
Asfaltowa, a nie z kostki betonowej. Wygodna, bezpieczna, a przede wszystkim łącząca
sąsiednie gminy – taka będzie droga dla rowerzystów, której budowa rusza w listopadzie.
Ścieżka połączy Halinów z Józefowem. Przez naszą gminę biec będzie ok. 10 km tej drogi.

Na jej budowę dostaliśmy unijne dofinansowanie. A to tylko jeden z wielu przykładów na to,
że współpraca z okolicznymi samorządami po prostu się opłaca!
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Zintegrowane
Inwestycje
Terytorialne
Dobrowolna współpraca daje doskonałe
efekty. W naszej gminie też! Dzięki part-
nerstwu gmin powstaną dwie ścieżki ro-
werowe, cyfrowe archiwum, program
edukacyjny i projekt dla przedsiębior-
ców Grow with Greater Warsaw.

Szczegóły na str. 6

6

Ruszamy
z budową
nowego
skrzydła
To nie jest remont. To nawet nie jest roz-
budowa. W Zakręcie powstaje druga
szkoła, która zostanie połączona ze starym
budynkiem. Od września 2018 r. dzieci w
Zakręcie będą się uczyły w komforto-
wych warunkach.

Czytaj więcej na str. 8

8

Coraz więcej
światła
W tym roku na terenie gminy postawiliś-
my kolejnych 158 latarni. To jedno z prio-
rytetowych zadań naszego samo-
rządu. Przy oświetlaniu gminy poma-
gają mieszkańcy, przeznaczając na ten cel
sporą część funduszy sołeckich.

Więcej informacji na str. 14

14
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LEGENDA:

Ścieżka, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie
Planowana ścieżka, na którą złożyliśmy wniosek o dofinansowanie
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Współpraca
się opłaca

Kilka miesięcy temu głośno było o planach połączenia
Warszawy i sąsiednich gmin w jedną metropolię. Zdecydo-
wany sprzeciw mieszkańców zahamował pracę nad sejmo-

wym projektem. Tymczasem współpraca, która nie ma
szans zadziałać pod przymusem, prowadzona do-

browolnie i z poszanowaniem interesów
wszystkich zainteresowanych daje do-

skonałe efekty. W naszej gminie też!
Dwie nowe ścieżki rowerowe, które u
nas powstaną, to efekt takiego właś-

nie partnerstwa okolicznych gmin.
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PIERWSZA TAKA ŚCIEŻKA
Od Halinowa przez Duchnów, Stefanówkę, Bory-
szew, Wiązownę i dalej do Józefowa. Ścieżka bę-
dzie miała nawierzchnię asfaltową. Zależało nam
na tym, by zrealizować budowę zgodnie z su-
gestiami mieszkańców i najnowocześniejszymi
trendami w miejskiej urbanistyce. Betonowa kost-
ka - dotąd często używana na nawierzchniach dla
rowerów - nie sprawdza się, o czym wie każdy, kto
choć raz przejechał się rowerem po takiej ścieżce
na dłuższym odcinku. Ten odcinek drogi dla ro-
werów będzie nas kosztował 7 215 505,85 zł.
Znaczną część tej kwoty 4 905 010,67 zł uzyska-
liśmy z dofinansowania w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych, Osi Priorytetowej IV
"Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Pod-
działanie 4.3.2. Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020. Drugi, równie ważny odcinek drogi dla
rowerów, powstanie od Glinianki przez Wiązow-
nę do Duchnowa, gdzie połączy się z pierwszą
ścieżką. Zależy nam na tej budowie, bo znacznie
podniesie ona poziom bezpieczeństwa rowe-
rzystów, w tym dzieci, które na rowerach dojeżdżają
do szkół. Na dofinasowanie tego projektu właśnie
złożyliśmy wniosek do Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych. Jeśli wszystko pó-
jdzie po naszej myśli, jest szansa, że uzyskamy 9
878 434,09 zł dofinansowania na tę inwestycję .

Obie ścieżki to doskonały przykład, jak w prakty-
ce wygląda dobrowolna współpraca sąsiadujących
ze sobą samorządów.Te drogi nie powstałyby, gdy-
by nie program Zintegrowanych Inwestycji Tery-

torialnych. Dzięki niemu samorządy mogą otrzy-
mać dofinansowanie do różnych projektów, pod
warunkiem jednak, że owe projekty będą łączyły
we wspólnym działaniu różne samorządy. Innymi
słowy, łatwiej nam dziś zdobyć dotację na budo-
wę ścieżki rowerowej, jeśli jej trasę uzgodnimy z
kilkoma gminami, niż gdybyśmy mieli zbudować
ją tylko u nas. Mieszkańcy poszczególnych gmin
na tym korzystają, a samorządowcy mają okazję
do wymiany doświadczeń i wiedzy.

PROGRAM DLA UCZNIÓW
Ścieżki rowerowe to projekt, który w ramach Zin-
tegrowanych InwestycjiTerytorialnych dopiero bę-
dzie realizowany, ale inne już działają. I tak, od tego
roku szkolnego, w szkołach na terenie naszej
gminy realizowany jest program "Kreatywny
Uczeń".W ramach projektu uczniowie ze szkół z Gli-
nianki, Wiązowny i Zakrętu korzystają z zajęć do-
datkowych, podczas których poznają tajniki la-
boratorium przyrodniczego, matematyki i języka
obcego. Mają też zajęcia z programowania i ro-
botyki. To projekt przeznaczony dla dzieci ze
szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.Wyjątko-
wa, atrakcyjna forma zajęć sprawia, że uczniowie
mają szansę rozbudzić swoje pasje, odkryć talen-
ty i możliwości. W tym przypadku wartość wnios-
ku o dofinansowanie to blisko 2 miliony złotych.

WSPÓLNA WALKA O RYNEK
Innym przykładem współdziałania samorządów
jest projekt Grow with GreaterWarsaw. Dzięki nie-
mu wielu przedsiębiorców z Warszawy i okolic (w
tym naszych) będzie miało szansę promowania

swoich produktów. Program zakłada wsparcie
edukacyjno - doradcze, które pozwoli firmom poz-
nać specyfikę europejskich i globalnych rynków.
Dzięki tej pomocy przedsiębiorcy zdobędą rów-
nież umiejętności niezbędne do prowadzenia
działalności eksportowej, tak aby w następnej fa-
zie projektu efektywnie uczestniczyć w finanso-
wanych z dotacji międzynarodowych imprezach
targowych.

URZĘDY Z CYFROWYM ARCHIWUM
E-Archiwum – tu też podstawą jest współdziałanie
samorządów. Celem projektu jest usprawnienie
funkcjonowania administracji gminnej w zakresie
udostępniania informacji archiwalnej. Projekt
zakłada stworzenie elektronicznego systemu do-
stępu do baz informacji archiwalnej. Dokumenty
znajdujące się w archiwach urzędów zostaną zdi-
gitalizowane oraz zapisane w plikach umożli-
wiających ich przeglądanie, co usprawni pracę
urzędników i skróci czas oczekiwania na załatwie-
nie sprawy, np. w zakresie dostępu do informacji
publicznej.

Powyższe przykłady to dowód, że współpraca oko-
licznych samorządów trwa od wielu miesięcy. Przy-
nosi coraz lepsze efekty i nie wymaga wcale for-
malnych zmian w naszych samorządach. Wyma-
ga za to pełnego poszanowania potrzeb i specy-
fiki wszystkich lokalnych społeczności przystę-
pujących do programu.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Konferencja „Młody Przedsiębiorca” w ramach WOF EXPO z udziałem przedstawicieli samorządu
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Obowiązek meldunkowy. Jest czy nie?

Wiele wskazuje na to, że przepisy znoszące obowiązek meldunkowy nie wejdą w życie. Politycy są za
jego utrzymaniem. Warto więc pamiętać, że każdy z nas powinien zameldować się na stałe lub cza-
sowo w miejscu pobytu. W takiej gminie jak nasza meldunek ma duże znaczenie, także ze względu
na podatki. Co prawda meldunek nie jest konieczny do rozliczenia się z lokalnym urzędem skarbo-
wym, ale brak meldunku wielu mieszkańców podnosi kwotę tzw. janosikowego, które gmina musi od-
prowadzić do budżetu państwa. Nie meldując się w naszej gminie oddajemy nasze własne pieniądze
innym samorządom, zamiast budować np. drogi we własnej gminie.

Szkoła Letnia Rad Seniorów

W dniach 11-13 września przedstawiciele Rady Seniorów Gminy Wiązowna wzięli udział w Szkole Let-
niej Rad Seniorów, czyli spotkaniu edukacyjno-integracyjnym dla mazowieckich Rad Seniorów. Orga-
nizatorem wydarzenia była Fundacja Zaczyn, która wspiera rady seniorów, pomagając im zdobywać co-
raz większą wiedzę i umiejętności w działalności na rzecz osób starszych. Uczestnicy mieli do wyboru
liczne warsztaty, ciekawe spotkania z ludźmi, którzy na co dzień zajmują się polityką senioralną i akty-
wizacją osób najstarszych.

Rada Sportu Gminy Wiązowna

Mamy nową Radę Sportu Gminy Wiązowna. W jej skład weszli desygnowani przez kluby sporto-
we: Kamil SITEK (GKTS Wiązowna), Jacek KARDAS (UKS„Judo Fight Club”), Grzegorz GRZĘDA (LUKS
Rzakta), Dariusz MICHALIK (KS Glinianka) oraz przedstawiciel urzędu Michał BIAŁEK. Rada jest ze-
społem o charakterze konsultacyjnym, którego zadaniem jest opiniowanie działalności gminy w
zakresie sportu i inicjowanie działań w tej sferze.

Spotkanie z Policją

Jak nie dać się przechytrzyć sprytnym oszustom, jak poradzić z przestępcą, który manipuluje i
wykorzystuje przewagę - na takie pytania odpowiadali policjanci zaproszeni do Dziennego Domu
"Senior +". Tłumaczyli, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności, co robić, gdy mamy
jakiekolwiek podejrzenia, że osoba, z którą rozmawiamy nie jest tą, za którą się podaje i jak uni-
kać zagrożeń ze strony osób, które chcą wykorzystać dobre serce osób starszych. Projekt jest współfi-
nansowany ze środków Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015 – 2020”. Kolejne spot-
kanie z policją - otwarte dla mieszkańców - już 26 października w tym samym miejscu!

Piknik dla Zdrowia

W ostatnią sobotę września mogliśmy zupełnie za darmo wykonać badania profilaktyczne w Ośrodku Zdro-
wia w Wiązownie. Zespołowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych zorganizowała drugi już Piknik dla Zdrowia.
Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy mogli bezpłatnie skorzystać z badań
takich jak: pomiar poziomu cukru, lipidów, ciśnienia tętniczego, składu ciała, poziomu dwutlenku węg-
la dla palaczy, spirometrycznego, w kierunku osteoporozy i wielu innych. Nie zabrakło także atrakcji dla
dzieci, była zjeżdżalnia, malowanie buziek i dla wszystkich poczęstunek. Organizatorzy pikniku składają
serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w jego przygotowanie. Lista darczyńców do-
stępna na stronie www.tuwiazowna.pl.

Samorządowcy z Ukrainy

Odwiedzili nas goście z ukraińskich, dopiero raczkujących samorządów, któ-
rzy bardzo zainteresowali się naszą gminą. Okazało się, że korzystamy ze wszyst-
kich narzędzi partycypacji społecznej, o których się uczyli. Byli pozytywnie za-
skoczeni informacjami o naszym sposobie realizacji zadań, strukturze budżetu
(20 mln na inwestycje robi wrażenie), a także o podejściu do klienta, czyli miesz-
kańców i przedsiębiorców.

Wspólne warsztaty seniorów

Będą decydować o rozwoju sportu

Meldunek zostaje

Najbardziej narażeni na oszustwa

Wymiana doświadczeń

Personel wiązowskiej przychodni
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Nowe skrzydło, które powstaje przy szkole w Zakręcie, niemal dwu-
krotnie zwiększy powierzchnię szkoły. Będzie nowoczesne i prze-
stronne.

Wykonawca rozpoczął prace związane z rozbudową Szkoły Podstawowej
im. C. K. Norwida w Zakręcie. 6 września na terenie szkoły zaczęły praco-
wać koparki. Powstaje nowe skrzydło budynku. W budowanej części znaj-
dować się będzie 19 sal lekcyjnych - każda zapewniająca możliwość nau-
ki dla 26 uczniów, w tym 6 sal przeznaczonych dla najmłodszych dzieci,
pracownie przedmiotowe i sala komputerowa. Każda sala dydaktyczna po-
siadać będzie własne zaplecze. W dobudowanym skrzydle powstanie pro-
fesjonalna kuchnia, w której będzie można przygotowywać posiłki dla 400
osób, i komfortowa stołówka. Budynek będzie miał 3 kondygnacje. Na par-
terze zaplanowana została strefa wejściowa wraz z portiernią, sala kom-
puterowa, 2 sale języków obcych, pokój nauczycielski wraz z zapleczem
socjalnym, pokój pielęgniarki, pokój kierownika administracji, węzeł sa-
nitarny, stołówka oraz zaplecze kuchenne. Na pierwszym piętrze zapla-
nowano 6 sal edukacji wczesnoszkolnej, pracownię nauk plastycznych, pra-
cownię fizyczno-chemiczną wraz z węzłem sanitarnym, a na drugim pięt-
rze kolejne 8 sal dydaktycznych.

Szkoła była wielokrotnie rozbudowywana, posiada zróżnicowaną formę
oraz kolorystykę, wyróżniającą poszczególne części budynku. W ramach

realizowanej termomodernizacji i rozbudowy elewacja całej szkoły zostanie
ujednolicona, tak by stare i nowe skrzydła budynku współgrały ze sobą,
tworząc jedną estetyczną i nowoczesną całość. Koszt budowy nowego
skrzydła szkoły to prawie 12 mln zł.

Rozbudowa szkoły w Zakręcie to tylko jeden z elementów ogromnej jak
na możliwości naszej gminy modernizacji i rozbudowy szkół. Prace
trwają nie tylko w Zakręcie, ale też w Gliniance i Wiązownie. Potrwają do
września 2018 r. Po ich zakończeniu nasze szkoły będą pracowały tylko na
jedną zmianę. Odnowione, powiększone i dostosowane do współczesnych
wymogów będą wtedy wszystkie szkoły w gminie. Koszt całej operacji to
ponad 70 mln zł. Przedsięwzięcie prowadzone jest w nowatorskim systemie
partnerstwa publiczno-prawnego, dzięki czemu inwestycja finansowo nie
zdominuje budżetu gminy. Będziemy mieli zatem nowe szkoły i pieniądze
w budżecie na remonty i budowy np. dróg. 70 mln zł, które prywatny in-
westor zainwestuje, będziemy spłacali przez kolejne lata. Inwestycja te-
raz wiąże się z koniecznością dłuższych dojazdów, brakiem parkingów czy
nauką w hałasie. Ale już wkrótce i dzieci, i nauczyciele będą mieli niepo-
równywalnie lepsze warunki pracy. To pierwsza tak odważna i zakrojona
na tak szeroką skalę akcja rozbudowy obiektów użyteczności publicznej
w historii naszej gminy.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Autor projektu OPEN Architekci

Rozpoczęła się rozbudowa
szkoły w Zakręcie

Komfortowe warunki nauki już w przyszłym roku
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Bolesławów:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bażantów

Boryszew:
Budowa drogi powiatowej – pomoc rzeczowa
dla powiatu

Budowa drogi gminnej

Budowa oświetlenia ulicznego DW721 (Stefa-
nówka-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. Pęclińskiej

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. Gra-
nicznej do ul. Olchowej)

Zagospodarowanie terenu działki wokół świet-
licy wiejskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dworskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Miodowej

Budowa sieci wodociągowej w ul. Piaskowej i
ul. Ziołowej

Zakup działki na powiększenie terenu przy
świetlicy

Rusza budowa świetlicy w Majdanie. To będzie drugi budynek, który powstanie w
ramach budowy sieci świetlic wiejskich w naszej gminie. Będzie taki sam, jak od-
dana niedawno do użytku świetlica w Izabeli.

W budynku - oprócz głównej sali - będzie pomieszczenie socjalno-kuchenne, sanitaria-
ty oraz pomieszczenia gospodarcze. Źródłem ogrzewania będą ścienne elektryczne grzej-
niki konwekcyjne, a ciepła woda będzie ogrzewana w elektrycznym ogrzewaczu. W celu
zmniejszenia opłat za energię elektryczną zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna.
Wytworzona energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby własne budynku.
Obiekt będzie przystosowany do jednoczesnego korzystania przez 50-ciu użytkowników.
Świetlica w zależności od potrzeb może być wykorzystywana na zajęcia rekreacyjne, kur-
sy dokształcające oraz spotkania mieszkańców.

Główne wejście do budynku (od strony ulicy Klubowej) będzie wyposażone w pochylnię
umożliwiającą dostęp dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiadał będzie też wejście
techniczne dla obsługi, boczne do pomieszczenia gospodarczego oraz bezpośrednie wy-
jście na zewnątrz z głównej sali świetlicy.

Podstawowe parametry techniczne budynku: długość (elewacja frontowa) 11,51 m, sze-
rokość 10,61 m, wysokość (maksymalna) 6,40 m, kubatura budynku 486,40 m3, powierzchnia
zabudowy 122,11 m2, powierzchnia użytkowa 83,34 m3. Po przeprowadzonym przetar-
gu zawarliśmy umowę z wykonawcą na kwotę 382 477 zł. Budynek zostanie oddany do
użytku już w czerwcu przyszłego roku.

Tomasz Mielnicki
t.mielnicki@wiazowna.pl

Budowanie w Majdanie

Ściany nowej świetlicy już stoją
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Emów:
Modernizacja ul. Sosnowej

Budowa oświetlenia ulicznego DW721

Budowa sieci wodociągowej

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej w
ul. Runa Leśnego/Jagód

Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Gołębia

Glinianka:
Budowa ul. Kościelnej

Zagospodarowanie terenu placu zabaw

Systemowa modernizacja obiektów gminnych:
Szkoła Podstawowa

Systemowa modernizacja obiektów gminnych:
budynek po gimnazjum – projekt współfinan-
sowany przez RPO WM 2014 – 2020

Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania
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

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
wiejskiej wraz z doposażeniem

Spółka Wodna Góraszka, konserwacja urządzeń
melioracyjnych

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Zakupiliśmy � nowych wiat przystanko-
wych, które zostały zamontowane w �
miejscowościach naszej gminy. Wiaty
są identyczne jak te ostatnio montowa-
ne na terenie naszej gminy.

Wiaty ustawiliśmy w Radiówku przy Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej, Czar-
nówce przy skrzyżowaniu ul. Górnej i Wrzo-
sowej, Kopkach przy skrzyżowaniu ulic
Trakt Napoleoński i Jeździeckiej (w tym miej-
scu nowa wiata będzie służyła przede
wszystkim dzieciom, oczekującym na au-
tobus szkolny), Dziechcińcu (przy sklepie)
i Boryszewie w kierunku Wiązowny.

Nowy przystanek zainstalowano także w
Duchnowie przy sklepie, gdzie koszt wy-
miany został pokryty z OC kierowcy, który
nie zachowując ostrożności uderzył i całko-
wicie zniszczył dotychczasową wiatę. Za
nowe przystanki zapłaciliśmy w sumie 21
000 zł. Jednolity wygląd przystanków przy-
czynia się do uporządkowania i zharmoni-
zowania przestrzeni publicznej. Zależy nam

na tym, by w przyszłości wszystkie przy-
stanki w gminie wyglądały tak samo, ale
przede wszystkim na tym, by były one wy-
godne i funkcjonalne.

Systematycznie, co roku wymieniamy naj-
bardziej zużyte wiaty. W Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej mamy co roku zapla-
nowane 25 tys. zł. W ten sposób dość dużą
inwestycję rozkładamy na etapy. Wybiera-
my w pierwszej kolejności te przystanki, któ-
re wymagają najpilniejszej wymiany lub naj-
większego remontu. A Państwa prosimy o
to, by zwrócili szczególną uwagę, czy nasze
przystanki nie stają się schronieniem dla
wielbicieli tanich alkoholi pitych "pod
chmurką". W takich sytuacjach warto po-
prosić o interwencję policji. Bo czasem je-
den wieczór zabawy takiego towarzystwa
oznacza zdemolowany przystanek, na któ-
rym rano na autobus czekać muszą nasze
dzieci!

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

WIATY PRZYSTANKOWE
Nowoczesne wiaty osłonią przed deszczem

ciąg dalszy paska na stronie 12
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Jesienne równanie dróg

Po wrześniowych intensywnych opadach wiele dróg gruntowych na terenie naszej gminy
wymaga ponownego równania. Zajmuje się tym Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który od
nowego roku będzie nosił nazwę Zakład Gospodarki Komunalnej. Na naszych drogach pra-
cują zakupione w zeszłym roku równiarka i walec. Jednocześnie ZWiK remontuje część dróg
utwardzając ich nawierzchnię kruszywem betonowym i dolomitowym. Jeżeli droga gmin-
na w Państwa okolicy wymaga interwencyjnej naprawy, prosimy o kontakt pod numerem
telefonu 22 789 01 33 lub mailowo biuro-zwik@wiazowna.pl.

Asfaltem do Porąb

Już niedługo do Porąb dojedziemy asfaltem. Choć trudno w to uwierzyć, żaden poprzedni samorząd
do tej pory nie znalazł pieniędzy na doprowadzenie drogi asfaltowej do tej wsi. Dzięki wspólnym
działaniom gminy i powiatu asfalt jest układany aż do końca miejscowości. To zdecydowanie poprawi
komfort dojazdu do wsi, co ma ogromne znaczenie szczególnie w czasie jesiennych deszczów i wio-
sennych roztopów. Z budżetu Gminy Wiązowna samorząd przeznaczył na tę inwestycję 250 tys. zł
dodając je do 100 tys. zł. pochodzących z samorządu Powiatu Otwockiego.

Nowy dach na świetlicy w Boryszewie

Zakończono kolejny etap prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Bo-
ryszewie. Budynek poza zadaszonym placykiem zyskał nowe pokrycie dachu. Inwestycja realizo-
wana jest z budżetu gminy za prawie 27,5 tys. zł, w tym z funduszu sołeckiego za 10 tys. zł. Na przy-
szły rok mieszkańcy zgłosili potrzebę wykonania elewacji świetlicy.

Plac zabaw w Radiówku

Nowe miejsce zabaw dla dzieci powstało w Radiówku w Gminnym Parku im. Georga BID-
WELLA, tuż obok siłowni plenerowej. Wartość inwestycji to prawie 22 tys. zł, w tym z fun-
duszu sołeckiego 16 132,58 zł. Na leśnej polanie zamontowano karuzelę trójramienną,
huśtawkę - ważkę, bujaka konika na sprężynie, zestaw wspinaczkowo - zabawowy ze zjeżdżal-
nią oraz podwójną huśtawkę. Wykonawcą placu była firma FRAJDA s.c. Grzegorz FABIAN,
Agnieszka GIZA spod Lublina. Polecamy Państwu to miejsce!

Siłownie plenerowe

W ramach inwestycji z funduszu sołeckiego oraz środków własnych gminy w 6 miejscach na
terenie naszej gminy zostaną zamontowane urządzenia rekreacyjne oraz fitness. Realizacja kil-
ku zadań łącznie umożliwiła nam negocjowanie cen u wykonawców, w efekcie czego w Lipo-
wie, Zakręcie przy szkole i Zakąciku, w Woli Karczewskiej, Góraszce oraz Żanęcinie powstaną
miejsca rekreacji za łączną kwotę 97 412,80 zł. We wspomnianych miejscach już wkrótce miesz-
kańcy będą mogli korzystać z urządzeń siłowni plenerowej.

Budowa ul. Kąckiej w Wiązownie

Trwa budowa ul. Kąckiej w Wiązownie od strony kościoła w kierunku Kącka. Wykonawcą robót
jest Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku. Krawężniki układa zewnętrzna firma. Na tę inwestycję
czekaliśmy wiele lat. I choć zbudowanie całej tej drogi to jeszcze odległa przyszłość, to powstające
600 metrów znacznie poprawi komfort dojazdu. Przebudowa zostanie ukończona do końca paź-
dziernika. Planowany koszt to ok. 400 tys. zł, z czego 200 tys. zł to dotacja z budżetu gminy dla
Powiatu Otwockiego. Wójt planując budżet na przyszły rok zamierza zaproponować Radzie Gmi-
ny kolejne środki na pomoc finansową dla Powiatu na kontynuowanie budowy tej ulicy.

Obietnica spełniona

Inwestycja na ukończeniu

Równamy drogi naszym sprzętem

Placyk już czeka na dzieci

Układanie krawężników

Ruch to zdrowie
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Na wrześniowej sesji (2�.��) radni podjęli aż 2� uchwał. Wszystkie jednogłośnie. Zde-
cydowali m.in. o zwiększeniu pomocy finansowej, której udzieliliśmy Powiatowi
Otwockiemu na budowę drogi nr 2���W Glinianka – Poręby.

Dzięki dodatkowym 150 tys. zł na drogę powiatową nawierzchnia zostanie ułożona na
całej długości wsi Poręby. Zwiększono również środki na pomoc finansową dla powiatu
na modernizację drogi 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów. Dzięki temu zo-
stanie utwardzone skrzyżowanie ul. Widocznej z Piękną. Natomiast w Dziechcińcu za pie-
niądze Gminy Wiązowna, przekazane w formie pomocy finansowej powiatowi, naprawiony
zostanie asfalt nad przepustem przy stawie w Dziechcińcu.

Na wniosek Rady Seniorów Gminy Wiązowna przystępujemy do programu„Ogólnopol-
ska Karta Seniora”. Karta, którą od nowego roku będą mogli otrzymywać nasi seniorzy,
daje możliwość korzystania z wielu zniżek nie tylko na terenie naszej gminy.

Podjęta została uchwała zatwierdzająca "Program współpracy Gminy Wiązowna z orga-
nizacjami pozarządowymi". W przyszłym roku w tej kwestii czeka nas kilka zmian. Jedną
z nich jest elektroniczny obieg wniosków między NGO a urzędem gminy. To pozwoli nam
na szybsze działanie i lepszą kontrolę nad wydawanymi pieniędzmi, a organizacjom ułat-
wi składanie wniosków i rozliczanie wydatków dokonywanych z publicznych pieniędzy.

W czasie sesji radni przegłosowali także wiele uchwał związanych z planami zagospo-
darowania przestrzennego. Część planów z różnych powodów nie mogła być przyjęta.
Zgodnie z założeniami ze względu na fragmenty sporne, co do których zastrzeżenia
zgłaszają różne podmioty. Procedury rozstrzygania tych zastrzeżeń są czasochłonne. Żeby
nie blokować przyjęcia całych planów, sporne fragmenty zostały wydzielone z opraco-
wań, tak by radni mogli przyjąć uchwały dotyczące terenów, co do których nie ma wątpli-
wości. Chodzi o to, by jak najszybciej objąć planami zagospodarowania przestrzennego
jak największy obszar naszej gminy. Szczególnie w tych rejonach, w których spodziewamy
się zwiększenia liczby inwestycji. Każda nowa inwestycja oznacza bowiem większy wpływ
do naszej wspólnej kasy z tytułu podatków lokalnych.

Od nowego roku ulegnie zmianie nazwa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na Zakład Gos-
podarki Komunalnej, która będzie odzwierciedlać cały katalog zadań realizowanych przez
ten zakład budżetowy. Numery telefonów do ZGK nie ulegną zmianie.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz do wglądu
w Biurze Rady, pok.207. Sesje zawsze są otwarte dla wszystkich. Zapraszamy!

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Z prac Rady
Izabela:
Modernizacja drogi powiatowej (Majdan-Iza-
bela-Michałówek-Duchnów) – pomoc rzeczo-
wa 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 Kop-
kach

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

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

Rozbudowa infrastruktury sportowej – boisko
KS Glinianka

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

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przyleśnej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Willowej

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej –
centralna część miejscowości

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)

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Goście z zainteresowaniem słuchali obrad

SAMORZĄD
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Zagospodarowanie terenu działki przy ul. Kot-
liny/Mazowieckiej

Budowa Szkoły Podstawowej (etap III)

Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania
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. Mazowiec-
kiej

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

Budowa świetlicy wiejskiej

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

Radiówek:
Zagospodarowanie parku gminnego im. Geo-
rga Bidwella

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

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA141.XLVIII.2017 zmieniająca Uchwałę Nr 168.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2017 rok, z późn. zm.;

142.XLVIII.2017
zmian w Uchwale Nr 167.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2017- 2033, z późn.
zm.;

143.XLVIII.2017 przystąpienia Gminy Wiązowna do Programu „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Gmina
Wiązowna”;

144.XLVIII.2017 nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Wiązowna;

145.XLVIII.2017 przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok";

146.XLVIII.2017 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Wiązowna;

147.XLVIII.2017 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;

148.XLVIII.2017 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;

149.XLVIII.2017 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;

150.XLVIII.2017 wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej;

151.XLVIII.2017 wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej;

152.XLVIII.2017 wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej;

153.XLVIII.2017 wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej;

154.XLVIII.2017

zmiany uchwały nr 8.XXXV.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 stycznia 2017 r. w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego na: 1) budowę drogi powiatowej
nr 2705W w Wiązownie ul. Kącka; 2) modernizację drogi powiatowej nr 2706W Glinianka-
Poręby;

155.XLVIII.2017

wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Wiązowna a Miastem
Ząbki dotyczącej projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego (E-Archiwum)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych War-
szawskiego Obszaru Funkcjonalnego;

156.XLVIII.2017
zmiany uchwały Nr 115.XLVI.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 1 sierpnia 2017 r. w spra-
wie przejęcia od Powiatu Otwockiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiato-
wymi, zlokalizowanymi na terenie gminy Wiązowna;

157.XLVIII.2017
zmiany uchwały nr 30.XXXVII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 lutego 2017 r. w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego w formie dotacji celowej na mo-
dernizację drogi powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów;

158.XLVIII.2017 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego w formie dotacji celowej na moderni-
zację drogi powiatowej nr 2708W w miejscowości Dziechciniec;

159.XLVIII.2017
zmiany uchwały Nr 413/XLVI/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.
„Zakręt Południowy”;

160.XLVIII.2017
zmiany uchwały Nr 91.XXV.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.
„Duchnów aktywizacja gospodarcza”;

161.XLVIII.2017
zmiany uchwały Nr 67.XXXIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 kwietnia 2017 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego pn. „Lipowo Armii Krajowej – Wierzbowa”;

162.XLVIII.2017
zmiany uchwały Nr 255/XXIX/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 listopada 2008 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pn. „Polna Bis”;

163.XLVIII.2017 wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;

164.XLVIII.2017 wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu;

165.XLVIII.2017 zmiany nazwy zakładu budżetowego i nadania mu nowego statutu;

166.XLVIII.2017 nadania przestrzeni publicznej w Wiązownie nazwy „Gminny Park Centrum” i wprowadzenia
Regulaminu korzystania z ww. Parku.

Wykaz uchwał w sprawach:

SAMORZĄD

ciąg dalszy paska na stronie 1�
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W 2�1� roku na podstawie projektów wykonanych w la-
tach 2�1� i 2�1� wybudowano już nowe oświetlenie
uliczne w 1� miejscach na terenie gminy. Zamontowa-
no łącznie 1�� lamp na nowych i istniejących słupach
przy drodze wojewódzkiej, drogach powiatowych i
gminnych.

Długość dróg, które udało się oświetlić, to ok. 7,1 km. Koszt
wykonania oświetlenia wyniósł ok. 523 tys. zł. Ale to nie ko-
niec inwestycji w oświetlenie w tym roku. Wykonawca jest
w trakcie kompletowania dokumentacji projektowej, na pod-
stawie której wybudowane zostaną kolejne lampy w formule
"zaprojektuj i wybuduj". Nowe lampy (ok. 45 sztuk) zaświecą
jeszcze w 10 miejscach i oświetlą kolejne 2 km dróg. Koszt
dokumentacji i budowy wyniesie prawie 184 tys. zł.

Równocześnie trwa wykonywanie dokumentacji projekto-
wej budowy i przebudowy sieci oświetlenia ulicznego dla
6 lokalizacji, która zakłada zamontowanie 82 lamp oświet-
leniowych, co pozwoli w przyszłości oświetlić ok. 3,7 km dróg.
Koszt dokumentacji to ok. 56 tys. zł. Sprawdza się tu meto-
da rozkładania inwestycji na dwa lata. Tzn. najpierw projekt,
potem budowa, szczególnie gdy koszt rozbudowy instala-
cji pokrywany jest w dużej mierze z funduszów sołeckich.
Montowane są nowe, bardziej energooszczędne lampy w
nowoczesnej technologii LED, o wyższej sprawności i
trwałości użytkowej (100 tys. zł godzin świecenia), ograni-
czające koszty eksploatacji ok. 15% w stosunku do lamp so-
dowych. Dążymy, by jak najszybciej dokończyć „spinanie”
miejscowości gminy leżących przy drogach zbiorczych,
głównie powiatowych i wojewódzkiej. Już pozostało nam
kilka„dziur”do oświetlenia. Potem zostaną nam tylko ulice
i osiedla mieszkaniowe. Proces ten jeszcze potrwa, ale kon-
sekwentnie co roku„doświetlamy się”.

Jeżeli któraś z latarni zainstalowanych w Państwa okolicy nie
działa, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 789 06
95 wew. 203. Pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
(od 1 stycznia 2018 r. - Zakładu Gospodarki Komunalnej) wy-
syłają na miejsce awarii firmę serwisującą nasze latarnie.

Jan Wierzbicki
j.wierzbicki@wiazowna.pl

Coraz więcej latarni Zestawienie lokalizacji oświetlenia ulicznego

Budowa oświetlenia w Kącku
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Długość sieci kanalizacyjnej w naszej gminie wynosi ok. �2 km. Co roku
realizowane są inwestycje dotyczące rozbudowy kanalizacji sanitarnej,
zarówno z dotacji celowych budżetu gminy, jak i przy udziale miesz-
kańców, w ramach tzw. inicjatyw lokalnych.

Rozbudowując gminną sieć kanalizacyjną zyskujemy coraz więcej miesz-
kańców, którzy z chęcią podłączają swoje posesje, rezygnując dzięki temu
ze zbiorników na nieczystości płynne - szamb. Przyłączenie się do sieci ka-
nalizacyjnej jest jednym z najwygodniejszych sposobów odprowadzania
ścieków, gdyż poza wykonaniem przyłącza, nie wymaga poświęcania cza-
su na dodatkowe czynności. Pozwala także na obniżenie kosztów eks-
ploatacji. Ilość ścieków wytwarzana miesięcznie przez jedną osobę to ok.
3 m3. W przypadku czteroosobowej rodziny są to rocznie 144 m3. Jedno-
razowy wywóz szamba w gminie Wiązowna to koszt na poziomie 21 zł/m3.
Odprowadzenie ścieków do kanalizacji gminnej kosztuje 8 zł/m3, zatem
za 1m3 ścieków oszczędność wynosi 13 zł. W skali roku czteroosobowa ro-
dzina jest w stanie zaoszczędzić nawet 1872 zł.

Podłączając swoją posesję do gminnej sieci kanalizacyjnej dbamy o śro-
dowisko naturalne w naszym otoczeniu, chroniąc w ten sposób wody grun-
towe oraz lokalne rzeki. Stare, nieszczelne szamba powodują przedosta-
wanie się zanieczyszczeń do gruntu, a wykonanie przyłącza kanalizacyj-

nego zapewni prawidłowe oczyszczanie ścieków w oczyszczalni, zgodnie
ze standardami ochrony środowiska, a także zniweluje nieprzyjemny za-
pach wydobywający się ze zbiorników.

Średni koszt przyłącza kanalizacyjnego grawitacyjnego o długości 10 mb
wynosi około 4 000 zł. Biorąc pod uwagę wymienione oszczędności, zwrot
poniesionych kosztów otrzymamy już po 2 latach (dokładnie po odpro-
wadzeniu 307 m3). Mając na uwadze te wszystkie korzyści wynikające z
podłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej Zakład Wodociągów i Kana-
lizacji w Wiązownie zachęca do przyłączania nieruchomości do kanaliza-
cji (tam, gdzie w pobliżu przebiega sieć kanalizacyjna) i poprawienia w ten
sposób komfortu swojego i innych.

Przypominamy także, że przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydo-
mową oczyszczalnię ścieków, spełniającą określone wymagania.

Dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji (Wiązowna, ul. Boryszewska 2) pod nr tel. 22 789
01 33 wew.106.

Beata Sęk
inwestycje@zwik-wiazowna.pl

PODŁĄCZ SIĘ DO KANALIZACJI
Budowa kanalizacji wpływa pozytywnie na środowisko
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Kobiety w ciąży bez kolejki!

Kobiety w ciąży mają prawo do korzystania poza kolejnością
ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych
w aptekach.

Pamiętaj - będąc w ciąży, masz prawo do opieki zdrowotnej, nawet jeś-
li nie masz ubezpieczenia! Zgodnie z art. 47c ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27 sierpnia
2004 r., kobieta w ciąży ma prawo do: korzystania poza kolejnością ze
świadczeń opieki zdrowotnej (art. 47c ust. 1 ww. ustawy), korzystania poza
kolejnością z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c
ust. 1 ww. ustawy), korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w dniu
zgłoszenia lub najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia
(art. 47c ust. 3 i 4 ww. ustawy) oraz do nieodpłatnej pomocy prawnej fi-
nansowanej przez państwo (art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o nieodpłatnej po-
mocy prawnej oraz edukacji prawnej z 5 sierpnia 2015 r.).

Kobieta w okresie ciąży, porodu albo połogu nie musi być osobą ubez-
pieczoną, żeby korzystać z powyższych uprawnień (art. 2 ust. 1 pkt 4 ww.
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej). Korzystanie poza kolejnością
ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowot-
nej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opie-

ce zdrowotnej oznacza, że kobieta w ciąży ma pierwszeń-
stwo w prowadzonej przez zakład opieki zdrowotnej liście oczekujących
do lekarza (nie tylko samo pierwszeństwo w kolejce).

Powyższe uprawnienia powinny być respektowane za okazaniem za-
świadczenia od lekarza potwierdzającego ciążę wraz z dokumentem po-
twierdzającym tożsamość pacjentki.

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 urzędzie
gminy. Możesz się umówić poprzez sekretariat
wójta (tel. 22 512 58 01). Prawnicy przyjmują w
poniedziałek w godz. 14.00-18.00, środę w

godz. 14.00-18.00 oraz czwartek w godz. 8.30-12.30.
Wybierając się na takie konsultacje weź ze sobą komplet 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.

Nadal zbierane są pieniądze na
operację naszego mieszkańca,
dwuletniego Teosia GÓRSKIE-
GO.

Przypominamy, że możemy po-
móc chłopcu kupując w Gminnym
Ośrodku Kultury w Wiązownie ko-
lorowanki o straży pożarnej i o
zwierzętach. Na stronie obok pre-
zentujemy kolorowankę i labirynt,
które znajdą Państwo w książeczce.
Zapraszamy do zabawy.

Na operację potrzeba 800 tys. zł. W
różnych akcjach udało się zebrać już
ok. 250 tys. zł. Środki można
wpłacać również na nr konta 42
2490 0005 0000 4600 7549 3994 w
tytule wpisując 28184 Górski Teo-
dor, darowizna na pomoc i ochro-
nę zdrowia.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Razem
dla Teosia

Licytacja podczas Koncertu Charytatywnego w lutym tego roku



Rys. Anna Niedźwiecka-Jędrzejewska
FB: Bzowa Babuleńka

Pokoloruj obrazek
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Rok 2�1� został ustawiony Rokiem Rzeki Wisły. To doskonała okaz-
ja, aby przybliżyć jeden z jej prawych dopływów – rzekę Świder,
przepływającą przez teren gminy Wiązowna.

Świder wypływa dwiema strugami ze źródeł na Wysoczyźnie Żelechow-
skiej. Lewa bierze początek we wsi Ciechomin Włościański, a prawa w po-
bliżu wsi Róża Podgórna. Ujście rzeki do Wisły znajduje się na wysokości
ok. 85 m n.p.m. w Świdrach Wielkich, w granicach Otwocka. Świder ma sto-
sunkowo dużo dopływów, są to jednak zwykle małe strumyki, których nazw
nie znajdziemy na mapach. Do jego głównych dopływów zaliczamy Wiś-
niówkę, Rydnię, Wodynię, Piaseczną, Siennicę i najbardziej atrakcyjną kraj-
obrazowo Mienię, która zasila rzekę w jej dolnym odcinku, w okolicach daw-
nej wsi Białek.

Świder ma dość bystry bieg miejscami porównywany z rzekami podgór-
skimi. Dodatkowo gdzieniegdzie na dnie, zalegają wymyte przez płynącą
wodę polodowcowe głazy, nadając rzece charakter górskiego potoku. Świ-
der jest rzeką krętą i według miejscowej ludności swą nazwę zawdzięcza
licznym zakolom i meandrom, które sprawiają wrażenie jakby nurt świd-
rował podłoże. W rzeczywistości nazwa rzeki wywodzi się od prasłowiań-
skiego słowa "świd", oznaczającego wodę.

Świder ma piaszczyste dno i jest na ogół płytki, choć nie brakuje miejsc
głębokich. W dolnym biegu, gdzie przepływa przez wydmy porośnięte la-
sem sosnowym, jego brzegi są wysokie i podcięte. 41-kilometrowy odci-
nek Świdra od wsi Dłużew do ujścia do Wisły oraz dolny odcinek Mieni o
długości ok. 5 km (od mostu drogowego w Wiązownie do ujścia do Świd-
ra) ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe został w roku 1978
uznany za rezerwat przyrody. Rezerwat Świder zajmuje obszar 238 ha i obej-
muje koryta obu rzek wraz z pasem brzegowym o szerokości 20m. Rezerwat
jest otwarty dla ruchu turystycznego.

Brzegi Świdra porastają olsze, wierzby, sosny, brzozy i różnorodna roślinność
wśród której żyją sarny, lisy, kuny, wydry. W Świdrze żyje wiele gatunków
ryb: karaś, brzana, różanka, jelec, jaź, koza, miętus, czy ciernik. W dnie rosną
rdestnice, grążele żółte i grzybienie białe.

W Woli Karczewskiej znajduje się betonowy jaz spiętrzający wodę Świd-
ra. Jaz został wybudowany w 1998 roku przy dawnym młynie.

Opracowanie: Joanna Filimonow
http://wiazowna.info.pl/lipcowy-swider/

Świder - jeden z najpiękniejszych dopływów Wisły

Świder – prawy dopływ rzeki Wisły,
patrona 2017 roku
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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. Brzozo-
wej

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
Centrum Wiązowny – etap III

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Wiązow-
nie poprzez utworzenie Centrum Aktywności
Lokalnej

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego
ul. Bażantowej i ul. Tymotki

Przebudowa przepustu pod ul. Leśną

Spółka Wodna Wiązowna Północna – roboty od-
wodnieniowe

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

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

SPOŁECZEŃSTWO

Nasz samorząd jest partnerem w projekcie „Budowa zintegrowanego systemu
ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożenia-
mi dla Powiatu Otwockiego”.

W ramach realizacji tego projektu na terenie powiatu otwockiego zainstalowanych zostanie
41 syren alarmowych, 8 elementów sterujących, stacja pogodowa oraz detektor do wy-
krywania skażeń chemicznych. Na terenie naszej gminy zostaną zainstalowane 3 syreny alar-
mowe oraz centrala sterująca. Całkowita wartość projektu wynosi 990 tys. zł, w tym dofi-
nansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 676 tys. zł. W ra-
mach partnerstwa wnieśliśmy 19 tys. zł.

Dzięki nowemu systemowi mieszkańcy otrzymają z wyprzedzeniem informację o możli-
wości wystąpienia gwałtownych burz czy podtopień, co jest szczególnie ważne w przypadku
gospodarstw rolnych. Na zebraniach sołeckich w Malcanowie i Wiązownie odbyły się szko-
lenia informacyjne na temat działania systemu i znaczenia poszczególnych sygnałów alar-
mowych. Kolejne 26 października w Woli Karczewskiej – zapraszamy szczególnie naszych
seniorów!

Michał Białek
m.białek@wiazowna.pl

Od 1 stycznia 2�1� roku nasi miesz-
kańcy, którzy ukończyli ��. rok życia
będą mogli bezpłatnie otrzymać Kartę
Seniora w ramach„Ogólnopolskiej Kar-
ty Seniora”.

Decyzję o przystąpieniu do programu
„Ogólnopolska Karta Seniora – edycja
Gmina Wiązowna”radni podjęli na wrześ-
niowej sesji. W tej sprawie podpisane zo-
stanie porozumienie ze Stowarzyszeniem
„Manko”, które jest realizatorem programu.
Dzięki temu najstarsi mieszkańcy gminy
bezpłatnie otrzymają kartę upoważniającą
do korzystania ze zniżek, ulg, preferencji
i uprawnień przez gminne jednostki or-
ganizacyjne oraz przedsiębiorców, jak
również ogólnopolskich partnerów„Ogól-
nopolskiej Karty Seniora”. W bibliotece bę-

dzie można liczyć na tańszy duplikat kar-
ty lub usługi ksero, a GOK udzieli zniżek na
prowadzone zajęcia.

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału
w tym programie. Wierzymy, że podjęcie
przez Państwa decyzji o przystąpieniu
do programu zaowocuje nie tylko po-
prawą standardu życia seniorów, poprzez
ułatwienie im dostępu do dóbr i usług ofe-
rowanych przez Państwa na preferencyj-
nych zasadach, ale również pozwoli na
zbudowanie wizerunku podmiotu przy-
jaznego seniorom. Informacji udziela
Anna SAWIŃSKA, tel. 22 512 5 805, ema-
il: a.sawinska@wiazowna.pl

Joanna Iwańska
j.iwanska@wiazowna.pl

Ogólnopolska Karta Seniora

Wkrótce system ostrzegania zadziała

SYRENY ALARMOWE
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Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sporto-
wej/Szkolnej

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

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej w
ul. Słonecznej

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej w
os. Kwiatowym

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej ul.
Dębowej

Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania
i alarmowania ludności dla OSP z terenu gmi-
ny – 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 i budowa oświetlenia ulicznego
ul. Sportowej

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

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

DLA FIRM

Ustawa o sukcesji firm rodzinnych jest kolejną ustawą z pakietu„1�� zmian dla firm”.
Będzie ona korzystna dla przedsiębiorców prowadzących firmę w formie indywi-
dualnej działalności gospodarczej. Zmiany dotyczą co najmniej 2 mln firm.

Zdecydowana większość polskich przedsiębiorców prowadzi działalność na podstawie
wpisu do CEIDG. Ich firmy osiągają coraz większe obroty i często tworzą miejsca pracy
dla dziesiątek lub setek osób. Wiele z nich to firmy rodzinne, budowane przez lata sta-
raniami całej rodziny. W przypadku śmierci właściciela taka firma formalnie przestaje ist-
nieć, jej marka przepada, a ludzie tracą pracę. Celem projektowanej ustawy ma być umożli-
wienie kontynuowania działalności firmy po śmierci przedsiębiorcy, w tym ułatwienie prze-
prowadzenia firmy przez okres formalności spadkowych. CEIDG obecnie otrzymuje śred-
nio ok. 100 zgłoszeń o śmierci przedsiębiorcy na miesiąc. Sukcesja zapobiega sytuacji,
w której firma„umiera” wraz ze śmiercią jej właściciela.

Dotąd działo się tak, ponieważ prawo reguluje w zasadzie tylko dziedziczenie majątku
firmy, bez innych elementów, niezwykle ważnych dla jej funkcjonowania. Wygasają umo-
wy o pracę i kontrakty handlowe, zezwolenia oraz koncesje. Możliwości używania nazwy
firmy są ograniczone, nie można też korzystać z numeru NIP zmarłego przedsiębiorcy.
Projekt zmieni ten stan, ułatwiając budowanie potencjału polskich firm przez kolejne po-
kolenia. Płynna sukcesja firm leży nie tylko w interesie następców prawnych przedsię-
biorców. Przyczyni się do wzmocnienia ochrony praw osób trzecich, związanych z pro-
wadzeniem przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim kontrahentów, kooperantów i pra-
cowników.

Proces konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projektu ustawy o suk-
cesji dla firm już się zakończył. Ministerstwo Rozwoju szacuje, że dalsze prace nad ustawą
na etapie rządowym zakończą się jeszcze w tym roku, by projektowane rozwiązania
weszły w życie na początku 2018 r.

Anna Gałkowska
a.galkowska@wiazowna.pl

Projekt ustawy o sukcesji firm

Z dniem �1 października na emeryturę przechodzi Anna GAŁKOWSKA,
która od wielu lat zajmowała się pomocą przedsiębiorcom. Dziękujemy
za rzetelną i nienaganną realizację powierzonych zadań, a jej następczyni
Annie SAWIŃSKIEJ życzymy sukcesów zawodowych!

Przewodnicząca Rady Renata Falińska
Wójt Janusz Budny

Czekamy na nowe rozwiązania
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ŚRODOWISKO

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Spotkanie koordynacyjne w sprawie
założenia gminnej spółki wodnej odbyło
się � września. Na spotkanie zaprosze-
ni zostali przedstawiciele istniejących
spółek wodnych oraz sołtysi.

Wójt Janusz BUDNY oraz Przemysław KAŹ-
MIERCZAK, który w Wydziale Ochrony
Środowiska zajmuje się spółkami wod-
nymi, przedstawili dokonania istniejących
na terenie gminy spółek wodnych w ostat-
nich latach. Okazało się, że spółki przy-
noszą bardzo duże korzyści dla terenów,
na których działają, o czym świadczy cho-
ciażby fakt, iż z samej dotacji gminnej za-
biegom konserwacyjnym poddawane jest
około 20 km rowów rocznie. Co ważne, ro-
boty te wykonywane są w sposób profes-
jonalny i skuteczny. Przedstawiciele spółek
wodnych zrelacjonowali natomiast swoje
doświadczenia w zakresie pozyskiwania
dotacji.

Jakie są cele i możliwości założenia gmin-
nej spółki wodnej? Za takim rozwiąza-
niem przemawia fakt, iż zarządy spółek
(które działają społecznie) nie musiałyby
kłopotać się ze wszystkimi formalnościa-
mi, co często jest problematyczne i cza-
sochłonne. Założenie jednej spółki spo-

wodowałoby możliwość powstania biura
(np. w urzędzie gminy), wynajęcia osoby
odpowiedzialnej za pozyskiwanie dotacji
oraz przygotowanie i kontrolę robót, a
także przyspieszenie wykonania robót.
Rolą członków spółki gminnej byłoby je-
dynie wskazanie miejsc wymagających
odwodnienia i - oczywiście - wnoszenie
składek. Obecne na spotkaniu spółki były
żywo zainteresowane połączeniem sił,
pojawiały się jednak również głosy, iż po-
wstanie spółki gminnej przeniesie środki
i roboty poza teren ich obecnego działania.

Ostatecznie ustalono, iż należy dokładnie
przeanalizować możliwe plusy i minusy po-
wstania spółki gminnej oraz w szerokim za-
kresie doinformować mieszkańców o po-
trzebie członkostwa. Teraz czekamy na
decyzje zarządów istniejących spółek i
zachęcamy wszystkich do dołączania do
tych organizacji. To one przejmują obo-
wiązek konserwacji urządzeń melioracyj-
nych - jeśli ktoś nie jest członkiem spółki,
obowiązek utrzymania np. rowów w
dobrym stanie należy do właściciela nie-
ruchomości.

Przemysław Kaźmierczak
p.kazmierczak@wiazowna.pl

Dzięki drożnym rowom unikniemy podtopień

CZY POWSTANIE GMINNA
SPÓŁKA WODNA?

Przebudowa ul. Cisowej

Zagospodarowanie terenu Ośrodka Integracji
„Zakącik”

Budowa siłowni plenerowej przy szkole

Systemowa modernizacja obiektów gminnych:
szkoła

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
wiejskiej

Budowa sieci wodociągowej dz. nr 132/3

Zadania ogólnogminne:
Budowa i modernizacja wiat przystankowych

Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju ko-
munikacji niskoemisyjnej WOF – projekt
współfinansowany przez RPO WM 2014 – 2020

LEGENDA:

� opracowywanie założeń
2� Faza projektowa/przygotowawcza

�� Kontynuacja/lub/procedura
wyłonienia wykonawcy

�� Realizacja zadania/lub/pozwolenia na budowę
1�� Zadanie zakończone
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W październiku odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabaryto-
wych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon.
Chęć uczestnictwa w akcji należy zgłosić!

Zapisać można się już dziś lub co najmniej 2 dni przed wyznaczonym ter-
minem wywozu dla danego rejonu. W zgłoszeniu należy podać adres nie-
ruchomości oraz telefon kontaktowy. Gabaryty należy wystawić przed po-
sesję przed godz. 6.00. Odpady z nieruchomości niezgłoszonych nie będą
odbierane. Zapisy telefonicznie: 22 512 5 824/25 lub mailowo: a.boguc-
ka@wiazowna.pl

Terminy odbioru dla poszczególnych sektorów:

2� października (wtorek) – sektor I: Bolesławów, Czarnówka, Glinian-
ka, Kopki, Kruszówiec, Lipowo, Poręby, Rzakta, Wola Ducka, Wola Karczewska

2� października (czwartek) – sektor II: Duchnów, Izabela, Majdan, Mi-
chałówek, Zagórze, Zakręt

2� października (piątek) – sektor III: Dziechciniec, Emów, Radiówek, Rud-
ka, Kąck, Malcanów, Pęclin, Żanęcin

2� października (sobota) – sektor IV: Boryszew, Góraszka, Stefanówka,
Wiązowna, os. Parkowe

Anna Bogucka
a.bgucka@wiazowna.pl

Zbiórka gabarytów

Zachęcamy do adopcji zwierząt z celestynowskiego schroniska. Koty i psy ze
schroniska można wspierać wpłacając nawet niewielkie kwoty na konto �� 1�
2� 11 �� ���� �1�2 ���1 �1�� (PKO BP) lub odwiedzając je podczas cosobot-
nich spacerów, w których udział biorą także wolontariusze
z Centrum Wolontariatu z Radiówka.

Rozalka jest ideałem psa. Zauroczyła już wszyst-
kich. Delikatna, spokojna, zrównoważona i
dobrze wychowana. Bardzo brakuje jej bliskoś-
ci człowieka. Wciąż nawołuje i czeka na każdy
przyjazny gest i pieszczoty. Marnuje się w schro-
nisku, zamiast wtulać się w swojego, ukochanego
człowieka. Nr 1��/1�

Fabio to młody, zadbany psiak. Wyrzucony z sa-
mochodu przed schroniskiem przybiegł do
wolontariuszy szukając ratunku. Był zdez-
orientowany i zagubiony. Jest nieśmiały i
ciężko mu się odnaleźć w zgiełku schronisko-
wych boksów. Jest łagodny i spokojny, i ta-
kiego domu potrzebuje. Nr 12�/1�

Psie życie Agawy nie jest wesołe. Wyrzucono
ją ciężarną na pobliskie targowisko. Ponad
pół roku siedzi już za kratami. Agawa wygląda
jak mikro rottweiler. Jest pełna energii i chęci
szalonego życia. Uwielbia dzieci i lubi być w
centrum uwagi. Łagodna i bystra. Wciąż marzy
o domu! Nr ��/1�

CZEKAJĄ NA DOM

Śmieci wyrzucaj w miejsca do tego przeznaczone

KONTAKT: adopcje@celestynow.toz.pl, tel. 22 789 70 61
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Rok szkolny 2�1�/1� będzie wyjątkowo trud-
ny dla naszych uczniów i nauczycieli. Po
pierwsze dlatego, że jest to rok ogromnej in-
westycji związanej z remontami i jedno-
czesną rozbudowa niemal wszystkich na-
szych szkół. Po drugie jest to pierwszy rok
szkolny, w którym obowiązywać będzie re-
forma edukacji.

Rok szkolny w naszych przedszkolach, szkołach
podstawowych i pozostałych jeszcze klasach zlik-
widowanych gimnazjów rozpoczęło łącznie
1820 dzieci. To najwięcej w historii gminy. Ich
nauką zajmuje się 228 nauczycieli. To o 23 mniej
niż w zeszłym roku szkolnym. Ponieważ wszyst-

kie prognozy wskazują na to, że dzieci w naszych
szkołach i przedszkolach będzie przybywało, zde-
cydowaliśmy się uruchomić bardzo kosztowny
program jednoczesnego rozbudowywania
wszystkich szkół. 70 mln zł potrzebnych na tę roz-
budowę wyłożył prywatny inwestor. Z budżetu
gminy będziemy tę kwotę spłacali przez kolejne
lata.

Samorząd nie ma wpływu na reformy przygo-
towywane przez rząd. Naszym zadaniem jest na-
tomiast jak najszybsze dostosowanie naszych
szkół do założeń nowego prawa oświatowego.
Jednoczesne remonty w szkołach i duża reforma,
która na początku zawsze powoduje utrudnie-

nia, to ogromne wyzwanie i dla dyrektorów
szkół, i dla rodziców, a przede wszystkim dla
uczniów. I w trosce o ich dobro prosimy Państwa
o wyjątkową wyrozumiałość w tym roku szkol-
nym i spokojne podejście do problemów, które
mogą się pojawiać.

Projekt partnerstwa – publiczno – prywatnego,
w ramach którego prowadzone są prace w
szkołach, prowadzi Wydział Inwestycji, tel. 22 512
5 862.

Elżbieta Piwek
e.piwek@wiazowna.pl

TRUDNY ROK DLA SZKÓŁ W GMINIE

Tak uczniowie z Zakrętu rozpoczęli nowy rok szkolny

Nasze szkoły w liczbach

EDUKACJA



www.tuwiazowna.pl2�
“Powiązania” - miesięcznik samorządowy |

Stadion Narodowy w Warszawie. �� tys. ludzi
na trybunach. W strefie sportowej najlepsi lek-
koatleci świata. W takiej scenerii na starcie ��
m stanęło ośmioro dzieci ze szkoły podsta-
wowej w Gliniance.

Najmłodsi sportowcy walczyli na bieżni ambit-
nie do ostatniego metra, przy potężnym aplau-
zie publiczności. Zwycięzcami tego biegu były
wszystkie maluchy, chociaż do mety jako pierw-

szy dobiegł Krzysio RUCIŃSKI (lat 8) z czasem
11.49 s. W czasie, gdy na skoczniach i bieżniach
startowali uznani sportowcy: Anita WŁODAR-
CZYK, Malwina KOPRON, Paweł FAJDEK, w bie-
gu na 100 m walczyli nasi „czwartkowicze”. Wś-
ród 8 najszybszych było 4 sprinterów z zawodów
glinieckich. Chłopcy biegli przy ogłuszającym do-
pingu. Trzeci na mecie - Mateusz JACAK - osiągnął
czas 13,15 s, czwarty Mateusz SZOSTAK 13,25 s,
piąty - Filip ADAMUSIŃSKI 13,45 s i szósty - Ka-

rol REDZIŃSKI 14,59 s. Po gali wręczenia nagród
i wyróżnień, w której uczestniczyli również zwy-
cięzcy biegów dziecięcych, była okazja do roz-
mów i zdjęć z mistrzami. Zawody były poświę-
cone zmarłej przedwcześnie Kamili SKOLI-
MOWSKIEJ. Przygotowanie i opiekę trenerską na-
szym zawodnikom zapewnili Zenon KWIAT-
KOWSKI i Krzysztof ŚLUSARCZYK.

Zenon Kwiatkowski

DZIECI Z GLINIANKI NA NARODOWYM

Krzysio wśród mistrzów

III edycja Grand Prix Traktu Brzeskiego już za nami, ale na pewno długo
jeszcze będziemy ją wspominać. Emocje były ogromne.

We wszystkich biegach cyklu, na wszystkich dystansach, wystartowało
łącznie ponad 6,5 tys. zawodników i zawodniczek z różnych zakątków Pol-
ski, a także spoza granic naszego kraju (w Wiązownie 2,5 tys., w Mińsku
Mazowieckim 1 tys., 550 w Białej Podlaskiej, 800 w Platerowie i 1,7 tys. w
Siedlcach). Dzięki kibicom, którzy towarzyszyli biegaczom na trasie i w mias-
teczkach biegowych, udało nam się wspólnie stworzyć wspaniałą atmosferę
biegowego święta.

Cykl zyskuje na popularności. W pierwszej edycji GPTB sklasyfikowaliśmy
74 biegaczy, w 2016 r. - 118, a w tym roku już 186 z Was podążyło szlakiem
Grand Prix. Jednak aby zostać ujętym w klasyfikacji końcowej cyklu, na-
leżało ukończyć po jednym biegu na każdym dystansie 5 km, 10 km, 15
km i 21,097 km podczas dowolnie wybranej imprezy. Wielu zawodników
brało udział w każdej imprezie, ale za każdym razem na tym samym dys-
tansie. W tym roku zwycięzcami GPTB zostali Alena SHUMIK i Prze-
mysław DĄBROWSKI. Kolejny GP już w przyszłym roku, z obowiązkowym

Półmaratonem Wiązowskim, którym 4 marca rozpoczniemy zmagania w
IV edycji Grand Prix Traktu Brzeskiego.

Małgorzata Kąkol
m.kakol@wiazowna.pl

Podsumowanie Grand Prix Traktu Brzeskiego

Rozgrzewka przed XXXVII Półmaratonem Wiązowskim
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SPORT

Obóz treningowy

W sierpniu odbył się obóz rekreacyjno - sportowy zorganizowany przez UKS ZAKRĘT. Uczest-
nikami obozu w Pasymiu były dzieci i młodzież m.in. z UKS Zakręt, GKTS Wiązowna. Oprócz
wielu treningów przygotowujących do sezonu 2017/2018 były też zajęcia integracyjne oraz
rekreacyjne: kajaki, rowery wodne, kręgle, bilard. Zorganizowano cztery wycieczki. Obóz
został dofinansowany z budżetu gminy.

KS Advit w rozgrywkach

Pod koniec sierpnia ruszyły rozgrywki ligowe w piłce nożnej. W sezonie 2017/2018 Klub
Sportowy Advit Wiązowna reprezentuje 6 drużyn w różnych kategoriach wiekowych. Od
tej rundy swoje zmagania z ligą rozpoczęła najmłodsza grupa naszych zawodników – Żaki
i jak na razie idzie im świetnie! Po trzeciej kolejce zajmują 1. miejsce w tabeli wyników.
Oczywiście, trzymamy kciuki za wszystkie nasze drużyny! Powodzenia!

Wychowanek wraca do Wiązowny

Michał MURAWSKI po kilku sezonach w rozgrywkach I ligi wraca do swojego macierzystego
klubu dzięki sponsorowi, który sfinansował grę Michała w GKTS Wiązowna w tym sezo-
nie. Wraz z nim poważnym wzmocnieniem dla zespołu znad Mieni będzie zawodnik i tre-
ner Maciej CHOJNICKI. Już dziś serdecznie zapraszamy na mecze II ligi, gdzie nie zabraknie
emocji, gry na wysokim poziomie oraz walki do ostatniej piłki, ponieważ gramy o naj-
wyższy cel - I ligę!

Kandydat na mistrza szachowego

Przemysław LASZCZAK, mieszkaniec Gminy Wiązowna, z początkiem września uzyskał tytuł Kandydata
na Mistrza Krajowego w dyscyplinie szachy. Sukces był możliwy dzięki bardzo dobrym wynikom Prze-
mka, osiągniętym podczas wysoko obsadzonych wakacyjnych turniejów w szachach klasycznych w
Polsce i Czechach. Dwukrotnie uzyskał 2200 punktów na 9-rundowych turniejach szachów klasycz-
nych rankingu Polskiego Związku Szachowego oraz osiągnął 2100 punktów ELO na turniejach
zgłoszonych do oceny rankingowej Międzynarodowej Federacji Szachowej. Posiadaniem tego pres-
tiżowego tytułu w Polsce może się poszczycić zaledwie 9 szachistów urodzonych w 2001 r.

Piaseczno zdobyte

Świetne wieści z Piaseczna! Zawodnicy GKTS Wiązowna zdominowali Turniej GP Piaseczna
w tenisie stołowym. Po solidnie przepracowanym okresie przygotowawczym już widać
efekty. Z Piaseczna przywozimy 2 złote medale (Adam PLĄSEK zwycięża w kategorii Ju-
nior, a trener Kamil SITEK w kategorii Open). Tuż za podium na 4 miejscach uplasowali
się Wiktoria BAJER w kategorii kobiet oraz Mateusz STAWIKOWSKI w kategorii Open. Bra-
wo!

Obóz w Jarosławcu

Jarosławiec nad morzem był miejscem zgrupowania drużyn młodzieżowych KS Advit przed
sezonem rozgrywek piłkarskich 2017/2018. Codzienna wspólna praca, nauka odpowiedzialności
- jeden za wszystkich wszyscy za jednego, wspólne życie nauczyło nas (niezależnie od wie-
ku, przynależności do danej drużyny czy własnych słabości) wzajemnego szacunku. Naj-
przyjemniejszym, choć mimo wszystko najtrudniejszym elementem ćwiczeń piłkarskich, oka-
zały się treningi w plenerze – na plaży! Mimo, że pogoda dopisywała, to trudne podłoże ro-
biło swoje!

Zmagania Żaków

Wzmocniona drużyna GKTS

Na obozowiczów czekało wiele atrakcji

Trzymamy za Przemka kciuki

Na plaży też można trenować

Adam pokonał wszystkich rywali
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SPORT

Na "Orliku" w Zakręcie � września odbył się
pierwszy ogólnopolski Dzień Sportu na Orli-
ku, międzypokoleniowa impreza, mająca na
celu integrację rodziców i dzieci z naszej
gminy.

Dzięki pomocy Fundacji Rozwoju Kultury Fi-
zycznej na 380 Orlikach w całej Polsce wygłoszo-
no apel o pomoc dla Teosia GÓRSKIEGO, miesz-
kańca naszej gminy, który potrzebuje kosztow-
nej operacji. Impreza rozpoczęła się od powita-
nia i podsumowania poprzedniego sezonu oraz

wręczenia pucharów, medali oraz nagród rze-
czowych w postaci piłek drużynom biorącym
udział w rozgrywkach Wiązowskiej Ligi Siódemek
oraz Ligi Młodych Talentów. Nagrody wręczył
wójt Janusz BUDNY.

Wspólną rozgrzewkę poprowadziła Klaudyna DĘ-
BKOWSKA, instruktorka fitness. Organizatorzy
przygotowali prawdziwie rodzinne konkurencje
(przeciąganie liny, bieg w workach, tor prze-
szkód). Zwieńczeniem Dnia Sportu był mecz in-
tegracyjny piłki nożnej, w którym udział wzięło

w jednym czasie 28 zawodników - rodziców i
dzieci. Mimo, że było ciasno, zabawa była do-
skonała. Na zakończenie imprezy odbył się inau-
guracyjny mecz II sezonu Wiązowskiej Ligi Sió-
demek między drużynami "Obrotniaki" i
"Fcsągorsi".

Ogromnie dziękuję za pomoc w organizacji
Dnia Sportu Jackowi KARDASOWI, drużynie
"OBROTNIAKÓW" i wolontariuszom.

Jacek Skwara
jacek.skwara@op.pl

DZIEŃ SPORTU W ZAKRĘCIE

Drużyny gotowe do rozgrywek

Tym razem w środy 1� i 2� września, a nie w
czwartki mogliśmy przeprowadzić nasze
zawody, a to za sprawą planowanej budowy
sali gimnastycznej i remontu budynku
szkoły.

Ograniczyliśmy w związku z tym liczbę zapra-
szanych na start dzieci spoza gminy Wiązowna.
Mimo to na pierwszych zawodach, które uro-
czyście otworzyła sekretarz gminy Anna
ROSŁANIEC, wystartowało 90 dziewcząt i
chłopców z Wiązowny, Starej Wsi, Augustówki
i Glinianki. Młodzi sportowcy, jak zawsze na na-
szych zawodach, walczyli ambitnie o każdą se-
kundę na bieżni, o każdy metr na rzutni piłeczką
palantową i o każdy centymetr na skoczniach
w dal i wzwyż. Padały kolejne rekordy życiowe,
a z twarzy dzieciaków nie schodził uśmiech i wy-
raz zadowolenia z obecności na zawodach. W
następną środę, chociaż padało, było jeszcze
więcej startujących, bo przyjechały dzieci z Za-
krętu i Malcanowa (120 os.). Determinacja or-
ganizatorów z UKS„Smoki”nie wystarczyła, do-

piero jasne stanowisko i finansowe wsparcie
Gminy Wiązowna pozwoliły na kontynuację im-
prezy w Gliniance, która jest składową XXIV Edy-
cji Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycz-

nych – największej imprezy sportowej dla dzie-
ci w Europie.

Zenon Kwiatkowski

Czwartki lekkoatletyczne ruszyły

Zmagania czwartkowiczów potrwają do czerwca
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Parafia św. Wawrzyńca w Gliniance przeżyła
największe święto w swojej dotychczasowej
długiej historii. 1� września wierni przyby-
li na koronację obrazu Matki Bożej Gliniec-
kiej, której dokonał ksiądz arcybiskup Hen-
ryk HOSER SAC, podczas mszy świętej, ce-
lebrowanej w asyście kilkunastu kapłanów.

Ksiądz proboszcz Piotr BŁAŻEJCZYK w powita-
niu podkreślił wagę duchowego przygotowa-
nia do koronacji, którą poprzedziły dwudniowe
rekolekcje głoszone przez ks. Jana WNĘKA i licz-
ne spowiedzi. Po odczytaniu dekretu korona-
cyjnego przez dziekana otwockiego ks. dra
Bogdana SANKOWSKIEGO, głos zabrał wójt Ja-
nusz BUDNY, który wyraził wdzięczność i radość

z koronacji. Puste krzesło ze stułą i białą różą
przy ołtarzu przypominało zmarłego w lutym
proboszcza, ks. kanonika Krzysztofa KRZESIŃ-
SKIEGO, inicjatora starań o ukoronowanie ob-
razu.

Homilię, opartą na wysłuchanych czytaniach,
ksiądz arcybiskup poświęcił Maryi, jej niepo-
kalanemu poczęciu, temu, że stała się Theoto-
kos – Matką Boga, a następnie Królową nieba
i ziemi. Litania loretańska wymienia wiele ty-
tułów Maryi – Królowej, ale nie są to odniesie-
nia do materialnych obszarów, a do osób – lu-
dzi i aniołów. Następnie przywołał historię ory-
ginału obrazu Madonny Sykstyńskiej Rafaela
SANTI i dodał "(…) jest szczęśliwą Glinianka, że

może taki obraz mieć". Potem nastąpiła koro-
nacja.

Jako dar duchowy w procesji z darami przy-
niesiono deklaracje przystąpienia do kolej-
nych dwóch kół różańcowych – męskiego i żeń-
skiego. Wśród darów znalazły się także kwiaty,
trzy ornaty oraz kielich mszalny – ten ostatni od
władz samorządowych powiatu i gminy. Mszę
Świętą uświetniła Orkiestra Koncertowa Zespołu
Artystycznego Wojska Polskiego z solistami
(kierownik artystyczny Grzegorz MIELIMĄKA, dy-
rygent Marcin ŚLĄZAK).

Na podstawie relacji Moniki Sokołowskiej
Redakcja tukontakt@wiazowna.pl

KORONACJA MATKI BOŻEJ GLINIECKIEJ
Historyczne wydarzenie dla para7i w Gliniance

KULTURA
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Strażacy czytali dzieciom

W Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, kontynuując obchody 100.leci naszych straży, dzieci ze
szkoły w Wiązownie wysłuchały wiersza autorstwa Katarzyny KĘPIŃSKIEJ o strażakach w wykonaniu
druhny Anny KUZAWY i druha Mateusza TUSZOWSKIEGO. Dzieci zapoznały się z umundurowaniem
strażaków oraz ze sprzętem niezbędnym w ich codziennej pracy. Zorganizowany został również
pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz zawartość torby medycznej. Każdy spróbował swoich sił
w ratowaniu ludzkiego życia.

Warsztaty twórczego pisania

Nasza wiązowska biblioteka zakwalifikowała się do udziału w projekcie„Wspólny mianownik", który realizowany
jest przez Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów "Koncentrat" a dofinansowany ze środków Naro-
dowego Centrum Kultury w ramach programu "Ojczysty - dodaj do ulubionych 2017". Bezpłatne warsztaty, w
których uczestniczyli uczniowie szkoły w Wiązownie odbyły się 21 września. Ich celem było rozbudzenie za-
interesowania językiem i zmianami w nim zachodzącymi, rozwijanie i doskonalenie umiejętności językowych
i komunikacyjnych przy pomocy kreatywnych zadań i ćwiczeń.

Wystawa Indonezja

"Indonezja - Jedność w różnorodności", tydzień indonezyjski w GOK, koncert gamelanowy, pro-
jekcja filmu "Sen na Jawie", to tylko wybrane z atrakcji związanych z wystawą indonezyjską, któ-
ra jest prezentowana w Galerii Więzy do 29.10.2017 r. Wystawa jest zainspirowana podróżami do
tego kraju, jego wielobarwną i zróżnicowaną kulturą. Tytuł wystawy nawiązuje do hasła Bhinne-
ka Tunggal Ika (Jedność w różnorodności). Jest to stare motto jawajskie, które oznacza jedność In-
donezyjczyków, pomimo ich odrębności etnicznych i kulturowych.

Konkurs o Nagrodę Twórczą

Trwa nabór wniosków o przyznanie Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Konkurs adresowany jest do młodych artystów,
którzy dzięki swojej aktywności posiadają znaczące osiągnięcia w twórczości artystycznej. Na-
bór wniosków trwa do 16 października. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody pie-
niężne w wysokości 9 tys. zł. Informacje na www.mazovia.pl/konkursy--szkolenia.

Apel o zdjęcia historyczne

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie starych fotografii, dokumentów i innych mate-
riałów związanych z historią Gminy Wiązowna. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości planujemy wydanie publikacji dokumentującej te wydarzenia w naszej okoli-
cy. Poszukujemy materiałów związanych z historią, a także wszystkich śladów działań zbrojnych
z I i II wojny światowej oraz wojny polsko – bolszewickiej. Zapraszamy na II Dzień z Historią Gmi-
ny Wiązowna w dniu 12.11.2017 przy kościele w Wiązownie, gdzie ustalimy szczegóły cyfryzacji
lub do urzędu gminy do pok. 208.

Wiązowna zmienia metropolię

Takiego powodzenia nasze stoisko promocyjne dawno nie miało. Wystawiliśmy się w Warszawie na pik-
niku „Europa zmienia metropolię warszawską”. Nasze stoisko przyciągało niecodziennym wystrojem
specjalnie na tę okazję przygotowanym przez artystę plastyka Annę NIEDŹWIECKĄ – JĘDRZEJEWSKĄ.
Promowało walory turystyczno – przyrodnicze oraz naszą ludową tradycję i zachęcało do aktywnego
spędzania wolnego czasu. Dla mieszkańców metropolii warszawskiej mieliśmy moc atrakcji: zabawy,
gry, animacje i konkursy dla dzieci i młodzieży z nagrodami. Dzięki wspólnym działaniom z sąsiedni-
mi gminami zmienia się nasza okolica.

Pisanie to nie łatwa sztuka

Zapraszamy na wystawę

Na zakończenie wspólne zdjęcie

Warto rozwijać talenty

Jedna z naszych atrakcji - łowienie ryb

Czekamy na historyczne fotogra7e
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Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie rusza z nową ofertą zajęć na
rok 2�1�/2�1�. Niektóre sekcje zajmą się kontynuacją ubiegłorocz-
nych zajęć, cieszących się sporą popularnością w naszym ośrod-
ku. Trwa również nabór do nowych grup.

W GOK odbywają się zajęcia umuzykalniające: nauka gry na gitarze, na in-
strumentach takich jak: pianino, akordeon, saksofon, klarnet oraz zajęcia
wokalne. Oferta muzyczna to także praca nad emisją głosu, nauka utwo-
rów oraz wspólna zabawa z chórzystami tworzącymi Chór Mienia River.
Dyrygent Anna WALIGÓRA – TARNOWSKA zaprasza wszystkich chętnych,
aby spróbowali swoich sił. Swoją pracę kontynuuje także pracownia fo-
tograficzna, poszerzając swoje działania o nowe zajęcia w świetlicach: w
Rzakcie i w Izabeli. Zapraszamy dzieci i młodzież na nowe zajęcia rysun-
ku przygotowujące do egzaminów do szkół plastycznych. Podczas spot-
kań z uczniami instruktor omówi sposób przygotowania do egzaminów
wstępnych, pomoże w wyborze prac do teczek. Uczestnicy poznają
różnorodne techniki malarskie.

Nowością będą warsztaty„Magia dźwięku”, skierowane do młodzieży szkol-
nej oraz osób dorosłych. Rozpoczęcie pracy sekcji dźwiękowej działającej
przy GOK-u w Wiązownie planowane jest z początkiem listopada 2017
roku. Poszerzamy swoją ofertę teatralno – aktorską. Rusza nabór do ko-
lejnych grup młodzieżowych (zajęcia odbywają się w Woli Karczewskiej,
w Wiązownie oraz w świetlicy w Izabeli). Wiązowski Teatr Muzyczny, któ-
ry działa nieprzerwanie od wielu lat, również ogłasza nabór. Swoje siły ak-
torsko – sceniczne można sprawdzić w każdą środę i piątek w godzinach
wieczornych w Woli Karczewskiej. Od października choreograf współpra-
cujący z Wiązowskim Teatrem rozpocznie działania, których efektem bę-
dzie przygotowany flash mob. Mamy nadzieję, że wiązowska społeczno-
ść tłumnie dołączy do przedsięwzięcia, aby zaskoczyć niejednego prze-
chodnia, a wszystko w rytmach melodii z musicalu La La Land.

Amatorzy ruchu i tańca znajdą coś dla siebie dołączając do sekcji tańca.
W każdy poniedziałek odbywać się będą zajęcia taneczno – baletowe kie-
rowane do dzieci i młodzieży, które mają na celu poprawienie sprawności
fizycznej, sylwetki, koordynacji ruchowej oraz - przez umuzykalnienie i krea-
tywną improwizację - uwrażliwienie duszy na piękno sztuki tańca. Po-
niedziałkowe spotkania to połączenie tańca klasycznego (potocznie
zwanego baletem) z elementami tańca ludowego. Nie zabraknie zabawy
i odrobiny tanecznego szaleństwa. Celem zajęć jest również rozciągnię-
cie i wzmocnienie ciała. Dla starszych proponujemy żywsze utwory, w ryt-
mie których odbywają się niezwykle energetyczne, żywiołowe zajęcia ZUM-
BA.

Pełna oferta na stronie www.gok-wiazowna.pl oraz www.strefazajec.pl/com-
pany/GOK-Wiazowna.

Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

Nowy rok w GOK

Zapraszamy na zajęcia

Prężnie działająca sekcja tańca
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W tym roku cała Polska czytała "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. Dzieło powstało
na kanwie autentycznego wydarzenia, którego inscenizację zaprezentowano w Gli-
niance.

Udział w ogólnopolskiej akcji pod patronatem Prezydenta RP zadeklarowało 1380 instytucji,
w tym również Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna przy współpracy: Stowarzyszenia
Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy”, Stowarzyszenia Seniorów
„Bądźmy Razem”, Stowarzyszenia Miłośników Tradycji i Kultury Ludowej "Wawrzynioki",
seniorów z Dziennego Domu Senior-WIGOR oraz Gminnego Ośrodka Kultury.

W Izbie Regionalnej w Gliniance w role wcielili się: Gospodarz - Janusz BUDNY, Gospo-
dyni - Renata KALIŃSKA, Wernyhora - Tomasz KOSTYRA, Chochoł - Waldemar MONIAK,
Pan Młody - Maciej MILEWSKI, Panna Młoda - Kinga PADUCH, Marysia – Małgorzata BURT-
KIEWICZ, Jasiek - Cezary KĘPIŃSKI, Poeta - Andrzej MALESA, Stańczyk - Anna ŚWIDERS-
KA, Dziennikarz - Waldemar BURTKIEWICZ, Ksiądz - ks. Tadeusz ŁAKOMIEC, Maryna - Da-
ria SZCZĘSNA, Zosia - Julia GAWRYŚ, Radczyni - Anna JACKOWSKA, Haneczka - Barbara
MARCZYK, Czepiec - Jerzy MILEWSKI, Czepcowa – Marcjanna NOWAK, Klimina - Bogumiła
MAJEWSKA, Żyd – Zbigniew NOWAK, Rachel - Renata FALIŃSKA, Muzykant - Piotr MI-
CHALCZYK, Isia - Joanna WĘGLIŃSKA.

Genezę utworu zaprezentowała nam Hanna KOBZA. Dekorację wprowadzającą nas w na-
strój przygotowały Irena NOWAK i Ewa KOŁODZIEJCZYK. Lekturze„Wesela”towarzyszyła
muzyka w wykonaniu Agnieszki i Piotra MICHALCZYKÓW. Przyśpiewki weselne zapre-
zentowała nam również Zuzanna KSIĄŻEK. To wspaniałe trio wprowadziło wszystkich w
nastrój iście weselny!

Dziękujemy za wsparcie rzeczowe organizacji wydarzenia: Cukierni Sosenka, Piekarni Oskro-
ba oraz Zakładowi Mięsnemu Misior.

Marzena Kopka
bibliotekaw@wp.pl

NARODOWE CZYTANIE

Przeczytali razem Wesele fot. Renata Zawadka

Anna Szatkowska „Był
dom…”
Anna SZATKOWSKA, córka
znanej pisarki Zofii KOS-
SAK, opowiada o dzieciń-
stwie spędzonym w klima-
cie domu związanego ze
sztuką, w świecie arty-
stycznej bohemy. Ten czas
został przerwany wydarze-
niami okresu wojny. Boha-
terka brała udział w Po-
wstaniu Warszawskim. Su-
gestywnie opisuje uczucia
towarzyszące tym drama-
tycznym wydarzeniom –
od radości z możliwości
walki z okupantem przez
smutek, towarzyszący ko-
lejnym ofiarom, aż po go-
rycz porażki.

Elżbieta Cherezińska
„Korona śniegu i krwi”
Czasy Wielkiego Rozbicia.
Potężne ongiś królestwo w
sercu Europy rozpadło się
na księstwa, którymi
władają skłóceni ze sobą
Piastowie. Od wielu lat Pol-
ska nie ma króla, a tron po-
zostaje pusty.
Na horyzoncie pojawia się
nadzieja — skromny kantor
Jakub ŚWINKA odczytuje
klątwę i jako pierwszy do-
strzega księcia, który może
ją odwrócić. Książę Starszej
Polski Przemysł II spędza
czas na turniejach i w po-
szukiwaniu rycerskich lau-
rów.

Edward Łysiak „Kresowa
opowieść”
W pozornie sielską koeg-
zystencję różnych narodo-
wości Pokucia (Zachodnia
Ukraina) wkracza polityka.
Za sprawą organizacji na-
cjonalistycznych odżywają
nadzieje Ukraińców na nie-
podległe państwo. Wybuch
wojny zrywa dotychczaso-
we więzy szkolnej przyjaź-
ni. Ukraińcy Fedor, Roman
i Stiepan wstępują do OUN.
Żyd Izaak sympatyzujący z
komunistami w 1941 roku
ucieka z Armią Czerwoną
do ZSRR, by powrócić w
kwietniu 1944 jako oficer.

Bibliotekarze polecają

Książka dostępna w filii
w Gliniance

Książka dostępna
w bibliotece w Wiązownie.

Książka dostępna w filii
w Duchnowie.
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Kalendarium:

��.��. – 2�.1�.2�1� r.
Wystawa„Indonezja – jedność w różnorodności”, Galeria„Więzy”, ul. Lu-
belska 29 Wiązowna. Galeria otwarta jest we wszystkie soboty i nie-
dziele od 30 września do 29 października w godzinach 10:00-16:00 oraz
w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (22
789 06 96).

11.11.2�1� r. godz. 1�:��
Gminne Obchody Święta Odzyskania Niepodległości, kościół pw. Św.

Wawrzyńca w Gliniance. W programie: uroczysta msza święta w intencji

Ojczyzny, koncert patriotyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Pod-

stawowej w Gliniance, uroczyste złożenie wieńców oraz zniczy w miejs-

cach pamięci historycznej na terenie całej gminy. Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, Szkoła Podstawowa im. W. Wi-

tosa w Gliniance i Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Gliniance.

2�.11.2�1� r. godz. 1�:��
Finisaż wystawy“Indonezja – jedność w różnorodności”oraz pokaz fil-mu "Sen na Jawie" Dominiki i Doroty Proba. Gminny Ośrodek Kultu-ry w Wiązownie, sala widowiskowa. Organizator: Galeria "Więzy" wWiązownie.1�.1�.2�1� r. godz.11:��

Dzień Edukacji Narodowej, Szkoła Podstawowa w Malcanowie. W pro-

gramie: występ zespołu z Mołdawii, nagrody dla nauczycieli, podsu-

mowanie akcji "Wakacje blisko domu". Organizator: Oświata Gminna

w Wiązownie.

1�.1� – 2�.1�.2�1� r.
Tydzień indonezyjski w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie. Za-
jęcia w ramach tygodnia indonezyjskiego: warsztaty batiku, prelek-
cje, pogadanki, warsztaty plastyczne dla najmłodszych.

12.11.2�1� r. godz. 11:��-1�:��
II Dzień z historią Gminy Wiązowna, plac przy kościele w Wiązownie. W
programie: grupy rekonstrukcyjne i prezentacja uzbrojenia, umundu-
rowania i wyposażenia armii z I i II Wojny Światowej. Organizator: Gmi-
na Wiązowna, Muzeum Wojskowości w Niepołomicach.

2�.1�.2�1� r. godz. 1�:��-1�:�� – część edukacyjna,

1�:��-1�:�� – część artystyczna

I Dzień Seniorów w Gminie Wiązowna, Dom Kultury w Woli Kar-

czewskiej. W programie: prelekcje, podstawowe badania profilaktyczne

oraz występy artystyczne.

2�.1�.2�1� r.
Dzień Kobiet Wiejskich, Izba Regionalna w Gliniance. W programie lu-

dowe śpiewy przy akompaniamencie akordeonu. Organizator: Gmin-

ny Ośrodek Kultury.

2�.1�. – 2�.1�.2�1� r.
XL Ogólnopolski Jubileuszowy Rajd na Orientację „PODKUREK
2017”, 7 runda PUCHARU POLSKI 2017 oraz 14 runda Pucharu Pol-
ski Młodzieży w Marszach na Orientację w 97 rocznicę„Bitwy War-
szawskiej 1920 r.” Szczegóły www.gok-wiazowna.pl.

��.11. – ��.11.2�1� r.
II Listopadowe Dni Kultury organizowane przez Gminny Ośrodek Kul-

tury oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Wiązowna.




