być na smyczy,
nie wolno go puszczać samopas, ponieważ w każdej chwili możemy stracić nad
nim kontrolę. W jakim celu obowiązują te przepisy? Najogólniej rzecz ujmując – w celu ochrony zwierząt. Zarówno
tych udomowionych, jak i dzikich. Nie
ma nic bardziej zgubnego, niż przekonanie właścicieli, że ich piesek to kochany
i przyjaźnie nastawiony do całego świata zwierzak. Tylko, że kiedy zobaczy np.
dzika, często nie jesteśmy w stanie go
odwołać. Dla niego to może być nawet
zabawa, zaczyna gonić, szczekać, zaczepiać i nieszczęście gotowe. U wielu

psów dodatkowo
wtedy włącza się
instynkt myśliwego. I potem taki
pies przynosi nam
w zębach zagryzioną sarenkę czy
lisa, albo sam wraca poturbowany
w walce.

W lesie psa zawsze
trzymaj na smyczy

Psy w lesie mogą
się łatwo zgubić, kiedy pójdą tropem
i oddalą się od właściciela. Są wtedy
narażone na: zjedzenie trutek na lisy;
odstrzelenie przez myśliwych, kłusowników; znalezienie szczepionek na wściekliznę dla dzikiej zwierzyny i zjedzenie
ich; znalezienie padliny (nie wiadomo,
co mogło być przyczyną padnięcia zwierzęcia – starość lub choroba); spotkanie dzikiej zwierzyny, którą płoszą, gonią
lub może je zaatakować; zaplątanie się
we wnyki; ryzyko nadziania się na patyki czy gałęzie.

Uważaj! Jeśli spotkasz w lesie psa puszczonego luzem lub zdziczałego, który
zaczyna Cię obszczekiwać, zachowaj spokój. Nie wykonuj gwałtownych ruchów, nie
patrz psu w oczy. Stań i poczekaj, aż odpuści lub ewentualnie wezwij pomoc, jeśli
masz telefon. Jeśli pies zaczyna atakować, chroń twarz i głowę. Najlepiej się skul.

Szukają kochającego domu

Foto: Adobe Stock

Spacer z pupilem to świetna forma relaksu. Jednak wybierając się na przebieżkę z psem, musimy pamiętać, że
powinien on być na smyczy. Dzięki temu zadbamy o bezpieczeństwo
zarówno jego, jak i innych zwierząt,
które możemy napotkać na naszej
drodze.

Również człowiek może być zagrożeniem dla psa bez smyczy. Coraz więcej rowerzystów, biegaczy czy zwykłych
przechodniów ma przy sobie gaz pieprzowy lub nawet paralizator, aby bronić
się przed natarczywymi czworonogami.
Potraktowanie takim urządzeniem lub
nawet zwykle kopnięcie, może mieć poważne konsekwencje zdrowotne dla naszego pupila.
Właściciel ma obowiązek ochrony swojego
zwierzęcia przed ewentualnymi niebezpieczeństwami, a tych w lesie nie brakuje. Być
może jeden z przedstawionych argumentów traﬁ do Państwa serc i spowoduje przestrzeganie zakazu „puszczania luzem”. 
Iwona Marczyk
i.marczyk@wiazowna.pl

kontakt: adopcje@celestynow.toz.pl

|

tel. 22 789 70 61

Rudzik – otarł się o śmierć przez okrut- Zazu – mały, szorstki elegancik. Uprzejmy, Morwa – to wyjątkowy kot. Na ulicę traﬁł
ność człowieka. Praktycznie zagłodzony,
kościsty, wycieńczony. Na jedzenie rzucił
się tak, jakby widział je pierwszy raz. Ta łapczywość została w nim do dziś. Za każdym
razem je tak, jakby miałby to być ostatni
raz. Rudzik jest już staruszkiem. Ma przynajmniej 12–13
lat. Wdzięczny,
poczciwy, lekko
demencyjny seniorek. Jednak, jak
na jego lata, rozpiera go energia.
Jest wykastrowany, zaczipowany
i zaszczepiony.

szarmancki, serdeczny. Magnesik na ludzi.
Oddałby wszystko, żeby mieć własnego człowieka. Obiecuje, że zawsze będzie grzeczny, wdzięczny i radosny. Jest wychowanym,
proludzkim psiakiem. Ma ok. 3 lata. Jest niewielki, waży ok. 10 kg. Mega uniwersalny,
zmieści się wszędzie! Może zamieszkać z innym
psem po zapoznaniu na spacerze
przedadopcyjnym.
Super dla rodzinki
z dziećmi! Ma pełen komplet szczepień, czipa.

w wakacje ubiegłego roku, a do schroniska
na jesieni, gdy pan, który go dokarmiał, nie
mógł już dalej się nim opiekować. Jest bardzo łagodny, ułożony, cierpliwy i spokojny.
Nie rozrabia, nie jest nachalny. Prawdziwy anioł w kociej skórze! Morwa to najlepszy wybór na
kociego przyjaciela! Z każdym
dniem smutnieje,
więc prosimy, nie
dajcie mu czekać
długo! Jest wykastrowany, zaczipowany oraz
zaszczepiony.

Zainteresowani proszeni są o pobranie ankiety przedadopcyjnej ze strony www.celestynow.toz.pl
(zakładka NASZE ZWIERZĘTA) i odesłanie wypełnionej na adres: adopcje@celestynow.toz.pl.
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Edukacja

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25

Budowa wodociągu
i kanalizacji w ul. Klonowej

25

Przebudowa wodociągu w dz.
ew. nr 134/15 oraz 125/4

25

Remont wraz z odwodnieniem
ul. Dmowskiego

WIĄZOWNA KOŚCIELNA

50

Poprawa bezpieczeństwa
przejścia dla pieszych na
skrzyżowaniu ul. Kościelnej
i ul. Lubelskiej

50

Modernizacja chodnika
w ul. Kościelnej – kontynuacja

25

Przebudowa skrzyżowania
ul. Irysowej z ul. Pęclińska

50

Modernizacja ul. Dębowej oraz
odcinka ul. Modrzewiowej

50

Budowa kanalizacji
w ul. Kwiatowej, Rezedowej,
Chabrowej, Stokrotki

0

Zakup koszy na śmieci i stojaka
rowerowego

WOLA DUCKA

Koniec szkoły blisko.
Wybierz kolejną placówkę
Już wkrótce ósmoklasiści będą musieli
podjąć decyzję, jaką szkołę wybrać, by
kontynuować dalszą naukę. Na terenie powiatu otwockiego mamy szkoły ponadpodstawowe, które cieszą się
bardzo dobrą opinią. Szkoły średnie,
technika i szkoły zawodowe oferują
wiele możliwości rozwoju, na wielu
kierunkach.

szkół ponadpodstawowych, będących
na jego terenie. – We wszystkich szkołach staramy się zapewnić jak najlepsze
warunki nauki i pracy – pisze we wstępie Krzysztof SZCZEGIELNIAK, Starosta
Otwocki. – Uczy w nich wykwalifikowana
kadra pedagogiczna, a pomieszczenia dydaktyczne są nieustannie modernizowane
i doposażane w pomoce naukowe.

Samorząd powiatowy przygotował specjalny informator dla ósmoklasistów,
w którym przedstawił oferty edukacyjne

Poniżej pokrótce przedstawiamy ofertę edukacyjną poszczególnych placówek
oświatowych.

Liceum Ogólnokształcące
im. K.I. Gałczyńskiego
Ul. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock
tel. 22 779 31 84
www.lootwock.pl,
e-mail: lootwock@lootwock.pl

Do wyboru klasy:

1) politechniczna – rozszerzenia: matematyka, ﬁzyka i informatyka (nauka programowania, robotyka). Języki: angielski, hiszpański lub niemiecki;
2) przyrodniczo-medyczna – rozszerzenia: matematyka, biologia i chemia. Języki: angielski, hiszpański lub niemiecki;
3) społeczno-administracyjna – rozszerzenia: geograﬁa, wiedza o społeczeństwie.
Języki: angielski, rosyjski lub niemiecki;
4) ekonomiczno-turystyczna – rozszerzenia: matematyka, geograﬁa. Języki: angielski rozszerzony, rosyjski lub niemiecki;
5) humanistyczno-dziennikarska – rozszerzenia: język polski, historia. Języki: angielski rozszerzony, francuski lub niemiecki.

Budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Słonecznej

Liceum Ogólnokształcące
im. J. Słowackiego

25

Zagospodarowanie terenu przy
ul. Sportowej – zakup urządzeń
rekreacyjnych

25

Utrzymanie ładu w przestrzeni
sołectwa

Ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock
tel. 22 779 22 01
www.slowacki.eu,
e-mail: sekretariat@lo3otwock.eu

50

Budowa chodnika w ul. Doliny
Świdra – kontynuacja

25

Budowa ul. Rzeki wraz
z odwodnieniem

25

Budowa wodociągu
w ul. Doliny Świdra – projekt

Do wyboru klasy:

Foto: FB szkoły

25

WOLA KARCZEWSKA

Foto: FB szkoły

50

Budowa brakującego
fragmentu chodnika
w ul. Kąckiej (od ul. Kościelnej
do ul. Słonecznej)

| biuletyn samorządowy | kwiecień 2021

1) humanistyczna – rozszerzenia: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. Języki: angielski, hiszpański lub francuski od podstaw.
2) politechniczna – rozszerzenia: matematyka, ﬁzyka, informatyka. Języki: angielski
lub niemiecki (kontynuacja lub od podstaw), hiszpański lub francuski od podstaw.
3) europejska – rozszerzenia: wiedza o społeczeństwie, geograﬁa. Języki: angielski
rozszerzony lub niemiecki (kontynuacja lub od podstaw), hiszpański lub francuski od podstaw.
4) menedżerska – rozszerzenia: matematyka, geograﬁa. Języki: angielski rozszerzony
lub niemiecki (kontynuacja lub od podstaw), hiszpański lub francuski od podstaw.
5) medyczna – rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka. Języki: angielski lub
niemiecki (kontynuacja lub od podstaw), hiszpański lub francuski od podstaw.

www.tuwiazowna.pl

Foto: FB szkoły

Technikum nr 1
1)
2)
3)
4)

technik – ekonomista; klasa wojskowo-sportowa (nowość);
technik rachunkowości – specjalność manager przedsiębiorczości;
technik hotelarstwa – specjalność organizacja spotkań biznesowych i konferencji;
technik żywienia i usług gastronomicznych; dietetyka – akademia zdrowia
(nowość);
5) technik technologii żywności; manager zdrowej żywności i żywienia (nowość).

Branżowa szkoła I stopnia nr 1
1) kucharz;
2) kelner.

Zespół Szkół im.
M. Skłodowskiej-Curie
Foto: FB szkoły

Ul. Pułaskiego 7, 04-500 Otwock
tel. 22 779 30 70
www.nukleonik.pl,
e-mail: sekretariat@nukleonik.pl

Technikum nr 2
1)
2)
3)
4)

technik elektronik – z rozszerzoną matematyką;
technik informatyk – z rozszerzoną matematyką;
technik graﬁki i poligraﬁi cyfrowej – z rozszerzonym językiem angielskim;
technik logistyk z innowacją strażacko-ratowniczą – z rozszerzoną geograﬁą.

Branżowa szkoła I stopnia nr 2

Klasa wielozawodowa. Kształcenie prowadzone jest w wielu zawodach zgodnie
z klasyﬁkacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną przez Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej. Uczniowie uczą się w szkole przedmiotów ogólnokształcących przez 2 lub 3 dni w tygodniu. W kolejnych dniach realizują praktyki w wybranym przez siebie zawodzie u pracodawcy (uczniowie sami szukają pracodawcy, który
podpisze z nimi umowę w celu przygotowania zawodowego).

Zespół Szkół im. ks. kardynała
S. Wyszyńskiego

ZAKRĘT

25

Budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Szkolnej

50

Projekt budowy ul. Jana Pawła II

25

Przebudowa ul. Dobrej,
etap II – kontynuacja

25

Przebudowa drogi
ul. Sportowej – projekt
i wykonawstwo

75

Instalacja monitoringu boiska
„Orlik”

25

Zagospodarowanie gminnego
terenu „Zakącik” – zakup
zabawek na plac zabaw oraz
posadzenie krzewów

25

Budowa sieci wodociągowej
w północno – zachodniej części
wsi

ŻANĘCIN

50

Zagospodarowanie terenu przy
świetlicy wiejskiej – stół do gier

0

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

0

Poprawa bezpieczeństwa
poprzez montaż luster
drogowych

ZADANIA OGÓLNOGMINNE

50

Budowa i modernizacja
peronów i wiat przystankowych

75

Budowa posterunku Policji –
pomoc ﬁnansowa dla KSP

0
Foto: FB szkoły

Ul. Kardynała Wyszyńskiego 4,
05-480 Karczew
tel./fax 22 788 24 00
www. zskarczew.pl,
e-mail: sekretariat@zskarczew.pl
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. S. Staszica
ul. M. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock
tel. 22 779 26 44
www. zseg.edu.pl,
e-mail: sekretariat@zseg.edu.pl

Edukacja

Modernizacja budynku
Państwowej Straży Pożarnej
w Otwocku – pomoc ﬁnansowa

50

Modernizacja i rozbudowa
oświetlenia ulicznego
w ramach PPP

Technikum

25

Modernizacja obiektów
oświatowych w ramach PPP –
Etap Utrzymania i Zarządzania
Energią

Branżowa szkoła I stopnia

75

Modernizacja oczyszczalni
ścieków

1) technik pojazdów samochodowych – klasa wojskowo-sportowa;
2) technik spedytor – klasa wojskowo-sportowa z angielskim językiem dowodzenia.

Mechanik pojazdów samochodowych.
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25

Utworzenie Centrum Usług
Społecznych

25

Rozwój systemu dróg
rowerowych

25

Rozwój systemu e-usług dla
mieszkańców

50

Budowa hotspotów w ramach
WiFi4EU

25

Zakup kruszywa na drogi
gminne

0

Zakup Domu Społecznego
w Radiówku – rata

0

Zakup średniego samochodu
dla Ochotniczej Straży Pożarnej

25

Mobilny mieszkaniec – usługa
indywidualnego transportu

25

Utworzenie Żłobka na terenie
gminy Wiązowna

50

Budowa mieszkań
komunalnych na terenie gminy.

Informacji w sprawie zaawansowania
realizacji inwestycji prowadzonych na
terenie gminy udziela Olga Nowak.
o.nowak@wiazowna.pl

LEGENDA:
(IL) – Inicjatywa Lokalna

0 Opracowanie założeń
25 Faza projektowa/przygotowawcza
wyło50 Kontynuacja/lub/procedura
nienia wykonawcy
zadania/lub/pozwolenia
75 Realizacja
na budowę

100 Zadanie zakończono

Animator Jacek Skwara ze
swoimi podopiecznymi

Foto: GOK

25

Budowa kanalizacji
i wodociągów na terenie gminy
poprzedzająca budowę ścieżek
rowerowych
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Zajęcia na „Orliku”
w Zakręcie
Po raz kolejny udało nam się zdobyć
dofinansowanie w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu”. Dzięki temu możemy organizować zajęcia
sportowe zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.
Tegoroczne doﬁnansowanie to kwota 12
tys. zł, która w całości jest przeznaczona
na zajęcia prowadzone przez animatora
sportu, realizującego program i prowadzącego zajęcia na „Orliku” w Zakręcie.
O ile przepisy prawa pozwolą, już wkrótce „Orlik” znów będzie tętnić życiem.
Od samego początku działania programu, naszym animatorem jest Jacek
SKWARA, który w latach 2016–2018
uzyskał tytuł „Najlepszego Animatora”
w województwie mazowieckim. Działania animatora w głównej mierze skupiają się na organizacji oraz prowadzeniu
zajęć i imprez na obiektach sportowych
dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i rodzin,
jak również współpracy z organizacjami
pozarządowymi, klubami sportowymi
oraz szkołami.

Oprócz zajęć sportowych nasz animator prowadzi również harmonogram
korzystania z boiska i nadzoruje jego
realizację, zajmuje się utrzymaniem porządku na obiekcie oraz nadzorem nad
przestrzeganiem regulaminu przez osoby korzystające z „Orlika”. Na boisku
w Zakręcie można uprawiać różne dyscypliny sportu. Najczęściej mieszkańcy grają w piłkę nożną, siatkówkę czy
koszykówkę.
A co, jeśli chcecie spróbować czegoś innego? Wystarczy skontaktować
się z naszym animatorem i porozmawiać. W ubiegłym roku oprócz powyższych dyscyplin, prowadzone były zajęcia
z gier, takich jak: rugby tag, bulle czy popularny zbijak (gra w dwa ognie). Ponadto można było wybrać się na wycieczki
nordic walking.
By sprawdzić dostępność „Orlika”, zapisać
się na zajęcia czy zapytać o te organizowane, warto skontaktować się z animatorem boiska, Jackiem SKWARĄ pod nr tel.
887 503 035.

Michał Białek
m.bialek@gok-wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

Księgozbiory z literaturą
dziecięcą są systematycznie powiększane o nowości
wydawnicze z różnorodnym
przekazem. W zbiorach posiadamy książki dużego formatu, picturebooki, książki
z aplikacjami i otwieranymi
okienkami. Szczególnie polecamy serię dwudziestu jeden
przyrodniczych książek Tomasza SAMOJLIKA „Żubr Pompik.
Wyprawy”, opowiadających

Wyjątkową grupą czytelników
jest młodzież, dla której dobór
literatury stanowi największe
wyzwanie. Zaspokajamy apetyty poszukiwaczy fantastyki
i science ﬁction, udostępniając m.in. serię piętnastu tomów „Zwiadowców” Johna
FLANAGANA czy nowe tomy
„Kronik Archeo” Agnieszki
STELMASZYK. – Chcemy pokazać młodzieży, że warto czerpać
z dóbr biblioteki. Poszerzamy
dla nich ofertę książkową o literaturę skłaniającą do przemyśleń u progu dorosłego

Foto: Filia w Gliniance

o podróżach żubrzej rodzinki
do polskich parków narodowych. Dzieci rozpoczynające
przygodę z czytaniem wypożyczą u nas wiele ciekawych
tytułów z serii „Czytam sobie”. Samodzielnie czytające
znajdą u nas m.in. serie przygodowe „Mazurscy w podróży” Agnieszki STELMASZYK
czy uwielbianą serię „Magiczne drzewo” Andrzeja
MALESZKI oraz książki popularno-naukowe z wielu dziedzin wiedzy.

życia – mówi dyrektor Marzena KOPKA, mama dwóch
córek. – Polecamy serię m.in.
„Zresetowana” Teri TERRY,
„Kroniki Santamontes” Moniki MARIN czy „Smocze Dziecię”
Aleksandry OSTAPCZUK.
Ostatnio biblioteka zaprosiła
młodzież do udziału w projekcie cyfrowym „Sieć na
Kulturę…”, organizowanym
przez Fundację Wspierania
Zrównoważonego Rozwoju.
Warsztaty z dziennikarstwa
on-line mają na celu m.in.
pogłębienie wiedzy na temat
bezpiecznego poruszania się
w sieci i poznanie darmowych

programów oraz aplikacji do
efektywnego wykorzystywania w swojej codzienności.
Zapraszamy do naszych placówek oraz śledzenia strony
internetowej www.bibliotekawiazowna.pl. Na niej znajdują się katalogi książek on-line
i audiobooków. Ze wszystkich
można w każdej chwili skorzystać. Więcej informacji można
uzyskać, dzwoniąc pod nr tel.
22 789 01 46 lub pisząc na
e-mail: kontakt@bibliotekawiazowna.pl.

Dorota Bortkiewicz
kontakt@bibliotekawiazowna.pl

Marzena Kopka
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna

Foto: I. Trzaska
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Księgozbiór filii biblioteki
w Gliniance

Biblioteka także dla
dzieci i młodzieży
Nasza biblioteka i jej filie dbają nie tylko o dorosłych, ale i młodszych
czytelników. Ciągle poszerzają katalog książek, nie
tylko tych w papierze. Prowadzą także projekt „Mała
Książka – Wielki Człowiek”
dla najmłodszych czytelników. Biblioteka to nie tylko książki czy audiobooki,
to także spotkania, warsztaty oraz różnego rodzaju
zajęcia. Liczymy, że po przywróceniu normalnej pracy
instytucji, wrócą chwalone
przez wszystkich wydarzenia czytelnicze.

Kultura

Biblioteka to nie tylko książki. To także audiobooki.
To także różnego rodzaju spotkania, zajęcia czy
akcje czytelnicze. Dokładamy wszelkich starań, by
wesprzeć rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
W dużej mierze służy temu projekt „Mała Książka –
Wielki Człowiek”, realizowany przez Instytut Książki,
dofinansowany w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa. Projekt skierowany jest do dzieci
z roczników 2014–2017 i ich rodziców. Każdy trzylatek,
który przychodzi do naszej biblioteki, otrzymuje
w prezencie „Wyprawkę Czytelniczą” – książkę „Pierwsze
wiersze dla…” oraz kartę Małego Czytelnika, która staje
się motywatorem do systematycznego wypożyczania.
Za każde odwiedziny w bibliotece i wypożyczenie
książki mały czytelnik otrzymuje naklejkę. Po zebraniu
dziesięciu, zostaje uhonorowany dyplomem. Kampania
sprawia, że ich uczestnicy – zarówno mali, jak i dorośli –
kontynuują swoją przygodę z książką.
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Rocznica bitwy pod Porębami.
Gminne obchody

Złożyliśmy hołd poległym
w bitwie pod Porębami

Minęła 158. rocznica bitwy Oddziału Powstańczego Powiatu Stanisławowskiego pod Porębami. I choć nie mogła zostać uczczona w podobny sposób jak poprzednie,
udało nam się także i tym razem przypomnieć o tym –
coraz bardziej obecnym w świadomości społeczeństwa
– wydarzeniu.

Biblioteka poleca

Mimo porywistego wiatru i przelotnych opadów
śniegu, w ciągu dnia kilkadziesiąt osób odwiedziło ekspozycję przygotowaną przy
kościele paraﬁalnym pw.

św. Wawrzyńca w Gliniance.
Obejrzeć można było na niej
różne typy umundurowania
powstańców, a także żołnierzy carskich, broń palną, białą oraz drzewcową (nie tylko
kosy!), przedmioty użytku codziennego
wykorzystywane przez walczących, sprzęt
obozowy. Duże wrażenie robiła także oryginalna armata
z połowy XIX w.
Po zakończeniu wystawy, delegacje udały się do Poręb, aby

Foto: GOK Wiązowna

W niedzielę 7 marca, odbyła
się plenerowa wystawa przypominająca o wydarzeniach
z czasów powstania styczniowego, przygotowana przez
Projekt Historyczny „Konspiracja” oraz Muzeum 2 Korpusu Polskiego z Józefowa.

w kameralnym gronie złożyć
kwiaty pod pamiątkową tablicą, umieszczoną na kapliczce. Uroczystości zorganizował

nasz Gminny Ośrodek Kultury
w hołdzie tym, którzy walczyli
o naszą wolność.

Tomasz K. Żurawski

„Planetarium”

„Zjadacz czerni 8”

„Którędy na wolność? Historia pierwszej
dziewczynki, która uciekła z Auschwitz”

Raman Prinja

Katarzyna Grochola

Marta Byczkowska-Nowak

To wielkiego formatu, efektowny album dla dzieci,
w którym zmieścił się (prawie) cały wszechświat.
To Muzeum Kosmosu! Można tu znaleźć kolekcję
niezwykłych obiektów, od niewielkich meteorów
po gigantyczne galaktyki, a także obejrzeć planety, komety i księżyce. Ciekawym odkryciem będą
mgławice, z których rodzą się gwiazdy, i poznać
zjawisko, jakim są czarne dziury, a także sięgnąć
do początków wszechświata. Warto zajrzeć do
„Planetarium”, by odkryć kosmos i jego tajemnice.

W książce historie bohaterów łączą się we wzór,
który dla nich pozostaje nierozpoznany, a mimo
to ma sens, jak wiele sytuacji, miejsc i zdarzeń
w naszym życiu. Miłość nie jest jednowymiarowa,
określona i zamknięta w ramie. Nie sprowadza
się tylko do tęskniących za czułym dotykiem kochanków. Jest szansą na człowieczeństwo, mimo
wszystko i na przekór. To powieść o tęsknocie, nadziei i głębokim sensie przypadków, za które nie
zawsze jesteśmy wdzięczni losowi.

Powieść inspirowana historią Janiny Nowak,
pierwszej kobiety, której udało się uciec z KL Auschwitz. Jej ucieczka była powodem utworzenia
pierwszej kompanii karnej dla kobiet (tzw. Budy).
Powieściowa Janka jest każdą kobietą, która przeżyła piekło obozu i zdecydowała się o nim opowiedzieć, nie będąc jednocześnie żadną z nich.
Jest postacią fikcyjną, której los został utkany na
kanwie kilku kluczowych faktów z życia pierwowzoru, setek relacji byłych więźniów obozów….

Książka dostępna w Wiązownie

Książka dostępna w filii w Gliniance

Książka dostępna w filii w Duchnowie

„Książka na telefon”. Akcja naszej biblioteki
Z „Książki na telefon” mogą korzystać osoby, które ze względu na stan zdrowia, wiek lub niepełnosprawność nie mają innej możliwości
dotarcia do naszych bibliotek. Muszą posiadać kartę biblioteczną – ale tę można też założyć telefonicznie.
Publikacje zamawiamy telefonicznie w bibliotece w Wiązownie, dzwoniąc w godzinach pracy placówki na nr 22 789 01 46 lub pisząc
wiadomość na adres: kontakt@bibliotekawiazowna.pl. Dostawa i odbiór są bezpłatne.

www.tuwiazowna.pl
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„Kompostuję, nie marnuję”
Mamy zwycięzców
Praca Aleksandry
z klasy Id ze szkoły
w Wiązownie

Gminny konkurs ekologiczny „Kompostuję, nie marnuję!” został rozstrzygnięty. Cieszył się dużym zainteresowaniem naszych uczniów. Zgłoszono 61 prac plastycznych oraz 28 prac
literackich.

Komisja konkursowa oceniała prace plastyczne pod kątem samodzielności wykonania prac, poziomu artystycznego,
pomysłowości oraz inwencji twórczej
autorów. Prace w formie listu otwartego oceniane były pod kątem trafności

tematycznej konkursu, pod względem
ortograﬁcznym i interpunkcyjnym, a nawet umiejętności redagowania wypowiedzi pisemnej. Dodatkowo przyznano aż
16 wyróżnień. Nie wpłynęły na konkurs
żadne prace uczniów z klas IV i VIII.

LAUREACI KONKURSU
Klasa I

Klasa III

Klasa VI

Klasa II

Klasa V

Klasa VII

Miejsca: I – Aleksandra ZADROŻNA
(SP Wiązowna), II – Małgorzata PIETRZYK (SP Glinianka), III – Lena SKWARA
(SP Wiązowna). Wyróżnienia: Joanna
DZIEWULSKA i Alicja SZUSTAK (SP Glinianka), Antonina RECHNIO (SP Malcanów).

Miejsca: I – Pola FRYSZKOWSKA (SP Malcanów), II – ex aequo: Jakub i Antoni LECH
(SP Malcanów), III – Alicja BABECKA (SP
Wiązowna). Wyróżnienia: Helena KOMENDANT i Rozalia BEREDA (SP Malcanów), Julian SOKÓŁ (SP Glinianka).

Miejsca: I – Maja KACZYŃSKA (SP Zakręt),
II – Zuzanna JANISZEWSKA (SP Zakręt), –
ex aequo: Jan KĄKOL i Szymon WIECZOREK (SP Glinianka). Wyróżnienia: Ewelina
BIAŁCZAK i Alicja JARMOŁOWICZ (SP Glinianka), Tomasz IZYDOREK i Blanka RYBA
(SP Zakręt).

Miejsca: I – Amelia KOWALCZYK (SP Glinianka), II – Maria KLIMEK (SP Glinianka),
III – ex aequo: Mariusz i Nataniel BIENIEK
(SP Glinianka).

Miejsca: I – Julia PACZUSKA (SP Glinianka), II – Patryk ZAWADZKI (SP Glinianka), III – Nikola PASTUSZAK (SP
Glinianka). Wyróżnienia: Gabriel BARBARSKI i Kacper ZELEK (SP Glinianka), Nikola WITAN i Jan KŁOSOWSKI
(SP Malcanów).

Miejsca: I – Dominika TAŃSKA (SP Zakręt), II – Wojciech KRUPA (SP Zakręt),
III – Zuzanna MORAWSKA (SP Zakręt).
Wyróżnienia: Ewa GÓRECKA (SP Malcanów), Hubert RAFAŁ (SP Glinianka).

Anna Bogucka
a.bogucka@wiazowna.pl

„Kompostuję, nie marnuję”. Zwycięskie prace

III miejsce,
Szymon WIECZOREK,
klasa IIIa, SP Glinianka

II miejsce, Jakub LECH, IIa, SP Malcanów

II miejsce, Antoni LECH, IIa, SP Malcanów

I miejsce, Maja KACZYŃSKA, klasa IIIa, SP Zakręt

Lena SKWARA, klasa Ia, SP Wiązowna

I miejsce, Pola FRYSZKOWSKA, IIa, SP Malcanów

III miejsce, Jan KĄKOL, klasa IIIa, SP Glinianka

II miejsce, Zuzanna JANISZEWSKA, klasa IIIb, SP Zakręt

III miejsce, Alicja BABECKA, SP Wiązowna
Małgorzata PIETRZYK, klasa Ia, SP Glinianka

