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Budowa S17
Już wkrótce ruszy budowa kilku
ważnych dla naszej gminy inwestycji -
drogi S17 na odcinku od Kołbieli do
Wiązowny, węzłów Lubelska i Zakręt.

O szczegółach dowiesz się więcej
na str. 4.

4

Ochotnicza
Straż Pożarna
z Glinianki
Ochotnicza Straż Pożarna z Glinianki
kończy w tym roku 100 lat. Taka okazja
wymagała odpowiedniej oprawy.

Relacja ze święta OSP w Gliniance na
str. 16.

16

Przebudowa
szkół
Przebudowa szkół zmusza nas do prze-
organizowania w nich pracy. Nie
wszystkie dzieci będą się uczyły w tych
samych budynkach, co do tej pory.

Szczegóły na str. 27.

27
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Ruszył ostatni etap przygotowań do budowy drogi S17 na
odcinku przebiegającym przez naszą gminę. Pierwsze
roboty powinny się zacząć w najbliższych tygodniach.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłoniła
także wykonawcę węzła "Lubelska". Węzeł w Majdanie

połączy drogę S17, S2 i Południową Obwodnicę Warszawy.
Budowa tej ostatniej od strony warszawskiego Ursynowa
już się rozpoczęła. To oznacza, że w tych ważnych dla nas

inwestycjach zaczyna się kluczowy etap.
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Wykonawcą tego odcinka drogi jest konsor-
cjum Strabag i Strabag Infrastruktura
Południe. Droga będzie miała dwa pasy w
każdym kierunku. Ponad 15-sto kilometrowy
odcinek S17, zgodnie z warunkami umowy,
powinien być gotowy za około 24 miesiące,
tj. w połowie 2019 roku. Prace będą trwały
niemal jednocześnie na całym odcinku.

Wykonawca będzie musiał rozpocząć budowę kil-
ku wiaduktów, do tego dochodzą prace ziemne
pod poszerzenie pasa ruchu i budowa prowi-
zorycznej drogi, którą będą się poruszały sa-
mochody wtedy, gdy rozbierane, a potem bu-
dowane na nowo, będą fragmenty istniejącej dro-
gi krajowej nr 17 – mówi rzecznik Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof NA-
LEWAJKO. Budowa "naszego" odcinka S17 po-
winna się rozpocząć już wkrótce. W połowie
sierpnia wykonawca przekazał projekty wyko-
nawcze po rewizji.

Kolejny etap - węzeł "Lubelska"
Swoje oferty na budowę węzła "Lubelska" (w Maj-
danie) złożyło 11 firm i konsorcjów. Rozpiętość
w kosztorysach wykonawców była ogromna. Naj-
tańsza oferta opiewała na 190, najdroższa na 320
mln zł. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad wybrała najtańszego wykonawcę. Roz-
począł się więc proces wykonawczy, choć -
oczywiście - nie od razu w Majdanie zobaczymy
koparki i buldożery. Wykonawca na przepro-

wadzenie budowy będzie miał 33 miesiące. W
całości węzeł ma być gotowy w 2020 roku, ale już
rok wcześniej ma częściowo funkcjonować, tak
by umożliwić przejazd do Warszawy z nowo wy-
budowanej trasy S17.

Węzeł Lubelska będzie jedną z kluczowych in-
westycji na obwodnicy Warszawy. Połączy
południową obwodnicę (S2) ze wschodnią (S17)
i z autostradą A2. Będzie węzłem dwupozio-
mowym. Umożliwi m.in. ruch w kierunku Teres-
pola, Białegostoku, Lublina oraz na południe War-
szawy i dalej w stronę Łodzi i Poznania.

S17 od Węzła Lubelska do Zakrętu
Ten 2,5 kilometrowy fragment S17 to kolejna
ważna dla nas inwestycja. W połowie sierpnia Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
otworzyła oferty na budowę tej drogi. O kontrakt
konkuruje 8 firm. Przetarg powinien zostać roz-
strzygnięty jeszcze w październiku. Potem zwy-
cięska firma rozpocznie prace projektowe związa-
ne z budową drogi i węzła "Zakręt". Po zatwier-
dzeniu projektu rozpocznie się budowa.

A2 od Majdanu do Konika
Budowa tej części autostrady A2 jest dla nas
wyjątkowo ważna. Ten fragment drogi będzie bo-
wiem przebiegał przez tereny naszej gminy.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad wybrała już wykonawcę 6-kilometrowego
odcinka drogi wraz z węzłem „Konik”. Ten frag-

ment autostrady powinien być gotowy w 2020
roku. Na razie trwają prace projektowe.

Zjazd do Centrum Handlowego Auchan
Budowa wiaduktu, który umożliwi wjazd na te-
ren byłego lotniska w Góraszce, gdzie w przy-
szłości zbudowane zostanie centrum handlowe
Auchan, dobiega końca. Wykonawca uprzątnął
już plac budowy. Wiadukt jest gotowy do użyt-
ku. Teraz będzie jednak służył głównie ekipom,
które za kilkanaście miesięcy rozpoczną prace
przygotowawcze pod inwestycję. Z informacji,
które uzyskaliśmy w firmie Auchan wynika, że
centrum handlowe będzie budowane około 18
miesięcy. Firma nie ujawnia jednak na razie, kie-
dy budowa ruszy.

Kumulacja wszystkich robót, o których piszemy
wyżej, na pewno przejściowo utrudni nam życie.
Przy takiej skali inwestycji korki i utrudnienia w
ruchu są nieuniknione. Jednak efekt finalny
wart jest miesięcy wyrzeczeń. Najdalej za 3 lata
nasza okolica komunikacyjnie zmieni się nie do
poznania. To będzie miało wpływ na wiele sfer
naszego życia. Wpłynie na lokalną gospodarkę
oraz dochody mieszkańców i gminy.
Więcej informacji na temat kolejnych etapów pra-
cy przy budowie dróg S17 i A2 można znaleźć na
stronie internetowej www.gddkia.gov.pl. Pole-
camy!

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

S17 od Wiązowny do Kołbieli

Projekt drogi S17 na odcinku węzeł Zakręt-węzeł Lubelska
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Karta Dużej Rodziny

Nasza gmina od lat realizuje ogólnopolski program„Karta Dużej Rodziny”, a od półtora roku, na jej podstawie,
również program gminny. Rodziny z co najmniej trojgiem dzieci mogą liczyć na zniżki w Gminnym Ośrodku Kul-
tury, Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna i jej filiach w Gliniance oraz Duchnowie, a także w szkołach i przed-
szkolach, w których obowiązuje 10 zł miesięcznie zniżki na zajęcia dodatkowe oraz dopłata do posiłków. Od
ubiegłego roku duże rodziny płacą też mniej o 77 groszy za m3 wody. Wszystkie zniżki finansowane są z gmin-
nego budżetu. Do programu dołączyli też przedsiębiorcy. Wykaz ulg i zniżek, które przyznali w ramach programu,
dostępny jest na stronie: www.tuwiazowna.pl/karta-duzej-rodziny.

Kranówka na zdrowie

Wiosną zleciliśmy ekspertyzę dotyczącą jakości wody w kranach. Badanie zostało przeprowadzone przez
legionowskie laboratorium. Sprawdzano zapach, smak, barwę, mętność oraz skład chemiczny wody z urzę-
dowych kranów. Wyniki są bardzo dobre! Od lipca nie kupujemy już wody butelkowanej, którą do tej pory
podawaliśmy gościom urzędu. W zamian pojawiły się dzbanki z wodą VITA WIĄZOWNA, z której możemy
korzystać wszyscy. Co roku kupowaliśmy ponad 2000 litrów wody butelkowanej. To wydatek kilku tysię-
cy złotych i mnóstwo plastikowych śmieci. Pijąc kranówkę zaoszczędzimy pieniądze i mniej zanieczyści-
my środowisko. Do tego samego namawiamy i Państwa!

Otwarta sobota w urzędzie

W sobotę 21 października zapraszamy do Urzędu Gminy Wiązowna. Jesteśmy do Państwa dyspozycji
od godz. 08:00 do 16:00. Wiemy, że nie wszyscy z Państwa mają czas, by w tygodniu załatwić spra-
wy urzędowe. Wiele osób pracuje w Warszawie, więc nawet wydłużenie godzin pracy w poniedziałki
(do godz. 18:00) nie jest dla nich rozwiązaniem. Dlatego już po raz trzeci w tej kadencji zachęca-
my do nadrobienia zaległości i skorzystania z otwartej soboty w urzędzie.

Makulatura dla kościoła

W parafii pw. św. Wojciecha w Wiązownie trwa zbiórka makulatury. Pieniądze z tej zbiór-
ki przeznaczone będą na budowę kościoła w Jampolu na Ukrainie. Zbierany jest papier
(prasa, brudnopisy, ulotki itd.) oraz tektura. Makulatura przyjmowana jest w każdą
pierwszą sobotę miesiąca w godz. 10.00-12.00 na placu przykościelnym. Koordynatorem
akcji jest Paweł KONOPKA – Sołtys Wiązowny Kościelnej, tel. 605 832 338. Gminna admi-
nistracja włączyła się do akcji. Mamy nadzieję, że i Państwo wezmą w niej udział.

Podatki trzeba płacić

Jesteś właścicielem mieszkania, domu, garażu lub działki budowlanej? Nie zapomnij, że 15 wrześ-
nia zbliża się termin płatności III raty podatków za te nieruchomości od osób fizycznych. Wpłat
należności można dokonać przelewem na indywidualne konta podane w decyzji podatkowej,
w urzędzie za pomocą karty płatniczej lub telefonem z aplikacją Blik oraz u sołtysa. Informacji
i wyjaśnień udzielają pracownicy Wydziału Podatków, tel. 22 512 58 42, 22 512 58 43.

Szczepienia dla seniorów

Od 15 września seniorzy 70 + zamieszkujący naszą gminę i należący do ośrodka zdro-
wia w Gliniance i Wiązownie mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie. Na
ten cel przeznaczyliśmy prawie 20 tys. zł, które kierujemy do osób najbardziej za-
grożonych powikłaniami pogrypowymi. Od października planujemy również szcze-
pienia w wybranych świetlicach, o czym poinformujemy w kolejnym numerze Po-
wiązań, na naszej stronie internetowej i na tablicach ogłoszeń. Akcję tę pilotuje Sto-
warzyszenie Seniorów„Bądźmy razem”.

Nasza woda najlepsza

W sobotę 21 października czekamy na Państwa

Zniżki z Kartą Dużej Rodziny

Zbieramy na budowę kościoła na Ukrainie

Bezpłatne szczepionki dla seniorów

Zapłać III ratę podatku
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W naszej gminie od lat brakuje miejsca, w
którym moglibyśmy w cywilizowany sposób
zrobić zakupy spożywcze - w szczególności ku-
pić warzywa i owoce od rolników oraz sery czy
miód od lokalnych producentów.

Dlatego Rada Gminy na wniosek wójta zdecydo-
wała o budowie targowiska z prawdziwego zda-
rzenia. WWiązownie, tuż za pętlą autobusową przy
ul. Lubelskiej, powstanie budynek i plac z boksa-
mi handlowymi, toaletami i przestrzenią admi-
nistracyjną. Przed budynkiem usytuowana będzie
wiata i stoły handlowe, z których będą mogli ko-
rzystać kupcy. Całość będzie estetyczna i schlud-
na. To nie będzie wielki targ, bo taki pewnie nie
miałby szans powodzenia w naszej gminie. Wiel-
kość bazaru została dopasowana do lokalnych po-
trzeb. Przed budynkiem będzie parking na 50 aut.
Inwestycja jest warta ponad 2,6 mln zł. Wystąpi-
liśmy o jej dofinansowanie i zdobyliśmy na ten cel
prawie milion złotych. 5 września podpisaliśmy
umowę na i jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem to prace na budowie rozpoczną się wiosną
2018 roku.Ten targ służyć będzie mieszkańcom nie
tylko Wiązowny, ale i wielu okolicznych wsi. Jego
budowa to także kolejny krok w porządkowaniu
terenu w centrum Wiązowny.

Olga Nowak
o.nowak@wiazowna.pl

TARGOWISKO W WIĄZOWNIE

Wizualizacja targowiska

Lokalizacja targowiska
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Usługa ePodatki – podatki lokalne

Uruchomiono usługę ePodatki. Umożliwia ona podatnikom naszej gminy dostęp do indywidual-
nego konta podatkowego i zapłatę należności przy pomocy Internetu. Należy zarejestrować się na
stronie http://ugwiazowna.epodatnik.info/ i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie postę-
pować zgodnie z otrzymanymi wskazówkami. Po utworzeniu konta należy zgłosić się do Wydziału
Podatków z dokumentem tożsamości w celu weryfikacji i aktywacji konta na portalu ePodatki. Szcze-
gółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Podatków pod nr. tel. 22 512 58 42.

Remont u Misia Uszatka

W przedszkolu w Wiązownie wyremontowaliśmy klatkę schodową i korytarz. Wymieniliśmy również drzwi
w czterech salach i glazurę w zapleczu kuchennym. Takie remonty w naszych placówkach przeprowadzamy
każdego roku podczas wakacji. Przedszkole nie jest objęte programem partnerstwa publiczno-prywatnego,
w ramach którego gruntownie modernizujemy i rozbudowujemy niemal wszystkie szkoły na terenie na-
szej gminy. Mimo to zależy nam na nieustannym podnoszeniu wygody dzieci. Dlatego sukcesywnie i kon-
sekwentnie remontujemy także te budynki oświatowe, które nie wymagają pilnej rozbudowy. Nie
możemy dopuścić do tego, by którykolwiek z budynków służących dzieciom pozostał zaniedbany.

2 mln zł na drogę w Boryszewie i Góraszce

Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej 2703W oraz gminnej 270820W w Boryszewie. Obie
inwestycje finalnie pozwolą na komfortowy przejazd szeroką, asfaltową drogą od sklepu w Bory-
szewie aż do skrzyżowania z drogą krajową nr 17 w Góraszce. To istotne z uwagi na zbliżające się
prace przy budowie trasy S17. Droga będzie miała 6 m szerokości, chodnik (na odcinku gminnym),
odwodnienia, zjazdy i pobocze z kruszywa. Inwestycja będzie kosztowała prawie 2 mln zł. Budowa
drogi jest możliwa dzięki ścisłej współpracy gminy z Powiatem Otwockim. Informacji o budowie udzie-
la Tomasz Mielnicki z Wydziału Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 63.

Większy teren szkoły w Malcanowie

Pozyskaliśmy 2,8 tys. m2 na zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Malcanowie
oraz 3,6 tys. m2 pod drogi wewnętrzne. Dzięki darowiźnie, jaką na rzecz gminy prze-
kazali mieszkańcy Malcanowa: Zbigniew ZĄBERG, Krzysztof i Bożena BOGUCCY, Ste-
fan i Renata BOGUCCY przy udziale Stanisława BOGUCKIEGO oraz Łukasza BO-
GUCKIEGO planujemy rozwinąć infrastrukturę wokół szkoły. Bardzo dziękujemy wszyst-
kim Państwu za hojność, a przede wszystkim za zaufanie. Każdą z nieruchomości prze-
kazywanych przez mieszkańców przeznaczamy na cele społeczne.

Taniej dzięki technologiom

W Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy zainstalowaliśmy telebim, łączący funkcję ekranu
i info kiosku. Dzięki temu każdy może na miejscu zapoznać się z ogłoszeniami urzędowymi, stanem
spraw wszczynanych za pośrednictwem portalu WrotaMazowsza.pl czy wiadomościami udostępnianymi
na stronie internetowej tuwiazowna.pl. Nie wywieszamy już tradycyjnych papierowych ogłoszeń na
tablicach. Dzięki podobnym rozwiązaniom stosowanym w naszym urzędzie tylko tam, gdzie to ko-
niecznie, stosujemy papier.

Rozwijamy się! To widać w rankingach

Na 2478 gmin w Polsce Wiązowna zajmuje 89 miejsce pod względem migracji. To oznacza, że więcej ludzi osied-
la się u nas niż stąd wyjeżdża. To świetny wynik, który pokazuje, że nasza gmina jest atrakcyjna dla mieszkań-
ców i inwestorów. Potwierdza to także ranking Politechniki Warszawskiej. Wiązowna zajmuje w nim 93 miejs-
ce w Polsce. Mamy 141,39 firm na tysiąc mieszkańców, liczba ta stale rośnie, a tym samym rosną wpływy z po-
datków. By było ich coraz więcej, powinniśmy dbać o to, żeby nasi mieszkańcy meldowali się u nas i składali
deklaracje podatkowe w Urzędzie Skarbowym w Otwocku. Wtedy 38% podatku PIT trafi do wspólnego budżetu.
To z niego finansowana jest budowa dróg, remonty szkół i wszystkie inne zadania samorządu.

Przedszkolny korytarz w trakcie remontu

Wkrótce będzie asfalt w Boryszewie

Załóż konto podatkowe przez Internet

Akt notarialny podpisany

Coraz wyższe notowania naszej
gminy

Mamy elektroniczną tablicę ogłoszeń



www.tuwiazowna.pl10
“Powiązania” - miesięcznik samorządowy |

Bolesławów:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bażantów

Boryszew:
Budowa drogi powiatowej – pomoc rzeczo-
wa dla powiatu

Budowa drogi gminnej

Budowa oświetlenia ulicznego DW721 (Ste-
fanówka-Boryszew)

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
wiejskiej

Czarnówka:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozy

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaliny

Duchnów:
Modernizacja ul. Spacerowej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pęcliń-
skiej

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

Dziechciniec:
Budowa ciągu pieszo – rowerowego (od ul.
Granicznej do ul. Olchowej)

Zagospodarowanie terenu działki wokół
świetlicy wiejskiej

Budowa oświetlenia ulicznego
ul. Dworskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Miodowej

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

SAMORZĄD

Teodor GÓRSKI to dwulatek, mieszkaniec
naszej gminy. Chłopiec jest poważnie
chory. Wymaga drogiego leczenia, dzię-
ki któremu być może w przyszłości bę-
dzie chodził.

Na operację potrzeba 800 tys. zł. Nasza lo-
kalna artystka Anna NIEDŹWIECKA - JĘ-
DRZEJEWSKA zaprojektowała kolorowan-
ki o straży pożarnej i o zwierzętach. W ko-
lorowankach tych występuje także Teoś.
Bezpłatnie wydrukowała je Drukarnia Ellert
z Wiązowny. Można je kupić w GOK-u za 10

zł. Pieniądze trafią do Fundacji ZDĄŻYĆ Z
POMOCĄ, która pomaga Teosiowi. Chłopiec
był też bohaterem gminnej akcji "Świątecz-
na radość pomagania". W jej ramach miesz-
kańcy naszej gminy dostali świąteczne po-
cztówki z prośbą o przekazanie 1% podat-
ku na potrzeby Teosia GÓRSKIEGO. Akcja
okazała się wielkim sukcesem. Oprócz niej
dla Teodora zorganizowano także bal cha-
rytatywny i kwestę. Łącznie zebrano już ok.
200 tys. zł!

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Kolorowanka dla Teosia

Poznaj świat z Teosiem

Trwają prace związane z budową fon-
tanny na Placu Centrum Wiązowny.
Wkrótce to miejsce stanie się przestrze-
nią, która posłuży do rekreacji całym ro-
dzinom.

Skromna, ładna fontanna będzie pod-
świetlona kolorowym światłem. Woda bę-
dzie tryskała z pięciu dysz usadowionych w
niecce z betonowych płyt. Mamy nadzieję,
że fontanna przyniesie ochłodę dzieciom,
które bawią się na placu zabaw, ich rodzi-
com i dziadkom, którzy spędzają czas w na-
szym parku. Kolejnym etapem będzie wy-
konanie chodnika i utwardzenie przestrzeni

wokół fontanny. Cała inwestycja będzie
kosztowała ok. 153 tys. zł.

Niedawno na placu zabaw zamontowaliś-
my bezpieczną nawierzchnię, która chroni
dzieci w razie upadku. W ciągu ostatnich
trzech lat to miejsce jest nieustannie roz-
budowywane. Robimy to małymi krokami,
często z wykorzystaniem funduszu sołec-
kiego, ale konsekwentnie, tak by w nieda-
lekiej przyszłości ta wyjątkowa przestrzeń
w pełni służyła mieszkańcom.

Ewelina Kowalska
e.kowalska@wiazowna.pl

Zmiany na placu Centrum w Wiązownie
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SAMORZĄD

Nowa nawierzchnia na DW 721

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich jako zarządca drogi nr 721, w lipcu przeprowadził remont
nawierzchni na odcinku od „Kopca” w Wiązownie do Boryszewa. Zostały wymienione najbardziej
wyeksploatowane fragmenty jezdni. Poprawa stanu nawierzchni na tej drodze jest dla nas wyjątko-
wo ważna. W czasie budowy S17 droga nr 721 będzie miała jeszcze większe znaczenie komunika-
cyjne niż w tej chwili. Na zniszczonych odcinkach nakładka asfaltowa została sfrezowana i wymie-
niona na nową. To powinno wystarczyć na najbliższych kilka lat.

Kostka na ulicy Cisowej w Zakręcie

Zakończyliśmy prace przy budowie ul. Cisowej w Zakręcie. Na odcinku od hotelu Mela Verde do ul. Lawendo-
wej ułożono nawierzchnię z kostki betonowej. Koszt inwestycji to 155 tys. zł, z czego 50 tys. zł wnieśli w inwe-
stycję mieszkańcy okolicy. Zadanie realizowano w formule inicjatywy lokalnej.To znaczy, że mieszkańcy, organizacja
pozarządowa lub inny podmiot mogą partycypować w kosztach inwestycji lub wykonaniu zadania, co znacząco
przyspiesza jego realizację. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami funkcjonowania tego programu. Ini-
cjatywa lokalna to efektywna i szybka metoda na rozwiązanie wielu problemów infrastrukturalnych. Informa-
cji w tej sprawie udziela Tadeusz Dąbrowski z Wydziału Inwestycji, tel. 22 512 58 62.

Budowa drogi Wola Ducka – Wola Karczewska

Zarząd Dróg Powiatowych zakończył prace związane z budową brakującego odcinka dro-
gi pomiędzy Wolą Ducką a Wolą Karczewską. Na drodze powiatowej na długości 220 m.b.
wylana została ostatnia warstwa masy bitumicznej, tzw. warstwa ścieralna. Gmina Wiązow-
na na realizację inwestycji przekazała powiatowi materiały budowlane warte blisko 146 tys.
zł. Po ukończeniu prac Wola Ducka i Wola Karczewska połączone są wygodną i bezpieczną
drogą, która służyć nam będzie przez lata.

Asfalt na ul. Wierzbowej w Pęclinie

Na ul. Wierzbowej w Pęclinie wykonano nakładkę asfaltową o długości ok. 1,1 km i szerokości 4 m. Na jezdni zamon-
towano dwa progi zwalniające. Ustawiono także stosowne znaki drogowe informujące o„śpiących policjantach”. Całość
inwestycji kosztowała ok. 150 tys. zł. To bardzo istotna inwestycja dla mieszkańców Pęclina i Kącka. Mieszkańcy tych
wsi od lat nie mieli dobrej drogi, która łączyłaby oba sołectwa. To szczególnie ważne, ponieważ ulicą Wierzbową do-
jeżdża się również do przedszkola w Pęclinie. W dłuższej perspektywie planujemy nawiązanie współpracy z Powiatem
Otwockim, który zarządza dalszą częścią wyremontowanej drogi. Jeśli znajdą się pieniądze, być może uda się za jakiś
czas położyć asfalt także na ul. Majowej i tym samym połączyć Kąck i Pęclin już w całości drogą asfaltową.

Nowy most na Mieni

Oddano do użytku nowy most na rzece Mieni w Wiązownie. Rozbiórka istniejącego mostu i bu-
dowa nowego trwała kilka miesięcy. Nowy most to koniec utrudnień w Wiązownie dla zmo-
toryzowanych i koniec objazdu przez DK nr 17. Piesi poruszają się nową kładką. Autobusy linii
722 i L22 wróciły na swoją starą trasę. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

Ogrodzenie w Rzakcie i w Duchnowie

Boisko w Duchnowie oraz teren przy starej hydroforni w Rzakcie zostały ogrodzone. W obu
przypadkach zastosowaliśmy ogrodzenie panelowe. 221 m.b. ogrodzenia w Duchnowie kosz-
towało 34 tys. zł, z czego 15 tys. pochodziło z funduszu sołeckiego Duchnowa. W Rzakcie
wydaliśmy na zbudowanie 82 m.b. płotu 12 tys. zł. Korzystanie z ogrodzonych terenów bę-
dzie teraz bezpieczniejsze dla dzieci.

Kostka na Cisowej w Zakręcie

Dwie Wole połączone asfaltem

Nowa nakładka na drodze 721

Asfalt na Wierzbowej
w Pęclinie

Ogrodzenie w trakcie budowy

Bezpieczna kładka dla pieszych
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Budowa sieci wodociągowej w ul. Piaskowej i ul.
Ziołowej

Emów:
Modernizacja ul. Sosnowej

Budowa oświetlenia ulicznego DW721

Budowa sieci wodociągowej

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej w ul.
Runa Leśnego/Jagód

Glinianka:
Budowa ul. Kościelnej

Zagospodarowanie terenu placu zabaw

Systemowa modernizacja obiektów gminnych:
Szkoła Podstawowa

Systemowa modernizacja obiektów gminnych:
Gimnazjum – projekt współfinansowany przez
RPO WM 2014 – 2020

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

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej
(Kruszówiec – Glinianka)

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wawrzy-
nieckiej

Zagospodarowanie terenu wokół Izby Regio-
nalnej

Konserwacja urządzeń melioracyjnych

Góraszka:
Budowa sieci kanalizacyjnej

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej –
etap II

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaczeńców
i Liliowej

SAMORZĄD

Pomimo wakacji 1 sierpnia radni spotkali
się na nadzwyczajnej sesji, na której pod-
jęli 7 uchwał. Najważniejsze z nich to
zmiany w uchwałach budżetowych.

Zdecydowano o przeznaczeniu 78 tys. zł na
opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z
dokumentacją techniczną dla zadania„Roz-
wój systemu dróg rowerowych w Gminie
Wiązowna”. Jeśli uda nam się pozyskać do-
finansowanie w konkursie RPO WM na lata
2014-2020„Mobilność miejska w ramach ZIT”,
to wzdłuż dróg gminnych i powiatowych po-
wstaną ścieżki rowerowe łączące Gliniankę
(od ul. Wrzosowej) przez Lipowo, Malcanów,
Dziechciniec, Pęclin, Wiązownę - przez ul.
Słoneczną i Duchnowską, do Duchnowa
oraz odcinek od tzw. Kopca przy ul. Lubel-
skiej do delikatesów Jarton wWiązownie. Pla-
nowane ścieżki stworzą wspólny system
komunikacyjny i będą kontynuacją realizo-
wanej ścieżki rowerowej w ramach I nabo-
ru w tym samym konkursie. Podczas pierw-
szej tury konkursu udało się pozyskać blisko
5 mln zł dofinansowania na budowę ścieżki
rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 721,
od Józefowa do Halinowa. W związku z po-
wyższym radni wyrazili zgodę na przejęcie

w zarząd gminy drogi powiatowej na czas
realizacji budowy ścieżki.
Radni upoważnili wójta do podpisania umo-
wy z partnerem wiodącym oraz gminami
Góra Kalwaria, Karczew, Piaseczno, Zielonka
oraz Ząbki, dotyczącej realizacji projektu
„Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła”. W
ramach projektu nasi uczniowie już od
września będą mogli korzystać z zajęć do-
datkowych. Więcej na stronie 26.

Zarządzone zostały przedterminowe wy-
bory sołtysa wsi Kopki w związku ze złożoną
rezygnacją z funkcji dotychczasowej sołtys.
Radni wyrazili także zgodę na podjęcie
działań zmierzających do nawiązania
współpracy z Sulejówkiem. Efektem
współpracy ma być rozwój komunikacji
miejskiej ZTM (linia L) łączącej gminę
Wiązowna (Michałówek, Izabela, Zakręt) z Su-
lejówkiem (dworzec kolejowy).

Punktualnie o godz. 17.00 dla uczczenia
bohaterów Powstania Warszawskiego w 73.
rocznicę wybuchu powstania zawyły syreny
strażackie w Gliniance, Malcanowie iWiązow-
nie. Na sesji minutą ciszy zgromadzeni od-
dali hołd powstańcom.

Chcemy budować kolejną ścieżkę rowerową

112.XLVI.2017 zmieniająca Uchwałę Nr 168.XXXIII.2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku ws.
Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2017 rok, z późn. zm.;

113.XLVI.2017 zmian w Uchwale Nr 167.XXXIII.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. ws. Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2017-2029, z późn. zm.;

Relacje z sesji Rady Gminy

Wykaz uchwał w sprawach:
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiej-
skiej wraz z doposażeniem

SpółkaWodna 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, konser-
wacja urządzeń melioracyjnych

Kąck:
Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Majowej/Sos-
nowej

Kopki:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nad Świdrem

Zagospodarowanie działki gminnej w Kopkach

Kruszówiec:
Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej
(Kruszówiec – Glinianka)

Lipowo:
Zagospodarowanie terenu działki przy ul.Wierz-
bowej/Armii Krajowej

Rozbudowa infrastruktury sportowej – boisko KS
Glinianka

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

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przyleśnej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Willowej

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej – cen-
tralna część miejscowości

SAMORZĄD

114.XLVI.2017

wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Wiązowna a
Ewą Bednarek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Bednarek Ewa
<<Mały Inżynier>>” – będącą Partnerem wiodącym oraz gminą Góra Kalwa-
ria, Karczew, Piaseczno, Zielonka oraz Ząbki, dotyczącej realizacji projektu pn.
„Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła” realizowanego w ramach RPO WM na
lata 2014 – 2020;

115.XLVI.2017 przejęcia od Powiatu Otwockiego zadania zarządzania publicznymi drogami po-
wiatowymi, zlokalizowanymi na terenie gminy Wiązowna;

116.XLVI.2017 przeprowadzenia przedterminowych wyborów organu jednostki pomocniczej
sołectwa Kopki w gminie Wiązowna;

117.XLVI.2017
zmiany uchwały Nr 103.XLIV.2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku ws. wyrażenia
zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości i ustanowienia służebności grunto-
wej;

118.XLVI.2017 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z miastem Sulejówek ws. utworze-
nia linii komunikacji publicznej łączącej gminę Wiązowna z miastem Sulejówek.

We wtorek 29 sierpnia odbyła się kolej-
na sesja Rady Gminy. Radni głosowali
nad zmianami budżetowymi, w których
zdecydowali o zwiększeniu o 50 tys. zł
pomocy finansowej dla Powiatu Otwoc-
kiego na budowę drogi nr 2701W Maj-
dan, Izabela, Michałówek, Duchnów.

Łączna kwota dofinansowania wyniesie
100 tys. zł i wynika z postępowania, prze-
prowadzonego w celu wyłonienia projek-
tanta drogi. Zwiększone zostaną również
środki na budowę kanalizacji w Emowie (ul.
Gołębia i ul. Sosnowa) o kwotę 40 tys. zł, tj.
do kwoty 120 tys. zł.

Wygospodarowane zostały środki w wy-
sokości 7 tys. zł na opracowanie inwenta-
ryzacji i ekspertyzy budynku byłej remizy
OSP na świetlicę w Porębach. Będziemy się
ubiegać o fundusze na modernizację bu-
dynku ze Stowarzyszenia LGD Natura i Kul-
tura.

Na wniosek Rady Seniorów zapewnione
zostały także środki na szczepionki prze-
ciwko grypie dla osób powyżej 70 roku
życia.

Radni zdecydowali o przekazaniu 20 tys. zł
dla wsi Rytel z gminy Czersk powiat Choj-
nicki, na remont dróg gminnych po klęsce
żywiołowej, która dotknęła Pomorze w
pierwszej połowie sierpnia.

Radni głosowali też nad uregulowaniem za-
sad wynajmowania lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu gminy

Wiązowna. Zgodzili się na wydzierżawienie
do 31 sierpnia 2020 r. Lecznicy Weteryna-
ryjnej i działki pod sklep w Radiówku oraz
do końca września 2018 r. gruntów i pawi-
lonów w centrum Wiązowny, gdyż po tym
okresie – w związku z przejęciem pawilonu
GS – planujemy przystąpić do zadania„Re-
witalizacja przestrzeni publicznej w miejs-
cowości Wiązowna poprzez utworzenie
Centrum Aktywności Lokalnej”.

Radni zdecydowali o przystąpieniu gminy
do Polskiego Stowarzyszenia Biegów, któ-
re upowszechnia bieganie jako sport dla
wszystkich. Jako członek będziemy mogli
aktywnie uczestniczyć w jego pracach oraz
kształtować dalszą działalność.

Przejęte zostały nieruchomości pod drogi
w Malcanowie i Woli Karczewskiej na tzw.
Osiedlu Wedel oraz nadano nazwy ulic w
Wiązownie – Zakątek, w Gliniance – Marzeń
i w Boryszewie – Sikorki.

Został nadany nowy statut Bibliotece Pub-
licznej Gminy Wiązowna, gdyż poprzedni –
nadany ćwierć wieku temu – nie uwzględ-
niał obecnych potrzeb rynku czytelniczego.
Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozu-
mienia z gminami Celestynów, Karczew i
Kołbiel w sprawie wspólnego zakupu gazu.
Uchwały dostępne są w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Gminy Wiązowna oraz do
wglądu w Biurze Rady, pok. 207. Sesje są
otwarte dla wszystkich. Zapraszamy!

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej –
wschodnia część miejscowości

Budowa świetlicy wiejskiej

Spółka Wodna Majdan, konserwacja urządzeń
melioracyjnych

Malcanów:
Budowa ciągu pieszo – rowerowego (od ul. Żwi-
rowej do ul. Kotliny)

Zagospodarowanie terenu działki przy ul. Kot-
liny/Mazowieckiej

Budowa Szkoły Podstawowej (etap III)

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

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Letniej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Mazowieckiej

Michałówek
Modernizacja drogi powiatowej (Majdan-Iza-
bela-Michałówek-Duchnów) – pomoc rzeczo-
wa dla powiatu

Modernizacja drogi wewnętrznej (dz. nr ew. 38)

Budowa oświetlenia ulicznego etap II

Spółka Wodna Izabela – Michałówek, konser-
wacja urządzeń melioracyjnych

Pęclin:
Modernizacja budynku Przedszkola Gminnego
wraz z zagospodarowaniem terenu

Modernizacja ul. Wierzbowej w Pęclinie

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pęclińskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dworskiej

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego
ul. Zamkowej

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego
ul. Źródlanej

SAMORZĄD

119.XLVII.2017 zmieniająca Uchwałę Nr 168.XXXIII.2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku ws.
Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2017 rok, z późn. zm.;

120.XLVII.2017 zmian w Uchwale Nr 167.XXXIII.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. ws. Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2017-2029, z późn. zm.;

121.XLVII.2017 zasad ustalenia i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wyni-
kających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla zakładu budżetowego;

122.XLVII.2017 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czersk na re-
monty dróg gminnych po skutkach nawałnic;

123.XLVII.2017
zmiany uchwały nr 30.XXXVII.2017 z dnia 28 lutego 2017 r. ws. udzielenia po-
mocy finansowej dla Powiatu Otwockiego w formie dotacji celowej na moderni-
zację drogi powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów;

124.XLVII.2017 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Wiązowna;

125.XLVII.2017 wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu;

126.XLVII.2017 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego;

127.XLVII.2017 wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;

128.XLVII.2017 wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu;

129.XLVII.2017 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego;

130.XLVII.2017 przystąpienia Gminy Wiązowna do Polskiego Stowarzyszenia Biegów;

131.XLVII.2017 określenia przeznaczenia mienia jednostki budżetowej po Gimnazjum z Od-
działami Dwujęzycznymi w Gliniance włączonym do Szkoły Podstawowej w
Gliniance;

132.XLVII.2017 zmiany Uchwały Nr 99.VIII.2011 z dnia 24 listopada 2011 r. ws. utworzenia
jednostki budżetowej pod nazwą Oświata Gminna i nadania jej statutu;

133.XLVII.2017

zmiany Uchwały Nr 137.XXXI.2016 z dnia 25 października 2016 r. ws. przy-
stąpienia do realizacji projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach
programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr umowy POWERSE-2016-
1PL01-KA101-024918;

134.XLVII.2017 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;

135.XLVII.2017 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;

136.XLVII.2017 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geode-
zyjnym Wiązowna Kościelna;

137.XLVII.2017 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geode-
zyjnym Glinianka;

138.XLVII.2017 nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna;

139.XLVII.2017 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geode-
zyjnym Boryszew, we wsi Stefanówka;

140.XLVII.2017 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą
Wiązowna a Gminami: Celestynów, Karczew i Kołbiel.

Wykaz uchwał w sprawach:

Redakcja
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Budowa świetlicy wiejskiej

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

Radiówek:
Zagospodarowanie parku gminnego im. Georga
Bidwella

Rudka:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jodłowej

Rzakta:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Popławskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pólko

Zagospodarowanie terenu działki przy ul. Ma-
zowieckiej/Dobrzynieckiej

Stefanówka:
Budowa oświetlenia ulicznego DW721 (Stefa-
nówka-Boryszew)

Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocianiej i ul.
Złotej

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Złotej

Wiązowna Gminna:
Budowa targowiska gminnego

Projektowanie budowy ul. Polnej i ul. Brzozowej

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
Centrum Wiązowny – etap III

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Wiązow-
nie poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lo-
kalnej

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego ul.
Bażantowej i ul. Tymotki

Przebudowa przepustu pod ul. Leśną

SpółkaWodnaWiązowna Północna – roboty od-
wodnieniowe

Pierwsza z sieci świetlic tworzonej w
naszej gminie, została otwarta 29 lipca.
Mieszkańcy Izabeli i Michałówka mają do
dyspozycji ponad 90 m2 powierzchni
użytkowej.

W budynku są: sala świetlicy (aula), po-
mieszczenie socjalno – kuchenne, sanita-
riaty oraz pomieszczenie gospodarcze.
Główne wejście do budynku (od strony uli-
cy) jest wyposażone w pochylnię umożli-
wiającą dostęp dla osób niepełnospraw-
nych. Obiekt jest przystosowany do jed-
noczesnego korzystania przez 50 osób.
Meble kuchenne ufundował mieszkaniec
Izabeli Radosław ŁABĘDŹ, a kuchnię gazową
- radny Andrzej CHOLEWA.

W sierpniu w ramach akcji„Wakacje blisko
domu”odbywały się zajęcia dla dzieci, zor-
ganizowane przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Wiązownie. To on zarządza świetlica-
mi w całej gminie, a od tego roku także no-
woczesną świetlicą w Izabeli.

Koszt budowy świetlicy to blisko 390 tys. zł,
z czego część środków wyasygnowali miesz-
kańcy z funduszu sołeckiego Izabeli i Mi-
chałówka. Kolejne tego typu świetlice będą
sukcesywnie powstawać na terenie naszej
gminy, w pierwszej kolejności w Majdanie,
Pęclinie i Kopkach.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Świetlica w Izabeli otwarta

Świetlica w Izabeli już działa

SAMORZĄD

Nowy sołtys Kopek to Robert KUNECKI.
Został wybrany 24 sierpnia przez miesz-
kańców wsi. Przedterminowe wybory
były potrzebne, bo poprzednia sołtys
- Marzena RYBKA zrezygnowała z funk-
cji.

Gratulujemy nowemu sołtysowi i życzymy
owocnej pracy na rzecz mieszkańców, a
pani Marzenie dziękujemy za wieloletnią
współpracę. W czasie zebrania sołeckiego
mieszkańcy zdecydowali również o wy-

dzielonym z budżetu gminy funduszu
sołeckim w wysokości 17.824,37zł. Prio-
rytetem zostało zagospodarowanie te-
renu działki nr 17/9 pod świetlicę, na co
przeznaczono 10 tys. zł. Już tradycyjnie
zdecydowano o organizacji kolejnego
pikniku aktywizująco integracyjnego, tym
razem za 6824,37 zł. Ponadto przezna-
czono 1000 zł na zapewnienie gotowoś-
ci bojowej OSP Malcanów.

Redakcja
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Kopki mają nowego sołtysa

Ciąg dalszy na str. 21
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27 sierpnia na placu przy kościele pw. św.
Wawrzyńca w Gliniance odbyła się wielka,
strażacka impreza z okazji 100-lecia istnienia
OSP Glinianka. By razem świętować przyby-
li druhowie – ochotnicy z terenu gminy i po-
wiatu otwockiego.

Uroczystość rozpoczęła się plenerową mszą
świętą w intencji strażaków – ochotników i ich
rodzin, odprawioną przez księdza Jacka PIELA-
KA, odpowiedzialnego za misję w Sierra Leone.
Dowódcą uroczystości był zastępca Naczelnika
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniance druh Ka-
rol CACKO. Pododdziały wprowadziła Orkiestra
Dęta OSP Trąbki pod batutą Grzegorza ZA-
KRZEWSKIEGO. Odbył się przemarsz pocztów
sztandarowych i pododdziałów OSP.

Przybyłych na uroczystość i zaproszonych goś-
ci powitał Prezes Zarządu Gminnego OSP Wójt
Gminy Wiązowna dh Janusz BUDNY oraz prezes
OSP Glinianka dh Artur GNIADEK, który jedno-
cześnie przybliżył historię jednostki z Glinianki
i podziękował strażakom za wiele lat służby na
rzecz lokalnej społeczności. Podczas uroczystości
OSP Glinianka otrzymała nowy sztandar. Prze-
kazania sztandaru dokonali członkowie Komitetu
Fundacji pod przewodnictwem wójta oraz Zbig-
niew KALISZYK, Sekretarz Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego.
Sztandar poświęcił ksiądz Jacek PIELAK.

Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniance nadano
Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
W trakcie obchodów jubileuszu odznaczenia otrzy-
mali: Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza –
dh Henryk BIEŃKOWSKI; Złoty Medal„Za Zasługi Dla
Pożarnictwa”– dh Sylwester SZCZĘSNY, dh Leszek
KROGUL, dh Artur GNIADEK; Srebrny Medal „Za
Zasługi Dla Pożarnictwa”– dh Mariusz STEC, dh Mi-
chał PIĘTKA, dh Daniel PAPIS, dh Daniel SMOLAK,
dh Robert DROŻDŻ; Brązowy Medal„Za Zasługi Dla
Pożarnictwa”– dh Grzegorz GRZĘDA, dh Grzegorz
RYBKA, dh Karol CACKO, dh Piotr STAŃCZAK, dh Ro-
man ZDUNIK. Odznakę„Krzyż Koronny”– dh Ma-
rian SZCZĘSNY,„Honorowy krzyż za zasługi” – dh
Piotr NOWAK,„Rycerski medal przyjaźni”– Szkoła
Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gliniance,
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana
Pawła II w Gliniance;„Złoty Medal na Straży”– dh
Stanisław RYBKA, dh Zdzisław WYPUSTEK, dh Ar-
tur GNIADEK;„Srebrny Medal na Straży”– dh Sta-
nisław PIĘTKA, dh Eugeniusz PAPIS, dh Marian Ma-
rek KOBZA, dh Zbigniew NOWAK, dh Stanisław KUL-
MA, dh Stanisław SZCZĘSNY, dhWalenty BARTNICKI,
dh Mieczysław GRZĘDA. Złoty Medal„Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza”otrzymał dh Patryk SMOLIŃ-
SKI. Odznakę„ZaWysługę 40 lat”– druh Janusz PA-

PIS; Odznakę„ZaWysługę 35 lat”– dh Henryk BIEŃ-
KOWSKI; Odznakę„ZaWysługę 25 lat”– dh Sylwe-
ster SZCZĘSNY; Odznaką„ZaWysługę 20 lat”– od-
znaczono dh Grzegorza GRZĘDĘ, Michała PIĘTKĘ,
Roberta DROŻDŻA; Odznaką„Za Wysługę 5 lat”–
dh Michała ZAWADKĘ, dh Zbigniewa MNICHA, dh
Krzysztofa CIECIERSKIEGO, dh Krzysztofa ABRAM-
CZYKA, dh Kamila DĄBROWSKIEGO, dh Adama NIE-
ZGODĘ. Odznakę „Strażak Wzorowy” – dh Adam
NIEZGODA, dh Krzysztof ABRAMCZUK, dh Kamil
DĄBROWSKI, dh Michał ZAWADKA i dh Zbigniew
MNICH. Statuetkę i tytuł „Zasłużony dla Gminy
Wiązowna”otrzymali: Kazimierz NOWAK i Janusz
PAPIS.

Życzenia w imieniu Wojewody Mazowieckiego
Zdzisława SIPIERY odczytał Karol KRAWCZYK, gra-

tulacje złożył Zbigniew KALISZYK, a w imieniu
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama
STRUZIKA, Michał STELMAŃSKI i Dariusz GRAJ-
DA, którzy również wręczyli Medal„Pro Masovia”
dla OSP Glinianka oraz dla druhów: Janusza PA-
PISA, Sylwestra SZCZĘSNEGO, Artura GNIADKA.
Słowa uznania do jubilatów skierował także
Mariusz ZABROCKI – Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku oraz m.
in. Wójt Gminy Chynów Tadeusz ZAKRZEWSKI,
druh Dariusz WRÓBLEWSKI, druh Stanisław BO-
GUCKI.

Część oficjalna zakończyła się defiladą, w której
uczestniczyły licznie przybyłe poczty sztanda-
rowe zaprzyjaźnionych straży oraz przejazdem
wozów strażackich.

100 urodziny



W części artystycznej odbyły się koncerty ze-
społów: Mejk, Mr. Magister, Moment, Strachy na
Lachy i Fanaberia. Na scenie pojawiła się także Sta-
nisława KOBZA z zespołem Rzakcianki, który wy-
konał piosenkę przygotowaną specjalnie na tę okaz-
ję. Swój występ zaprezentowało także Koło Gos-
podyń Wiejskich z Glinianki.

Na przybyłych gości czekały liczne atrakcje: stois-
ka artystyczne i rękodzielnicze, wesołe miastecz-
ko, konkursy z nagrodami, pokazy dawnych pro-
fesji.

Uczestnicząc w wydarzeniu mogliśmy pomóc in-
nym. Na placu znajdował się krwiobus, w którym
można było oddać krew na rzecz ofiar wypadków.

Na stoisku Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliote-
ki można było kupić kolorowanki i wpłacić datki na
rzeczTeosia GÓRSKIEGO, który potrzebuje 800 tys.
zł na operację nóżek. Zebrano 2800 zł.

Rozstrzygnięto konkurs wypieku Sójki Glinieckiej.
Nagroda, podobnie jak w ubiegłym roku, trafiła do
Bogusławy ŁYCZKOWSKIEJ. Publiczność mogła
degustować ten lokalny specjał kuchni glinieckiej.
Na najmłodszych uczestników czekała wata cu-
krowa, lody, dmuchany wóz strażacki, zjeżdżalnie
i karuzele.

Imprezę zakończył efektowny pokaz sztucznych
ogni. Wydarzenie objęte było patronatem me-
dialnym: Linii Otwockiej, iOtwock, Halootwock, Po-

wiązań oraz TVP 3 Warszawa. Impreza została sfi-
nansowana ze środków budżetowych Gminy
Wiązowna, OSP Glinianka, dofinansowana z Sa-
morządu Województwa Mazowieckiego i Powia-
tu Otwockiego. Część funduszu sołeckiego prze-
kazali mieszkańcy Czarnówki, Dziechcińca, Gli-
nianki, Kopek, Kruszówca, Lipowa, Rzakty,Woli Duc-
kiej,Woli Karczewskiej i Zakrętu.Wsparcia udzieliły
przedsiębiorstwa: PPHU Lekaro Jolanta Zagórska,
Piekarnia Oskroba, LINK Sp. z o.o., Auchan Polska
Sp. z o.o., Wheeler Polska, Marcato Sp. z o.o.,
Przedszkole Niepubliczne w Gliniance „Karo-
lek”, Mochtoys Sp.j., Sklep Spożywczo-Prze-
mysłowy s.c. Bis Market.
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OSP Glinianki

Dla strażaków zaśpiewał zespół Strachy na Lachy
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W tym roku dwie jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych obchodzą swoje stulecia. W
sierpniu 100 urodziny jednostki obchodzili
strażacy z Glinianki.

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gli-
niance sięgają przełomu 1916/1917 roku. Poniżej
przedstawiamy chronologiczny zapis naj-
ważniejszych wydarzeń z życia tej jednostki.
1916 r. - Wielki pożar w Rzakcie. Inicjatywa
założenia Ochotniczej Straży Ogniowej (OSO) w
Gliniance. Wśród inicjatorów ówczesny pro-
boszcz parafii w Gliniance, ks. Karol POLIKOW-
SKI.
VII 1917 r. - Rejestracja OSO w Gliniance. Prezes
Andrzej KOŁAKOWSKI, naczelnik Franciszek
NIEWCZAS. Wśród założycieli m.in. Jan KSIĄŻEK
i Feliks ŁADNO.
1922 – 24 r. - Wzniesienie drewnianej remizy w
centrum Glinianki.
1929 r. - Straż otrzymuje od glinieckiej społecz-
ności swój pierwszy sztandar, którego nie uda-
je się odnaleźć po zakończeniu II wojny świa-
towej.
1930 – 31 r. - Społeczność Glinianki buduje re-
mizę murowaną. W części budynku do 1938 r.
mieści się 4 – klasowa szkoła powszechna.
1935 r. - Wielki pożar w Gliniance niszczy 3/4 za-
budowań wsi. Powstaje Glinianka II. Oddanie do
użytku I piętra nowego budynku szkoły pod-
stawowej w Gliniance i przeniesienie tam klas
z budynku sąsiadującego z remizą.
1939 – 45 r. - II wojna światowa, ograniczenie
życia kulturalnego w remizach strażackich.

Strażacy z Glinianki otrzymują pierwszą moto-
pompę (1942 r.).
1945 r. - Wznowienie działalności. Prezes Anto-
ni GRZENDA s. Jana, naczelnik Piotr CACKO, se-
kretarz Kazimierz PTASIŃSKI, wiceprezes Czesław
WITKOWSKI, gospodarz Jan GRZĘDA s.Jana.
1954 r. - Reforma administracyjna: w miejsce
3001 gmin w Polsce powstaje 8789 gromad. Na-
czelnik Gromadzki OSP w Gliniance - Piotr CAC-
KO.
4 VI 1958 r. - OSP Glinianka w składzie: Marian
SZCZĘSNY, Mieczysław IZDEBSKI, Ryszard GRZĘ-
DA, Bronisław NOWAK, Stanisław BARTNICKI, Fe-
liks BARTNICKI, Władysław GRZENDA wygrywa
zawody pożarnicze w Kołbieli.
1967 r. - Huczne obchody 50-lecia istnienia.
Nowy sztandar, drugi w historii istnienia jed-
nostki.
1969 r. – Jednostka otrzymuje swój pierwszy sa-

mochód pożarniczy marki Lublin-51, stano-
wiący licencyjną wersję radzieckiego samo-
chodu GAZ-51.
1972- 75 r. - Rozbudowa remizy. Dobudowanie
dwóch boksów i świetlicy. Przy remizie po-
wstaje Dom Kultury w Gliniance.
1973 r. - Reaktywacja gm. Wiązowna i włączenie
w jej obszar okrojonego terenu dawnej gminy
Glinianka. Pierwszy Zarząd Gminny Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych w Wiązownie:
prezes Janusz HOZYASZ, ówczesny naczelnik
gminy Wiązowna. Prezes OSP Glinianka Piotr
CACKO.
1986 r. - Budowa zaplecza gospodarczego. Piotr
CACKO zostaje odznaczony Krzyżem Kawaler-
skim.
1992 r. - Prezesem OSP Glinianka zostaje Hen-
ryk BIEŃKOWSKI.
1995 r. - OSP Glinianka zostaje włączona do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).
2008 r. - Przebudowa dachu remizy, a rok później
wykonanie nowej elewacji. Z okazji 90-lecia jed-
nostka otrzymuje nowy sprzęt i umundurowa-
nie, a w 2010 samochód marki SCANIA.
2016 r. - Prezesem OSP Glinianka zostaje Artur
GNIADEK, naczelnikiem Sylwester SZCZĘSNY.
MDP zajmuje I miejsce na Powiatowych Zawo-
dach Sportowo-Pożarniczych w Kątach.
2017 r. - Przedwczesna śmierć ks. Krzysztofa
KRZESIŃSKIEGO, kapelana Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Wiązowna. Jubileusz 100-le-
cia OSP Glinianka.
Album „Historia Ochotniczych Straży Pożar-
nych Gminy Wiązowna 1917-2017”, wydany
przez Bibliotekę Publiczną Gminy Wiązowna, z
okazji jubileuszu 100-lecia OSP Wiązowna i
OSP Glinianka dostępny jest w bibliotece w
Wiązownie oraz w jej filiach: w Gliniance i
Duchnowie.

Opracowanie: Joanna Filimonow /
Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna

100 lat OSP Glinianka

Jubileusz OSP Glinianka - 1967 r. fot. ze zbiorów Elżbiety Rostkowskiej

OSP Glinianka -1984 r. fot. ze zbiorów Janusza Papisa

SPOŁECZEŃSTWO
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Dmuchane zjeżdżalnie, animatorzy, wspólna
zabawa, gry, konkursy czy ognisko, tak bawili
się mieszkańcy Wiązowny, Osiedla Parkowe-
go, Żanęcina, Radiówka, Duchnowa, Woli
Duckiej, Lipowa, Malcanowa i Kopek.

Serię pikników dla mieszkańców przygotowano
w dużej mierze dzięki funduszowi sołeckiemu
wydzielonemu z budżetu gminy. Przychodziły
całe wielopokoleniowe rodziny od lat zamiesz-
kujące naszą gminę, a także nowi mieszkańcy,
którzy nie tylko liczyli na dobrą zabawę, ale także
na nowe znajomości i integrację z sąsiadami. Pik-
niki udały się nadzwyczajnie. Ten w Kopkach w
tym roku był wyjątkowy, ponieważ połączony z

uroczystym otwarciem wyremontowanej przez
mieszkańców kładki.

Każdy zawierał przesłanie - aktywizacja społecz-
na, która motywuje do działania i osobistego za-
angażowania w sprawy sołectwa. Na organiza-
cję wydarzeń wydano w sumie ponad 30 tys. zł
z funduszu sołeckiego. Przed nami kolejne ze-
brania, na których mieszkańcy będą podejmo-
wać decyzje o przeznaczeniu funduszu sołec-
kiego. Czy zdecydują o zorganizowaniu kolejnych
pikników? Na pewno!

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Kładka w Kopkach wyremontowana

Wiązowna się bawi

Wyścig w workach w Żanęcinie

Piknik w Lipowie

Integracja w sołectwach
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Czy można nie przyjąć spadku?

Spadek można nie tylko przyjąć. Spadek można także odrzucić. Jeś-
li Twój bliski pozostawił po sobie głównie lub wyłącznie długi – war-
to rozważyć tę drugą opcję. Trzeba bowiem pamiętać, że nie da się
spadku przyjąć częściowo. Np. wziąć nieruchomość po zmarłym, ale
nie przyjąć już kredytu, który zaciągnął.

Spadkobierca, który odrzuca spadek, traktowany jest tak, jakby nie dożył
jego otwarcia (dnia śmierci spadkodawcy). Oznacza to, że jego udział spad-
kowy:
1. przypada jego dzieciom – jeśli je miał w momencie otwarcia spadku;
2. Przypada pozostałym spadkobiercom ustawowym – jeśli spadkobierca
ustawowy nie miał zstępnych.

Jeśli nie chcemy, aby nasze dzieci przyjęły spadek zamiast nas (po od-
rzuceniu), muszą również odrzucić spadek. Jeśli są nieletnie – musimy
zrobić to w ich imieniu, za zgodą sądu rodzinnego.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku składa się w terminie
6 miesięcy od dnia, w którym osoba dowiaduje się o tytule swego po-
wołania (z reguły jest to moment dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy).
Jeśli spadkobierca w tym terminie nie złoży żadnego oświadczenia, jest
to jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
A to oznacza także odpowiedzialność za długi zmarłego.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem
lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpi-
sem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświad-
czenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z pod-
pisem urzędowo poświadczonym. W przypadku wysłania wniosku po-
cztą liczy się data stempla pocztowego na liście poleconym.

Marek Bajson
Adwokat

Prawnik radzi

Jeśli potrzebujesz porady prawnej w zakresie
prawa rodzinnego, spadkowego, pracy i spraw
cywilnych i mieszkasz w gminieWiązowna, sko-
rzystaj z bezpłatnych usług prawnika w urzę-
dzie gminy. Możesz się umówić poprzez se-
kretariat wójta (tel. 22 512 58 01). Prawnicy przyj-
mują w poniedziałek w godz. 14.00-18.00, śro-

dę w godz. 14.00-18.00 oraz czwartek w godz. 8.30-12.30.
Wybierając się na takie konsultacje weź ze sobą komplet dokumentów, któ-
re mogą być potrzebne prawnikowi do ocenyTwojej sytuacji. Jeśli masz pro-
blem – nie zwlekaj. Zapisz się już dziś! Nasz prawnik jest po to, by Ci pomóc.

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Oprócz długów, które spadkodawca zaciągnął przed śmiercią, w skład
długów spadkowych wchodzą też zobowiązania powstałe w wyniku jego
śmierci, np. koszty pogrzebu, koszt spełnienia zapisów i poleceń spad-
kodawcy, koszty postępowania spadkowego.

Spadkobierca pozyskując informację o tym, że jest powołany do dzie-
dziczenia, może podjąć trzy decyzje: przyjąć spadek bez ograniczenia
odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste) bądź przyjąć spadek z ogra-
niczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwen-
tarza) lub też spadek odrzucić.

W terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o tytule swojego po-
wołania do spadku, tj. z reguły od dnia śmierci spadkodawcy – należy
zdecydować, czy się spadek przyjmuje, czy rezygnuje z dziedziczenia i
spadek odrzuca.

Przy przyjęciu spadku wprost spadkobiercy odpowiadają za długi
spadkowe bez ograniczeń, całym swoim majątkiem, natomiast przy przy-
jęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobiercy odpowiadają
nadal całym swoim majątkiem, jednakże do wysokości wartości uzys-
kanego spadku. Oznacza to, że jeżeli wartość długów, jest wyższa niż ak-
tywów – spadkobierca nie ponosi odpowiedzialności za długi.

Przed dokonaniem działu spadku, wszyscy spadkobiercy odpowiadają
solidarnie za długi spadkowe. Oznacza to, że wierzyciele mogą skiero-
wać roszczenia do wybranego spadkobiercy (np. tego, który ma najlepszą
sytuację finansową) i ściągnąć z niego cały dług. Ów spadkobierca bę-
dzie mógł później dochodzić spłaconych w ten sposób roszczeń od po-
zostałych spadkobierców. Po dziale spadku, spadkobiercy odpowiadają
proporcjonalnie do swojego udziału w masie spadku. Oznacza to, że wie-
rzyciel nie może już ściągnąć całości długu od jednego ze spadkobier-
ców.

Marek Bajson
Adwokat



www.tuwiazowna.pl 21
“Powiązania” - miesięcznik samorządowy |

SPOŁECZEŃSTWO

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Wiązowna Kościelna:
Modernizacja ul. Kąckiej – pomoc finansowa dla
powiatu

Modernizacja zjazdu i parkingu przy OSP i GOK
w Wiązownie

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej

Systemowa modernizacja obiektów gminnych:
Zespół Szkolno – Gimnazjalny – projekt współfi-
nansowany przez RPO WM 2014 – 2020

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego ul.
Projektowanej

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego ul.
Duchnowskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sporto-
wej/Szkolnej

Budowa sieci wodociągowej w ul. Duchnowskiej
(dz. nr ew. 38/6)

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej w ul.
Słonecznej

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej w os.
Kwiatowym

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej ul. Dę-
bowej

Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania
i alarmowania ludności dla OSP z terenu gminy
– projekt współfinansowany przez RPO WM
2014 – 2020

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

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Duchnowskiej
(dz. nr 41/5)

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w
ul. Duchnowskiej

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

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego ul.
Działkowej

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego ul.
Sportowej

Odpowiadając na apel Otwockiego To-
warzystwa Opieki Paliatywnej kupiliśmy
dla jego podopiecznych koncentrator
tlenu.

Koncentrator jest urządzeniem niezbędnym
do podawania tlenu, ułatwiającym chore-
mu oddychanie.
Ten sprzęt poprawia komfort życia w trud-
nych dniach odchodzenia. Pomimo wielu
potrzeb infrastrukturalnych na terenie na-
szej gminy udało się nam, dzięki stałemu ob-
niżaniu kosztów działania urzędu, wygos-
podarować 2,5 tys. zł na wsparcie hospi-
cjum. Pamiętamy o wszystkich cierpiących,
potrzebujących wsparcia i pomocnej dłoni.
Przypominamy, że w lipcu przekazaliśmy

100 tys. zł na zakup specjalistycznego
sprzętu dla Powiatowego Centrum Zdrowia
w Otwocku. Te pieniądze ratują życie.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Pomoc chorym

Jeśli zmieniłeś adres zamieszkania, ale
nadal pozostajesz właścicielem grun-
tów lub nieruchomości na terenie naszej
gminy, podaj swój nowy adres w ewi-
dencji gruntów i budynków.

Ewidencję prowadzi Starostwo Powiatowe
w Otwocku – Wydział Geodezji i Kartogra-
fii ul. Komunardów (tel. 22 788 15 34, ema-
il: geodezja@powiat-otwocki.pl). To ważne
przede wszystkim dla Ciebie! Bez nowego
adresu nie będziemy mogli dostarczyć Ci
wielu informacji dotyczących inwestycji
sąsiadujących z Twoją nieruchomością.

Teraz, gdy na terenie naszej gminy rozpo-
czynają się prace przy budowie tras A2 i S17
oraz Węzła Lubelska, kontakt z właściciela-
mi nieruchomości w pobliżu tych dróg
jest szczególnie ważny. Z bazy starostwa, o
której mowa wyżej, korzystają wszystkie in-
stytucje zaangażowane w proces budowy.
My także. Dlatego aktualizacja danych w sta-
rostwie to jedyny sposób, żeby ważna ko-
respondencja mogła dotrzeć do zaintere-
sowanych.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo geo-
dezyjne i kartograficzne, zmiany adresu na-
leży zgłosić w terminie 30 dni, licząc od dnia
ich zaistnienia. Oprócz wymienienia danych,
właściwe jest podanie również numeru
działki lub numeru jednostki rejestrowej,
której jest się właścicielem oraz określenie
jej położenia /miejscowość, gmina, po-
wiat/. Do wniosku zaleca się dołączenie kse-
rokopii dowodu osobistego. Wniosek o
zgłoszenie zmian danych do Ewidencji
Gruntów i Budynków można pobrać ze
strony www.powiat-otwocki.pl.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Zmieniłeś adres – zmień wpis
w ewidencji gruntów

Zgłoś zmianę adresu w ewidencji gruntów i bu-
dynków

Pomoc dla hospicjum
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Systemowa modernizacja obiektów gminnych:
Dom Kultury„Kaprys”

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

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 Zespole Szkol-
no-Gimnazjalnym

Systemowa modernizacja obiektów gminnych:
Zespół Szkolno – Gimnazjalny

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej

Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II

Spółka Wodna Zakręt – konserwacja urządzeń
melioracyjnych

Budowa sieci wodociągowej w ul. Świerkowej
i ul. Wąskiej (wydatki niewygasające z 2016 r.)

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

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiej-
skiej

Zadania ogólnogminne:
Budowa i modernizacja wiat przystankowych

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

LEGENDA:
0 opracowywanie założeń

25 Faza projektowa/przygotowawcza
50 Kontynuacja/lub/procedura wyłonienia wykonawcy

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

SPOŁECZEŃSTWO

Podczas uroczystości 21 lipca z okazji 9�
rocznicy powołania Policji Państwowej
pożegnano kończącego służbę kierow-
nika posterunku Policji w Wiązownie
asp. szt. Dariusza SZOPĘ.

Nowym kierownikiem wiązowskiego po-
sterunku został Michał WIECZOREK. Po-
chodzi z Warszawy, ale od 10 lat mieszka w
Otwocku. Z posterunkiem Policji w Wiązow-
nie związany jest od 11 lat. Jak sam mówi,
bardzo dobrze zna teren i ludzi, co bez
wątpienia jest bardzo przydatne na tym sta-
nowisku. Ukończył studia prawnicze ze
specjalizacją kryminalistyka.

Przed policjantami w Wiązownie już wkrót-
ce pojawi się nowe wyzwanie. Centrum
Handlowe w Góraszce bez wątpienia przy-
sporzy im nowych obowiązków i więcej pra-
cy. Choć posterunek policji nie podlega w
żaden sposób gminie, mimo to w naszym
interesie jest wspieranie pracy policjan-
tów. Dlatego z gminnego budżetu kupiliś-
my policjantom laptopy, drukarki i tonery.

A dwa lata temu dołożyliśmy się do zaku-
pu nowego radiowozu. We wspólne bez-
pieczeństwo warto bowiem inwestować.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Nowy kierownik posterunku policji
w Wiązownie

Michał Wieczorek kierownik
posterunku policji w Wiązownie

Zapraszamy do nowo
otwartego, prywatnego
gabinetu stomatologicz-
nego mieszczącego się w
Ośrodku Zdrowia w
Wiązownie.

Zmodernizowane zostało
wnętrze gabinetu. Wymie-
niono sprzęt. Dzięki temu
nasi stomatolodzy mogą le-
czyć pacjentów w komfor-
towych i przyjaznych wa-
runkach. To ważne szczegól-
nie dla najmniejszych pa-
cjentów. W gabinecie przyj-
muje nowy zespół lekarzy,
który nieustannie podnosi
swoje kwalifikacje. Pacjenci
mogą skorzystać z pełnego zakresu stomatologii, łącznie z ortodoncją, pedodoncją (le-
czenie dzieci) czy też protetyką.

Sylwia Skarżyńska
Dental-Studio

Niedawno otwarty gabinet
stomatologiczny w Wiązownie

Nowoczesny gabinet stomatologiczny

22
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Rys. Anna Niedźwiecka-Jędrzejewska FB Bzowa Babuleńka

SPOŁECZEŃSTWO



www.tuwiazowna.pl24
“Powiązania” - miesięcznik samorządowy |

DLA FIRM

Od stycznia bieżącego roku fiskus ma prawo
zarówno do odmowy rejestracji jak i do wy-
kreślenia przedsiębiorcy z rejestru VAT.

Do wykreślenia podatnika z rejestruVAT może do-
jść w sytuacji, gdy zawiesił on działalność na co
najmniej pół roku, składał deklaracje, ale nie wy-
kazywał w nich sprzedaży ani zakupów, nie
składał deklaracji przez pół roku, wystawiał pus-
te faktury lub ich korekty lub - prowadząc biznes
- wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego,
aby przypuszczać, że dostawcy/nabywcy, od któ-
rych kupił lub którym sprzedał towar, działali w
celu wyłudzenia VAT.

Oznacza to, że wykreślenie firmy z rejestru VAT
może uderzyć nie tylko w oszustów podatkowych,
ale również w te podmioty, które nieświadomie
zakupiły / sprzedały towar oszustowi. Niespraw-
dzenie statusu kontrahenta może skutkować
pozbawieniem prawa do odliczenia podatku
VAT, zapłatą odsetek od niesłusznie odliczonej
kwoty podatku oraz ewentualnymi sankcjami po-
datkowymi. Po wykryciu nieprawidłowości przed-
siębiorca będzie zobowiązany do skorygowania
deklaracji VAT oraz dopłaty kwoty podatku wraz
z odsetkami od zaległości podatkowej.

Działania organów podatkowych pokazują, iż
sam fakt zawarcia transakcji kupna – sprzedaży z

podatnikiem – oszustem jest wystarczającą przy-
czyną do uznania winy przedsiębiorcy. Co więcej,
organy podatkowe nie muszą powiadamiać
przedsiębiorcy o wykreśleniu go z rejestru VAT. W
związku z tym, na każdym przedsiębiorcy ciąży

obowiązek sprawdzenia swojego kontrahenta,
m.in. pod względem jego statusu VAT.

Przedsiębiorca chcący zminimalizować ryzyko san-
kcji ze strony urzędu skarbowego ma kilka na-
rzędzi, które pomogą mu tego dokonać. Co po-
winien robić? Często sprawdzać status VAT kon-
trahenta na stworzonej do tego celu stronie in-
ternetowej Ministerstwa Finansów (http://www.fi-
nanse.mf.gov.pl/web/wp/pp) - "Sprawdź status
podmiotu w VAT". Sprawdzać kontrahenta rów-
nież w Krajowym Rejestrze Sądowym. Znaleźć
wpis firmy do CEiDG, aby uzyskać informację, czy
jest ona zarejestrowana, czy nie zawiesiła działal-
ności lub czy nie została wyrejestrowana. I wresz-
cie może złożyć odpowiednie wnioski o informację
do US oraz ZUS, (jednak ta forma związana jest z
długim okresem oczekiwania na informację
zwrotną).

Anna Gałkowska
a.galkowska@wiazowna.pl

Fiskus wykreśla firmy z rejestru VAT

Sprawdź <rmę w rejestrze VAT

INFORMACJI DLA FIRM UDZIELAJĄ:
tel. 22 512 5� 05

Anna Gałkowska – Inspektor, email: a.galkowska@wiazowna.pl
Anna Sawińska – Inspektor, email: a.sawinska@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl Dla Firm

Środki na Badania i Rozwój

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkursy na dofinansowanie projektów w
ramach Poddziałania 1.1.1„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa ”, I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsię-
biorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

O środki mogą aplikować duże przedsiębiorstwa i konsorcja oraz MŚP od 2 października do 29
grudnia 2017 r. Dofinansowanie można otrzymać na projekt, który obejmuje badania przemysłowe
i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być prace przed-
wdrożeniowe.
Więcej informacji na www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Zachęcamy do adopcji zwierząt z celestynowskiego schroniska. Koty i psy ze
schroniska można wspierać wpłacając nawet niewielkie kwoty na konto 4� 10
20 11 5� 0000 7102 00�1 514� (PKO BP) lub odwiedzając je podczas cosobot-
nich spacerów, w których udział biorą także wolontariusze
z Centrum Wolontariatu z Radiówka.

Mars jest młody i szalony. To duży, silny i ener-
giczny pies. Uwielbia pływać i biegać, ile sił w
łapach. Potrzebuje tylko swojego człowieka,
którego będzie mógł bronić i z którym się wy-
biega do woli. Ale nie dajcie się zwieść pozorom,
Mars jest wielkim pieszczochem. Czeka na doś-
wiadczony, kochający dom. Nr 75/17

Dingo - jedyna w swoim rodzaju, piękna, młoda
sunia w typie australijskiego psa dingo! Jest ra-
dosna i zawsze chętna do zabawy. Nie przepuści
także pieszczot i głaskania po brzuszku. Ta
wyjątkowa sunia marnuje się właśnie w schro-
nisku! Nr 111/17

Pepsi to młoda, duża i żywiołowa sunia. Ma tem-
perament szczeniaka. Bardzo pragnie być blisko
człowieka i - mimo swoich gabarytów - wtula się
w opiekuna jak dziecko. Chętnie wychodzi na spa-
cery, ale zdecydowanie nie chce wracać do boksu.
Chce jak najdłużej być z ludźmi, bo wciąż nie wie-
rzy, że buda jest teraz jej domem. Nr 5�/17

CZEKAJĄ NA DOM

KONTAKT: adopcje@celestynow.toz.pl, tel. 22 789 70 61

Po raz kolejny więźniowie sprzątali teren Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego. W tym roku tylko na jego obszarze w Wiązownie
zebrali ok. 9 m� odpadów. Dzikie wysypiska w lesie pomogli nam zlo-
kalizować mieszkańcy.

Od 2011 roku na mocy porozumienia pomiędzy służbą więzienną a Ma-
zowieckim Zespołem Parków Krajobrazowych, osadzeni przez 8 miesię-
cy w roku pracują m. in. przy zbiórce odpadów. Mimo corocznych akcji„Czys-
te sołectwo – moja wizytówka”, zajęć edukacyjnych w szkołach oraz ciągłego
monitorowania terenów publicznych, śmieci w naszych lasach przybywa.
To dziwi szczególnie od czasu, gdy każdy mieszkaniec może oddać tyle
odpadów, ile chce w ramach tej samej opłaty śmieciowej. Nie ma limitu
liczby worków z odpadami. Mimo to śmieci – zamiast do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – trafiają do publicznych
koszy, na chodniki czy właśnie do lasów. Za ich zebranie i przekazanie do
utylizacji płacimy wszyscy.

Śmieci można oddawać przez cały rok do PSZOK w Woli Duckiej 70A, na
terenie będącym własnością PPHU Lekaro Jolanta Zagórska. Punkt czyn-
ny jest w każdą sobotę, z wyjątkiem dni świątecznych, w godzinach od 10.00
do 18.00.

Warunkiem bezpłatnego oddania odpadów jest okazanie dokumentu po-
twierdzającego zamieszkanie / zameldowanie na terenie gminy Wiązow-
na lub aktualnego potwierdzenia płatności za śmieci. Transport i rozładu-
nek odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny
koszt. Odpady, które chcemy oddać do PSZOK, powinny być posegrego-
wane oraz właściwie zabezpieczone. Przypominamy, że żółty worek jest
na plastik, niebieski – na papier i tekturę, zielony – na opakowania szkla-
ne. Brązowe worki przeznaczone są na bioodpady lub odpady zielone, np.
trawę, liście.

Anna Bogucka
a.bogucka@wiazowna.pl

CZYSTO DZIĘKI WIĘŹNIOM
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Gmina Wiązowna wraz z Górą Kalwarią, Karczewem, Piasecznem,
Ząbkami, Zielonką oraz liderem partnerstwa - firmą Ewa Bednarek
„Mały Inżynier” - będzie realizowała projekt edukacyjny "Kreatyw-
ny uczeń - innowacyjna szkoła!". Projekt znalazł się na II miejscu lis-
ty rankingowej przedsięwzięć wybranych do dofinansowania w
całym kraju.

W ramach projektu uczniowie ze szkół podstawowych z Glinianki,
Wiązowny i Zakrętu już od września będą mogli korzystać z bezpłatnych
zajęć dodatkowych, podczas których poznają tajniki laboratorium przy-
rodniczego, matematyki i języka obcego. Będą też zajęcia z programowania
i robotyki. To projekt przeznaczony dla dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Pozwoli im również wyrównać zaległości. Wyjątkowa, at-
rakcyjna forma zajęć sprawi, że uczniowie z problemami edukacyjnymi będą
mieli szansę zainteresować się szkołą na nowo. Będą mogli rozbudzić swo-
je pasje, odkryć talenty i możliwości.

Wartość wniosku o dofinansowanie to blisko 2 miliony złotych. Dzieci z
naszej gminy - oprócz zajęć - zyskają też nowe pomoce dydaktyczne. Prze-
targ na nie ruszy we wrześniu. Ogółem koszt zajęć i pomocy dydaktycz-

nych dla naszej gminy wyceniony został na około 200 tys. zł. Nasza gmi-
na nie inwestuje w projekt gotówki. Wkładem są bezpłatnie udostępniane
sale lekcyjne. Naborem uczniów do projektu zajmować się będą koor-
dynatorzy szkolni w każdej placówce. W naszym urzędzie projektem zaj-
muje się Olga Nowak z Wydziału Inwestycji, tel. 22 512 58 64.

Projekt realizowany będzie w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego 2014-2020, w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.02-IP.01-
14-037/17 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”,
Działanie 10.1„Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.2
„Edukacja ogólna w ramach ZIT” RPO WM 2014-2020”.

Program jest kolejnym przykładem współpracy Gminy Wiązowna z pry-
watnymi podmiotami. Tak jak w przypadku partnerstwa publiczno-pry-
watnego, które pozwala nam rozbudowywać szkoły, ten program również
ułatwia podnoszenie jakości kształcenia w naszej gminie.

Olga Nowak
o.nowak@wiazowna.pl

Nowatorski program dla naszych szkół

Podnosimy jakość edukacji
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Czeka nas bardzo trudny rok szkolny. W jego
trakcie przebudowane zostaną niemal wszyst-
kie szkoły w naszej gminie. Inwestycje warte
łącznie około 70 mln zł prowadzone są równo-
legle w wielu budynkach. Po ich zakończeniu
dzieci we wszystkich szkołach uczyć się będą w
komfortowych warunkach i tylko na jedną
zmianę.

By to było możliwe, w najbliższych miesiącach pro-
simy uczniów, rodziców i nauczycieli o wyrozu-
miałość. Poniżej przedstawiamy ramowy plan
reorganizacji pracy w poszczególnych szkołach. Li-
czymy na Państwa współpracę. Dyrektorzy szkół
zbierać będą Państwa uwagi i opinie po to, byśmy
zapewnili dzieciom możliwie najlepsze warunki
nauki w tych trudnych miesiącach.

ZSG w Zakręcie
W najbliższych tygodniach trwać będą tu prace ter-
momodernizacyjne, a potem rozbudowa szkoły. Za-
jęcia będą odbywać się w dotychczasowych
dwóch budynkach. Po wybudowaniu nowego
skrzydła – to w zasadzie nowy budynek – już tyl-
ko w tym jednym. Zajęcia odbywać się będą bez

zmian w godzinach. Mogą jednak nastąpić chwi-
lowe wyłączenia pomieszczeń dydaktycznych.
Parking, który znajduje się przed przedszkolem i
szkołą, będzie wykorzystywany w czasie budowy.
Dlatego rodziców prosimy o wyrozumiałość i
szczególną opiekę nad dziećmi na tym terenie.

ZSG w Wiązownie
Tu zakończyliśmy tzw. brudne prace związane z
przekuciami i wyburzeniami ścian wewnątrz sta-
rego budynku. Od września rusza budowa nowe-
go skrzydła i prace w poszczególnych pomiesz-
czeniach.Wszystkie zajęcia będą odbywały się nor-
malnie, choć musimy się liczyć z hałasem i kurzem.

Gimnazjum w Gliniance
Pracami objęte jest tylko poddasze budynku, więc
uczniów niepokoić mogą tylko odgłosy remontu.
Mamy jednak zapewnienie wykonawcy, że nie będą
one na tyle uciążliwe, by destabilizować pracę
szkoły.

SP w Gliniance
Budynek będzie całkowicie wyłączony z użytku. Ze
względu na wielkość inwestycji i szeroki zakres prac

nie dało się rozbudowy połączyć z pracą dydak-
tyczną w szkole. Dzieci z klas 0-3 trafiły do nowej
szkoły w Malcanowie. Mają zapewniony transport
autobusowy. Uczniowie klas 4 – 7 na czas remon-
tu przeniesieni zostali do budynku gimnazjum w
Gliniance (transport podobnie jak dotychczas).

SP w Malcanowie
Budowa tej szkoły skończyła się kilka miesięcy temu.
Do użytku oddaliśmy niedawno pierwszą tak
dużą w naszej gminie halę sportową. Budynek kosz-
tował około 14 mln zł. Jest w pełni przystosowany
do potrzeb najmłodszych dzieci.Tu - oprócz dzie-
ci, które normalnie zapisane były do tej szkoły - w
tym roku szkolnym chodzić będą także najmłod-
sze roczniki ze szkoły w Gliniance oraz 3 i 4 - let-
nie dzieci z przedszkola w Pęclinie. Szkoła w Mal-
canowie będzie tylko bazą lokalową, opiekę nad
dziećmi, tak jak dotychczas, sprawować będą wy-
chowawcy i nauczyciele z przedszkola w Pęclinie
i szkoły w Gliniance.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

REORGANIZACJA PRACY W SZKOŁACH
Remont wiązowskiej szkoły

EDUKACJA
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„Wakacje blisko domu” to letnia akcja po raz drugi zorganizowana
przez Gminę Wiązowna dla dzieci z terenu naszej gminy. Wzięło w niej
udział prawie �00 uczniów.

Każda ze szkół inaczej organizowała zajęcia dzieciom, ale w każdej z nich
były one dopasowane do możliwości, wieku i zainteresowań uczestników.
Półkolonie cieszyły się dużym zainteresowaniem, bo wielu rodziców nie
jest w stanie zapewnić dzieciom opieki przez całe dwa miesiące wakacji.
Naszą akcję powtarzamy regularnie i w wakacje, i w czasie ferii zimowych.
W czasie„Wakacji blisko domu”w tym roku dzieci miały zapewnione wie-
le wyjazdów i wycieczek, m.in. na kręgle, do Centrum Edukacji Leśnej w
Celestynowie, sali zabaw i do kina.

Program zajęć w Wiązownie został tak skonstruowany, aby każdy znalazł coś
dla siebie. Wyjazdy na basen czy warsztaty z projektowania i wykonywania
strojów, konkursy„Mam talent” i „Miasto za 100 lat” to tylko niektóre z at-
rakcji. Dzieci codziennie korzystały z gościnności Restauracji „Wiktoria” w
Wiązownie, gdzie miały zapewniony ciepły, pyszny posiłek. W Szkole Pod-
stawowej w Malcanowie na początku każdego turnusu uczestnicy byli wpro-
wadzani w określoną konwencję, a tych było wiele - np.„Robin Hood”,„Pi-
raci”,„Detektywi”,„Krasnoludki” czy„Indianie”. Dzieci chętnie uczestniczyły
w zajęciach integracyjnych, tropicielskich, plastycznych (m.in. warsztatach
decoupage, malarskich), technicznych, filmowych, gier stolikowych, ta-

necznych, kulinarnych, przyrodniczych, szyfrowania, śpiewu i historycznych.

W Szkole Podstawowej w Gliniance dzieci miały możliwość uczestnicze-
nia w zajęciach, które rozwijały ich pasje oraz zainteresowania. Były to m.
in. zajęcia artystyczne z wykorzystaniem technik teatralnych. Powodze-
niem cieszyły się także zawody sportowe, turnieje, gry i zabawy rozwijające
sprawność fizyczną i ruchową. Uczestnicy brali udział w ogniskach, w cza-
sie których piekli kiełbaski i wspólnie śpiewali piosenki. Tematem prze-
wodnim półkolonii w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Zakręcie były za-
jęcia sportowo-rekreacyjne, poznawanie i pogłębianie wiedzy na temat
aktywności fizycznej, dyscyplin sportowych, rekreacyjnych oraz aktywnego
zagospodarowania czasu wolnego. Podczas trzech turnusów, jakie odbyły
się w szkole, prowadzone były m. in. zajęcia plastyczne, sportowo-taneczne,
warsztaty artystyczne (wykonywanie zakładek z filcu czy gniotka z mąki
ziemniaczanej), zajęcia z decoupage, gry i zabawy edukacyjne z elementami
języka angielskiego czy warsztaty kulinarne.

Akcja została sfinansowana przez Gminę Wiązowna. Kosztowała 55 850
zł. Rodzice musieli pokryć koszt posiłków (3,00 zł dziennie) i koszt zaku-
pu materiałów plastycznych (30 zł /tydzień).

Edyta Czajka
e.czajka@wiazowna.pl

Wycieczka do kinaWakacje blisko domu

EDUKACJA
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Poziom nauczania języka angielskiego w
gminie systematycznie się podnosi. Świadczą
o tym coraz lepsze wyniki w testach, do któ-
rych podchodzą nasi uczniowie. Ale jest też
inny sposób na motywowanie dzieci do nau-
ki i sprawdzanie, co potrafią.

O zewnętrznych egzaminach językowych roz-
mawiamy z Pawłem NOWOCIENIEM, właścicie-
lem Szkoły Językowej Vademecum w Wiązownie,
Partnerem w Programie Addvantage British Co-
uncil.

Można obiektywnie sprawdzić poziom języ-
kowy dziecka?
Paweł NOWOCIEŃ: W ciągu 20 lat pracy dydak-
tycznej wielokrotnie napotykałem na sytuacje,
w których uczniowie mieli kłopoty, żeby zrozu-
mieć, dlaczego przychodzą na lekcje. Nato-
miast rodzice zastanawiali się, czy ich ciężko za-

robione pieniądze są dobrze wydawane. Natu-
ralnie, istnieje całe spektrum narzędzi, jakie
profesjonalny nauczyciel ma do dyspozycji w celu
zmotywowania swoich uczniów.

A jakie są najskuteczniejsze?
Z całą pewnością zewnętrzne egzaminy języ-
kowe. Takie jak Cambridge English Language As-
sessment. Instytucja ta, wchodząca w skład Uni-
wersytetu Cambridge, od ponad stu lat zajmu-
je się tworzeniem i popularyzowaniem obiek-
tywnych testów językowych. Opierają się na Eu-
ropejskim Systemie Opisu Kształcenia Języko-
wego Rady Europy i obejmują poziomy po-
cząwszy od najniższych A1 – A2 (testy Young Lan-
guage Learners), A2 (Key English Test), B1 (Pre-
liminary English Test), B2 (Cambridge English
First), C1 (Cambridge English Advanced) oraz po-
ziom najwyższy C2 (Cambridge English Profi-
ciency). Idealnym rozwiązaniem jest pokonanie
wszystkich tych szczebli. Dziecko regularnie
przystępujące do tych testów ma szansę ob-
serwować swój postęp. Widzi zmiany, jest zmo-
tywowane do tego, by uczyć się dalej.

Jak przebiegają te egzaminy?
Egzamin YLE (Young Language Learners) są
przeznaczone dla dzieci w wieku 7 – 12 lat i do-
stępne na trzech poziomach zaawansowania (wg
liczby godzin przygotowań). Opracowane zos-
tały przez doświadczonych lingwistów i peda-
gogów, by skutecznie motywować do nauki
języka i pokazać, jak duże postępy poczyniono.
Każde z dzieci otrzymuje certyfikat, na którym
znajdują się tarcze, niczym w harcerstwie oce-
niające zdobyte sprawności.

A czy takie testy dla najmłodszych są połączo-
ne z zabawą?
Zdecydowanie tak. Nauka języka obcego dzie-
ci powinna być twórcza i połączona właśnie z za-
bawą. Lekcje są atrakcyjne w formie, a jedno-
cześnie rzetelnie oceniają umiejętności języko-
we.

A po co w ogóle dyplom? Uczymy się przecież
dla siebie …
W rozwijaniu każdej umiejętności potrzebny jest
cel: jasno określony i mierzalny. Zewnętrzne
egzaminy językowe są bardzo dobrym
przykładem takiego celu. Dzięki testom języko-
wym rodzice mają szansę sprawdzić postępy
dziecka w nauce języka oraz zmotywować je do
dalszej nauki. Dzieciom te egzaminy pomagają
oswoić strach przed oceną zewnętrzną i różne-
go rodzaju sprawdzianami. Egzaminy Cambrid-
ge obiektywnie i precyzyjnie oceniają umiejęt-
ności językowe oraz zachęcają do efektywnej
nauki poprzez atrakcyjną, barwną formę. YLE, KET
i PET to także niezależna, zewnętrzna możliwo-
ść oceny szkoły i kompetencji nauczyciela dziec-
ka. Ponieważ testy dostępne są na każdym po-
ziomie zaawansowania, rodzice są w stanie
zweryfikować postępy dziecka po kolejnych la-
tach nauki.

Zapraszamy do Szkoły Językowej Vademecum w
Wiązownie. Rekrutacja na nowy rok 2017/2018
szkolny trwa.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

NAUKA ANGIELSKIEGO DLA NAJMŁODSZYCH

Młodzi słuchacze fot. Vademecum-school
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Już po raz siedemnasty „Czwartkowi” spor-
towcy z Glinianki w dniach 11-22 lipca byli na
obozie sportowym w swojej stałej bazie, w
Ustce. Nadmorski kurort przywitał nas
chmurną pogodą. Dlatego już następnego
dnia odwiedziliśmy Park Wodny w Darłówku.

Tam podgrzana morska woda, liczne zjeżdżalnie
i bicze zrekompensowały nam brak słońca. Jak
przystało na obóz sportowy dni rozpoczynaliś-
my od rozruchu porannego. Odbyło się 8 tre-
ningów na plaży, w nadmorskim lasku i na sta-

dionie lekkoatletycznym. Ich zwieńczeniem była
spartakiada lekkoatletyczna w„Czwartkowych”
konkurencjach. Najlepsi otrzymali pamiątkowe
dyplomy. Zwiedzaliśmy też Ustkę: port rybacki
i pasażerski, promenadę, malownicze uliczki i
plaże. Odwiedziliśmy też Słowiński Park Naro-
dowy, a przejście przez ruchome wydmy i wizyta
w latarni morskiej w Czołpinie dostarczyły obo-
zowiczom niezapomnianych wrażeń. Pływaliśmy
po Bałtyku łodzią rybacką, jeździliśmy „trój-
kołowcami”, bawiliśmy się w wesołym mias-
teczku. Ostatni dzień zakończyła uroczysta ko-

lacja w restauracji na promenadzie. Koncer-
tujący tam zespół zaśpiewał i zagrał utwór de-
dykowany obozowiczom. Na koniec był pożeg-
nalny spacer po porcie i plaży. Nazajutrz dało się
słyszeć w autobusie do Słupska pełne nadziei:
„Żegnaj Ustko. Do zobaczenia za rok!”.

Opiekę nad grupą 31 dzieci skutecznie sprawo-
wali: Jolanta CZERNIK, Krzysztof ŚLUSARCZYK i
Zenon KWIATKOWSKI. Organizatorem obozu
był zarząd UKS„SMOKI” Glinianka.

Zenon Kwiatkowski

SPORT

Wyjazd pełen wrażeń
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Wiązowska Liga Siódemek

W czerwcu dobiegł końca pierwszy sezon rozgrywek Wiązowskiej Ligi Siódemek piłkarskich
(WLS). Zwycięzcą sezonu została drużyna z Zakrętu "Ostre grzyby". Drugie miejsce zajął ze-
spół "Olcskul", trzecie "Los Majdanos". Królem strzelców został Filip CHMIELEWSKI "Ostre grzy-
by". Rywalizowało 9 drużyn. Wygrani są wszyscy biorący udział! Więcej informacji na stro-
nie ligi: wls-wiazowna.pl lub tel. 887 503 035. Zapraszamy do bezpłatnego udziału w roz-
grywkach!!! Drugi sezon rusza 10-go września.

Klasyfikacja szkół w mistrzostwach powiatu

Największą liczbę punktów w klasyfikacji szkół podstawowych w mistrzostwach Powiatu Otwoc-
kiego z terenu naszej gminy zdobyła Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gliniance.
Wśród szkół gimnazjalnych Glinianka również okazała się najlepsza. Gimnazjum z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II uzyskało 67 punktów. Co dało im kolejno 7 i 8 miejsce w Po-
wiecie na 45 szkół. Gratulujemy!

Rugby z Advitem

Młodzi zawodnicy KS Advit wzięli udział w II Turnieju Rugby Mistrzostw Europy 7, podczas które-
go kibicowali polskiej reprezentacji i pomagali w obsłudze zawodów. Dzięki zaproszeniu ze stro-
ny Polskiego Związku Rugby mogli zwiedzić łódzki stadion, na którym odbywały się mistrzostwa,
posmakować sportowej kuchni zawodowców, poznać czołowych zawodników rugby z Polski i całej
Europy. Wyjazd do Łodzi pomógł zorganizować samorząd gminny.

Integracja to podstawa

Sołtys Zakrętu, jak co roku, zorganizował integracyjną wycieczkę dla mieszkańców. W
tym roku świetnie bawili się na spływie kajakowym po przepięknej rzece Świder, ruszając
z Woli Karczewskiej do przystani w Mlądzu. Pogoda dopisała, humory również. Taki ro-
dzaj aktywnego wypoczynku to świetny pomysł na wspólne niedzielne popołudnie. Świ-
der niesie ze sobą wiele niespodzianek, które uatrakcyjniły spływ i przyczyniły się do
integracji uczestników.

Udany turniej

Przemysław LASZCZUK – szachista z naszej gminy, w lipcu wziął udział w festiwalu szacho-
wym MetLife Warsaw Najdorf Chess Festival. Turniej rozgrywano systemem szwajcarskim. Prze-
mek był w grupie dla zaawansowanych zawodników, z rankingiem międzynarodowym do 2200
punktów. Rozstawiony z 93 numerem uzyskał normę dla kandydata na mistrza szachowego
i zakończył rywalizację na 31 miejscu, czyli 62 miejsca wyżej. Z 9 rund zgromadził ogółem 5,5
punktu. W towarzyszącym turnieju szachów błyskawicznych był trzeci. Gratulujemy!

Zajęcia ruchowe 50+

KS Advit zaprasza wszystkich seniorów na zajęcia usprawniające! Na zajęciach zajmu-
jemy się stroną fizyczną oraz psychiczną (poprawa pamięci). Celem zajęć jest utrzymywanie
organizmu w gotowości do ruchu i aktywności. Zajęcia usprawniające od 1 września:
Duchnów (świetlica) – czw. 17.30-18.30, Wiązowna (szkoła) – pon. 16.00-17.00, Wola Kar-
czewska (Dom Kultury) – pt. 16.00-17.00, Zakręt (przedszkole) – sob. 9.00-10.00, Żanę-
cin (świetlica) – pt. 17.30-18.30. Zajęcia prowadzi Maria GOŚCINIAK, tel. 510 899 429.

Sportowa rywalizacja

Rugby w Łodzi

Zwycięska drużyna Ostre Grzyby

Mieszkańcy Zakrętu na spływie

Aktywnie w każdym wieku, fot. Małgorzata Sosnowska

Szachowe rozgrywki



www.tuwiazowna.pl�2
“Powiązania” - miesięcznik samorządowy |

SPORT

W naszym najstarszym klubie sportowym, który w tym roku obcho-
dzi 55 rocznicę istnienia, piłkę nożną trenuje już 9 grup zawodników.
Od tego roku w rozgrywkach ligowych startuje 7 drużyn.

Najmłodsza grupa rozgrywkowa dzieci z roczników 2009-2010
właśnie zaczyna swoją pierwszą poważną przygodę z
piłką. Ich przygotowania do gry trwają już od roku. Trzy-
mamy za nich kciuki. Liczymy także na sukcesy ich star-
szych kolegów – mamy nadzieję na kolejne awanse! Jes-
teśmy również świadomi, że nasza drużyna seniorów, w
takim składzie i przy takim przygotowaniu, ma szanse
na awans do ligi okręgowej. Byłby to wielki sukces.
Zbliżający się sezon będzie ważnym sprawdzianem dla na-
szych zawodników i trenerów.

Obecnie w naszym klubie trenuje 160 zawodników. Drużyny mają po
2-3 treningi w tygodniu. I choć warunki w jakich trenujemy nie zawsze są
komfortowe, chętnych do udziału w zajęciach nie brakuje. Nasz klub z ra-
dością czeka na każdego nowego zawodnika, mimo że czasem trudno po-
godzić już treningi każdej z grup na naszym jednym boisku. Ale choć bra-
kuje nam zaplecza, szatni, czy magazynu, to murawę mamy bodaj najlepszą

w powiecie! Mamy też małe, ale fantastycznie zorganizowane grono wo-
lontariuszy, którzy pomagają w utrzymaniu i organizowaniu pracy klubu.

Advit to nie tylko piłka nożna. Klub dodatkowo organizuje za-
jęcia ruchowo-aktywizujące dla dorosłych i nieco starszych

mieszkańców. Naszą dumą są trenujący seniorzy. Oso-
by po 60 roku życia, które nie zwolniły tempa życia, nie
popadły w marazm tylko z wielką energią i zaan-
gażowaniem trenują po to, by jak najdłużej zachować
sprawność i ciała i umysłu. Jak wygląda taki trening,
jak i co ćwiczyć - opisaliśmy w poprzednim numerze

"Powiązań".

Nasze trudności infrastrukturalne z pewnością za jakiś czas
uda się rozwiązać, tak jak rozwiązywane są problemy loka-

lowe szkół czy ośrodka kultury. Ale my do tego czasu damy z sie-
bie wszystko, by nasze drużyny osiągały kolejne sukcesy. Zapraszamy do
Advitu!

Marta Mróz-Cacko
KS Advit Wiązowna

WAŻNY SEZON DLA KS ADVIT

Zapraszamy na zajęcia do KS Advit
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„Podkurek – 2017” nad Świdrem to ogólno-
polski rajd na orientację, który w tym roku bę-
dzie organizowany także na terenie naszej
gminy.

Uczestnicy rajdu mają za zadanie odnaleźć w le-
sie oznaczone na specjalnych mapach punkty
kontrolne. Jest na to określony czas. Takie rajdy
rozgrywane są w różnych kategoriach wieko-
wych. Mają także zróżnicowany stopień trud-
ności. Organizatorzy utrudniają zadanie gra-

czom, czasem podając mylny trop. To fanta-
styczna zabawa dla całych rodzin. Pozwala
wspólnie spędzić czas, ale także zwiedzić pięk-
ne tereny. Wejść w miejsca, w które nigdy byś-
my nie zajrzeli.

Organizatorzy rajdów dbają o to, by trasy były wy-
znaczone w naprawdę ładnych miejscach. Na te-
renie naszej gminy na razie wyznaczona jest tyl-
ko jedna taka trasa, ale w związku z październi-
kową imprezą powstaną kolejne. Wydarzenie

wpisane jest w kalendarz obchodów Roku Ju-
bileuszowego OSP, dlatego jedna z tras będzie
prowadziła poprzez miejsca związane ze Strażą
Pożarną. Dodatkowo organizatorzy planują or-
ganizację pierwszego gminnego międzyszkol-
nego miniturnieju dla uczniów z terenu Gminy
Wiązowna. Szczegóły niebawem na stronie
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie oraz na
stronie Urzędu Gminy. Zapraszamy!

Alicja Dybkowska - Purwin, Paulina Sokół

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie przeprowadził warsztaty przy-
rodnicze dla dzieci. Akcja zatytułowana była „Nie siedź w domu w
wakacje – wybierz EKO-aktywizację”.

W ramach projektu odbyło się 9 cykli spotkań w świetlicach na terenie
naszej gminy: Rzakcie, Żanęcinie, Duchnowie i w Wiejskim Domu Kul-
tury„Nad Świdrem”w Woli Karczewskiej. Podczas warsztatów dzieci zbie-
rały informacje dotyczące m.in. ochrony przyrody, zmian klimatu, wody
w przyrodzie, bioróżnorodności, żywienia i sportu. W trakcie spotkań był
także czas na zabawy, zajęcia sportowe i wycieczkę przyrodniczo-kra-
joznawczą do Ojcowskiego Parku Narodowego. Wyjazd był dużą atrakcją
dla dzieci, przyczynił się do zwiększenia otwartości, pewności siebie i cie-
kawości świata wśród dzieci.

Program warsztatów obejmował także zajęcia plastyczno-techniczne.
Dzieci wykonały m.in. domki dla ptaków, domki dla owadów, papiero-
we witraże ze zwierzętami, makiety, świece woskowe, zielniki, plakaty.
Na poszczególnych etapach stosowano różne metody pracy z dziećmi:
dyskusja sterowana, zgadywanka, prace plastyczne, zabawa edukacyj-
na, prace techniczne, zajęcia terenowe, pokaz, burza mózgów, gra te-
renowa, zajęcia terenowe, eksperyment.

Te warsztaty były bardzo ważne. W ten sposób małymi krokami możemy
wychowywać pokolenie ludzi odpowiedzialnych za środowisko, w któ-
rym żyją. Świadomych tego, co ich otacza i wrażliwych ekologicznie.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

„Eko Wakacje”

Punkt kontrolny na trasie

„Podkurek-2017”
nad Świdrem



www.tuwiazowna.pl�4
“Powiązania” - miesięcznik samorządowy |

KULTURA

Światowy Dzień Miłośników Książek

Okazją do kolejnego spotkania w bibliotece był obchodzony 9 sierpnia Światowy Dzień Miłoś-
ników Książek. Świętowaliśmy wspólnie z uczestnikami akcji organizowanej przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury„Wakacje blisko domu”. Wybraliśmy książkę A. STELMASZYK z serii "Już
czytam" pt. "Zbawcy książek". Jest to seria książeczek do samodzielnego czytania, zawie-
rająca krótkie, wesołe historie, słowniczek młodego czytelnika oraz zadania sprawdzające
wiedzę z przeczytanej książki.

Czytamy coraz więcej

Nasze biblioteki mają już ponad 1300 użytkowników. W ciągu pierwszego półrocza tego roku przeczyta-
li oni 25 tys. książek. To ogromy sukces naszych bibliotek. Zachęcamy Państwa do zakładania bezpłatnych
kart bibliotecznych, które umożliwiają korzystanie z naszych księgozbiorów. Karta Czytelnika wydawana
jest w bibliotece w Wiązownie i jej filiach Duchnowie i Gliniance. Na kartę jednorazowo można wypożyczyć
5 książek w każdej bibliotece.

Zapraszamy na zajęcia

Od września ruszyła kolejna edycja zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie. Wciąż można
dołączyć do grup, a oferta jest naprawdę bogata. Dziewczynki zapraszamy do grup tanecznych,
a panie na aerobik. Zajęcia fotograficzne cieszą się niemijającym zainteresowaniem, a uczestni-
cy są wciąż nagradzani w konkursach w całym kraju. Do wyboru są także: nauka gry na instrumentach,
zajęcia wokalne i plastyczne, batik, ceramika. Dla każdego coś dobrego! Więcej informacji na stro-
nie www.gok-wiazowna.pl.

Książka o Duchnowie

Mamy kolejną publikację, tym razem przedstawiającą dzieje Duchnowa, głównie na przełomie ostatnich dwóch
stuleci. Książka autorstwa Joanny JANISZ powstała dzięki staraniom sołtys Hanny KOWALCZYK - miłośniczki lokalnej
historii. Fundusze na jej wydanie pochodziły z budżetu gminy, w tym z funduszu sołeckiego wsi Duchnów. Książka
oprócz rysu historycznego prezentuje również wspomnienia mieszkańców. Dostępna jest w naszej wiązowskiej
bibliotece i jej filiach w Duchnowie i Gliniance. Zapraszamy do lektury.

Przeczytali "Wesele"

Jak co roku, w pierwszą sobotę września odbywa się "Narodowe Czytanie" pod patronatem pary pre-
zydenckiej. W całym kraju czytano "Wesele" S. WYSPIAŃSKIEGO. Z lekturą zmierzyli się także przed-
stawiciele lokalnych władz, instytucji publicznych i osoby prywatne. Wszystko odbywało się na terenie
Izby Regionalnej w Gliniance, która stanowiła doskonałe tło wydarzenia.

Odkrywcy planet

GOK zaprosił 15 młodych śmiałków do odkrywania planet. Przy współpracy z firmą„Planeta
Kreacji”zorganizowano letni, intensywny kurs języka angielskiego, połączony z zabawą. Uczest-
nicy szlifowali umiejętności językowe. Za pośrednictwem specjalnej rakiety kosmicznej dzie-
ci zwiedzały planety. Planeta sportu – to trening z mistrzem świata Andrzejem SUPRONEM,
planeta zwierząt – spotkanie z najprawdziwszą agamą brodatą, planety zmysłów i robotów
to kolejne porcje emocji. Dzieci nawet nie zauważyły, w którym momencie zaczęły zwracać
się do siebie w języku angielskim.

Zapisz się do Biblioteki

Kurs tańca dla młodzieży

Wdzięczni słuchacze

Monogra<a o Duchnowie

Mistrz świata Andrzej Supron wśród dzieci

Narodowe czytanie
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W niedzielę � września świętowaliśmy Świę-
to Plonów. Dożynki w tym roku odbyły się w
Duchnowie, ostatnie w tym miejscu odbyły się
w 1995 roku.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą plene-
rową celebrowaną przez proboszcza Parafii w
Wiązownie Edwarda KOWARĘ. Oprawę mu-
zyczną zapewnił Zespół Pieśni i Tańca „Boczki

Chełmońskie”. Podczas mszy poświęcono wień-
ce i chleby dożynkowe przygotowane przez
sołectwa. W konkursie na najciekawszy i naj-
bardziej barwny wieniec dożynkowy zwyciężyło
sołectwo Duchnów, drugie miejsce zajęła Gli-
nianka, trzecie Malcanów a czwarte przypadło
Rzakcie zeszłorocznemu organizatorowi dożynek.
Starostowie dożynek Anna RUSZKOWSKA i Le-
szek SOBOTA dokonali tradycyjnego obrzędu
przekazania chleba wypieczonego z tegorocz-
nych zbiorów zbóż wójtowi Januszowi BUDNE-
MU. Na przybyłych czekała piękna i okazała
wystawa płodów rolnych oraz zagroda wiej-
ska. Obie atrakcje przygotowali mieszkańcy
Duchnowa na czele z sołtys Hanną KOWAL-

CZYK i Agnieszką ŁĄTKĄ. Można było także
obejrzeć starodawne maszyny rolnicze, sprzęty
i powóz konny.

Na scenie wystąpiły Rzakcianki, które przygo-
towały specjalny repertuar na tę uroczystość,
Koło Gospodyń Wiejskich z Glinianki z przy-
śpiewkami ludowymi oraz zespoły Mario Bischin,
Shantel i Delay.

Wolontariusze zachęcali do wzięcia udziału w ak-
cji„Pomaganie przez podjadanie”, polegającej na
sprzedaży jabłek. Udało się zebrać 2302 zł na
rzecz Teosia GÓRSKIEGO, który potrzebuje 800
tys. zł na operację nóżek.

Nie zabrakło atrakcji takich jak wesołe miasteczko,
stoisk rękodzielników i wystawców. Do obejrzenia
była także wystawa poświęcona Wincentemu Wi-
tosowi jednej z najwybitniejszych postaci pol-
skiego ruchu ludowego i życia politycznego kra-
ju w XX wieku. Pomimo pochmurnej pogody za-
bawa trwała do późnych godzin wieczornych.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Zgromadzeni na uroczystościach dożynkowych

Pomaganie przez podjadanie

Zabawa z Mario Bischini

Korowód dożynkowy

DUCHNOWSKIE DOŻYNKI

www.tuwiazowna.pl
“Powiązania” - miesięcznik samorządowy |
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Michał Rusinek „Nic zwy-
czajnego. O Wisławie
Szymborskiej”

W książce spotykamy
Wisławę SZYMBORSKĄ, któ-
rej do tej pory nie znaliśmy.
To portret osoby nieprze-
ciętnej, damy o niezwykłym
poczuciu humoru, a zara-
zem umiejętności mówienia
o sprawach najistotniej-
szych. Portret, który po-
zwala zbliżyć się do niej i is-
toty jej poezji.

Michael Herr „Depesze”

Arcydzieło reportażu wo-
jennego napisane przez
współtwórcę filmu „Czas
Apokalipsy”. Michael HERR
przez dwa lata (1967–1969)
pracował jako korespon-
dent pisma„Esquire”. Towa-
rzyszył żołnierzom na fron-
cie, był świadkiem ich wo-
jennego delirium. Repor-
taż, opublikowany w Sta-
nach Zjednoczonych w
1977 roku, szybko stał się
klasykiem gatunku. Po pol-
sku ukazuje się po raz
pierwszy.

Kooshyar Karimi
„Tajemnica Leili”

Historia dwojga ludzi, któ-
rych losy splotły się z po-
wodu restrykcyjnego irań-
skiego prawa. Żadne z nich
tego nie chciało… On - le-
karz. Narażał życie, doko-
nywał aborcji oraz wyko-
nywał zabiegi odtworzenia
błony dziewiczej, aby uchro-
nić niezamężne kobiety
przed ukamienowaniem.
Ona – młoda, inteligentna,
zakochana w niewłaściwym
człowieku.

Bibliotekarze polecają

Książka dostępna
w bibliotece w Wiązownie

Książka dostępna
w filii w Gliniance

Książka dostępna w filii
w Duchnowie

Powiat Otwocki organizuje konkurs fo-
tograficzny pt. "Temat rzeka". Konkurs
poświęcony jest rzekom płynącym w
naszej okolicy.

Fotograficy, którzy zechcą wziąć w nim
udział, mają za zadanie pokazać ciekawe
plenery i pejzaże, w których Wisła, Świder,
Mienia i inne, mniejsze rzeki naszego po-
wiatu, będą odgrywały główną rolę. Orga-
nizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody.

Za zajęcie I miejsca - 1500 zł, II – 900 zł, a III
– 600 zł. Termin składania prac upływa 29
września. Zachęcamy szczególnie fotogra-
fów z naszej gminy. Ten konkurs to dosko-
nała okazja, by promować niepowtarzalne
uroki naszej okolicy. Szczegółowe infor-
macje można znaleźć na stronie:
http://www.powiat-otwocki.pl/powiat/za-
wartosc/480/.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

"TEMAT RZEKA" - KONKURS FOTO

Konkurs fotogra<czny Temat Rzeka
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W czasie wakacji gościliśmy w szkole w Mal-
canowie 15-osobową grupę młodzieży nie-
mieckiej, w wieku 14-1� lat. Wspólnie z 1� ró-
wieśnikami z terenu naszej gminy dzieci
brały udział w projekcie organizowanym
przez Prywatną Szkołę Muzyczną nr 1 w
Otwocku.

Projekt połączył we wspólnym działaniu dwie
grupy młodzieży. Uczestnicy w czasie warszta-
tów przenieśli się w kolorowy, ale wymagający
świat sztuki cyrkowej. Musieli dużo się nauczyć
i przełamać wiele barier i własnych ograniczeń.
Dzieci przygotowały trzy spektakle cyrkowe,

przeznaczone m.in. dla mieszkańców gminy
Wiązowna oraz otwarte warsztaty sztuki cyrko-
wej dla dzieci i młodzieży biorącej udział w ak-
cji „Wakacje blisko domu”. Przy współpracy z
gminną biblioteką 30 lipca odbył się pokaz, a na-
stępnie warsztaty dla najmłodszych. Pomimo
zmęczenia i upału, wspólnym zabawom cyrko-
wym nie było końca. Zorganizowany wtedy
dzień otwarty w bibliotece cieszył się również
ogromnym zainteresowaniem rodziców i dzie-
ci.

Poprzez wspólne treningi i próby oraz wyzwa-
nie, jakim były spektakle, obie grupy - polska i nie-

miecka miały okazję do integracji i zespołowe-
go działania. Wspólny cel, praca, zmęczenie i sa-
tysfakcja zostaną zapewne na dłużej w pamię-
ci uczestników. Pierwsze zaproszenie na rewizytę
w Hamburgu już jest, a nasi uczniowie mają w
związku z tym większy zapał do pracy w nowym
roku szkolnym.

Nasi sponsorzy to: Grycan - Lody od pokoleń i Fir-
ma wędliniarska Misior. Projekt wspierała Gmi-
na Wiązowna.

Opracowano na podstawie
tekstu Agnieszki Michalczyk

Pokaz sztuki cyrkowej

Pomiędzy marzeniami - cyrk z muzyką w tle
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15 sierpnia obchodzona jest uroczysto-
ść Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny. Ten sam dzień został ustanowio-
ny Świętem Wojska Polskiego, na pa-
miątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej
w 1920 roku.

Wydarzenie to nazywane jest Cudem nad
Wisłą. W rocznicę tego dnia, po raz kolejny
wspominaliśmy tamten czas, z wielkim
szacunkiem i zadumą. Gminne obchody roz-
poczęła wieczorna msza święta w kościele
pw. św. Wojciecha w Wiązownie. Prze-
wodniczył jej ksiądz Edward KOWARA. W
swoim przemówieniu wójt Janusz BUDNY
zwrócił uwagę na wartości, którymi jes-
teśmy napełniani szczególnie w takie dni,
jak ten sierpniowy. Te wartości to: Bóg, Ho-
nor, Ojczyzna.

Bezpośrednio po mszy wystąpił Chór Mie-
nia River, który pod kierownictwem Anny
WALIGÓRY – TARNOWSKIEJ przygotował
koncert patriotyczny. W programie zna-
lazły się utwory: "Marsz, marsz Polonia", "Pie-
chota", "Wojenko, wojenko”, "Przybyli ułani",
"Idzie żołnierz borem, lasem" i "Cześć Ci Pol-
sko".

Uroczystości towarzyszyła wystawa ple-
nerowa„Chłopcy malowani. Poezja i proza
Legionów Polskich”. Wystawa autorstwa
Justyny POLAKOWSKIEJ została oparta na
tekstach poetyckich stworzonych w oko-
pach oraz wspomnień piłsudczyków.

Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

Święto Wojska Polskiego

Kalendarium:

29.09.2017 r.
Spektakl„Pory roku”Teatru Urwis z okazji Dnia Głośnego

Czytania, godz. 18:00, Biblioteka w Wiązownie, wstęp

5 zł.

Zapraszamy na intensywny kurs języka angielskiego dla
seniorów. Wolne miejsca czekają. Zajęcia odbywają się
od września do listopada. Informacja: GOK Wiązowna,
tel. 22 780 41 79.

30.09.2017 r.
Ostatni dzień na złożenie wniosku do budżetu gminy

na 2018 rok.

30.09.2017 r.
Piknik dla Zdrowia, od godz. 10:00, Ośrodek Zdrowia

w Wiązownie, bezpłatne badania profilaktyczne

m.in. spirometria, poziom glukozy, lipidogram, ciś-

nienie tętnicze, pomiary wagi, wody i tłuszczu w or-

ganizmie, obliczanie BMI i konsultacja dietetyka, ba-

danie słuchu, badanie wzroku, przegląd jamy ustnej,

konsultacje fizjoterapeuty i lekarzy pierwszego kon-

taktu. Atrakcje dla dzieci.

04.10.2017 r.
Spektakl„Pinokio”Teatru Urwis, godz. 18:00, Biblio-
teka w Duchnowie, wstęp 5 zł.

08.10.2017 r.
Autokarowy Rajd Szlakiem Historii w Gminie

Wiązowna, start godz. 11:00 plac przed Urzędem

Gminy, zapisy do 28.09.2017 r. pod numerem tel. 22

512 58 01.

Świętowaliśmy Dzień Wojska Polskiego
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