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Pawilon handlowy i działka w centrum
Wiązowny formalnie należą już do gminy. Akt
notarialny to finał ponad rocznych negocja-
cji między urzędem a Gminną Spółdzielnią
„Samopomoc Chłopska” w Wiązownie. Gmi-
na przejęła budynek bezgotówkowo. Akt
notarialny, który formalnie przypieczętował
transakcję, podpisali wójt Janusz BUDNY i
prezes GS Anna BĘTKOWSKA.

To historyczne wydarzenie. Dzięki temu już
wkrótce centrum naszej gminy będzie wy-
glądało zupełnie inaczej, a pawilon, dotąd mało
reprezentacyjny, stanie się jednym z naj-
ważniejszych budynków dla naszej społecz-
ności. Powstanie tu bowiem ośrodek kultury z
prawdziwego zdarzenia i nowe Centrum Usług
Społecznych. Rozpoczęliśmy prace planistyczne
i przygotowywanie wniosku o środki zewnętrz-
ne na ten cel.

Pawilon kiedyś był chlubą, ale jego czasy świet-
ności dawno minęły. Zbudowany został w latach
70-tych ubiegłego wieku. Wtedy był nowo-
czesny i funkcjonalny. Ale przez ostanie 50 lat
wiele się zmieniło. Tylko pawilon ciągle taki
sam. Przez te wszystkie lata zmieniały się na nim
szyldy kolejnych sklepów. A każda nowa rekla-
ma była większa i bardziej szpeciła okolice.

Należał do Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Wiązownie. Na dole był sklep
spożywczy, na górze przemysłowy. Kiedyś świet-
nie zaopatrzone. Najlepiej w okolicy. GS przez lata
doskonale sobie radził z biznesem. W pawilonie
w centrum Wiązowny można było kupić wszyst-
ko, czego w tamtych czasach na co dzień po-
trzebowali okoliczni mieszkańcy. Tak było, aż do
lat 90-tych, kiedy konkurencja i wolny rynek spo-
wodowały, że GS stracił na znaczeniu. W końcu
spółdzielnia przestała prowadzić sklep, a po-
wierzchnie wynajęła innym handlowcom.

Budynek ma około 1000 m2. Dwie kondygnacje
to przestrzeń handlowa. W podpiwniczeniu jest
również przestrzeń handlowa i pomieszczenia

techniczne. Pawilon ma przestarzałą kotłownię.
Ogrzewany jest węglem. Wymaga gruntowne-
go remontu. Od izolacji fundamentów, przez
przebudowę wnętrza, wymianę instalacji, okien,
po wymianę dachu. Jest to możliwe i opłacalne
ze względu na jego wyjątkowo prostą i funk-
cjonalną konstrukcję. To dobry obiekt do rozległej
przebudowy.

Działka, na której jest usytuowany, to jedna z na-
jatrakcyjniejszych parceli w okolicy. Świetnie sko-
munikowana, podłączona do wszystkich me-
diów. To powinna być wizytówka naszej gminy.
Każdy, kto wjeżdża do Wiązowny, kto odwiedza
Urząd Gminy, musi tędy przejść.

Dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury i Cen-
trum Usług Społecznych budynek zostanie prze-
budowany, a teren wokół niego zupełnie zmie-
ni charakter.

Powstanie przestrzeń zielona, parkingi, kawiar-
nia. Razem z budynkiem urzędu i terenem wo-
kół niego będą stanowiły otwartą przestrzeń, z
której będą mogli korzystać mieszkańcy. Plan jest
ambitny, ale możliwy do zrealizowania. Teraz trze-
ba pozyskać na to środki.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Historyczne wydarzenie – pawilon jest nasz

Podpisanie aktu notarialnego

Budynek w centrum Wiązowny
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W numerze: Drodzy Czytelnicy!
Inwestycje, które na długo mogą zmienić funkcjonowanie naszej gminy – przebudowa
centrum Wiązowny wraz z pawilonem GS, termomodernizacja i rozbudowa niemal wszyst-
kich naszych szkół, remonty dróg powiatowych współfinansowane z naszego budżetu,
to największe zadania, które postawili przed sobą nasi samorządowcy. Wyzwanie niemałe,
ale realne. Zapowiada się bowiem naprawdę intensywny sezon budowlany.

O szczegółach kolejnych inwestycji będziemy Państwa informowali w gminnym mie-
sięczniku. A ten, co cieszy nas niezmiernie, zwiększa nakład. Od kilku miesięcy„Powiązania”
znikają ze sklepów i bibliotek w ciągu kilku dni, dlatego od lutego będziemy drukowa-
li dodatkowych 500 egzemplarzy. Polecamy się Państwa uwadze!

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Zapraszamy do kibicowania!

Po raz 37 ulicami Wiązowny, Żanęcina, Dziechcińca, Malcanowa, Lipowego, Glinianki i Pęc-
lina przebiegną zawodnicy„Półmaratonu Wiązowskiego”. W tym roku spodziewamy się
ich nawet 2000, z całego kraju, ale też z zagranicy. To, za co cenią bieganie u nas, to do-
skonała atmosfera na starcie i w trakcie biegu.

W tym roku także nie możemy ich zawieść! W niedzielę 5 marca wyjdźmy z domów, spot-
kajmy się wzdłuż trasy i kibicujmy biegaczom, którzy za to pokochali naszą gminę! Cze-
kamy na Państwa też w punktach regeneracyjnych, gdzie jak co roku będziemy poda-
wać biegaczom napoje. Tam potrzebna jest każda para rąk do pracy. Szczegółowe in-
formacje o wydarzeniu na www.wiazownapolmaraton.pl

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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W �016 roku Gmina Wiązowna przekazała Po-
wiatowi Otwockiemu rekordową sumę 1 946
000 zł na budowę i remonty dróg powiato-
wych przebiegających przez teren naszej
gminy. W budżecie na �017 rok zarezerwo-
wano na ten cel prawie � mln zł.

Za te pieniądze zakupimy m.in. materiały, które
posłużą do wybudowania 800 m ciągu pieszo-
rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W
(ul. Majowa w Dziechcińcu i ul. Mazowiecka w
Malcanowie). Budowa rozpocznie się od
skrzyżowania z ul. Jeździecką w Malcanowie w
kierunku miejscowości Lipowo (do tzw.„Laguny”)
oraz od ul. Granicznej w Malcanowie do ul.
Olchowej w Dziechcińcu. Wybudowany ciąg

pieszo-rowerowy zostanie następnie przekaza-
ny jako pomoc rzeczowa Powiatowi Otwockie-
mu.

Budowa dwóch odcinków drogi powiatowej
łączącej Majdan, Izabelę i Michałówek to kon-
tynuacja modernizacji tej drogi. Wartość pomocy
rzeczowej nie przekroczy 309 tys. zł, a zadanie bę-
dzie realizował Zarząd Dróg Powiatowych. Jed-
nostka będzie także odpowiedzialna za wyko-
nanie brakujących 300 m drogi pomiędzy Wolą
Ducką a Wolą Karczewską. Wartość pomocy
rzeczowej nie przekroczy tu 169 tys. zł.

Oprócz pomocy rzeczowej, także w tym roku
przekażemy Powiatowi pomoc rzeczową, m.in.

800 tys. zł na budowę drogi powiatowej w Bo-
ryszewie. W ubiegłym roku wykonaliśmy doku-
mentację projektową przebudowy ww. drogi na
odcinku 1,06 km. Projekt zakłada budowę dro-
gi o szerokości 6 m. Opracowana dokumentacja
obejmuje również fragment ul. Mickiewicza w
Góraszce. W uchwale budżetowej Powiatu
Otwockiego na rok 2017 przeznaczono kwotę ok.
297 tys. zł na budowę drogi powiatowej nr
2703W w Boryszewie. Wspólna realizacja tej in-
westycji pozwoli wykonać znaczny odcinek tej
drogi z nawierzchnią asfaltową. Zamierzamy
także wybudować leżącą w tym samym ciągu
drogę gminną Nr 270826W w Boryszewie o
długości ok. 465 mb (od drogi wojewódzkiej nr
721 do skrzyżowania z drogą do Michałówka).

W tegorocznych planach jest także budowa ul.
Kąckiej w Wiązownie. Powiat Otwocki i nasz sa-
morząd przeznaczają na ten cel po 200 tys. zł. Mo-
dernizacja obejmie też drogę powiatową nr
2706W w miejscowości Poręby. Samorządy
składają się po 100 tys. zł na nakładkę asfaltową.
Oprócz budowy nowych odcinków dróg będzie-
my partycypować w kosztach remontów na innych
drogach powiatowych w naszej gminie.

Tomasz Mielnicki
t.mielnicki@wiazowna.pl

Także w tym roku będziemy ;nansować drogi powia-
towe, z których korzystają nasi mieszkańcy

Budowa chodników i ścieżek rowerowych zwiększy bezpieczeństwo na drogach

Dokładamy się
do budowy powiatówek

SAMORZĄD
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Powstająca świetlica będzie pierwszym obiektem tego typu reali-
zowanym w ramach zaplanowanej budowy sieci świetlic wiejskich
na terenie gminy. Mimo zimowej aury wewnątrz budynku prace nie
ustają.

Wykonano już instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe, te-
letechniczne. Zakończono prace tynkarskie oraz montaż sufitów pod-

wieszanych. Wykonywane są warstwy izolacji podposadzkowej oraz tzw.
„wylewki” podłoży. Budynek został w całości ocieplony. Kontynuowa-
nie prac elewacyjnych nastąpi, gdy tylko pozwolą na to warunki at-
mosferyczne. Termin realizacji inwestycji to koniec czerwca.

Tadeusz Dąbrowski
t.dabrowski@wiazowna.pl

Budowa świetlicy w Izabeli

Niedawno zakończyliśmy budowę sieci wodo-
ciągowej w Duchnowie i Emowie, a już rusza-
my z kolejnymi inwestycjami.

Trwają prace przy budowie ok. 2 km sieci kanali-
zacyjnej w Żanęcinie, realizowanej w ramach za-
dania pn.„Podniesienie jakości życia mieszkańców
gminy Wiązowna w miejscowościach Wiązowna,
Żanęcin, Radiówek przez budowę kanalizacji sa-
nitarnej – etap II”. Termin zakończenia prac prze-
widziany jest na koniec lutego, a nad całością czu-
wa ZakładWodociągów i Kanalizacji wWiązownie
Trwa projektowanie kanalizacji w centralnej i
wschodniej części Majdanu oraz w Emowie.

Będziemy budować także sieci wodociągowe w
Dziechcińcu w ul. Piaskowej i ul. Ziołowej, Czar-
nówce w ul. Kaliny oraz sieci kanalizacyjne w
Wiązownie w ul. Dębowej i ul. Słonecznej. Na wnio-
sek mieszkańców zostanie również wykonany
projekt sieci kanalizacji w Wiązownie na Osiedlu
Kwiatowym.

Mieszkańców zainteresowanych przyłącze-
niem do kanalizacji lub wodociągów prosimy
o kontakt z Pawłem Dąbrowskim, tel. �� 789 01
�� w. 105, kom. 661-969-508, e-mail kierow-
niktechniczny@zwik-wiazowna.pl.

Janusz Chaber
dyrektor@zwik-wiazowna.pl

Infrastruktura gminna w rozbudowie
SAMORZĄD
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Bolesławów:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bażan-
tów

Boryszew:
Budowa drogi powiatowej - pomoc fi-
nansowa dla powiatu

Budowa drogi gminnej

Budowa oświetlenia ulicznego DW721
(Stefanówka- Boryszew)

Zagospodarowanie terenu wokół świet-
licy wiejskiej

Czarnówka:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzo-
zy

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaliny

Duchnów:
Modernizacja drogi powiatowej (Maj-
dan-Izabela-Michałówek-Duchnów) –
pomoc rzeczowa dla powiatu

Modernizacja ul. Spacerowej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pęc-
lińskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul.
Kwitnącej Jabłoni

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Dłuskiej

Budowa sieci wodociągowej (dz. nr ew.
406/3, 207/4)

Budowa sieci kanalizacyjnej

Wykonanie ogrodzenia boiska

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

SAMORZĄD

Na nadzwyczajnej sesji (17.01) radni zajmowali się przede wszystkim projektem zmian
w uchwale budżetowej oraz WPF, a także przystąpieniem do sporządzenia zmiany nr
10 studium zagospodarowania.

Wszystkie projekty uchwał związane były z zawarciem umowy pomiędzy Gminą Wiązow-
na a Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska”. Stąd konieczność pracy w trybie nad-
zwyczajnym.

Zmiany w budżecie i WPF
Dochody na ten rok zostały zaplanowane na poziomie 72.652.462,00 zł, natomiast wydat-
ki 75.855.972,54 zł. Zwiększenie planu dochodów wynika z zwarcia umowy notarialnej po-
między Gminą Wiązowna a Gminną Spółdzielnią„Samopomoc Chłopska”. Umowa ta doty-
czy zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Spółdzielni i rozliczenia ceny
sprzedaży ww. prawa poprzez przeniesienie prawa własności nieruchomości.

Przedmiotem zbycia na rzecz Spółdzielni jest prawo użytkowania wieczystego do bazy GS
w Lipowie, karczmy i bazy GS wWiązownie oraz sklepu w Pęclinie za kwotę 2 039 812 zł. Roz-
liczenie ceny sprzedaży nastąpiło poprzez przeniesienie na naszą rzecz własności działek z
pawilonem handlowym i makulatorownią w Wiązownie za równoważną kwotę. Więcej na
str. 2.

Zmiana nr 10 do Studium
W związku z przebudową drogi S17 zaistniała konieczność zmiany przeznaczenia terenu, na
którym znajduje się karczma wWiązownie, na teren usługowy.Wprowadzenie zmiany zwięk-
szy możliwości prowadzenia działalności na ww. terenie, np. pod usługi hotelarskie.

Paula Woźnica
p.woznica@wiazowna.pl

Oto wykaz uchwał w sprawach:

Z prac rady ....

1.XXXIV.2017 zmieniająca Uchwałę Nr 168.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grud-
nia 2016 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2017 rok z
późn. zm.;

2.XXXIV.2017
zmian w Uchwale Nr 167.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia
2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata
2017 - 2029, z późn. zm.;

3.XXXIV.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 10 Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna.
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Dziechciniec:
Budowa ciągu pieszo – rowerowego (od
ul. Granicznej do ul. Olchowej)

Zagospodarowanie terenu działki wokół
świetlicy wiejskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dwors-
ka

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Mio-
dowej

Budowa sieci wodociągowej w ul. Pia-
skowej i Ziołowej

Emów:
Modernizacja ul. Sosnowej

Budowa oświetlenia ulicznego DW721

Budowa sieci wodociągowej

Projektowanie budowy sieci kanalizacyj-
nej w ul. Runa Leśnego/Jagód

Glinianka:
Budowa ul. Kościelnej

Zagospodarowanie terenu placu zabaw

Systemowa modernizacja obiektów gmin-
nych: Szkoła Podstawowa

Systemowa modernizacja obiektów gmin-
nych: Gimnazjum – projekt współfinan-
sowany przez PRO WM 2014 – 2020

Budowa zintegrowanego systemu ostrze-
gania i alarmowania ludności dla OSP z te-
renu gminy – projekt współfinansowany
przez PRO WM 2014 – 2020

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gmin-
nej (Kruszówiec – Glinianka)

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Waw-
rzynieckiej

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Na styczniowej sesji (�1.01) radni podjęli 14 uchwał. Najważniejsze z nich to dotacje dla
Powiatu Otwockiego, dzięki czemu będzie można przystąpić do realizacji inwestycji dro-
gowych ze środków gminnych, oraz powołanie Spółdzielni Socjalnej„Odmiana”, która
umożliwi aktywizację osób wykluczonych i niepełnosprawnych.

Budżet gminy i WPF
Podjęto uchwałę o zmianach w budżecie na ten rok. W jej efekcie budżet Gminy osiągnie po-
ziom ponad 78 mln, z czego prawie 18 mln przeznaczonych będzie na inwestycje, co jest re-
kordem w historii naszej gminy.

Pomoc finansowa dla powiatu
Rada wyraziła zgodę na przekazanie dotacji w wysokości 30 000 zł na dofinansowanie wydatków
związanych ze zwiększeniem etatu w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiato-
wego w Otwocku. Dzięki temu polepszymy obsługę m.in. firm leasingowych z naszej gminy
przy rejestracji samochodów. Od ubiegłego roku mamy minimalne stawki podatkowe od środ-
ków transportowych, dzięki czemu rejestruje się u nas coraz więcej firm, co w rezultacie pod-
niesie wpływy z podatku.

Dotacje dla Powiatu
Wójt został upoważniony do zawarcia porozumień z Powiatem Otwockim na realizację zadań
na drogach powiatowych. Zadania zaplanowano w grudniowej uchwale budżetowej. Zada-
nia te dotyczą zakończenia kolejnego etapu budowy drogi Majdan – Duchnów w miejscowości
Izabela na granicy z Michałówkiem, wybudowania brakującego odcinka drogi w Woli Duckiej
(po przeprojektowaniu z powodu kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną), poprawy nawierzchni
odcinka drogi Glinianka – Poręby, budowy odcinka ul. Kąckiej od miejscowości Wiązowna w
stronę Kącka. Więcej na str. 4.

Budowa drogi w Boryszewie
Przystępujemy do wspólnej budowy drogi w Boryszewie. Odcinek od sklepu do kapliczki jest
drogą gminną, a dalej - od kapliczki do Góraszki – powiatową. Wybudujemy odcinek drogi,
który jest w naszym zarządzie i dofinansujemy budowę odcinka drogi powiatowej.To jest bar-
dzo ważna droga dla wszystkich naszych mieszkańców, a wymaga budowy także ze wzglę-
du na spodziewane utrudnienia w ruchu, wynikające z budowy drogi S17.

Nowa ulica w Gliniance
Na wniosek właścicieli działki nadano nazwę ul. Gołębia działce nr 13/46 w Gliniance. Infor-
macji w sprawie nadawania nazw drogom na terenie naszej gminy udziela Paulina Żuraws-
ka, e-mail: p.zurawska@wiazowna.pl, tel. 22 512 58 22.

Opłaty za przedszkole
Od tego roku dzieci do lat 5 będą zwolnione z opłat za pobyt w przedszkolu w godzinach 08:00
– 13:00. Za każdą kolejną godzinę opłata wynosić będzie 1 zł. Natomiast pobyt 6-latków w przed-
szkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole finansowany jest z budżetu Państwa – gminy otrzy-
mują na to zadanie subwencje.

Dużo na drogi

SAMORZĄD
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Zagospodarowanie terenu wokół Izby Re-
gionalnej

Konserwacja urządzeń melioracyjnych

Góraszka:
Budowa sieci kanalizacyjnej

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej
– etap II

Budowa sieci wodociągowej

Budowa sieci wodociągowej w ul. Ka-
czeńców i Liliowej

Zagospodarowanie terenu wokół świetli-
cy wiejskiej wraz z doposażeniem

Spółka Wodna Góraszka, konserwacja
urządzeń melioracyjnych

Izabela:
Modernizacja drogi powiatowej (Majdan-
Izabela-Michałówek-Duchnów) – pomoc
rzeczowa dla powiatu

Budowa sieci wodociągowej w ul. Modrej

Budowa świetlicy wiejskiej

Spółka Wodna Izabela – Michałówek, kon-
serwacja urządzeń melioracyjnych

Kąck:
Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Majo-
wej/Sosnowej

Kopki:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nad
Świdrem

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

SAMORZĄD

4.XXXV.2017
zmieniająca Uchwałę Nr 168.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grud-
nia 2016 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2017 rok z
późn. zm.;

5.XXXV.2017
zmian w Uchwale Nr 167.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia
20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wiązowna na lata 2017 - 2029, z późn. zm.;

6.XXXV.2017

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu
na realizację zadania dotyczącego finansowania przez Gminę Wiązowna dodat-
kowego etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku w
2017 roku;

7.XXXV.2017

udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na:
1. budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W,
2. modernizację drogi powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek,
Duchnów,
3. modernizację drogi powiatowej nr 2713W we wsi Wola Ducka / Wola Kar-
czewska;

8.XXXV.2017

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego
na:
1. budowę drogi powiatowej nr 2705W w Wiązownie ul. Kącka,
2. modernizację drogi powiatowej nr 2706W Glinianka - Poręby;

9.XXXV.2017 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego
na budowę drogi powiatowej nr 2703W w Boryszewie;

10.XXXV.2017 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyj-
nym Glinianka;

11.XXXV.2017 zmiany uchwały Nr 142.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października
2014 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kąck;

12.XXXV.2017 zniesienia ochrony przyrody z drzewa pomnikowego na terenie Gminy
Wiązowna;

13.XXXV.2017
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czasu
przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do
lat 5 w przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna;

14.XXXV.2017 utworzenia i przystąpienia do Spółdzielni Socjalnej „Odmiana”;

15.XXXV.2017 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego pn. „Rzakta I”;

16.XXXV.2017
zmiany Uchwały Nr 252/XXIX/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 listopada
2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego pn. „Góraszka wschodnia”;

17.XXXV.2017
zmiany uchwały nr 147.XXXII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 listopada
2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie liczby etatów Poste-
runku Policji w Wiązownie.

Wykaz uchwał w sprawach:
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Zagospodarowanie działki gminnej w Kop-
kach

Kruszówiec:
Budowa oświetlenia ulicznego drogi gmin-
nej (Kruszówiec – Glinianka)

Lipowo:
Zagospodarowanie terenu działki przy ul.
Wierzbowej/ Armii Krajowej

Rozbudowa infrastruktury sportowej – boi-
sko KS Glinianka

Majdan:
Modernizacja drogi powiatowej (Majdan-
Izabela-Michałówek-Duchnów) – pomoc
rzeczowa dla powiatu

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przyleś-
nej

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej
– centralna część miejscowości

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej
– wschodnia część miejscowości

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego

Spółka Wodna Majdan, konserwacja
urządzeń melioracyjnych

Malcanów:
Budowa ciągu pieszo – rowerowego (od ul.
Żwirowej do ul. Kotliny)

Zagospodarowanie terenu działki przy ul.
Kotliny/Mazowiecka

Budowa Szkoły Podstawowej (etap III)

Budowa zintegrowanego systemu ostrze-
gania i alarmowania ludności dla OSP z te-
renu gminy – projekt współfinansowany
przez PRO WM 2014 – 2020

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Letniej

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Jesteśmy coraz bliżej przebudowy drogi
krajowej do parametrów drogi ekspreso-
wej S17. Przebudowa obejmuje odcinek
drogi Lubelskiej od węzła ,,Lubelska”przez
węzeł ,,Góraszka”, węzeł ,,Wiązowna”, wę-
zeł ,,Wólka Mlądzka” do początku ob-
wodnicy Garwolina.

W maju wykonawca przewiduje wydanie
przez wojewodę decyzji ZRID (zezwolenie na
realizację inwestycji drogowej), co umożliwi
rozpoczęcie robót, a za dwa lata inwestycja ma
być ukończona, jednak bez obwodnicy Kołbie-
li i węzła z drogą krajową nr 50.

Wykonawca przebudowy drogi złożył do nas
pismo o opinię do wniosku o wydanie decyzji
ZRID. Wójt zaopiniował pozytywnie inwe-

stycję z zachowaniem wielu warunków, z
których - jak dowiedzieliśmy się w grudniu
2016 r. na posiedzeniu Zespołu Oceny Pro-
jektów Inwestycyjnych w Lublinie - większo-
ść zostanie spełniona. Niestety, inwestor
może, ale nie musi przychylić się do naszych
oczekiwań. Na przestrzeni ostatnich kilku ty-
godni otrzymujemy do zaopiniowania i
uzgodnienia liczne opracowania projektowe
dotyczące m.in. oświetlenia, sposobu włącze-
nia dróg gminnych, przejmowania dróg
będących w zakresie inwestycji, przez powiat
i gminę.

Trwają poprawki projektów w celu dostoso-
wania ich do wniosków gmin i mieszkańców.
Kolejnym etapem będzie złożenie wniosku do
wojewody o wydanie pozwolenia na budo-
wę (ZRID).

Maciej Nejman
m.nejman@wiazowna.pl

S17 coraz bliżej

Spółdzielnia Socjalna„Odmiana”
Spółdzielnia będzie działała na terenie naszej gminy. Ma zrewolucjonizować sposób myślenia
o osobach wykluczonych mieszkających tutaj. Zakładamy, że spółdzielnia współtworzona przez
gminę będzie w zupełnie inny sposób niż do tej pory aktywizować osoby wykluczone i nie-
pełnosprawne. Jeśli spółdzielnia zacznie prężnie działać, będziemy mogli za realizowane zadania
płacić ludziom, którzy nie mają szans na znalezienie pracy na wolnym rynku, potrzebują wy-
ciągniętej ręki, szkolenia, pomysłu, a nie tylko zapomogi. Spółdzielnia będzie samodzielnym pod-
miotem gospodarczym zatrudniającym osoby niepełnosprawne i wykluczone. Podopieczni
spółdzielni mają się zajmować m.in. świadczeniem usług opiekuńczych na rzecz osób starszych
i niepełnosprawnych, porządkowaniem zieleni w przestrzeni publicznej, prowadzeniem kawiarni
w przyszłym Centrum Usług Społecznych itp. W ten sposób mają być włączeni w życie gminy.
Ten projekt powstał w czasie tworzenia Gminnego Planu Rewitalizacji. Jeśli wszystko się uda
będziemy pierwszą gminą w okolicy, która nie tylko aktywizuje osoby niepełnosprawne i wy-
kluczone, pomaga im w rehabilitacji, ale także organizuje miejsca pracy, co przynosi korzyści i
podopiecznym spółdzielni, i pozostałym mieszkańcom.

Plan Rzakta I
Przystąpiono do sporządzenia planu miejscowego Rzakta I. Nowy plan umożliwi zagospo-
darowanie terenu pod usługi i na cele rekreacyjno-sportowe. Planem zostaną objęte działki
przekazane gminie przez wspólnotę wsi Rzakta.

Plan Góraszka Wschodnia
Podzielono obszar opracowania planu miejscowego„Góraszka wschodnia”. Grupa właścicie-
li terenów objętych projektem planu zgłosiła zastrzeżenia do projektu wnosząc o wstrzyma-
nie procedury uchwalania planu. DlategoWójt zaproponował, żeby wyodrębnić z projektu pla-
nu części bezsporne, co pozwoli szybko zakończyć prace nad planem w tych fragmentach gmi-
ny i procedować dalej te części projektu, które budzą zastrzeżenia. Zmiana granic planu ma
więc na celu uchwalenie planu w takiej części, która jest zgodna z oczekiwaniami mieszkań-
ców i planowaną polityką komunikacyjną gminy.

Zwiększenie liczby etatów w policji
W wyniku kolejnych ustaleń z Komendą Stołeczną Policji dofinansowanie zwiększenia liczby
etatów dla posterunku nastąpi od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2022 roku, a nie jak wcześ-
niej planowano od 1 stycznia 2017 r. Dzięki temu dofinansowaniu w przyszłości na terenie na-
szej gminy w miejsce dotychczasowego posterunku powstanie komisariat policji ze zwiększoną
obsadą. A to podniesie bezpieczeństwo w gminie.

Zasłużony dla Rolnictwa.
Trzech producentów rolnych z terenu naszej gminy Mirosław GAŃKO, Michał SZWEDO i Ka-
zimierz NOWAK otrzymało odznaki„Zasłużony dla Rolnictwa”, przyznawane przez Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju wsi. Na sesji odznaki wręczyli wójt i przewodnicząca rady.

Paula Woźnica
p.woznica@wiazowna.pl

SAMORZĄD
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Michałówek
Modernizacja drogi powiatowej (Majdan-
Izabela-Michałówek-Duchnów) – pomoc
rzeczowa dla powiatu

Modernizacja drogi wewnętrznej metoda
makadamową

Budowa oświetlenia ulicznego etap II

Spółka Wodna Izabela – Michałówek, kon-
serwacja urządzeń melioracyjnych

Pęclin:
Modernizacja budynku Przedszkola Gmin-
nego wraz z zagospodarowaniem terenu

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pęclińskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dworskiej

Projektowanie budowy oświetlenia ulicz-
nego ul. Zamkowej

Projektowanie budowy oświetlenia ulicz-
nego ul. Źródlanej

Budowa świetlicy wiejskiej

Poręby:
Modernizacja drogi powiatowej – pomoc fi-
nansowa dla powiatu

Radiówek:
Zagospodarowanie parku gminnego im.
Georga Bidwella

Budowa sieci kanalizacyjnej (Wiązowna-
Żanęcin-Radiówek) etap II

Wybudowanie piłkochwytów przy boisku

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Zimowa aura uniemożliwia wykonawcy malcanowskiej szkoły wykonywanie prac
zewnętrznych, ale wykonywane są za to zaplanowane roboty wykończeniowe we-
wnątrz budowanej hali sportowej. Zakończono wykonywanie instalacji technicz-
nych i prac tynkarskich. Wkrótce inwestycja zostanie zakończona.

Trwa układanie płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach w pomieszczeniach za-
plecza hali. Na ścianach zostały zamontowane podkonstrukcje stalowe przeznaczone do
montażu systemów dźwiękochłonnych, mających wyeliminować uciążliwy pogłos. Sys-
temowa podłoga sportowa, której powierzchnia wyniesie 1008 m2, będzie ułożona do
końca marca.

Na arenie głównej hali zostaną wy-
tyczone linie segregacyjne dla:
boiska przeznaczonego do gry
w piłkę ręczną (lub futsalu), bois-
ka do„koszykówki”oraz boiska do
„siatkówki”. Parametry tych boisk
będą umożliwiać organizowanie
w tym obiekcie zawodów spor-
towych na poziomie między-
szkolnym. Hala sportowa w Mal-
canowie głównie jednak ma
służyć uczniom szkoły podsta-
wowej, dlatego też przewidziano
możliwość podzielenia jej areny za
pomocą kotary grodzącej. Na
każdej z tych części wydzielone będą po dwa boiska treningowe do„koszykówki” i„siat-
kówki”, które są wystarczające do prowadzenia zajęć sportowych.

Pozostają do wykonania prace z zakresu zagospodarowania terenu (ostatnie na-
wierzchnie utwardzone, drogi i parkingi), a także dokończenie boiska szkolnego o na-
wierzchni ze sztucznej trawy, na którym będą montowane urządzenia sportowe typu bram-
ki, kosze do gry, słupki oraz dokończenie placu zabaw, w tym montaż urządzeń i wyko-
nanie nawierzchni bezpiecznej.

Koszt III etapu inwestycji wyniesie nieco ponad 3 mln zł. Cała szkoła, którą zbudujemy w
niespełna dwa lata, kosztować będzie blisko 14 mln zł.

Tadeusz Dąbrowski
t.dabrowski@wiazowna.pl

Wkrótce finał

Trwają prace wykończeniowe hali

Elewacja hali już gotowa

SAMORZĄD
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Rudka:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jodłowa

Rzakta:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Popław-
skiej

Zagospodarowanie terenu działki przy ul.
Mazowieckiej/ Dobrzynieckiej

Stefanówka:
Budowa oświetlenia ulicznego DW721 (Ste-
fanówka- Boryszew)

Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocianiej
i Złotej

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Złotej

Wiązowna Gminna:
Budowa targowiska gminnego

Projektowanie budowy ul. Polnej i Brzozo-
wej

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Centrum Wiązowny – etap III

Rewitalizacja przestrzeni Wiązowny po-
przez utworzenie Centrum Aktywności Lo-
kalnej

Projektowanie budowy oświetlenia ulicz-
nego ul. Bażantowej i Tymotki

Projektowanie budowy oświetlenia ulicz-
nego ul. Duchnowskiej

Przebudowa przepustu pod ul. Leśną

Spółka Wodna Wiązowna Północna – roboty
odwodnieniowe

Wiązowna Kościelna:
Modernizacja ul. Kąckiej – pomoc finanso-
wa dla powiatu

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

W ramach nowego projektu realizowanego przez GOPS powstanie Wiązowskie Cen-
trum Usług Społecznych, które obejmie swoim wsparciem 60 osób niesamodzielnych,
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób.

Projekt„Wiązowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowany jest z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX„Wspieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2„Usługi społeczne i usługi opieki społecznej”, Poddziałanie
9.2.1„Zwiększenie dostępności usług społecznych”. Głównym jego celem jest zwiększenie
dostępności osób niesamodzielnych do usług społecznych, poprzez zwiększenie liczby miejsc
świadczenia usług w zastępstwie za opiekunów faktycznych w okresie realizacji projektu i
jego trwałości. Projekt potrwa do 31.12.2018 r.

W partnerstwie z trzema stowarzyszeniami:„KROKUS-Wiązowna”, Stowarzyszeniem Rodzin
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie„Jesteśmy” oraz Stowarzyszeniem Se-
niorów „Bądźmy Razem” powstaną klub dla seniorów (20 - 30 osób); klub dla osób nie-
pełnosprawnych (10 osób) oraz klub dla dzieci z zaburzeniami rozwoju (10 osób) i grupa wspar-
cia dla osób chorujących psychicznie (10 osób). Dodatkowo przeprowadzane będą konsultacje
psychologiczne i prawne, zajęcia z fizjoterapeutą. Powstanie także wypożyczalnia sprzętu
wspomagającego.

Całkowita wartość projektu to 1 645 330,85 zł, w tym dofinansowanie 1 525 474,81 zł (1 316
246, 68 zł dofinansowanie z Funduszy Europejskich, 209 210,13 zł dotacja z budżetu pań-
stwa) i środki z budżetu gminy 119 856,04 zł.

Małgorzata Łysik
gops@wa.home.pl

Nowy przewoźnik na liniach „L”
Od stycznia trasę na linii L�0 (Rzakta –
Otwock) i L�� (Wiązowna – Otwock)
obsługuje nowy przewoźnik wyłonio-
ny przez ZTM. Jest nim firma PKS Po-
lonus Warszawa S. A.

Roczny koszt utrzymania dwóch linii „L”
wyniesie ok. 500 tys. zł. Rozkład jazdy i
ceny biletów nie ulegną zmianie. Firma
będzie świadczyć usługi do końca 2019 r. Na zapewnienie obsługi komunikacyjnej
w bieżącym roku, czyli linie 720, 722, 730, L20, L22 i Wspólny bilet SKM/KM, gmina
przeznaczy ze swojego budżetu kwotę ok. 2,5 mln. zł.

Informacji w sprawie komunikacji udziela Michał Białek, tel. �� 51� 58 �8, e-mail
m.bialek@wiazowna.pl.

Michał Białek
m.bialek@wiazowna.pl

Wiązowskie Centrum Usług Społecznych

SPOŁECZEŃSTWO
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Systemowa modernizacja obiektów gmin-
nych: Zespół Szkolno – Gimnazjalny – projekt
współfinansowany przez PRO WM 2014 –
2020.

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego
ul. Projektowanej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sporto-
wej/Szkolnej

Budowa sieci wodociągowej w ul. Duchnow-
skiej (dz. nr ew. 38/6)

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej w
ul. Słonecznej

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej w
os. Kwiatowym

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej ul.
Dębowej

Budowa sieci kanalizacyjnej (Wiązowna-Żanę-
cin-Radiówek) etap II

Budowa zintegrowanego systemu ostrzega-
nia i alarmowania ludności dla OSP z terenu
gminy – projekt współfinansowany przez PRO
WM 2014 – 2020

Spółka Wodna Wiązowna Kościelna - prace na
rowie R-38, etap II

Wola Ducka:
Modernizacja drogi powiatowej (Wola Duc-
ka/Wola Karczewska) – pomoc rzeczowa dla
powiatu

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego
ul. Działkowej

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego
ul. Sportowej

Systemowa modernizacja obiektów gmin-
nych: Dom Kultury„Kaprys”

Wola Karczewska:
Modernizacja drogi powiatowej (Wola Duc-
ka/Wola Karczewska) – pomoc rzeczowa dla
powiatu

W tym roku szczególnie zachęcamy do wsparcia niespełna dwuletniego Teodorka z Woli
Duckiej, cierpiącego na dysplazję kostną. Żeby chodzić, potrzebuje kosztownych operacji.
Ten mały gest będzie miał wielki wpływ na całe jego życie. Teodorka wspieraliśmy także
gminną akcją„Świąteczna radość pomagania”.

Na terenie naszej gminy działają organizacje, którym można pomóc przekazując
część swojego podatku:
1. Fundacja Dzieciom„Zdążyć z pomocą”KRS: 0000037904 z dopiskiem„28184 Górski Teo-
dor”;
2. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Jesteśmy!",
Duchnów, KRS: 0000228443;
3. Stowarzyszenie "Krokus - Wiązowna", Radiówek, KRS: 0000299965;
4. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym, Żanęcin, KRS: 0000322904;
5. Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia i Rozwoju Progres, Duchnów, KRS: 0000341963;
6. Stowarzyszenie Ruch Aktywności Społeczno-Gospodarczej "Wola", Wola Ducka, KRS:
0000167120;
7. Fundacja AVALON (opiekuje się autystycznym Marcinem l.14 z Pęclina) z dopiskiem„Re-
jer 5184”, KRS: 0000270809.

Można wesprzeć też działające u nas Ochotnicze Straże Pożarne przekazując 1 %
dla Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych KRS: 0000116�1� z dopiskiem:
1. OSP Wiązowna (ul. Kościelna 41 05-462 Wiązowna);
2. OSP Glinianka (ul. Napoleońska 48, 05-408 Glinianka);
3. OSP Malcanów (ul. Mazowiecka 22, Malcanów 05-462 Wiązowna).

Michał Białek
m.bialek@wiazowna.pl
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a1% może pomóc!SPOŁECZEŃSTWO

Już teraz zadecyduj, jakiej organizacji
pożytku publicznego przekażesz w
tym roku 1 % podatku. To bardzo pro-
ste. W zeznaniu podatkowym wystar-
czy wpisać numer KRS organizacji, którą
chce się wesprzeć.
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Zagospodarowanie terenu działki gminnej
przy ul. Doliny Świdra

Zakręt:
Budowa ul. Kościelnej

Projektowanie budowy ul. Długiej

Przebudowa ul. Cisowej

Zagospodarowanie terenu Ośrodka Integracji
„Zakącik”

Budowa siłowni plenerowej przy ZS-G

Systemowa modernizacja obiektów gmin-
nych: Zespół Szkolno – Gimnazjalny

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna

Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła
II

Spółka Wodna Zakręt - konserwacja urządzeń
melioracyjnych

żanęcin:
Budowa sieci kanalizacyjnej (Wiązowna-Żanę-
cin-Radiówek) etap II

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
wiejskiej

Zadania ogólnogminne:
Budowa i modernizacja wiat przystankowych

Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju
komunikacji niskoemisyjnej WOF – projekt
współfinansowany przez PRO WM 2014 –
2020

LEGENDA:
0 opracowywanie założeń

�5 Faza projektowa/przygotowawcza
50 Kontynuacja/lub/procedura wyłonienia wykonawcy

75 Realizacja zadania/lub/pozwolenia na budowę
100 Zadanie zakończone

CZY RODZIC SAMOTNIEWYCHOWUJĄCY DZIECKO MOżEWYJECHAć Z NIM
ZA GRANICĘ BEZ ZGODY DRUGIEGO RODZICA?

Zgodnie z przepisem art. 97 § 1 i � Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli wład-
za rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i upraw-
nione do jej wykonywania.

Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumie-
nia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego„na wyjazd za granicę na pobyt stały małolet-
niego wraz z jednym z rodziców, któremu w wyroku rozwodowym powierzono wykonywanie
władzy rodzicielskiej, potrzebne jest zezwolenie sądu opiekuńczego, jeżeli drugi z rodziców,
któremu powierzono nadzór nad wychowaniem dziecka, nie złożył oświadczenia wy-
rażającego zgodę na wyjazd dziecka”(uchwała z dnia 10.11.1971 r. wydana w sprawie o sygn.
akt III CZP 69/71), natomiast zgodnie z kolejnym orzeczeniem także„wyjazd dziecka za gra-
nicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka, wymaga zgo-
dy obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską a w braku takiej zgody – orzeczenia
sądu opiekuńczego”.

Podsumowując, w przypadku gdy rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej bądź gdy
władza rodzicielska, któregokolwiek z rodziców nie jest ograniczona, wówczas może on nie
tylko nie wyrazić zgody na wyjazd dziecka za granicę – na stałe, ale może on również nie wy-
razić zgody na wyjazd dziecka za granicę – na wakacje.

Marek Bajson
adwokat

Prawnik radzi

Jeśli potrzebujesz porady prawnej w zakresie prawa rodzin-
nego, spadkowego, pracy i spraw cywilnych i mieszkasz w
gminie Wiązowna, skorzystaj z bezpłatnych usług prawnika w
urzędzie gminy. Możesz się umówić poprzez sekretariat wój-
ta (tel. 22 512 58 01). Prawnicy przyjmują w poniedziałek w
godz. 14.00-18.00, środę w godz. 14.00-18.00 oraz czwartek
w godz. 8.30-12.30.
Wybierając się na takie konsultacje weź ze sobą komplet do-
kumentów, które mogą być potrzebne prawnikowi do oceny
Twojej sytuacji. Jeśli masz problem – nie zwlekaj. Zapisz się już

dziś! Nasz prawnik jest po to, by Ci pomóc.

W czerwcu ubiegłego roku posłowie
zdecydowali o ustanowieniu pat-
ronów �017 roku. Rok ten będzie
przebiegał pod patronatem: Rzeki
Wisły, Josepha CONRADA – Korze-
niowskiego, Marszałka Józefa
PIŁSUDSKIEGO, Adama CHMIE-
LOWSKIEGO, błogosławionego Ho-
norata KOŹMIŃSKIEGO oraz Ta-
deusza KOŚCIUSZKI.

Biblioteka włączając się w ogólno-
polskie obchody przygotuje na łamach kolejnych numerów„Powiązań”cykl artykułów
o uhonorowanych postaciach oraz przybliży dolinę środkowej Wisły, w której znajduje
się nasza gmina.

Joanna Filimonow
glinianka@bibliotekawiazowna.pl

Sześciu patronów

SPOŁECZEŃSTWO
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Białek (Białka) to dawna wieś nad Mienią, tuż przy ujściu rzeki do Świd-
ra, na dawnym trakcie wołowym, z przeprawą mostową i zabudową
po obu stronach traktu.

Białek leżał na szlaku ważnym z punktu widzenia ekonomicznego. Był to
tzw. trakt wołowy, w czasie wojen napoleońskich określany mianem trak-
tu napoleońskiego i biegł z Wołynia do Warszawy różnymi trasami, m.in.
przez obecną Gliniankę, Białek, Grochów, czy Karczew i dalej wzdłuż Wisły,
przez Świder i Miedzeszyn. Na trakcie znajdowały się liczne karczmy, w tym
karczma Białkowska.

Od połowy XVIII wieku Białek wchodził w skład Dóbr Wiązowna. W 1827
roku wieś była zamieszkana przez 28 osób w 5 gospodarstwach, istniał most
z prawem pobierania mostowego:

„Most na palach we wsi Białka. Karczma z drewna w węgieł z wystawką oraz
stajnia. Chałupa węgieł dla dzierżawcy mostu. Szlaban z barierami. Studnia
z żurawiem. Most na palach z bali z barierami. Dom z drewna w słupy dla
strażnika leśnego. Obórka w słupy”*

Podczas wojny polsko - bolszewickiej, w sierpniu 1920 roku wieś znalazła
się na linii obrony, gdzie ataki bolszewickich Dywizji Strzelców (8 DS i 10
DS) skutecznie odparły 62 PP, XXX BP, 15 Dywizji Piechoty.

Po II wojnie światowej wieś stała się osiedlem i częścią Emowa. Mieszkańcy
byli meldowani w pobliskim Emowie i Białek przestał tak naprawdę istnieć.
Oficjalnie wieś skreślono z wykazu miejscowości w 2008 roku.

Opracowanie: Joanna Filimonow
kontakt@wiazowna.info.pl

*S.K. Oktabińscy "Z dziejów Glinianki i okolic", Otwock-Wiązowna 2009

Zapomniana wieś Białek

Ujście Mieni do Świdra

Najstarszy budynek w byłej wsi

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
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W �016 roku liczba mieszkańców naszej gminy wzrosła o �05 osób.
Najwięcej w Wiązownie (68), Zakręcie (�6), Woli Duckiej (15) i Gliniance
(1�). Na koniec ubiegłego roku liczba osób zameldowanych na pobyt
stały wyniosła 11 758.

Czekamy na nowych mieszkańców, a szczególnie na tych, którzy u nas
mieszkają, a jeszcze się nie zameldowali. Trwa konkurs na 12000 miesz-
kańca. Zwycięzca pojedzie na weekend do SPA. Co setny nowy mieszka-
niec i trzy losowo wybrane osoby z każdej setki zostaną wyróżnione pa-

kietem powitalnym. Meldując się dokładamy się do naszego wspólnego
budżetu i przyczyniamy się do rozwoju naszej okolicy.

Liczbę stałych mieszkańców w poszczególnych sołectwach w latach
1990-2016 obrazuje niżej zamieszczona tabela.

Nasi urzędnicy chętnie służą pomocą i informacją. Urząd Stanu Cy-
wilnego, pok. 006 tel. �� 51� 58 06, e-mail usc@wiazowna.pl.

Agnieszka Kijowska
a.kijowska@wiazowna.pl

Jest nas więcej

SPOŁECZEŃSTWO
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Rok �016 dla uczestników Dziennego Domu„Senior-WIGOR”
w Woli Karczewskiej był rokiem bardzo udanym. Z jego usług
skorzystało łącznie �7 osób.

Jesteśmy po to, by osobom starszym żyło się lepiej. Umożliwiamy
im korzystać z oferty: opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, rek-
reacyjnej, aktywności ruchowej i kinezyterapii czy socjalnej. Poza
tym nasi seniorzy korzystają również z usług fryzjerskich i kosme-
tycznych.

Bogaty i różnorodny pogram działania na 2016 r. był opracowany
zgodnie z potrzebami i możliwościami seniorów. Nasi podopieczni
uczestniczyli w wielu wydarzeniach kulturalnych i imprezach oko-
licznościowych, poznając bliżej gminę i innych mieszkańców. To był
dobry rok dla naszych podopiecznych.

Jolanta Bogucka
senior.wigor@wp.pl

Podczas pierwszego w nowym roku spotka-
nia, wiązowscy seniorzy wybrali ze swojego
grona: na przewodniczącego Waldemara MO-
NIAKA, a na wiceprzewodniczącą Alicję CZE-
KAJEWSKĄ.

Nowa rada ma wiele planów i inicjatyw. Naj-
ważniejsze, to zwiększenie aktywności seniorów,
ich integracja międzypokoleniowa ze środowi-
skiem lokalnym. Będzie wspierać interesy osób
starszych w samorządzie. Zajmie się również po-
szerzeniem zakresu opieki medycznej, społecz-
nej i kulturalnej dla seniorów.

W nowej radzie oprócz seniorów znaleźli się rów-
nie przedstawiciele organizacji, które chcą działać
na rzecz osób starszych. Rada z entuzjazmem

przystąpiła do pracy w składzie: Barbara BIENIEK,
Jolanta BOGUCKA, Bogusława CACKO, Alicja
CZEKAJEWSKA, Alfreda IZDEBSKA, Marzena
KOPKA, Magdalena ŁUKOMSKA, Małgorzata
ŁYSIK, Zdzisław MAJSZCZYK, Waldemar MO-

NIAK, Janina NEJMAN, Małgorzata NEJMAN,
Krystyna REPCZYŃSKA, Mariusz STELMACH, Mi-
rella ŻURAWSKA.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Nowa rada
seniorów

Spotkanie wyborcze kandydatów do Rady Seniorów

Razem mamy wigor

MINĄŁ ROK
Aktorzy i widzowie

SPOŁECZEŃSTWO
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Od stycznia można zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest
telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach.
Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.

Jak to działa? W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gos-
podarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Central-
nej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma sms z nu-
merem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy. Urzędnik wydrukuje wniosek i
przekaże do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do
tego profil zaufany lub podpis elektroniczny. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej do-
stępna jest pod numerem telefonu 801 055 088.

Anna Gałkowska
a.galkowska@wiazowna.pl

Załóż firmę przez telefon
DLA FIRM
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Zakupione w zeszłym roku syntetyczne lodowisko
zostało rozłożone na terenie Zespołu Szkolno-Gim-
nazjalnego w Wiązownie. Od stycznia mogą z niego
korzystać uczniowie szkoły pod opieką nauczycieli.

Lodowisko o powierzchni 200 m2 wraz z zestawem
łyżew zostało zakupione po okazyjnej cenie od jedne-
go z producentów napoi gazowanych, przez którego
używane było podczas świątecznych akcji promocyjnych.
Syntetyczna nawierzchnia nie ma takich właściwości, jak
lodowiska powstałe z zamarzniętej wody, nie mniej ko-
rzystanie z niego powinno dostarczyć radości każdemu.

W czasie ferii zimowych z lodowiska będą mogli korzystać
wszyscy mieszkańcy. Zapraszamy!

Michał Białek
m.bialek@wiazowna.pl

Lodowisko w WiązownieElektroniczna
rekrutacja

Rekrutacja do
przedszkoli i szkół
od tego roku prowa-
dzona będzie elek-
tronicznie. Rodzice
przez Internet będą
mogli zgłosić swoje
dziecko do wybranej
placówki.

System zacznie działać
w marcu. Do udziału w
rekrutacji do grup
przedszkolnych, od-
działów przedszkol-
nych w szkołach i klas
pierwszych potrzebny
będzie tylko komputer
z dostępem do Inter-
netu. Wnioski składa
się elektronicznie,
zakładając konto dziec-
ka na stronie operatora
systemu.

Dzięki temu przez cały
proces rekrutacji rodzic
ma dostęp do informa-
cji o jej przebiegu i po-
szczególnych etapach.
Przejrzyste reguły za-
pewnią szybki przebieg
całego procesu, a sys-
tem pomoże dyrekto-
rom placówek m.in. w
ustalaniu punktacji za
spełnianie kryteriów
określonych w nabo-
rze.

Link do strony interne-
towej z naborem bę-
dzie dostępny na stro-
nie przedszkola lub
szkoły. Bliższe informa-
cje pod tel. 22 512 5
870.

W Biurze Obsługi
Mieszkańca naszego
urzędu dostępny bę-
dzie komputer, z które-
go można dokonać
e l e k t r o n i c z n e g o
zgłoszenia udziału w
rekrutacji.

Maria Kanabus-Prokop
edukacja@wiazowna.pl

Uczniowie z III klas Gimnazjum Zespołu Szkolno – Gim-
nazjalnego w Wiązownie swoją lekcję wiedzy o
społeczeństwie odbyli w urzędzie.

Zamieniając teorię w praktykę, dowiedzieli się m.in. czym
zajmuje się wójt, jaki jest zakres jego obowiązków, czym
jest budżet i jak finansuje się inwestycje w gminie. Mieli
okazję poznać siedzibę organów samorządu Odwie-
dzając urzędnicze pokoje, poznali pracowników większości
wydziałów oraz zadania, którymi się zajmują. Celem lek-
cji było pobudzenie młodych osób do aktywności oby-
watelskiej. Może niektórzy tu w przyszłości znajdą pracę,
aby służyć mieszkańcom. Dziękujemy za wizytę!

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Lekcje samorządowe

Uczniowe ZSG w Wiązownie

EDUKACJA
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Uczniowie zorganizowali nie-
spodziankę w ramach tego-
rocznych obchodów Dnia Bab-
ci i Dziadka. Klasa II c przygo-
towała przedstawienie wy-
pełnione rytmicznymi piosen-
kami i skocznymi tańcami. Goś-
cie ze wzruszeniem i dumą po-
dziwiali występ.

Na koniec uroczystości wnuki
wręczyły dziadkom własnoręcznie
wykonane kolorowe mydełka za-
pachowe oraz kalendarze ozdo-
bione swoimi podobiznami. Był to
wyjątkowy wieczór, pełen wzru-
szeń, radości i dumy. Rozpromie-
nione twarze babć i dziadków
pokazały, jak ważne są dla nich
chwile spędzone wspólnie z wnu-
czętami.

Urszula Olszewska
ulenka.olsz@interia.pl

Dzień Babci i Dziadka w szkole w Gliniance

Przedstawienie nawiązywało tematyką do okresu świątecznego

Dzieci uczą się nie tylko w szkole. Ofer-
tę edukacyjną dla różnych grup wieko-
wych regularnie przygotowuje Biblio-
teka. W jej centrali w Wiązownie odbyły
się warsztaty literacko-plastyczne, któ-
re poprowadził poeta Andrzej MALESA,
mieszkaniec naszej gminy.

W warsztatach udział wzięły dzieci ze szkoły
w Malcanowie. Z zainteresowaniem słuchały

opowieści o jego twórczości. Poezja
kształtuje wyobraźnię dziecka i czyni je
wrażliwym na piękno języka polskiego. Na
podstawie twórczości poety uczniowie wy-
konywali prace plastyczne.

Teresa Naperty
kontakt@bibliotekawiazowna.pl

Warsztaty literacko-plastyczne

Jak połączyć gałęzie sztuki - o tym wiedzą uczniowie malcanowskiej szkoły

„Czytam sobie” to trzypoziomowa seria książeczek
wspierająca naukę czytania stworzona z myślą o dzie-
ciach w wieku 5-7 lat, które dopiero zaczynają przygodę
z samodzielnym czytaniem.

Proste i krótkie zdania, rozbudowane dopiero na trzecim
poziomie, słownictwo dostosowane do wieku dziecka, ko-
lorowe ilustracje i przyjazny format to idealna propozycja
dla początkujących czytelników.

Tytuły dostępne są w poszczególnych bibliotekach, można
sprawdzić je także w katalogu on-line: www.biblioteka-
wiazowna.pl . Polecamy rodzicom, którzy chcą pomóc swo-
im dzieciom w nauce czytania!

Joanna Filimonow
glinianka@bibliotekawiazowna.pl

„Czytam sobie” w bibliotekach

Popularna seria książek do nauki czytania

EDUKACJA
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Jakość powietrza, to ostatnio jeden z najgłośniejszych tematów. Przy-
zwyczailiśmy się do tego, że nas, mieszkańców zielonych, ekologicznie
wciąż jeszcze czystych terenów on nie dotyczy. Bo przecież wokół
mamy lasy, które oczyszczają nasze powietrze. I owszem, latem
możemy oddychać pełną piersią, ale teraz - zimą - sami się trujemy.

W naszej okolicy nie ma stacji mierzącej stężenie szkodliwych pyłów. Ale
nie trzeba stacji pomiarowej, żeby wiedzieć, że część mieszkańców naszej
gminy codziennie truje siebie i sąsiadów. Gryzący dym wydobywający się
z wielu naszych kominów i smród, który uniemożliwia normalne oddy-
chanie, nie są niczym szczególnym w naszej okolicy. Paląc śmieci (opa-
kowania, plastik, pieluchy), malowane czy lakierowane drewno (np. frag-
menty starych mebli), paląc mokrym, niesezonowanym drewnem i
miałem węglowym najgorszej jakości sami na siebie sprowadzamy nie-
bezpieczeństwo. Sami zatruwamy naszą okolicę.

Zdajemy sobie sprawę, że wielu z nas z przyczyn finansowych nie może
sobie pozwolić na opał lepszej jakości. Ale w tych dniach, kiedy oddycha
się naprawdę źle, warto się zastanowić, co wkładamy do pieca. Spalona,
plastikowa butelka nie nagrzeje nam domu, za to skutecznie zatruje po-
wietrze. Opakowania po produktach spożywczych, kolorowe gazety też
nie dadzą ciepła, za to zabiorą komfort oddychania nie tylko nam, ale i na-
szym sąsiadom. Warto więc choć przez chwilę zastanowić się, co wkłada-
my do paleniska. I czy w ogóle musimy palić? Bo może w dniach, kiedy
stężenie szkodliwych pyłów jest wyjątkowo duże osoby, które palą w ko-
minku tylko rekreacyjnie, mogłyby się od tego powstrzymać?

Nie poprzestajemy na apelach. Gmina Wiązowna w 2017 roku rozpocznie
termomodernizację budynków użyteczności publicznej. W pierwszym rzę-
dzie będą to nasze szkoły. Obniżymy w ten sposób koszty utrzymania bu-
dynków, ale przede wszystkim ograniczymy emisję szkodliwych substancji
do atmosfery, wymienimy kotłownie, ocieplimy ściany tych budynków. Na-
sze szkoły będą spełniały normy dotyczące energooszędności, których Unia
Europejska będzie wymagała dopiero za parę lat.

Najbardziej szkodzą nam wszystkim stare piece zasypowe, dlatego tam,
gdzie mamy możliwość podłączenia się do gazu korzystajmy z tego błękit-
nego paliwa. Nie traktujmy swojego pieca jak kosza na śmieci. Szanujmy
zdrowie dzieci i sąsiadów.

To samo chcemy zaproponować mieszkańcom, którzy mają stare piece za-
sypowe, które najbardziej szkodzą nam wszystkim. Zdajemy sobie spra-
wę z tego, że wymiana pieca jest droga. Dlatego planujemy ubiegać się
o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Chcemy zdobyć pieniądze, któ-
re pozwolą dofinansować wymianę pieców w Państwa domach.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

robimy sobie sami!

www.tuwiazowna.pl

SRODOWISKO

EKO PIKNIK
Zaproszenie dla wystawców

Zapraszamy producentów żywności, twórców innowacyjnych rozwiązań
technologicznych i ekologicznych, rękodzielników, sprzedawców roś-
lin do prezentacji swojej działalności na III Eko - Pikniku w Zakręcie.

W tym roku bawimy się 22 kwietnia. To doskonała okazja do promo-
cji i bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi klientami, możliwość
przedstawienia oferty i dopasowania jej do potrzeb klientów. Będą z
nami całe rodziny. W programie m.in. koncert Iness, Dejwa i Future Folk.

Dodatkowych informacji udziela: Joanna Iwańska, tel. 22 512 58 32, e-
mail: j.iwanska@wiazowna.pl.

Joanna Iwańska
j.iwanska@wiazowna.pl



www.tuwiazowna.pl �1
“Powiązania” - miesięcznik samorządowy |

Po raz kolejny zachęcamy do adopcji zwierząt z celestynowskiego schroniska. Koty i psy ze schroniska można wspierać wpłacając nawet
niewielkie kwoty na konto 4� 10 �0 11 56 0000 710� 0061 5146 (PKO BP) lub odwiedzając je podczas cosobotnich spacerów, w których

udział biorą także wolontariusze z Centrum Wolontariatu z Radiówka.

Czaps jest podobny do teriera. Długo koczował
na ulicy. Mimo to nadal ufa ludziom. Jest piesz-
czochem. Dobrze chodzi na smyczy i zna pod-
stawowe komendy. Jest pozytywnie zakręconym,
pełnym energii, aktywnym psiakiem. Bardzo
męczy go zamknięcie za kratami boksu.
Wciąż czeka na swój domek...
Nr 202/16

Tessa to piękna, ruda sunia podobna do owczar-
ka. Trudno uwierzyć, że nikt jej nie szukał, dlatego
Tessa teraz sama szuka swojego nowego domu.
Jest spokojna i zrównoważona. Ładnie chodzi na
smyczy. Lubi kontakt z człowiekiem i pokornie
czeka na pieszczoty. Jest wysterylizowana.
Nr 255/16

Erni jest średniej wielkości, pełnym życia psia-
kiem. Ma około roku - to jeszcze dzieciak. Gdy tyl-
ko zauważy człowieka, skacze wesoło na kraty
boksu. Jest pełen wdzięczności nawet za naj-
mniejszy kontakt. Łatwo nawiązać z nim nić po-
rozumienia. Potrzebuje aktywnych i kochających
opiekunów.
Nr 269/16

CZEKAJĄ NA DOM

W tym roku zniknie ponad 128 ton azbestu z
terenu gminy. Złożyliśmy wniosek o dofinan-
sowanie realizacji tego zadania do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w
Warszawie.

Z roku na rok liczba składanych przez miesz-
kańców wniosków jest większa. Teraz mamy ich
już 59. Chętnych do pozbycia się azbestu,
przy współfinansowaniu przez gminę, zapra-
szamy do kontaktu z pracownikiem Wydziału
Ochrony Środowiska Anną Bogucką pok. 010,
tel. 22 512 58 25, e-mail: a.bogucka@wiazow-
na.pl.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do miesz-
kańców, którzy we własnym zakresie zutylizo-
wali azbest, o dostarczenie dokumentów po-
twierdzających ten fakt do naszego urzędu,
gdyż jesteśmy zobowiązani do bieżącego
wprowadzania zmian dotyczących ilości wy-
robów zawierających azbest do ogólnopolskiej
Bazy Azbestowej.

Pamiętaj! Azbest ma szkodliwy wpływ na
nasz organizm i stanowi niebezpieczeństwo dla
zdrowia.

Anna Bogucka
a.bogucka@wiazowna.pl

Azbest – pozbądź się go
W naszej gminie wciąż jest jeszcze wiele budynków, których dachy pokryte są szkodliwym
azbestem. Według obowiązującego prawa ten materiał powinien zniknąć z naszych da-
chów do �0�� roku. Mieszkańcy sukcesywnie wymieniają pokrycia dachowe, a gmina co
roku stara się o dofinansowania na wywóz szkodliwego azbestu.



�� Rys. Anna Niedźwiecka – Jędrzejewska FB: Bzowa Babuleńka
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Przez okres trzydziestu sześciu lat
Półmaraton Wiązowski stał się mię-
dzynarodową imprezą, która na stałe
wpisała się w kalendarz imprez bie-
gowych. Nie jest jednak wyłącznie
imprezą sportową, ale wydarzeniem
integrującym, dającym sposobność wy-
promowania gminy, powiatu i woje-
wództwa oraz firm, które wspierają jego organizację.
5 marca pobiegniemy po raz �7.

Półmaraton jest bardzo wysoko oceniany przez środo-
wisko biegaczy i ekspertów, za doskonałą jakość orga-
nizacji i wspaniałą atmosferę panującą na zawodach.
Świadczą o tym liczne wyróżnienia oraz nominacje m.in.
do Złotego Biegu, najlepszej dziesiątki biegów na Ma-
zowszu.

Niestety, z jego organizacją wiążą się też utrudnienia w
ruchu lokalnym: 5 marca. w godzinach od 07:00 do 15:30
ruch na ul. Kościelnej na odcinku od restauracji„Mazowsze”do ul. Pęclińskiej
będzie zamknięty (dojazd do kościoła od ul. Duchnowskiej i ul. Kąckiej). Na
trasie ul. Kościelna przy szkole w Wiązownie, następnie ulicach Pęclińskiej i
Projektowanej, w Żanęcinie, a także w Dziechcińcu, Malcanowie, Lipowie, Gli-
niance i w czasie powrotu biegaczy przez Pęclin zamknięte będą dojazdy do
trasy biegu na całej długości. Na skrzyżowaniach dróg publicznych ustawione
będą posterunki policji, a na bocznych drogach dojazdowych patrole

ochotniczych straży pożarnych oraz żandarmerii wojskowej. Komunikacja
publiczna będzie miała zmieniony rozkład jazdy.

Prosimy Państwa o zachowanie ostrożności i przepraszamy za utrudnienia.
Szczegółowe informacje na www.wiazownapolmaraton.pl oraz pod nr 22 512
5 838, 603 703 660.

Michał Białek
m.bialek@wiazowna.pl

Biegnij z nami!

Rozdzieliliśmy kolejne środki na działalność organizacji pozarządowych w naszej
gminie. Tym razem dofinansowanie przewidziane było na realizację zadań w za-
kresach upowszechniania sportu i rekreacji oraz upowszechniania kultury, sztuki
i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na przedmiotowe za-
dania wpłynęły 4 ofer-
ty, po dwie na każde
zadanie. W zakresie
upowszechniania spor-
tu i rekreacji dofinan-
sowanie otrzymały: KS
Advit Wiązowna
(18.000 zł) na prowa-
dzenie zajęć ruchowo-
aktywizacyjnych dla
pełnoletnich miesz-
kańców gminy oraz
GKTS Wiązowna
(90.000 zł) na prowa-
dzenie zajęć w dzie-
dzinie tenisa stołowe-
go.

W zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa naro-
dowego oferty złożyły: Fundacja Mladiinfo Poland i Stowarzyszenie Klub Biegacza
„Wartko”. Żadna z wymienionych organizacji nie otrzymała dofinansowania.

Michał Białek
m.bialek@wiazowna.pl

Kolejny konkurs rozstrzygnięty

Jak wynika z ankiet i rozmów z organizacjami po-
zarządowymi, często jedynym źródeł finansowania
ich działań są pieniądze gminne. Niestety, przy
ograniczonym budżecie na wydatki bieżące, możli-
wości NGO też są mniejsze.

Żeby wesprzeć NGO w poszukiwaniach dodatkowych
pieniędzy, oprócz przesyłania informacji o naborach, po-
mocy merytorycznej przy tworzeniu wniosków, ogłosi-
liśmy konkurs na wkład własny do projektów, które NGO
chcą realizować przy wykorzystaniu wsparcia innych in-
stytucji. Środki przyznawane będą po uzyskaniu pro-
mesy przez NGO, że wniosek uzyska dofinansowanie ze-
wnętrzne.

Michał Białek
m.bialek@wiazowna.pl

Wspieramy projekty NGO

SPORT
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Pierwszy tegoroczny turniej te-
nisa stołowego w �017 r. z cyklu
Grand Prix Wiązowny za nami.
Turniej dostarczył wielu emocji
zarówno zawodnikom, jak i kibi-
com.
Przed nami intensywny okres star-
towy, bowiem czekają nas występy
na sportowych Mistrzostwach Gmi-
ny, a następnie mistrzostwach Po-
wiatu. Na kolejne zawody z cyklu GP
zapraszamy już w lutym!

SZKOŁA PODSTAWOWA
Chłopcy
1. Ostas Jakub
2. Ostas Dominik
3. Hałubek Krzysztof
4. Baran Dawid
5. Kostrzynski Sebastian

Dziewczęta
1. Długosz Wiktoria
2. Gołąb Ola

3. Tomalak Magda
4. Sobota Magda
5. Smolak Julia

Gimnazjum
1. Pląsek Adam
2. Skrocki Alan
3. Kublik Bartek
4. Woźniak Adrian

Amator
1. Kępa Adam
2. Truszewski Bartek
3. Kublik Artur
4. Pląsek Adam
5. Kutek Piotr

Open
1. Stawikowski Mateusz
2. Sitek Kamil
3. Grzybowski Tomek

Kamil Sitek
kamilsitas@wp.pl

Pierwszy turniej
tenisa stołowego

Gimnazjum w Gliniance zapoczątko-
wało cykl gminnych zawodów sporto-
wych. W styczniu odbył się Turniej Piłki
Siatkowej Mieszanej dla Szkół Gimnaz-
jalnych z naszej gminy.

Udział wzięli chłopcy i dziewczęta z ZSG w
Zakręcie, ZSG w Wiązownie i Gimnazjum w
Gliniance. Łącznie rywalizowało 32 uczniów
godnie reprezentując swoje szkoły. Jed-
nocześnie turniej był testem przed startem
w zawodach powiatowych, które są przed
nami. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z ZSG

w Wiązownie. Drugie miejsce - drużyna z
Gimnazjum w Gliniance. Na trzecim stop-
niu podium uplasował się zespół z ZSG w
Zakręcie.

Wszystkim zespołom gratulujemy ambitnej
postawy i życzymy dalszych sukcesów. O ko-
lejnych zawodach w cyklu będziemy in-
formować na stronie tuwiazowna.pl.

Wojciech Doman
wojtaskalisz@wp.pl

Siatkówka mieszana w Gliniance

Turniej siatkarski w Gliniance

Gminny Klub Tenisa
Stołowego po raz kolej-
ny zagrał dla Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Po-
mocy.

Zebrane wpisowe w wysokoś-
ci 430 zł zasiliło puszki Orkiestry.
Dziękujemy zawodnikom za udział w
zawodach i pomoc w zbiórce pieniędzy na szczytny cel.
Zapraszamy już za rok na kolejny charytatywny turniej.

Wyniki turnieju:
Dziewczęta: 1. TOMALAK Magda, 2. DŁUGOSZ Wikto-
ria, 3. BARCICKA Natalia, 4. GOŁĄB Ola, 5. SMOLAK Ju-
lia, 6. SOBOTA Monika;

Chłopcy: 1. PLĄSEK Adam, 2. KUBLIK Bartek, 3. SKROC-
KI Alan, 4. BARCICKI Krzysztof, 5-6. BARAN Dawid,
DMOWSKI Kamil;

Open: 1. STAWIKOWSKI Mateusz, 2. KĘPA Adam, 3. TRU-
SZEWSKI Bartek, 4. OBIDZIŃSKI Jacek, 5. KIETLIŃSKI Ar-
tur, 6. KUBLIK Artur.

Trenerzy GKTS Wiązowna

Zagraliśmy
dla Wielkiej Orkiestry

SPORT
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Pierwszy halowy rodzinny turniej o Puchar
Wójta Gminy Wiązowna rozegrany w Zakrę-
cie za nami. Wzięło w nim udział pięć drużyn
po 5 osób. Rozegraliśmy 10 meczy w asyście
super kibiców.

Każdy mecz to wiele emocji, determinacji, woli
zwycięstwa i uśmiechu. Każdy z nas był dzisiaj
zwycięzcą, jednak wyłonić trzeba było po spor-
towej walce i grze fair play zdobywców pucha-
ru.

Puchar za zdobycie I miejsca otrzymali ex aequo
„Mocarz Zakręt” i „Orły Wiązowna, II miejsce ex
aequo zajęli „KS Zakręciaki” i „Advit Wiązowna”,
a III miejsce przypadło „Diabełkom Wiązowna”.

Zawodnikom Gratulujemy! Zaangażowanym
dziękujemy za pomoc w organizacji, w szcze-

gólności Jackowi SKWARZE. Podziękowania kie-
rujemy również w stronę Dyrekcji ZSG w Zakrę-
cie i nauczycielki Hanny WIŚNIEWSKIEJ.

Jacek Kardas
j.kardas@wiazowna.pl

Rodzinny turniej w Zakręcie

II Ogólnopolski Halowy Mityng Lekkoatletyczny w Spale za nami.
W mityngu udział wzięło 600 najlepszych „czwartkowiczów” z
całego kraju, wśród nich i nasi młodzi zawodnicy.

Dzieci startowały w pięciu konkurencjach w dwóch kategoriach wie-
kowych: rocznik 2004 i 2005 dziewcząt i chłopców. Było to wielkie świę-
to sportu dziecięcego. Ogromny sukces odniósł Jakub ZIELIŃSKI z UKS
„Smoki”Glinianka w skoku wzwyż. Wychowanek Krzysztofa ŚLUSARCZYKA
zdobył srebrny medal z wynikiem 140 cm bijąc rekord życiowy w hali o
10 cm! Karol RĘDZIŃSKI był ósmy w biegu na 60 m z czasem 8,67 s lep-
szym od rekordu życiowego, a Filip MOUKETOU w skoku w dal osiągnął
wynik 427 cm i 8m.

Atmosfera na bieżni, skoczniach i pełnych trybunach była wspaniała. Dzie-
ci z uśmiechem przyjmowały zwycięstwa i porażki. Zawierały nowe zna-

jomości, poznawały areny treningowe najlepszych polskich i zagra-
nicznych lekkoatletów w Centralnym Ośrodku Olimpijskim i historię spor-
tu polskiego w Alei Gwiazd. Spotkali się z mistrzem świata w rzucie dys-
kiem Piotrem MAŁACHOWSKIM. Były rozmowy, uśmiechy, autografy i
wspólne fotki. Pogoda w urokliwej Spale była wspaniała. To był piękny
dzień.

Zenon Kwiatkowski
Zenek.kwiatkowski@op.pl

Srebrny Kuba Zieliński

„Czwartkowicze” z trenerem

Medalowy skok

SPORT
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Magdalena Grzebałkowska
„Beksińscy. Portret podwójny”
Monumentalna i przejmująca
biografia rodziny Beksińskich.
Zdzisław i Tomasz. Ojciec - wy-
bitny malarz, syn – utalentowany
dziennikarz muzyczny. W ich cie-
niu całkowicie oddana żona i
matka – Zofia Beksińska. Książka
M. Grzebałkowskiej porusza i fas-
cynuje. Opowiada o trudnej
miłości i samotności. O tym, że
życie czasem przypomina śmierć,
a śmierć – życie. Książka dostęp-
na w filii w Gliniance.

Natacha Henry
„Uczone siostry”
Maria Skłodowska zostałaby gu-
wernantką, gdyby nie jej starsza
siostra, Bronia. Nie pojechałaby do
Paryża, nie studiowała na Sorbo-
nie, nie poślubiłaby Piotra Curie.
Nie odkryłaby radioaktywności i
nie otrzymała dwukrotnie Na-
grody Nobla. Bronia Dłuska zaś
bez Marii nie zrobiłaby kariery
jako jedna z pierwszych kobiet le-
karek i nie otworzyła najlepszego
na ziemiach polskich sanatorium.
Książka dostępna w filii w Duch-
nowie.

Marek Koprowski „Łemkowie:
losy zaginionego narodu”
Książka otwiera obszerny szkic
historyczny dotyczący dziejów
Łemków-Rusinów od połowy XIX
w. do chwili obecnej. Naród ten,
żyjący od wieków w Karpatach, po
przesiedleniu do ZSRR i na polskie
ziemie odzyskane, utracił swoją oj-
czyznę. Owe „góry” są dla nich
tym, czym dla Polaków Kresy −
utraconą„Arkadią”, gdzie wszyst-
ko było lepsze, bo swoje. Choć na-
dal istnieje szansa na renesans tej
narodowości, wciąż napotyka ona
liczne przeszkody.
Książka dostępna w centrali w
Wiązownie.

Bibliotekarze polecają

Na zbiorowym wernisażu wy-
stawy batików pod tytułem
„Egzotyka”w Ośrodku Kultury
w Markach sekcja malarstwa i
rysunku z GOK prowadzona
pod kierunkiem Joanny CZU-
BAK zaprezentowała swoje pra-
ce.

Batik jest techniką mało znaną,
pochodzącą z dalekiej Indonez-
ji. Proces powstania prac jest
złożony od powszechnie znane-
go posługiwania się farbami.
Przybliżę go pokrótce: podłożem
do pracy jest tkanina, najlepiej naturalna. Maluje się ją gorącym woskiem w miejscach,
które mają pozostać niezafarbowane, a następnie barwi się w barwniku do tkanin. Wie-
lokrotne powtarzanie tego procesu pozwala na uzyskanie bogactwa kolorystycznego.

W ojczyźnie batiku ma on zastosowanie przede wszystkim jako tkanina odzieżowa, przy
czym ciekawostką jest, że każda klasa społeczna ma tylko sobie przynależne wzory, któ-
rych nikt inny nie może nosić. Stroje reprezentacyjne rodziny królewskiej oraz wojska rów-
nież są szyte z tkanin batikowych. U nas batiki spotyka się głównie w roli obrazów na ścia-
nach, ale mogą także pełnić funkcję użytkową - zdobić lampy czy rolety okienne.

Gorąco zachęcamy do odwiedzenia tej wystawy - będzie ją można oglądać jeszcze przez
miesiąc (Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Łużyńskiego, ul. Fabryczna 2, Marki), a prze-
de wszystkim zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie, aby osobiście za-
poznać się z tą piękną techniką. Zainteresowanych prosimy o kontakt z GOK, ul. Kościelna
41, tel 22 780 41 79, e-mail gok@gok-wiazowna.pl

Joanna Czubak
gok@gok-wiazowna.pl

Wiązowski batik wychodzi w świat

Praca wykonana w technice batik

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna składa serdeczne po-
dziękowania wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali
książki i czasopisma naszym placówkom bibliotecznym. Pań-
stwa dary przyczyniły się do rozszerzenia naszej oferty czy-
telniczej oraz wzbogacenia księgozbioru. Dziękujemy!

Lista darczyńców na stronie
www.bibliotekawiazowna.pl

O „kresowych opowieściach”
„Kresowa opowieść”to przejmująca
historia zwykłych ludzi, których co-
dzienne życie nagle niszczy wielka
polityka. Warto przyjść na spotkanie
autorskie 9 marca godz. 17:00 do
Domu Kultury„Nad Świdrem”w Woli
Karczewskiej.

Wybuch II wojny światowej zrywa
szkolne przyjaźnie, a za sprawą nacjo-
nalistycznych organizacji i budzących
się w Ukraińcach nadziei na niepo-
dległe państwo zaczyna dochodzić do
potwornych zbrodni. Miejsce wyższych uczuć przejmuje niechęć, wrogość, zawiść, nie-
nawiść i strach. Autor„Kresowych opowieści”– Edward ŁYSIAK dotyka trudnych tematów
i wciąż jeszcze niezabliźnionych ran w historii sąsiedzkich relacji na kresach.

Łysiak zbierał materiał do powieści przez 10 lat, godzinami rozmawiając z uczestni-
kami i świadkami tamtych wydarzeń. Warto przeczytać„Kresowe opowieści” (do wy-
pożyczenia w naszych bibliotekach) i wziąć udział w spotkaniu z autorem książki. Za-
praszamy!

Joanna Filimonow
glinianka@bibliotekawiazowna.pl
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Niemal ćwierć wieku pracuje w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązow-
nie. Od �0 lat prowadzi formację RYTM. Uczy tańca drugie pokolenie.
Córki jej podopiecznych z lat 90. dziś razem z nią zdobywają nagro-
dy w ogólnopolskich konkursach tanecznych. Z tancerką i pedago-
giem – Anna CHWALCZUK rozmawiamy o jej niegasnącej pasji.

Ludzi często narzekają na wypalenie zawodowe. Nie nudzi się Pani
praca z dziećmi?
Nie! (śmiech) To tak, jakby miało mi się znudzić życie. Bo taniec i dzieci to
właśnie moje życie. Kiedy wychodzę z domu na zajęcia, nie mam poczu-
cia, że idę do pracy, że muszę coś zrobić. Mam to szczęście, jak niewiele
ludzi na świecie, że moja pasja stała się pracą. To się przenika i nie styg-
nie od lat.

Poza tańcem nie ma już nic?
Oczywiście, że jest. Rodzina, mąż, dwie córki, są moje ukochane rowery i
podróże pełne przygód. Jest wielki apetyt na życie, ale taniec zawsze w
tym życiu gra ważną rolę.

Rowery i podróże…
Ostatnio wspólnie z mężem na rowerach zwiedziliśmy czeskie Morawy i
Wiedeń. Polecam! To zupełnie inny sposób podróżowania. Z roweru wi-
dać więcej. Więcej się zapamiętuje. Jest więcej czasu na to, by delektować
się światem, który się ogląda. Dostrzegać go w szczegółach, w zapachach,
w kolorach. Bardzo polecam ten rodzaj podróżowania. Można zacząć od
okolicy. Tu, u nas, jest tyle pięknych miejsc, które można zwiedzić na ro-
werze…

To się zaczęło we wczesnym dzieciństwie – tak zwykle odpowiadają
ludzie pytani o początki swojej pasji. Tak też było z Panią i tańcem?
I tak, i nie. Bo owszem, od szkraba lubiłam tańczyć i robiłam to także pub-
licznie, ale na poważnie zajęłam się tym na studiach w Kielcach, w Stu-
denckim Klubie„Pod Krechą”, w zespole tańca towarzyskiego. Od tego się
wszystko zaczęło. Potem było już tylko więcej tańca i więcej, i więcej.

Pewnie marzyła Pani o własnej szkole tańca. To popularne, szczególnie
teraz.
O, nie! Własna szkoła tańca oznacza prowadzenie biznesu. Rachunki, po-
datki, procedury, biznesplany, reklama i wszystko to, co z biznesem się wiąże.
Cenię to, ale to zdecydowanie nie dla mnie. Ja uwielbiam uczyć. Skupiać
się na rozwoju każdego z moich podopiecznych. Uwielbiam widzieć, jak
krok po kroku rozwijają talent. Chcę mieć czas na to, żeby móc obserwować
i całą grupę, i każdego z osobna. To daje mi satysfakcję. Chcę mieć czas
na to, żeby z dziećmi rozmawiać. One przychodzą nie tylko po to, żeby tań-
czyć. Przychodzą na zajęcia ze swoimi problemami, z pierwszymi miłoś-
ciami i kłótniami z rodzicami. Przychodzą w najbardziej wrażliwych mo-
mentach dorastania. Czasem naładowani jak bomby, czasem nieobecni
i rozchwiani, tak jak rozchwiane potrafią być tylko nastolatki. Trzeba mieć
czas, żeby to ogarnąć (śmiech). Mam do tego trochę staroświeckie pode-
jście. Uważam, że najpierw trzeba wychować człowieka, a dopiero potem
tancerza.

Trochę im Pani matkuje?
To zupełnie inny rodzaj relacji. Dzieci w okresie dojrzewania często
kwestionują autorytet rodziców, ale mimo to potrzebują oparcia w do-
rosłych. Ważne, żeby znajdowały je w bezpiecznym, przyjaznym środowisku.
Taki świat staram się tworzyć na zajęciach. Te dzieciaki przyjaźnią się po-
tem przez całe lata, a ja po latach, nawet gdy już nie tańczą, nadal wiem,
co się u nich dzieje. Moje zajęcia to nie jest fabryka tancerzy, w której nie-
mal batem pogania się dzieci, żeby szybciej osiągały sukcesy. Owszem, chce-
my być najlepsi, ale nie za wszelką cenę. Tu nie ma wyścigu tańczących
szczurów.

Mimo to nie ma roku, żeby Pani tancerki nie osiągały znaczących suk-
cesów. Na Pani zajęcia można się jeszcze zapisać?
Oczywiście, że tak. W najmłodszej grupie są dzieci od 6 roku życia. W naj-
starszej to już prawie dorośli ludzie - mają po szesnaście lat i więcej. Gdy
tylko w GOK pojawia się ktoś, kto chce do nas dołączyć, zapraszamy taką
osobę na zajęcia. Żeby miała szansę zobaczyć, co robimy, jak to wygląda.
Pasja z jaką ćwiczą, co tu kryć, najczęściej dziewczyny, to najlepsza reklama.

Opowiada Pani o swojej pracy, jakby wszystko szło jak z płatka. Jak-
by nie było z niczym problemów.
Pewnie, że są. Np. lokalowe. Marzy mi się wreszcie sala do ćwiczeń, w któ-
rej nie będzie filarów na środku parkietu, tak jak mamy dziś. Marzy mi się
scena, na której dziewczyny, jak gwiazdy będą mogły pokazać to, nad czym
tak ciężko pracowały. Marzy mi się wielki budżet na fantastyczne stroje.
Ale to mimo wszystko jest drugorzędne. Plany przeniesienia GOK i stwo-
rzenia lepszych warunków do pracy dają nadzieję już dziś. A na co dzień
szkoda mi czasu na zamartwianie się tym, na co nie mam wpływu. Wolę
wymyślać nowe układy choreograficzne. Narzekać jest prosto. Tylko czy
o to chodzi?

Na jakie wyzwania szykuje Pani swoje podopieczne w tym roku?
Na pewno otwarty turnieju tańca na Podlasiu i turnieje tańca sportowe-
go, a jesienią 43. Międzynarodowy Festiwal Tańca w Wasilkowie koło
Białegostoku. Tam zawsze jest fantastyczna atmosfera. Lubimy tam wra-
cać. Poza tym czeka nas wiele mniejszych imprez i pokazów. Ale przede
wszystkim dużo pracy, bo żeby mieć co pokazać, trzeba najpierw porządnie
się spocić na parkiecie.

Program zajęć sekcji tanecznej RYTM dostępny jest na stronie http://gok
wiazowna.pl/zajecia/taniec.html Więcej informacji: tel. 22 780 41 79, e-mail:
gok@gok-wiazowna.pl

Joanna Iwańska
j.iwanska@wiazowna.pl

Szkoda czasu na zmartwienia

Anna Chwalczuk - oprócz sekcji tanecznej organizuje też konkursy recytatorskie,
wspiera też Vnał WOŚP
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Mamo, przyszła mamo!
Zapraszamy w każdy drugi wtorek miesiąca do Kluby Karmiących Mam w GOK
Wiązowna na cykl bezpłatnych spotkań dla mam i przyszłych mam.

Jesteś w ciąży i chcesz karmić naturalnie? Jesteś mamą, która karmi piersią? Jesteś
mamą, która przy pierwszym dziecku miała problemy z laktacją i chcesz go uniknąć
przy kolejnym? Chcesz się podzielić swoim doświadczeniem? Chcesz zdobyć wie-
dzę? Chcesz porozmawiać z innymi mamami z okolicy? Przyjdź do Klubu Malucha
w GOK. Poprowadzi je Renata GRANDYS - dyplomowana Promotorka Karmienia Pier-
sią. Maluchy, oczywiście, mile widziane. Spotkania planowane są na godz. 11.00: 14.02.
„Fakty i mity na temat karmienia piersią”, 14.03.„Karmienie piersią – jak dobrze zacząć?”,
11.04.„Rozszerzanie diety niemowlęcia”.

Paulina Sokół
gok@goik-wiazowna.pl

Wiązowski Finał WOŚP to kolejny
rekord! 15 stycznia spotkaliśmy
się licznie w Zespole Szkolno –
Gimnazjalnym w Wiązownie, aby
rozkręcić finałową Orkiestrę. Było
tanecznie, muzycznie, rytmicz-
nie; niezwykle barwnie i wesoło.

Udział wzięli uczniowie ze wszyst-
kich gminnych szkół, swoje umie-
jętności zaprezentowali: przed-
szkolaki, tancerki z Gminnego Oś-
rodka Kultury, podopieczne Wiole-
ty KAŁOSKIEJ – instruktor zumby.
Nie zabrakło dźwięków samby, jive’a
czy walca.

Na terenie gminy kwestowało 19
wolontariuszy, którzy przygotowa-
ni przez Annę CHWALCZUK – koor-
dynatora finału, dzielnie oklejali
przechodniów czerwonymi sercami
Orkiestry. Nad bezpieczeństwem
wolontariuszy czuwali strażacy z
OSP Wiązowna i OSP Malcanów. W
szkole od wczesnych godzin
południowych trwały liczne licyta-
cje. Licytowano: koszulki, torby,
płyty CD i DVD, gadżety z logo
WOŚP, były także smakowite ciasta
upieczone i dekorowane specjalnie
na tę okoliczność. Wiele przedmio-
tów to dary od indywidualnych
osób, instytucji i organizacji (dzię-
kujemy!). Do finału włączyli się
także rodzice, którzy przygotowali
mini kawiarenkę, a dochód ze sprze-
daży domowych ciast zasilał pusz-
ki wolontariuszy. Dzieci, uwiel-

biające słodycze, w tym dniu bez
ograniczeń zajadały słodką watę
cukrową – cały dochód także trafił
do puszek kwestarskich. Zadbaliś-
my o najmłodszych, którzy przy
wsparciu wolontariuszy wykony-
wali prace plastyczne z motywem
serca w tle. Gminny wolontariat jak
zwykle nie zawiódł. Podsumowa-
niem dnia był koncert zespołu Ho-
ryzont oraz niezwykle barwny po-
kaz fajerwerków. To już tradycja -
Wiązowna także ma swoje „Świa-
tełko do nieba”.

W 2017 roku podczas finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w
Wiązownie zebraliśmy rekordową
kwotę: 27 200,33 zł! To ponad 10 tys.
zł więcej niż w roku ubiegłym.
Wiązowna rozkręciła wspaniały finał,

ale przede wszystkim mieszkańcy
rozkręcili niesamowite licytacje.
Dziękujemy!

Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

WIĄZOWNA GRAŁA
Z CAŁĄ POLSKĄ

Dzięki naszym mieszkańcom zebraliśmy rekordową sumę. Fot. J. Ganowski

Licytacje gadżetów WOŚP budziły największe zainteresowanie publiczności. Fot. J. Ganowski
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Powstanie Styczniowe, które �� stycznia 186� roku wybuchło, swo-
im zasięgiem objęło Królestwo Polskie oraz Litwę, Białoruś i część
Ukrainy.Trwało do wiosny 1864 r. Było to największe polskie powstanie
narodowe.

Na terenie naszej gminy można odnaleźć ślady walki polskich partyzan-
tów, którzy wystąpili zbrojnie w 1863 roku przeciwko carskiej Rosji.
(Więcej informacji: http://wiazowna.info.pl/powstanie-styczniowe-na-
ziemiach-obecnej-gminy-wiazowna/). W niedzielę 22 stycznia upamięt-
niliśmy powstańców. Msza św. za Ojczyznę z udziałem pocztów sztanda-
rowych odbyła się w oprawie artystycznej przygotowanej przez uczniów
z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Wiązownie oraz zespołu muzycz-
nego Charyzmaty.

Obchody 154. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego tradycyjnie zor-
ganizowano przy mogile Powstańców Styczniowych w Emowie. Wsparł
nas, jak co roku, PTTK O/Otwock. Uczestnicy obchodów przemaszerowali
z płonącymi pochodniami z Klubu„Mlądz”do mogiły Powstańców Stycz-
niowych z oddziału pułkownika Ziemomysła KUCZYKA. Po odczytaniu ape-
lu poległych zapalono znicze i złożono wieńce.

Duża liczba osób biorących udział w wydarzeniu; w szczególności
młodych, także harcerzy, pokazuje jak ważną wartością jest patriotyzm.
Płonące ognisko oraz patriotyczne utwory muzyczne pozwoliły na chwi-
lę zadumy.

Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

154. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Bractwo Kurkowe Lechity oddaje hołd powstańcom Ognisko z kiełbaskami zorganizowali strażacy z OSP Wiązowna

Przed emowskim pomnikiem co roku odbywają się uroczystości rocznicowe

KULTURA
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

09.02. godz. 17:00
Dom Kultury "Nad Świdrem" w Woli Karczewskiej

Spektakl "Kościuszko oczami Dziecka"

Wstęp 5,00 zł / osoba . Wejściówki odstępne w GOK oraz

w Bibliotekach Gminy Wiązowna, a także w dniu spek-

taklu.

10.02. godz. 18:00
Dom Kultury "Nad Świdrem" w Woli Karczewskiej
Koncert Walentynkowy. Piosenki Anny Jantar
Wstęp wolny.

11.02. godz. 16:00
Dom Kultury "Nad Świdrem" w Woli Karczewskiej

Inauguracja Roku Jubileuszowego OSP. Wstęp wolny.

13-24.02.„Ferie Blisko Domu”
Zajęcia w godz. 07:00 – 17:30. Koszt 30,00 zł / tydzień.Zapisy w szkołach i Gminnym Ośrodku Kultury wWiązownie.

05.03. godz. 09:25
37. Półmaraton Wiązowski
Program wydarzenia:
09:25 Oficjalne rozpoczęcie
09.30 Start biegów dziecięcych i młodzieżowych:

Małego Ćwierćmaratonu dla uczniów szkół podsta-

wowych oraz Małego Półmaratonu dla gimnazjalistów

11.10 Start Biegu krasnoludków
12.00 Start: 37. Półmaratonu Wiązowskiego
12.15 Start Wiązowskiej 5-tki
12:50 Wręczenie nagród
15.15 Zakończenie imprezy

Dodatkowo pokazy sportowe, atrakcje dla dzieci.

Szczegółowe informacje na www.wiazownapolmara-

ton.pl
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W zeszłym roku nasi foto-
grafowie z sekcji GOK
uczestniczyli w wielu ple-
nerach lokalnych. � marca
w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Wiązownie otwie-
ramy wystawę.

Uczestnicy zajęć mogli
uchwycić zmieniającą się
przez cztery pory roku przy-
rodę oraz architekturę na-
szej gminy. Grupa brała
udział w plenerach wyjaz-
dowych do Żelazowej Woli,

Kampinoskiego Parku Na-
rodowego, Skierniewic,
Modlina oraz Warszawy.
Poza plenerami na cyklicz-
nych zajęciach pracowaliś-
my przede wszystkim z fo-

tografią portretową z mo-
delkami i modelami oraz
realizowaliśmy reportaże z
wydarzeń kulturalnych.
Dzięki takiej różnorodności
tematów każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. Przygo-
towywana wystawa z pew-
nością pozwoli na to, by za-
chęcić do zatrzymania
wzroku i swojej uwagi przy
prezentowanych fotogra-
fiach.

Krystian Herncisz
hernciszfilm@home.pl

Fotograficzne
podsumowanie roku




