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Radość ze Świąt Bożego Narodzenia jest naprawdę wielka, 
gdy można się nią dzielić. Wtedy smakuje najlepiej. Życzy-
my, by w tym szczególnym czasie znaleźli Państwo wokół 
siebie miłość, przyjaźń i ludzi, z którymi warto wspólnie 
przeżyć Boże Narodzenie. W zdrowiu i z uśmiechem na twa-
rzy. Życzymy spokoju i odpoczynku, który pozwoli z nową 
energią wkroczyć w 2017 rok! Wszystkiego dobrego! 

Wójt Gminy Wiązowna - Janusz Budny 
Przewodnicząca Rady Gminy - Renata Falińska 

wraz z Radnymi Gminy Wiązowna
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Chłopiec ma niespełna dwa lata. Od 
urodzenia cierpi na dysplazję kost-

ną. Nigdy nie będzie wzrostu swoich 
rówieśników. Żeby chodzić, potrzebu-
je kosztownych operacji. Po zabiegach  
i wsparciu specjalistycznymi protezami 
Teodor ma duże szanse, żeby stanąć na 
własnych nogach, a w przyszłości na-
wet chodzić. Rozwój umysłowy i emo-
cjonalny Teosia przebiega prawidłowo. 
Jest wesołym chłopcem, dużo się uczy 

Świąteczna radość pomagania. 
Przyłącz się do naszej akcji! 
„Świąteczna radość pomagania” to akcja charytatywna, którą organi-
zujemy drugi raz. W tym roku pomagamy Teodorowi z Woli Duckiej. 

W ramach akcji 22 listopada roz-
poczęliśmy zbiórkę potrzeb-

nych artykułów dla potrzebującej ro-
dziny z terenu naszej gminy. Artykuły 
potrzebne rodzinie to: żywność trwała: 
herbata, kasza, cukier, konserwy mię-
sne, rybne i warzywne, kawa, makaron, 
olej, ryż, mąka, płatki śniadaniowe, 
mleko, słodycze, itp.; środki czysto-
ści: proszki do prania, płyn do mycia 
naczyń, mydło/żele w płynie, pasta do 
zębów, płyny czyszczące, szampon, 
itp.; artykuły szkolne: zeszyty, farbki, 
papier kolorowy, bloki, klej, przybory 
do pisania, kredki, plastelina, plecak, 

i uwielbia kontakt z dziećmi. Leczenie 
Teodora będzie trwało długo. Jest też 
bardzo kosztowne. 

Przekazując 1% podatku wszyscy mo-
żemy pomóc chłopcu i jego rodzinie. 
To walka o jego przyszłość. Chłopcem 
opiekuje się Fundacja Dzieciom „Zdą-
żyć z pomocą”. http://dzieciom.pl/.  
W zeznaniu podatkowym wystarczy  
w odpowiednim miejscu wpisać nr 
KRS: 0000037904 z dopiskiem „28184 
Górski Teodor”. Twój mały gest będzie 
miał wielki wpływ na całe jego życie! 

Aby pomóc Teosiowi 5 lutego 2017 roku 
organizujemy również koncert chary-
tatywny w Hotelu BRANT w Majda-
nie. Organizatorami koncertu są: Gmina 
Wiązowna, Gminny Ośrodek Kultury  
w Wiązownie, Hotel BRANT, Stowa-
rzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Nie-
pełnosprawnych „Jesteśmy”. W czasie 
koncertu będzie można zobaczyć m. in. 
spektakl w wykonaniu podopiecznych 
WTZ „Jesteśmy”.  

Bilety (cegiełki) do kupienia w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Wiązownie,  
ul. Kościelna 41, tel. 22 780 41 79, 
e-mail: gok@gok-wiazowna.pl.

Świąteczna Radość pomagania napraw-
dę działa. W zeszłym roku namawiali-
śmy mieszkańców do przekazywania 
1% podatku na rzecz Stowarzyszenia 
„Jesteśmy!”, które w naszej gminie 
opiekuje się osobami niepełnosprawny-
mi intelektualnie. Dzięki Państwa zaan-
gażowaniu Stowarzyszenie „Jesteśmy” 
zebrało 19% więcej pieniędzy niż w la-
tach poprzednich. Powtórzmy to w tym 
roku, tym razem dla Teosia!             

Redakcja

tukontakt@wiazowna.pl

Szlachetna Paczka 2016
„Szlachetna Paczka” jest akcją charytatywną prowadzoną od 16 
lat. Polega na podarowaniu rodzinom odrobiny szczęścia w trudnej 
sytuacji życiowej poprzez przygotowanie paczki z najbardziej po-
trzebnymi rzeczami.

itp.; wyposażenie mieszkania: ręczniki, 
koce, poszewki na pościel o wymiarach 
160 x 200 cm, poduszki antyalergiczne; 
brakujące sprzęty: 2 x materace do łó-
zek 90×190 cm, żelazko, krzesło biuro-
we; odzież: kurtki zimowe dla chłopców 
(rozmiar L, M), jeansy dla chłopców 
(rozmiar 129 cm, 29/32 M), spodnie dre-
sowe (rozmiar 129 cm), skarpetki (roz-
miar 43, 41), bokserki (rozmiar M, L); 
obuwie: męskie (rozmiar 41, 43) oraz 
dziecięce (rozmiar 29), korki (rozmiar 
29 (30)); specjalne upominki: zabaw-
kowy kombajn, bransoletka, słuchawki, 
piłka do gry w piłkę nożną.

Artykuły można przynosić do 9 grudnia 
2016 roku do:

wszystkich publicznych placówek • 
oświatowych na terenie gminy;
Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubel-• 
ska 59, na parterze w Biurze Obsługi 
Mieszkańca;
Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Ko-• 
ścielna 41, 05-462 Wiązowna;
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-• 
nej, Radiówek 25, 05-462 Wiązowna;

w specjalnie do tego przeznaczonych 
miejscach, oznaczonych nadpisem 
„Szlachetna Paczka”, lub dokonać wpła-
ty gotówki na rzecz rodziny w Biurze 
Rady Gminy Wiązowna (II piętro, pokój 
207). W celu uniknięcia powtarzalności 
datków prosimy o kontakt pod nume-
rem telefonu 603 209 701. Zapraszamy 
wszystkich mieszkańców, aby włączyli 
się do tej szlachetnej akcji.               

Redakcja

tukontakt@wiazowna.pl

Foto: Małgorzata Sosnowska
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ukończyłeś 65 lat, odbierz

Chór Mienia River po raz pierwszy wydał własną 
płytę. To składanka z kolędami w aranżacji Mal-
winy BoRkoWiCz. Płyta zawiera 8 utworów, 
które doskonale sprawdzą się przy świątecznym 
stole. 

Dźwięków z tej płyty nie może zabraknąć w czasie 
świąt, w żadnym domu, w naszej gminie. Chór praco-

wał nad płytą od kilku miesięcy. A wydana i współfinanso-
wana była przez Roberta DOROSZA. Doskonała muzyka, 
wspaniały świąteczny klimat - nie można nic dodać i nic 
ująć. Trzeba po prostu posłuchać! Wszystkim członkom 
chóry gratulujemy a Państwu gorąco polecamy!           

Paulina Sokół

gok@gok-wiazowna.pl

Tego jeszcze nie było

Członkowie chóru Mienia River składają serdecz-
ne podziękowania firmie Dakoma, producentowi 
chemii i akcesoriów do obuwia marki Coccine, za 

pomoc finansową w nagraniu płyty.

Wójt Gminy Wiązowna składa serdeczne 
podziękowania panu Robertowi DoRoSzoWi

za dofinansowanie wydania płyty.
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Nagroda Marszałka jest pierw-
szą poważną nagrodą dla chó-

ru Mienia River. Czym wyróżnia się 
chór spośród innych grup muzycz-
nych działających w regionie?

Mienia River to przede wszystkim 
grupa serdecznych przyjaciół, któ-
rzy z własnej nieprzymuszonej woli 
spotykają się w sobotnie poranki  
i wspólnie śpiewają, spędzając razem 
czas. Jesteśmy małym chórem, więc 
musimy w sposób szczególny polegać 
na sobie nawzajem. Mało który zespół 
przeszedł przez tak radykalne zmiany 
w repertuarze; od gospel do świato-
wych przebojów muzyki popularnej. 
Mimo tego misz-maszu udało nam się 
w tych wszystkich zmianach odnaleźć 
i z powodzeniem realizować różne 
projekty, jak świeżo wydana płyta  
z kolędami.

Skąd czerpiecie pomysły na  
repertuar?

Repertuar często jest zależny od oko-
liczności danego występu, co innego 
śpiewamy w kościele, co innego na 
imprezie plenerowej. Na ogół wybie-
ranie utworów jest wspólnym proce-
sem. Ponieważ większość utworów 
aranżuję samodzielnie specjalnie dla 
chóru, jestem otwarta na propozycje 
od śpiewających. I tym sposobem wy-
konaliśmy na tegorocznych Zadusz-
kach Muzycznych w GOK piosenki 
Nirvany, Republiki, Amy Winehouse.

Jaka panuje atmosfera w zespole  
i kto może zostać jego członkiem?

Jak wspomniałam, czynnik towarzy-
ski jest bardzo ważny w naszym ze-
spole. Spora część osób jest w chórze 
już od dłuższego czasu, więc znamy 
się bardzo dobrze. Dla mnie najważ-
niejsza jest satysfakcja chórzystów 

Od gospel do muzyki popularnej
Nasz chór Mienia River nagrał pierwszą płytę! o tym, jakie to było wyzwanie dla chórzystów i jakie 
plany ma nasz chór z Malwiną BoRkoWiCz - dyrygentką chóru Mienia River rozmawiała Joanna 
iWAŃSkA.

nie tylko z występu, ale z samego pro-
cesu uczenia się utworów, pracy nad 
nimi. Każdy, kto lubi śpiewać i ma ku 
temu predyspozycje (nie trzeba być 
Pavarottim, naprawdę!), może zostać 
członkiem chóru.

Na czym polegało przygotowanie  
płyty?

Płyta była dla nas zupełnie nowym 
wyzwaniem. Zależało nam na tym, 
aby umieścić na niej choć jedną kolę-
dę w kapitalnej aranżacji śp. Przemka 
KOCISZEWSKIEGO (Mizerna ci-
cha), poprzedniego dyrygenta chóru. 
Płyta jest różnorodna, znajdują się na 
niej zarówno kolędy o charakterze lu-
dowym, jak i współczesne „smaczki”. 
Co ciekawe, praca nad płytą sprawiła, 
że pozostaliśmy w okresie świątecz-
nym nieco dłużej niż zwykle, po-

nieważ sesja nagraniowa odbyła się  
w marcu.
Gdzie będziecie można Was usłyszeć 
w najbliższym czasie i jakie macie 
plany na przyszłość?

W najbliższym czasie planujemy 
koncerty świąteczne, na których bę-
dzie można usłyszeć utwory zamiesz-
czone na płycie i nie tylko. Zaprasza-
my 9-ego grudnia na nasz występ 
na uroczystym zakończeniu projek-
tu Powiat Otwocki Stolica Kultury 
Mazowsza (PMDK w Otwocku),  
a 16 grudnia na występ w ramach 
prezentacji sekcji w GOK. Mieliśmy 
zaszczyt otrzymać wyżej wspomnia-
ną Nagrodę Marszałka Województwa 
Mazowieckiego, obecnie planujemy, 
jak najlepiej wykorzystać nagrodę na 
cele chóralne.
                                                       

Joanna iwańSka

j.iwanska@wiazowna.pl

Malwina Borkowicz  - absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii  
Muzycznej im. Grażyny i kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
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Jak działa konto Rodzinne?
Konto może założyć jedynie osoba 

fizyczna, która otrzymuje świadcze-
nia niepodlegające egzekucji, takie 
jak: program 500+, zasiłki rodzinne 
z dodatkami, świadczenie pielęgna-
cyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjal-
ny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla 
opiekunów, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, zasiłki z pomocy 
społecznej. Właścicielem konta może 
być tylko jedna osoba (świadczenio-
biorca). Na Konto Rodzinne mogą być 
wpłacane wyłącznie środki pieniężne 
pochodzące z wyżej wymienionych 
świadczeń.

W którym banku można założyć 
konto Rodzinne?
Konta Rodzinne można założyć w do-
wolnym banku komercyjnym w Pol-

Zapytaliśmy naszego mieszkańca, 
Mirosława ADAMCZYKA, który 

jako pierwszy skorzystał z możliwości 
zapłacenia rachunków kartą płatniczą, 
czy możliwość płacenia kartą w urzę-
dzie jest wygodna. „Płacenie kartą jest 
bardzo wygodne. Tak powinno być  
w każdym urzędzie. Dzięki temu nasz 
urząd stał się bardziej przyjazny dla 
mieszkańców” – mówi pan Mirosław. 
Też jesteśmy tego zdania.

Wraz z wydłużeniem godzin pracy 
urzędu w poniedziałki, akcją „otwarta 
sobota” i urzędnikiem online na stro-
nie internetowej urzędu, możliwość 
płacenia kartą ułatwia mieszkań-
com naszej gminy załatwianie spraw  
w urzędzie.
                                                        

Redakcja

tukontakt@wiazowna.pl

W urzędzie płacimy kartą
od listopada w urzędzie można płacić kartą. Umożliwia to rozliczenie opłaty za wywóz śmieci, podatek od 
nieruchomości oraz wszelkiego rodzaju opłaty skarbowe na miejscu bez dodatkowej wizyty w banku. 

Mirosław Adamczyk – jako pierwszy mieszkaniec płacił kartą w urzędzie

Konto Rodzinne
Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje, że 
nowelizacja ustawy prawo bankowe wprowadziła możliwość zało-
żenia konta Rodzinnego.

sce. Do założenia Konta Rodzinnego 
potrzebny jest numer rachunku ban-
kowego instytucji wypłacającej wska-
zane wyżej świadczenia (w tym przy-
padku numer rachunku bankowego 
tutejszego GOPS). Przed zawarciem 
umowy z wybranym bankiem należy 
zwrócić się do ośrodka o wydanie za-
świadczenia o numerze rachunku ban-
kowego tutejszego ośrodka.

ile kosztuje konto Rodzinne?
Otwarcie i prowadzenie Konta Ro-
dzinnego jest bezpłatne i wolne od ja-
kichkolwiek opłat i prowizji. Bank nie 
pobiera również opłat za wydanie kar-
ty płatniczej i za pobieranie środków 
z bankomatów tego banku z użyciem 
karty płatniczej.
                                                       

Małgorzata łySik

gops@wa.home.pl

informacji udziela  
Elżbieta Florczak – kierownik działu świadczeń
tel. 22 780 46 59 w. 32, e-mail: gops@wa.home.pl
Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie, 
Radiówek 25, 05-462 Wiązowna
godz. otwarcia: poniedziałek 8.00-18.00, 
wtorek-piątek: 8.00-16.00.
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Z prac rady...

Bolesławów:
Modernizacja ul. Bażantów - zadanie 
zakończone

Boryszew:
Projektowanie budowy drogi nr 2703W 
pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego - 
zadanie zakończone

Projektowanie budowy drogi gminnej nr 
270820W w Boryszewie - zadanie zakończone

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu wokół 
świetlicy - zadanie zakończone   

Czarnówka:
Budowa chodnika przy ul. marsz. J. Pił-
sudskiego – pomoc finansowa dla Powiatu 
Otwockiego - zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej - zadanie 
zakończone     

Duchnów:
Budowa kanalizacji sanitarnej - faza pro-
jektowa

Budowa sieci wodociągowej ul. Werbeny i ul. 
Puchacza - zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej ul. Dłuska 
-  trwa realizacja zadania, zawarta umowa z 
wykonawcą,

Budowa sieci wodociągowej dz. nr ew. 929/6 
- zadanie zakończone 

Budowa sieci wodociągowej ul. Nizinna 
-  trwa realizacja zadania, termin realizacji 
27.12.2016 r.

Modernizacja i rozbudowa budynku świetlicy 
i biblioteki w Duchnowie - trwa procedura 
oceny złożonego wniosku o dofinansowanie

Projektowanie oświetlenia ul. Pęclińskiej - 
trwa wykonywanie projektu

Projekt i budowa oświetlenia ul. Kwitnącej 
Jabłoni - trwa realizacja zadania, termin 
realizacji 27.12.2016 r. 

Remont ul. Kwitnącej Jabłoni - zadanie 
zakończone

Budowa sieci wodociągowej w dz. nr ew. 
406/3, 270/4 - faza projektowa

Dziechciniec:
Projekt oświetlenia ul. Dworskiej - trwa 
wykonywanie projektu

Projekt oświetlenia ul. Miodowej - trwa 
wykonywanie projektu

Budowa oświetlenia ul. Olchowej - trwa reali-
zacja zadania, termin realizacji 27.12.2016 r.

Wykup sieci wodociągowej w ul. Bukowej - 
zadanie zakończone 
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Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna

133.XXXI.2016 zmian w Uchwale Nr 157.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015 
roku - Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2016 rok, z późn. zm.,

134.XXXI.2016 zmian w Uchwale Nr 156.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015 
r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2016 - 2029, 
z późn. zm.;

135.XXXI.2016 zawarcia porozumienia między Gminą Halinów a Gminą Wiązowna;

136.XXXI.2016 zmiany Uchwały nr 4.XIX.2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia 
na terenie Gminy Wiązowna „Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych (KARTA 
DUŻEJ RODZINY)”;

137.XXXI.2016 przystąpienia do realizacji projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach 
programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, nr umowy POWERSE-2016-1-PL01-
KA101-024918;

138.XXXI.2016 wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowych;

139.XXXI.2016 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
p.n. „Duchnów Wspólna”;

140.XXXI.2016 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok;

141.XXXI.2016 zmiany uchwały nr 128.XXIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 września 2016 
r. w sprawie zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego, na którym 
przechowywany jest pieniądz elektroniczny;

142.XXXI.2016 udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na:
1) modernizację drogi powiatowej nr 2708W we wsi Pęclin;
2) modernizację drogi powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów;
3) modernizację drogi powiatowej nr 2712W we wsi Kruszówiec;
4) budowę chodnika przy drodze powiatowej ul. Wrzosowa w Gliniance;
5) modernizację drogi powiatowej nr 2713W we wsi Wola Ducka/Wola Karczewska 
zmienionej uchwałą nr 74.XXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 kwietnia 2016 
r. w sprawie zmiany uchwały nr 9.XIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 
2016 r.;

143.XXXI.2016 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;

144.XXXI.2016 zmiany uchwały nr 59.XXII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 marca 2016 r.  
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego w postaci budowy 
ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W.

Na sesji (25.10) radni podjęli 12 uchwał. Najważniejsze z nich do-
tyczą zmian w budżecie. Ponieważ wiele inwestycji rozpoczętych  
w tym roku jest już finalizowanych i rozliczanych, w budżecie poja-
wiły się oszczędności. Na niektóre prace wydaliśmy mniej niż zakła-
daliśmy na początku roku. 

Z zaoszczędzonych pieniędzy zostaną wykonane nowe inwestycje, m.in. na-
wierzchnia ulic Sosnowej i Świderskiej w Emowie oraz Górnej w Zakrę-

cie za kwotę 270 tys. złotych, w technologii płyt betonowych. Planowane jest 
również zakupienie równiarki i walca drogowego dla ZWiK za kwotę 250 tys. 
złotych. Pozwoli to szybciej i taniej remontować drogi gminne. Dziś musimy 
w tym celu ogłaszać przetargi i wynajmować firmy zewnętrzne. Dodatkowo 
wybudowany zostanie odcinek chodnika od szkoły w Malcanowie w stronę 
Dziechcińca (do ul. Granicznej). Oto wykaz uchwał w sprawach:

Porozumienie międzygminne
Wychodząc na przeciw mieszkańcom 
Duchnowa, rada wyraziła zgodę na 
zaproponowane przez wójta zawar-

cie porozumienia gminy Wiązowna  
z gminą Halinów w sprawie obwo-
du dla uczniów szkoły podstawowej. 
Dzięki temu porozumieniu uczniowie 
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Odmulenie stawu przy świetlicy - trwa 
realizacja zadania, termin realizacji do 
15.12.2016 r. 

Emów:
Budowa sieci wodociągowej -zadanie 
zakończone 

Modernizacja ul. Sosnowej - zadanie 
zakończone

Modernizacja ul. Świderskiej i Krętej - trwa 
realizacja zadania,

Projekt oświetlenia ul. Wiązowskiej - trwa 
wykonywanie projektu

Projektowanie kanalizacji sanitarnej w ul. 
Sosnowej i Gołębiej - zadanie zakończone

Projektowanie kanalizacji sanitarnej w ul. 
Runa Leśnego/Jagód - trwa realizacja zadania

Zagospodarowanie terenu działki gminnej - 
trwa realizacja zadania     

Glinianka:
Budowa chodnika w ul. Wrzosowej - pomoc 
rzeczowa dla Powiatu Otwockiego - trwa 
realizacja zadania 

Budowa oświetlenia ul. Wawrzynieckiej - 
zadanie zakończone 

Modernizacja pracowni informatycznej  
w Szkole Podstawowej - zadanie zakończone

Projekt przebudowy ul. Kościelnej - zadanie 
zakończone

Remont ul. Podzamcze - zadanie zakończone

Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. 
Sosnowej - zadanie zakończone 

Budowa sieci wodociągowej ul. Wesoła - 
podpisano umowę z wykonawcą

Konserwacja rowów melioracyjnych G i G-2 
na długości 2,4 km - trwa realizacja zadania, 
termin realizacji do 15.12.2016 r. 

Góraszka:
Naprawy i remonty dróg na terenie sołectwa - 
zadanie zakończone 

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu wokół 
świetlicy wraz z doposażeniem  - zadanie 
zakończone

Konserwacja wszystkich rowów meliora-
cyjnych – zadanie realizowane przez Spółkę 
Wodną Góraszka ze wsparciem Gminy - trwa 
realizacja zadania, termin realizacji do 
15.12.2016 r. 

Izabela:
Budowa sieci wodociągowej ul. Dębów - trwa 
realizacja zadania,

Budowa świetlicy wiejskiej - zadanie zakoń-
czone dla zakresu przewidzianego w 2016 r.
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Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna

z Duchnowa będą formalnie mieli 
swój obwód szkolny w Brzezinach.

Projekt PoWERSE 
Gmina przystąpi do realizacji projektu 
„Mobilność kadry edukacji szkolnej 
w ramach programu Wiedza Eduka-
cja Rozwój 2014-2020”. W ramach 
projektu gimnazjum w Gliniance 
otrzyma dofinansowanie w wysoko-
ści 115 221,03 zł, co przyczyni się 
do zwiększenia skali zastosowania 
najnowszych technologii w edukacji 
językowej oraz do stworzenia wykwa-
lifikowanej kadry w dziedzinie dwuję-
zyczności szkolnej.

zakup nieruchomości gruntowej
Zaakceptowano wniosek o zakup dro-
gi, w której przebiega gminna sieć 
wodociągowa zasilająca budynki na 
tzw. „Osiedlu Tamka” w Gliniance. 
Zakup ten jest najkorzystniejszym 
rozwiązaniem dla gminy, gdyż umoż-
liwi prawidłowe zarządzanie siecią 
wodociągową.

Plan Duchnów - Wspólna
Przystąpiono do sporządzenia planu 
miejscowego „Duchnów Wspólna”. 
Ten plan pozwoli na rozwój budow-
nictwa mieszkalnego w centralnej 
części miejscowości, na północ od ul. 
Wspólnej.

Podatek od nieruchomości na 2017 
rok
Ustalono wysokość  podatków od nie-
ruchomości na 2017 rok. Taką uchwa-
łę radni przyjmują co roku. Na 2017 

rok nie są planowane żadne podwyżki 
podatków lokalnych. Szczegółowych 
informacji udziela Elżbieta CIEŚLAK 
– Naczelnik Wydziału Podatków,  
e-mail: e.cieslak@wiazowna.pl, 
tel. 22 512 58 41.

zmiana w pomocy rzeczowej dla 
Powiatu otwockiego
W związku z informacją Zarządu Dróg 
Powiatowych o braku możliwości re-
alizacji w całości zadania dotyczącego 
budowy drogi w Woli Duckiej/Woli 
Karczewskiej zmniejszono pomoc rze-
czową na ww. drogę. Pomoc ta została 
przekazana na drogę 2701W Majdan, 
Izabela, Michałówek, Duchnów.

kolejna droga gminna
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Za-
rządu Dróg Powiatowych w Otwoc-
ku, zaliczono do dróg gminnych ul. 
Leśną w Wiązownie oraz dalszą jej 
część (bez nazwy) w Emowie. Zmia-
na ta umożliwi rozbudowę drogi oraz 
przebudowę przepustu na tzw. Kanale 
Boryszewskim. 

zmiana w pomocy rzeczowej dla 
Powiatu otwockiego
Zwiększono pomoc rzeczową dla Po-
wiatu Otwockiego na budowę ciągu 
pieszo - rowerowego w Malcanowie. 
Dzięki temu zostanie wykonane do-
datkowe 42 metry chodnika w kierun-
ku Dziechcińca.
                                                         

Paula woźnica

p.woznica@wiazowna.pl

Radni przychylili się do przeznaczenia oszczędności na nowe inwestycje
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Modernizacja drogi nr 2701W (Majdan - 
Izabela - Michałówek - Duchnów) - pomoc 
rzeczowa i finansowa dla Powiatu Otwockie-
go - trwa realizacja zadania, termin realizacji 
grudzień 2016 r.

Budowa sieci wodociągowej ul. Modra - faza 
projektowa,

Budowa sieci wodociągowej dz. nr ew. 83/15 
- faza projektowa

Konserwacja rowu melioracyjnego M-8, 
zadanie realizowane przez Spółkę Wodną 
Izabela – Michałówek przy wsparciu Gminy 
- trwa realizacja zadania, termin realizacji do 
15.12.2016 r.

Kąck:
Projekt oświetlenia ul. Majowej/Sosnowej - 
trwa wykonywanie projektu 

Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej - 
projekt - zadanie zakończonee

Kopki:
Budowa ul. Jeździeckiej - trwa realizacja 
zadania 

Projektowanie budowy drogi gminnej Lipowo 
– Kopki – Dziechciniec (ul. Trakt Napoleoń-
ski) – projekt - zadanie zakończone.

Projekt oświetlenia ul. Nad Świdrem i ul. 
Radosnej - trwa wykonywanie projektu

Zagospodarowanie działki gminnej - zabudo-
wano rów melioracyjny, złożono wniosek  
o pozwolenie na budowę świetlicy

Kruszówiec:
Budowa oświetlenia drogi gminnej 270842 W 
(Glinianka - Kruszówiec) - trwa wykonywa-
nie projektu

Modernizacja drogi powiatowej nr 2712W 
- pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego - 
trwa realizacja zadania

Lipowo:
Projektowanie budowy ul. Wypoczynkowej - 
zadanie zakończone

Rozbudowa infrastruktury sportowej (boisko 
KS Glinianka) -  trwa realizacja zadania

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu dz. 
147 - zadanie zakończone

Zakup i montaż przepływomierzy elektro-
magnetycznych na SUW Lipowo - zadanie 
zakończone  

Majdan:
Budowa kanalizacji sanitarnej – centralna część 
miejscowości - prace projektowe w toku   

Budowa kanalizacji sanitarnej – wschodnia 
część miejscowości - trwa wykonanie projektu   

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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Czy mogą zwrócić bluzki, jeżeli nie 
będą spełniały ich oczekiwań? Z re-

guły konsumentom wydaje się, że mają 
takie same uprawnienia bez względu 
na to, czy kupują daną rzecz w sklepie 
stacjonarnym, czy też w sklepie interne-
towym. Niestety, ale osoby, które myślą 
w ten sposób żyją w błędnym przekona-
niu, bowiem o wiele więcej przywilejów 
mają konsumenci, którzy kupują towar 
w internecie.

zwrot towaru 
w sklepie internetowym
Sytuacja pani Małgorzaty jest o wie-
le korzystniejsza aniżeli sytuacja pani 
Pauliny. Jeżeli bowiem pani Małgorza-
ta uzna, że towar nie spełnia z jakie-
gokolwiek powodu jej oczekiwań, to 
będzie ona mogła złożyć oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 
dni od dnia odebrania rzeczy. W ta-
kiej sytuacji sprzedawca będzie musiał 
zwrócić pani Małgorzacie cenę towaru 
oraz koszt przesyłki w pierwszą stronę, 
jednakże tylko do wysokości najtańszej 
przesyłki oferowanej przez dany sklep 
internetowy. Cała procedura zwrotu zo-
stała szczegółowo opisana w ustawie  
o prawach konsumenta. Sprzedawca nie 
może żądać od konsumenta, aby zwrot 
towaru nastąpił w oryginalnym opako-
waniu wraz z paragonem lub fakturą. 
Należy o tym pamiętać, gdyż jest to 
jedna z najczęstszych klauzul spotyka-
nych w regulaminach sklepów interne-
towych. Klient ma prawo produkt zoba-
czyć/przymierzyć. Trzeba jednak mieć 
na względzie, że jeśli towar ulegnie 
uszkodzeniu, sprzedawca będzie mógł 
wystąpić do konsumenta z żądaniem 
zapłaty odszkodowania za zmniejszenie 
wartości zwracanej rzeczy.

zwrot towaru 
w sklepie stacjonarnym
Czy istnieją jakieś ustawy, które umoż-
liwiają konsumentowi zwrot towaru 
zakupionego w sklepie stacjonarnym?  
W obecnym ustawodawstwie nie ma 

Czy można zwrócić towar  
zakupiony w sklepie stacjonarnym?
Pani Małgorzata oraz pani Paulina kupiły bluzki w jednym z popu-
larnych sklepów. z tą jednak różnicą, że pani Małgorzata zamówiła 
swoją bluzkę w sklepie internetowym, pani Paulina zaś w sklepie 
stacjonarnym. Jakie uprawnienia przysługują obu paniom? 

obowiązku przyjmowania zwrotu nie-
wadliwego towaru zakupionego w tra-
dycyjny sposób. Kupując daną rzecz, 
klient może się z nią zapoznać, obejrzeć 
dokładnie czy też przymierzyć, a więc 
nie kupuje tak zwanego „kota w worku”, 
jak ma to często miejsce podczas zaku-
pów internetowych.

Wobec powyższego, pani Paulina - co 
do zasady - nie będzie mogła zwrócić 
bluzki zakupionej w sklepie stacjonar-
nym. Często jednak znane marki skle-
pów, szczególnie tak zwane „sieciów-
ki”, ze względów wizerunkowych oraz 
większych możliwości finansowych, 
umożliwiają zwrot zakupionych towa-
rów. Inaczej bowiem dochodziłoby do 
absurdu, w którym to osoba kupująca to-
war w sklepie internetowym danej marki 
mogłaby zwrócić towar, a kupując taką 
samą rzecz w sklepie stacjonarnym - ta-
kiego prawa by już nie miała. Warunki 
takiego zwrotu ustala jednak właściciel 
sklepu i nie ma żadnej powszechnej re-
gulacji w tym zakresie.                      

adwokat maRek Bajson

Jeśli potrzebujesz 
porady prawnej 
w zakresie prawa 
rodzinnego, spad-
kowego, pracy  
i spraw cywilnych 
i mieszkasz w gmi-
nie Wiązowna, sko-
rzystaj z bezpłatnych usług prawnika  
w urzędzie gminy. Możesz się umówić 
poprzez sekretariat wójta (tel. 22 512 58 
01). Prawnicy przyjmują w każdy po-
niedziałek od 14.00 do 18.00, czwartek 
od 8.30 do 13.30.

Od stycznia 2017 r.
poniedziełek 14.00 - 18.00,
środa  14.00 - 18.00,
piątek 8.30 - 12.30.
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Projekt oświetlenia ul. Przyleśnej - trwa wyko-
nywanie projektu

Projekt i budowa oświetlenia ul. Słonecznej 
- trwa realizacja zadania, termin realizacji 
27.12.2016 r. 

Remont dróg gminnych znajdujących się  
w sołectwie - zadanie zakończone

Modernizacja drogi nr 2701W (Majdan – 
Izabela – Michałówek – Duchnów) – pomoc 
rzeczowa i finansowa dla Powiatu Otwockiego 
- zadanie zakończone

Projekt świetlicy wiejskiej - złożono wniosek  
o pozwolenie na budowę świetlicy

Konserwacja rowów melioracyjnych M-5, 
M-7, M-8, M-9, zadanie realizowane przez 
Spółkę Wodną Majdan przy wsparciu Gminy - 
zadanie zakończone

Malcanów:
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż 
ul. Mazowieckiej - trwa realizacja zadania, 
termin realizacji grudzień 2016 r. 

Projektowanie budowy ul. Podleśnej -zadanie 
zakończone

Projektowanie budowy ul. Żwirowej - zadanie 
zakończone

Projekt oświetlenia ul. Granicznej - trwa 
wykonywanie projektu 

Projekt oświetlenia ul. Letniej - trwa wykony-
wanie projektu 

Projekt oświetlenia ul. Żwirowej - trwa wyko-
nywanie projektu 

Szkoła Podstawowa - modernizacja i rozbudo-
wa - trwa realizacja III etapu 

Zagospodarowanie terenu działki 211 - zada-
nie zakończone

Odmulenie stawu w Malcanowie - trwa 
realizacja zadania, termin realizacji do 
15.12.2016 r.  

Michałówek: 
Budowa oświetlenia drogi w miejscowości 
Michałówek - trwa realizacja zadania, termin 
realizacji 27.12.2016 r.

Osiedle Parkowe:
Modernizacja przedszkola - zadanie zakoń-
czone

Wykonanie nakładki na drodze wewnętrznej 
na terenie osiedla - zadanie zakończone  

Pęclin: 
Budowa oświetlenia ul. Letniskowej  - zada-
nie zakończone 

Modernizacja ul. Radosnej - pomoc rzeczowa 
dla Powiatu Otwockiego - zadanie zakoń-
czone

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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Dzięki wnioskom samorząd może 
tak układać plan wydatków, by 

w jak największym stopniu zaspoko-
ić potrzeby mieszkańców. Znaczna 
część wniosków dotyczyła naprawy 
nawierzchni dróg, budowy kanaliza-
cji, doprowadzenia wodociągu czy 
oświetlenia. Zdarzały się też wnio-
ski na realizację zajęć sportowych  
i innych społecznych przedsięwzięć. 
Realizacja wszystkich wniosków jest 
niemożliwa, ale dzięki współpracy 
mieszkańców, radnych i urzędników 
jesteśmy w stanie realizować te naj-

Mieszkańcy 
współtworzą budżet! 
W 2015 roku na etapie przygotowywania budżetu mieszkańcy zgłosi-
li 180 inicjatyw. W tym roku wniosków do budżetu Gminy Wiązow-
na było ich blisko 300. Ten sposób współdecydowania o wydatkach 
gminy, jak widać, doskonale się u nas przyjął.

bardziej potrzebne. Na pewno nie 
da się dogodzić wszystkim, ale war-
to podejmować współpracę, wspól-
ne decyzje i walczyć o to, by zrobić 
tyle, ile się da. Prace nad budżetem na 
2017 rok trwają, ale już dziś wiemy, 
że realizacja wniosków mieszkańców 
pochłonie dużą część pieniędzy, które 
wspólnie możemy wydać.   

Poniżej prezentujemy średnie ceny 
jednostkowe inwestycji infrastruktu-
ralnych, dzięki czemu będą Państwo 
wiedzieć, ile co kosztuje.
      

Lp. Rodzaj inwestycji Jednostka miary Cena jednostkowa

1 Budowa sieci wodociągowej 1 km 80 do 120 tys. zł

2 Budowa sieci kanalizacyjnej z przyka-
nalikami 1 km 550 do 950 tys. zł

3 Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej 
z krawężnikami i z chodnikiem przy 
jezdni

1 mb 1400 do 1800 zł

4 Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej 
bez krawężników 1 mb 600 do 800 zł

5 Budowa chodnika przy istniejącej jezdni 1 mb 300 do 450 zł

6 Droga o nawierzchni z tłucznia kamien-
nego 1 mb 70 do 240 zł

7 Budowa oświetlenia na istniejących słu-
pach za 1 punkt świetlny 3,5 do 3,8 tys. zł

8 Budowa nowej linii oświetlenia ulicz-
nego za 1 punkt świetlny 3,8 do 4,5 tys. zł

Koszty budowy drogi są zależne od warunków terenowych. Wpływają na nie 
rodzaj i grubość zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych oraz przyjęty  
w projekcie sposób odwodnienia drogi np. na pobocze, do rowów przydrożnych 
lub z wykorzystaniem drenaży zakrytych (dren francuski). Projekt budżetu na 
2017 rok dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipwiazowna.
pl, w zakładce „budżet gminy”. Wśród załączników i tabel znajdą Państwo Plan 
Wydatków Majątkowych na 2017 rok (tabela nr 2a), w którym przedstawione są 
propozycje inwestycji na przyszły rok.
                                                                                                                          

Ewa ciEślicka

e.cieslicka@wiazowna.pl
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Zagospodarowanie działki gminnej - złożono 
wniosek o pozwolenie na budowę świetlicy  

Poręby:
Remonty dróg gminnych w sołectwie - zada-
nie zakończone

Radiówek: 
Budowa siłowni plenerowej w ramach 
projektu Park Gminny im. Georga Bidwella - 
zadanie zakończone

Rudka:
Remont ul. Jodłowej - etap II - trwa realizacja 
zadania

Rzakta: 
Budowa oświetlenia ul. Granicznej - trwa 
realizacja zadania, termin realizacji 
27.12.2016 r.

Budowa oświetlenia ul. Popławskiej - trwa 
wykonywanie projektu

Modernizacja drogi do gruntów rolnych - ul. 
Graniczna (Rzakta - Czarnówka) - zadanie 
zakończone

Budowa sieci wodociągowej ul. Popławska - 
zadanie zakończone,

Budowa sieci wodociągowej ul. Mazowiecka 
- zadanie zakończone,

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody - trwa 
realizacja zadania, 

Modernizacja ul. Mazowieckiej - pomoc 
finansowa dla Powiatu Otwockiego na 
wykonanie nakładki asfaltowej -  zadanie 
zakończone

Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej 
cz. północna - zadanie zakończone

Stefanówka:
Budowa oświetlenia ul. Złotej - zadanie 
zakończone

Projekt oświetlenia ul. Żurawiej - trwa wyko-
nywanie projektu

Remont ul. Klonowej - zadanie zakończone

Remont ul. Kruczej - zadanie zakończone

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 
721 od Wiązowny do Stefanówki - pomoc 
rzeczowa dla Województwa - zakup materia-
łów drogowych - zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej ul. Bociania, ul. 
Złota - faza projektowa

Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Złota - faza 
projektowa 

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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Przypomnienie o terminie płatności

Termin zapłaty za śmieci
Przypominamy, że właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są 

do wniesienia opłaty za śmieci do 15 dnia każdego miesiąca, w wysokości: zbierane 
selektywnie – 11 zł (miesięcznie od osoby), zbierane nieselektywnie – 27 zł (mie-
sięcznie od osoby).
Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, użytkowane jedynie przez 
część roku zobowiązani są do wniesienia opłaty za śmieci do 15 czerwca danego 
roku, w wysokości: zbierane selektywnie – 132 zł (rocznie od domku) zbierane nie-
selektywnie – 162 zł (rocznie od domku).
Każda nieruchomość ma indywidualny numer rachunku, na który należy wnosić 
opłaty za śmieci. Jeśli zgubiłeś informację o numerze swojego konta - zadzwoń: 
22 512 58 25. Każdy mieszkaniec może sam sprawdzić, czy nie zalega z opłatą za 
wywóz śmieci. Można to zrobić on-line na stronie www.wiazowna.esog.pl.

Jeśli nie jesteś pewien, czy zapłaciłeś za wywóz śmieci, zadzwoń lub napisz do 
nas - chętnie pomożemy.
Wydział Ochrony Środowiska
pok. 010, tel. 22 512 58 24 lub 22 512 58 25, e-mail: a.sawinska@wiazowna.pl, 
kom. 661 969 850 (specjalny telefon interwencyjny)

Terminy płatności podatków lokalnych
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne, z wyjątkiem zobowiązań podatko-
wych dotyczących nieruchomości stanowiących współwłasność osób fizycznych i 
osób prawnych: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada. 
Podatek od nieruchomości – osoby prawne oraz osoby fizyczne będące współwła-
ścicielami nieruchomości z osobami prawnymi:  do dnia 15 każdego miesiąca, a za 
miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia.
Podatek rolny i leśny: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Ważne!
Jeżeli decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego nie zostanie do-
ręczona na 14 dni przed terminem płatności raty podatku, obowiązuje termin 
płatności 14 dni od daty otrzymania decyzji – dotyczy zobowiązań podatkowych 
powstających z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wy-
sokość tego zobowiązania.                                                                                

Redakcja

tukontakt@wiazowna.pl

Dofinansowanie na termomodernizację szkół
Przyznano nam 4,2 mln dofinansowania na realizację inwestycji pn. „Termo-
modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła ii w Gliniance 
przy ul. Napoleońskiej 53 oraz termomodernizacja budynku zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. kościelnej 20”.

W ramach prac zaplanowano 
m.in. docieplenie ścian ze-

wnętrznych i dachu, wymianę stolar-
ki/ślusarki zewnętrznej, przebudowę 
urządzeń wentylacji mechanicznej, 
urządzeń grzewczych z podłączeniem 
do istniejącego źródła ciepła, zastoso-
wanie źródeł ciepła o lepszej spraw-
ności (np. pompy ciepła), urządzeń 
fotowoltaicznych o mocy do 40 kW 
oraz kolektorów słonecznych.

Termomodernizacja budynków pu-
blicznych jest bardzo ważna. Po 
pierwsze zmniejszy koszty ich utrzy-
mania, na które składamy się wszyscy 
w podatkach. Po drugie pozwoli na 
ograniczenie emisji dwutlenku węgla 
w czasie ogrzewania budynków. A to 
ważne dla naszego zdrowia.
                                                        

ewelina kowalska

e.kowalska@wiazowna.pl
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Wiązowna Gminna: 
Budowa oświetlenia ul. Polnej -  zadanie 
zakończone  

Likwidacja SUW i studni -  zadanie zakoń-
czone  

Projektowanie budowy ul. Polnej i Brzozowej 
- kontynuacja prac rozpoczętych w 2015 r.

Projektowanie przebudowy ul. Ogrodowej 
-  zadanie zakończone  

Przebudowa przepustu pod ul. Leśną -  zada-
nie zakończone  

Remont ul. Klonowej - zadanie zakończone

Zagospodarowanie Parku Centrum Wiązowna 
III etap -  trwa realizacja zadania, 

Zagospodarowanie ogólnodostępnej prze-
strzeni publicznej w Centrum Wiązowny – 
etap V - faza projektowo - przygotowawcza  

Wykup sieci wodociągowej w Wiązownie 
Gminnej - zadanie zakończone

Budowa targowiska w celu promocji 
produktów lokalnych - projekt - opracowano 
program funkcjonalno-użytkowy na budowę 
targowiska

Oświetlenie i monitoring Parku Centrum 
Wiązowna - zadanie zakończone

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 
721 od Wiązowny do Stefanówki – pomoc 
rzeczowa dla Województwa - zakup materia-
łów drogowych - zadanie zakończone

Bezpieczne drogi do szkół  w Gminie Wią-
zowna - trwa realizacja zadania

Konserwacja rowu w rejonie ulicy Bażanto-
wej i Polnej - trwa realizacja zadania, termin 
realizacji do 15.12.2016 r.

Wiązowna Kościelna:
Budowa chodnika przy ul. Pęclińskiej (od ul. 
Kościelnej do ul. Sarniej) - zadanie zakończone

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej  
w ul. Sadowej - zadanie zakończone ,

Budowa oświetlenia ul. Spokojnej - zadanie 
zakończone

Budowa sieci wodociągowej w ul. Duchnow-
skiej - trwa realizacja zadania, termin realizacji 
31.12.2016 r.  

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej - 
zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej dz. nr 298/7; 
299/4; 298/12 - zadanie zakończone

Budowa kanalizacji Żanęcin - Radiówek, etap 
II - trwa realizacja zadania, termin realizacji 
28.02.2017 r.  

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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Rozpoczęliśmy remont ul. Sosnowej w Emowie (droga 270812W). 
Ulica zostanie wyłożona żelbetonowymi płytami. Wcześniej zostanie 
przygotowane i ustabilizowane podłoże. 

W ten sposób wyremontowane będą jeszcze dwie inne ulice: 400 m ul. 
Górnej w Zakręcie i 150 m jezdni na ul. Świderskiej w Emowie. Re-

mont ul. Sosnowej w Emowie będzie kosztował 77 500,00 zł. Pieniądze pocho-
dzą z budżetu gminy.                                                                                       

janusz chaBeR

dyrEktor@zwik-wiazowna.Pl

Remontujemy 
ul. Sosnową w Emowie

Przygotowanie i ustabilizowanie podłoża

W Żanęcinie powstaje 1906 mb kanalizacji. inwestycja rozpoczęła się  
7 listopada, zakończy się w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Zakończyła się też praca przy 
budowie sieci wodociągowej 

w Rzakcie (przy ul. Popławskiej  
i Mazowieckiej) oraz w Czarnówce 
przy ul. Granicznej. Te inwesty-
cje były realizowane przez gminę  
z udziałem mieszkańców w ramach 
tzw. inicjatywy lokalnej. Moderni-
zowana jest też Stacja Uzdatniania 
Wody w Rzakcie. 9 listopada zo-
stały zakończone prace związane 
ze studnią nr 5, a 10 listopada odebrano kolejną część inwestycji.
                                                                                                                         

janusz chaBeR

dyrEktor@zwik-wiazowna.Pl

Kanalizacja i wodociągi 
- zobacz, co nowego!

Prace przy budowie kanalizacji
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Rozbudowa infrastruktury sportowej - zadanie 
zakończone

Modernizacja ul. Sportowej - dojazd do boiska 
„ADVIT” - zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 
ul. Nadrzecznej - trwa realizacja zadania 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecz-
nej - zadanie zakończone,

Budowa sieci wodociągowej ul. Duchnowska 
dz. ne ew. 38/6 - faza projektowo-przygoto-
wawcza

Modernizacja rowu R-38 - zadanie zakończone

Wola Ducka:
Budowa oświetlenia ulicznego ul.  
M. Dąbrowskiej/Trakt Lubelski - trwa realiza-
cja zadania, termin realizacji 27.12.2016 r.

Modernizacja ul. Słonecznej - pomoc rze-
czowa i finansowa dla Powiatu Otwockiego 
- trwa realizacja zadania, termin realizacji 
grudzień 2016 r.

Remont ul. Spacerowej - zadanie zakończone

Remont ul. Wiosennej - zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej - zadanie 
zakończone   

Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej 
- zadanie zakończone

Wola Karczewska:
Modernizacja ul. Leszczyny – pomoc rze-
czowa i finansowa dla Powiatu Otwockiego 
- trwa realizacja zadania, termin realizacji 
grudzień 2016 r.

Zagospodarowanie terenu działki nr 285 - 
trwa realizacja zadania 

Zakręt:
Budowa sieci wodociągowej ul. Wąska  
i Świerkowa - faza projektowa

Budowa sieci wodociągowej - centralna część 
miejscowości - zadanie zakończone

Budowa sieci wodociągowej ul. Jana Pawła 
II  - faza projektowa,

Budowa oświetlenia ul. Górnej -  zadanie 
zakończone

Budowa oświetlenia ul. Sosnowej  -  zadanie 
zakończone

Projektowanie budowy ul. Kościelnej - zada-
nie zakończone

Projekt przebudowy ul. Długiej wraz  
z odcinkami dojazdów - faza projektowo - 
przygotowawcza  

Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
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Inwestorem przedsięwzięcia jest 
Mazowiecki Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Warszawie. To ważna 
inwestycja, która podniesie bezpie-
czeństwo pieszych i rowerzystów.  
W ramach tego zadania będą wyko-
nane elementy odwodnienia, pasy 
zieleni, przejścia dla pieszych oraz 
dwie pary zatok autobusowych. Ro-
boty są realizowane na podstawie do-

Postępy w budowie chodnika
kontynuowane są prace związane z budową chodnika na odcinku 
ok. 2 km od ul. Boryszewskiej w Wiązownie do ul. Żurawiej w Stefa-
nówce, na którym dopuszczony będzie również ruch rowerowy. 

kumentacji projektowej, wykonanej 
przez Gminę Wiązowna i przekazanej 
Województwu Mazowieckiemu jako 
pomoc rzeczowa. Natomiast w tym 
roku w ramach pomocy Gmina prze-
kazała materiały drogowe o wartości 
56 tys. zł.                                       

tadEuSz dąbrowSki

t.daBRowski@wiazowna.pl

Po wielu rozmowach udało się namówić samorząd województwa do 
rozpoczęcia prac

Bezpłatne konsultacje z zakresu 
integracji sensorycznej

Ośrodek Zdrowia w Wiązownie zaprasza na bezpłatne konsultacje z za-
kresu integracji sensorycznej. W trakcie spotkania zostanie przeprowa-

dzony szczegółowy wywiad z opiekunami dzieci w wieku przedszkolnym 
oraz wczesnoszkolnym na temat rozwoju psychomotorycznego dziecka. Ce-
lem konsultacji jest określenie prawdopodobnych przyczyn trudności dziecka  
i zaproponowanie odpowiedniej formy terapii. W trakcie konsultacji opiekun 
otrzyma propozycję form terapii lub wskazówki do dalszych poszukiwań po-
mocy. Zapraszamy serdecznie wszystkich opiekunów, którzy zaobserwowali 
u swojego dziecka któryś z wymienionych objawów: niezgrabność ruchowa, 
nadpobudliwość ruchowa, problemy z koncentracją, trudność z poprawnym 
trzymaniem ołówka/kredki, opóźniony rozwój mowy, przedłużająca się wada 
wymowy, nadwrażliwość na dźwięki, nadwrażliwość na dotyk itp. 

kontakt: Marta Siedlecka
mgr fizjoterapii/terapeuta integracji sensorycznej, tel. 503 982 918
Ośrodek Zdrowia w Wiązownie, ul. Lubelska 36, 05-462 Wiązowna
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Stan zaawansowania
inwestycji

w Gminie Wiązowna
Zagospodarowanie i utrzymanie terenu działki 
nr ew. 138/4 – Ośrodek Integracji „Zakącik” - 
zadanie zakończone

Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola 
- trwa realizacja zadania

Bezpieczne drogi do szkół  w Gminie Wią-
zowna - trwa realizacja zadania

Konserwacja rowu R-8, zadanie realizowane 
przez Spółkę Wodną Zakręt przy wsparciu 
Gminy - termin realizacji do 15.12.2016 r.

Żanęcin:
Budowa kanalizacji Żanęcin - Radiówek, etap 
II - trwa realizacja zadania, termin realizacji 
28.02.2017 r.

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu 
działki wokół świetlicy wiejskiej - zadanie 
zakończone

Zadania ogólnogminne:
Budowa wiat przystankowych na terenie gminy 
- zadanie zakończone  

Projektowanie budowy ciągu pieszo - rowerowego 
wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 w ramach ZIT - 
odebrano dokumentację projektową. Podpisano 
porozumienie, na mocy którego zostanie złożony 
wniosek o dofinansowanie inwestycji na terenie 6 
gmin (Karczew, Otwock, Józefów, Wiązowna, Hali-
nów i Sulejówek) w ramach RPO WM – trwa ocena 
merytoryczna złożonego wniosku o dofinansowanie 

Kontynuacja negocjacji z partnerami prywatnymi 
realizacji zadania ”Systemowa modernizacja 
obiektów gminnych przy wykorzystaniu odna-
wialnych źródeł energii w formule partnerstwa 
publiczno – prywatnego” – negocjacje rozpoczęte 
w 2015 r.  - zakończono negocjacje, trwa komple-
towanie dokumentów przed złożeniem ofert 
przez partnerów prywatnych

Zakup koparki na potrzeby Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji - zadanie zakończone 

Zakup samochodu dostawczego na potrzeby 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - zadanie 
zakończone 

Zakup przydomowych przepompowni i wybu-
dowanie odgałęzień sieci kanalizacyjnej - trwa 
realizacja zadania, zakupiono i dostarczono 
przepompownie 

LEGENDA:
Opracowywanie założeń 

Faza projektowa / przygotowawcza 

Kontynuacja /lub/ procedyra wyłonienia 
wykonawcy

Realizacja zadania  /lub/ Pozwolenia na 
budowę

Zadanie zakończone

olga nowak

o.nowak@wiazowna.pl

Instalacja monitoringu kosztowała 20 735,34 zł. Pieniądze pochodzą z budżetu 
Gminy. To sporo, ale ciągłe naprawianie szkód powodowanych przez wandali  

w dłuższej perspektywie będzie droższe. Park Centrum, oprócz młodzieży  
i matek z dziećmi, upodobali sobie także ci, którzy nie szanują naszej wspólnej 
własności. Monitoring pomoże nam zadbać o tę przestrzeń i podnieść bezpie-
czeństwo. W ostatnim czasie na terenie Parku Centrum przeprowadzono wie-
le prac związanych z instalacją oświetleniową i elektryczną. Dzięki nim już 
wkrótce Park Centrum będziemy mogli wykorzystywać do organizacji cieka-
wych imprez.                                                                                                 

jan wieRzBicki

j.wieRzBicki@wiazowna.pl

Monitoring w Parku Centrum
Park Centrum jest pierwszym miejscem na terenie naszej gminy, na 
którym zainstalowaliśmy system monitoringu. System będzie reje-
strował obraz z kamer umieszczonych na terenie parku. 

zakończono już remont nawierzchni ul. Granicznej w Rzakcie  
i Czarnówce na odcinku od drogi powiatowej nr 2711W w kierun-
ku gminy Dębe Wielkie.

Utwardzono 645 metrów drogi gruntowej o szerokości 4m z poboczami 0,5 
m. Końcowy odcinek o długości 55 m od strony gminy Dębe Wielkie ma 

szerokość 2,5m ze względu na zwężenie działki drogowej. Nawierzchnia zo-
stała wykonana z kruszywa łamanego układanego mechanicznie z daszkowym 
przekrojem, umożliwiającym odprowadzanie wód opadowych na pobocze 

drogi. W ramach współpracy z gminą Dębe Wielkie został założony przepust 
na włączeniu ul. Granicznej do ul. Wrzosowej. Na przeprowadzoną moderni-
zację drogi gruntowej udało się uzyskać dotację z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie w kwocie 30 tys. zł ze środków 
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Całość inwestycji 
kosztowała 175 tys. zł.                                                                                 

tomasz mielnicki

t.mielnicki@wiazowna.pl

Remont ul. Granicznej  
w Rzakcie i Czarnówce

Utwardzono 645 metrów drogi gruntowej
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Rozpoczęły się roboty budowlane przy przebudowie ul. Jeździeckiej  
w Malcanowie i kopkach. 

Ulica Jeździecka na odcinku od ul. Trakt Napoleoński w Kopkach do ul. Mazo-
wieckiej w Malcanowie posiada na odcinku początkowym i końcowym jezdnię  

o nawierzchni bitumicznej. Na brakującym środkowym odcinku zostanie wykona-
na jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0 m z obustronnymi poboczami  
z kruszywa łamanego, o szerokości 0,75 m. Istniejące zjazdy indywidualne i publiczne 
zostaną również wykonane z nawierzchni bitumicznej. Istniejące rowy zostaną oczysz-
czone i wyprofilowane, a przepusty udrożnione. W ramach prowadzonych prac zostanie 
wykonany odcinek ok. 620 mb jezdni. Całość inwestycji będzie kosztowała ok. 515 tys. 
zł. W związku z prowadzonymi robotami drogowymi ul. Jeździecka pomiędzy ul. Let-
nią, a ul. Trakt Napoleoński będzie nieprzejezdna z wyjątkiem dojazdu do posesji. Stan 
ten potrwa do połowy grudnia.                                                                                    

tomasz mielnicki

t.mielnicki@wiazowna.pl
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Fundusz sołecki 2017
Kwota środków funduszu sołeckiego na 2017 rok wynosi 660 069,59 zł. Miesz-

kańcy podzielili je w sierpniu i wrześniu. Przedsięwzięcia i środki przeznaczone 
przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. przedstawiono 
na str. 15-16.                                                                                                              

JuStyna SadkowSka

j.sadkowska@wiazowna.plo

Trwają roboty budowlane przy realizacji kolejnego odcinka ciągu pieszo-
rowerowego na ul. Mazowieckiej w Malcanowie. W ramach prowadzonych 
prac zostanie wykonane 208 mb ciągu pieszo-rowerowego o szerokości  
2,5 m przy krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 2709W w Malcanowie. 

Wody opadowe z jezdni 
oraz ciągu pieszo-ro-

werowego będą odprowa-
dzane ściekami podchodni-
kowymi do rury drenarskiej 
perforowanej umieszczonej 
pod nawierzchnią z kostki 
brukowej. Ponadto zostaną 
wykonane 2 zjazdy indywi-
dualne oraz 1 zjazd publiczny 
w ul. Graniczną w Malcano-
wie i Dziechcińcu. Całość 
robót budowlanych zostanie 
wykonana najpóźniej do 16 
grudnia, a ich koszt wyniesie ok. 81 tys. zł. Całkowity koszt wykonania dokumentacji 
projektowej oraz budowy odcinka ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Żwirową/
Jeździecką, a ul. Graniczną w roku 2016 wyniesie 317 tys. zł i będzie stanowić pomoc 
rzeczową gminy Wiązowna dla Powiatu Otwockiego.                                             

tomasz mielnicki

t.mielnicki@wiazowna.pl

Wzięliśmy udział w kon-
kursie na projekty, 
które podnoszą bezpie-
czeństwo, w ramach 
programu ogranicza-
nia przestępczości  
i aspołecznych zacho-
wań „Razem bezpiecz-
niej” im. Władysława 
Stasiaka na lata 2016  
i 2017. Dofinansowanie 
przyznano 16 projek-
tom z całej Polski.

Gmina Wiązowna z pro-
jektem pn. „Bezpiecz-

ne drogi do szkół w Gminie 
Wiązowna” uplasowała się 
na 9 miejscu i tym samym 
otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 74 994,27 zł. 
Środki przyznane w ramach 
dofinansowania zostaną 
przeznaczone na wykonanie 
oznakowania na drogach  
w pobliżu szkół w Wiązow-
nie i Zakręcie, organizację 
szkoleń i warsztatów dla 
lokalnych służb bezpie-
czeństwa oraz organizację 
aktywnych form spędzania 
czasu promujących i kształ-
tujących asertywne postawy 
u dzieci i młodzieży. W ra-
mach realizacji inwestycji 
zostaną wprowadzone ele-
menty innowacyjne, tj. zna-
ki aktywne podświetlane  
z systemem zasilania solar-
nego i czujnikiem ruchu - 
przejścia dla pieszych, znaki 
aktywne z czujnikiem rada-
rowym wykrywające pojazd 
poruszający się z nadmierną 
prędkością oraz progi aku-
styczne przed przejściami 
dla pieszych.

ewelina kowalska

e.kowalska@wiazowna.pl

Dostaliśmy 
ponad  
70 tys. zł 

Ciąg pieszo - rowerowy w Malcanowie

Przebudowa ulicy Jeździeckiej
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Krzewy przekazali Janina i Tadeusz 
KORZENIOWSCY. Otrzymali-

śmy także po raz kolejny cebulki bylin 
od Jacka WIŚNIEWSKIEGO prowa-
dzącego firmę „Ogrodnictwo Wiśniew-
ski Jacek JUNIOR”, które zostały po-
sadzone wokół urzędu. O ten teren, 
który reprezentuje nie tylko urząd, ale 

Będzie 
ładniej!
W listopadzie posadzono krze-
wy iglaste przy świetlicach  
w Żanęcinie, kącku, Boryszewie  
i Radiówku oraz wokół izby Re-
gionalnej w Gliniance. Rośliny 
już cieszą oko, a za kilka lat gdy 
urosną będą prawdziwą ozdobą 
tych miejsc.

Powołano 
Komitet 
Rewitalizacji 
3 listopada powołany został ko-
mitet Rewitalizacji. W skład 
komitetu wchodzi 21 osób re-
prezentujących lokalne środowi-
ska gospodarcze, mieszkańców 
gminy, organizacje pozarządowe 
oraz inne grupy społeczne.

Zadaniem komitetu jest dostarcza-
nie opinii i stanowisk, które mają 

pomóc gminie w prawidłowym pro-
wadzeniu działań związanych z rewi-
talizacją. Na forum komitetu możliwe 
jest prowadzenie dyskusji na temat 
planowanych rozwiązań, sposobu re-
alizacji projektów oraz ewaluacji re-
alizowanych zadań. Komitet stanowi 
organizacyjny łącznik między organa-
mi gminy a jej mieszkańcami.

Obecnie opracowujemy Gminny Pro-
gram Rewitalizacji na lata 2016-2026, 
który w najbliższym czasie zostanie 
poddany konsultacjom społecznym. 
Komitet Rewitalizacji ma możliwość 
monitorowania postępu prac oraz oce-
ny realizacji projektów wynikających 
z Programu Rewitalizacji.
                                                       

ewelina kowalska

e.kowalska@wiazowna.pl

Nasadzenia wokół placu zabaw świetlicy w Żanęcinie

Wpływy z tytułu podatków stano-
wią około 25% budżetu gminy. 

Z tych pieniędzy budowane są drogi, 
chodniki, remontowane szkoły itd. 
Po to, by ułatwić opłacanie podat-
ków, umożliwiliśmy mieszkańcom 
dokonywanie wpłat kartą płatniczą  
w urzędzie. W ten sam sposób moż-
na zapłacić za odbiór śmieci i wnieść 
opłaty skarbowe.

Stawki podatku od nieruchomości 
pozostają bez zmian w stosunku do 
ubiegłego roku. Stawki podatku rol-
nego i leśnego będą niższe niż w 2016 
r. i wyniosą: dla gruntów gospodarstw 
rolnych (tj. gruntów o pow. przekra-
czającej 1ha fizyczny lub przelicze-
niowy) – 131,10 zł z ha przeliczenio-
wego (było 134,38 zł), a dla gruntów 

Podatki 
w naszej gminie w 2017 r.
W przyszłym roku podatki lokalne w naszej gminie nie wzrosną, nie-
które będą nawet niższe. Samorząd zamiast podnosić stawki będzie 
się koncentrował na poprawie ściągalności. To jest w interesie nas 
wszystkich. 

rolnych nie stanowiących gospodar-
stwa rolnego – 262,20 zł za ha fi-
zyczny (było 268,75 zł). Stawka po-
datku leśnego wynosić będzie 42,02 
zł za 1 ha fizyczny (była 42,19 zł). 

Obowiązywać będą stawki podatku od 
środków transportowych w wysokości 
z 2016 r. Wspomnieć należy, że są to 
najatrakcyjniejsze stawki w regionie. 
W przypadkach, gdzie możliwe było 
zastosowanie stawki minimalnej, 
stawkę taką zastosowano. Obniżenie 
stawek transportowych ma na celu po-
zyskanie nowych podatników, w tym 
firm transportowych, co w rezultacie 
przyczyni się do wzrostu wpływów 
podatkowych z tego tytułu.
                                                        

ElżbiEta ciEślak

e.cieslak@wiazowna.pl

przede wszystkim mieszkańców, dba-
my szczególnie. Zależy nam, by skwer 
przed urzędem był wypielęgnowany  
o każdej porze roku. W imieniu urzędu, 
ale przede wszystkim  mieszkańców, 
dziękujemy za przekazane rośliny!  

Redakcja

tukontakt@wiazowna.pl
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Spotkanie zostało zorganizowane  
z inicjatywy wójta - Janusza BUD-

NEGO. Oprócz dyrektora kontraktu 
w firmie Strabag - Andrzeja TRUSZ-
KOWSKIEGO - i site managera 
Bartosza RUDZIŃSKIEGO w spo-
tkaniu wzięli udział przedstawiciele 
gmin i powiatu, przez które przebie-
ga Szosa Lubelska. Przed rozpoczę-
ciem inwestycji wykonana zostanie 
dokumentacja foto i video na dro-
gach lokalnych w naszych gminach. 
To na wypadek, gdyby w wyniku 
prac przy budowie S17 uszkodzone 
zostały nawierzchnie naszych dróg 
lokalnych. Strabag zapewnia, że 
S17 będzie skończona do 2020 roku.  
W tym czasie nie będzie potrzeby 
organizacji objazdów. Na obecnej 
DK17 pojawią się zwężenia, ogra-
niczenia prędkości i zakazy wyprze-

Budowa drogi S17 coraz bliżej
Według przedstawicieli wykonawcy (firmy Strabag), budowa drogi S17 na odcinku od węzła Lubelska 
(w Majdanie) do kołbieli rozpocznie się w połowie 2017 roku – to najważniejsza informacja po spotka-
niu przedstawicieli generalnego wykonawcy drogi i samorządowców powiatu otwockiego. 

dzania, ale nie będzie konieczności 
całkowitego zamykania ruchu. Waż-
nym tematem w czasie spotkania były 
drogi techniczne, cała infrastruktura - 
wiadukty i kładki, które będą łączyły 
miejscowości leżące po dwóch stro-
nach przyszłej S17. Ponieważ będzie 
to droga szybkiego ruchu, swobodne 
przejeżdżanie w poprzek niej, tak jak 
jest dziś, będzie niemożliwe. Przed-
stawiciele firmy Strabag zobowiązali 
się do wzięcia udziału w spotkaniach 
w gminach, przez które będzie prze-
biegać droga. Szczegółowo omówią 
kwestie dróg technicznych, które 
będą miały ogromne znacznie dla 
naszych mieszkańców. Firma Stra-
bag już dziś organizuje magazyny 
surowców, które będą wykorzysty-
wane podczas budowy. Magazyn 
powstaje w Wiązownie, niedale-

ko Centrum Handlowego „Jarton”  
w Wiązownie. 

Urząd Gminy Wiązowna przygoto-
wał także opinię dotyczącą ZRID 
dla budowy drogi S17. Po wielu roz-
mowach z naszymi mieszkańcami, 
emailach i pismach, które od Pań-
stwa dostaliśmy, sformułowaliśmy 
wspólną listę postulatów, których 
uwzględnienie sprawiłoby, że nowa 
droga S17 byłaby dla naszych miesz-
kańców bezpieczniejsza, a infra-
struktura wokół drogi zmniejszyłaby 
uciążliwości. Przygotowane przez 
urząd postulaty, w myśl obowiązu-
jącego prawa, nie muszą być jednak 
uwzględnione przez inwestora, czyli 
GDDKiA.                                        

maciej nejman

m.nejman@wiazowna.pl

Podczas spotkania omówiono m.in. kwestię utrudnień w ruchu lokalnym, spowodowanych inwestycjami na S17
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Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe
Ocalić od zapomnienia

Sprzątano obejścia, dekorowano  
i bielono wapnem domy. W nawet 

niezamożnych gospodarstwach doko-
nywano uboju prosiaka. Powszech-
nym zwyczajem było tzw. „pożyczanie 
mięsa”, tj. ćwierci czy też półtusz naj-
bliższym sąsiadom, którzy rewanżo-
wali się tym samym po pewnym cza-
sie. W przydomowych wędzarniach 
przyrządzano schaby, kiełbasy, szyn-
ki, balerony. W sklepach w Otwocku, 
Kołbieli czy Mińsku Mazowieckim, 
a także na okolicznych targowiskach 
(m.in. w Wiązownie na terenie obec-
nej szkoły przy ul. Kościelnej) trwała 
przedświąteczna gorączka zakupów. 
Wszystkie ciężkie prace należało za-
kończyć przed Wigilią.

W czasie Świąt obowiązywał zakaz 
przędzenia i szycia, gdyż wierzono, 
że były to czynności szczególnie ulu-
bione przez nieprzyjazne człowiekowi 
demony. Tuż przed świętami gospody-
nie kończyły przyrządzanie pasztetów 
z gęsi, klopsów, salcesonów, kaszanek 
z kaszy gryczanej czy własnoręcznie 
wyrabianych makaronów. Pieczono 
chleby, ciasta drożdżowe z rodzynka-
mi, makowce, serniki. Wreszcie goto-
wano rosół z kury oraz przygotowano 
postne potrawy (śledzie, ryby słod-
kowodne, kluski z makiem, kapustę 
z grzybami, kompot z suszonych śli-
wek) na wieczerzę wigilijną.

Wigilia tradycyjnie była dniem postu. 
Dawniej wieczerza i postne potrawy 
(z ziaren zbóż, miodu, maku, grzy-
bów) były przeznaczone głównie dla 
dusz zmarłych, które były najbardziej 
oczekiwanymi gośćmi wieczoru. Kola-
cja wigilijna zwana także postnikiem, 
kutią, wilią, gromadziła przy stole całą 
rodzinę (dawniej także służbę, co nie 
zdarzało się na co dzień). Stół łączył 

Święta Bożego Narodzenia, zwane dawniej także Godami lub Godnymi Świętami, od zawsze należały do 
najbardziej lubianych i oczekiwanych świąt katolickich w nadświdrzańskich wioskach. Trwały od Wigilii 
(24 grudnia), aż do Trzech króli (6 stycznia), a przygotowania rozpoczynano kilka tygodni wcześniej.

wszystkich domowników, zarówno ży-
jących jak i zmarłych, dla których po-
zostawiano przy stole wolne miejsca. 

Opłatek – zwyczaj dzielenia się opłat-
kiem ma prawdopodobnie rodowód 
szlachecki i być może rozpowszechnił 
się już w XVII w. Choinka to dziś naj-
częściej spotykana, choć historycznie 
najmłodsza ozdoba domów w czasie 
Bożego Narodzenia. Przywędrowała 
do Polski wraz z niemieckimi prote-
stantami na przełomie XVIII i XIX 
wieku i stosunkowo późno przyjęła 
się na polskich wsiach, bo dopiero  
w latach 20-tych XX w. Ozdabiano 
ją jabłkami, orzechami, piernikami, 
elementami wykonanymi z papieru, 
słomy, piórek.

Uroczystości Bożego Narodzenia roz-
poczynały się wraz z Pasterką, uroczy-
stą mszą odprawianą z 24 na 25 grud-
nia. Nabożeństwo, na które udawały 
się całe rodziny (w domach zostawały 
tylko małe dzieci i niedołężni starcy), 
trwało długo z uwagi na dużą liczbę 
śpiewanych kolęd. W dzień Bożego 
Narodzenia spędzano czas w rodzin-
nym gronie na tzw. nic nierobieniu. 
Zakazane było nawet ścielenie łóżek, 
zamiatanie, rąbanie drewna, gotowa-
nie czy przynosze-
nie wody ze stud-
ni. W drugim dniu 
Świąt mieszkańcy 
wsi święcili owies 
i obsypywali się 
nim podczas mszy, 
na pamiątkę uka-
mienowania pierw-
szego męczennika, 
św. Szczepana.

Od Wigilii do 
Trzech Króli po 

wsiach wędrowali poprzebierani kolęd-
nicy, niosąc ze sobą różne maszkary: 
kozę, turonia, niedźwiedzia, żurawia, 
konia koguta. Kilku lub kilkunastoletni 
chłopcy chodzili z gwiazdą, która pro-
wadziła kolędników niczym gwiazda 
betlejemska trzech królów. W polskich 
kościołach wystawiano szopki, czyli 
widowiska ilustrujące historię narodze-
nia Chrystusa. Wiele dawnych tradycji 
i zwyczajów przetrwało w mniej lub 
bardziej zmienionej formie do czasów 
współczesnych. Inne, tak jak stawianie 
szopek, wspólne ubieranie choinki czy 
też zorganizowany w styczniu 2016 
roku I Wiązowski Orszak Trzech Króli, 
są próbą podtrzymania oraz odnowie-
nia starej chrześcijańskiej tradycji. 

Opracowanie: Joanna Filimonow 
na podstawie: Z. Śliwa, R. Hryń-Ku-
śmierek „Encyklopedia tradycji pol-
skich”, 1998, S. i K. Oktabińscy, „Z 
dziejów Glinianki i okolic. Szkice o 
Ziemi Otwockiej”, Otwock-Wiązowna 
2009, http://wiazowna.info.pl/zwycza-
je-i-tradycje-boze-narodzenie/, http://
wiazowna.info.pl/i-wiazowski-orszak-
trzech-kroli/ , http://wiazowna.info.pl/
dzieci-pomogly-udekorowac-choinke/ 
foto: Ryszard Szczęsny.
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Wspólne dekorowanie choinki w centrum Wiązowny stało 
sie lokalnym zwyczajem
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Po pierwsze jest to jednorazowa 
zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka, w wysokości 1000 zł. Zapo-
moga przysługuje, jeżeli dochód rodzi-
ny w przeliczeniu na osobę nie przekra-
cza kwoty 1922 zł. Wniosek o wypłatę 
składa się w Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w terminie 12 miesię-
cy od dnia narodzin dziecka. Rodzice  
i opiekunowie prawni dzieci mogą też 
liczyć na świadczenia rodzicielskie, 
wychowawcze oraz dodatek do zasiłku 
rodzinnego oraz tzw. 500+. Wysokość 
tych świadczeń zależna jest od konkret-
nego przypadku. Podobnie rzecz się ma 
z niezbędnymi dokumentami. 
                                                          

Małgorzata łySik

gops@wa.home.pl

Ze świetlic korzysta łącznie 70 
dzieci. Dzieci mają zapewnioną 

pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia 
socjoterapeutyczne, posiłek. GOPS 
sukcesywnie doposaża świetlice  
w materiały dydaktyczne i brakują-
ce wyposażenie. W okresie wakacji 
została odnowiona świetlica w Wią-
zownie. Pomieszczenia zostały po-
malowane, wykonano również drob-

Świadczenia 
po urodzeniu dziecka
Nowe dziecko w rodzinie to - 
oprócz szczęścia - często także 
spore wydatki. Warto więc pa-
miętać, jakie świadczenia przy-
sługują rodzicom. 

Jeżeli chcesz sprawdzić, na 
jakie świadczenia możesz li-
czyć, możesz skontaktować 
się z gminnym ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, Radió-
wek 25, 05-462 Wiązowna, 
tel. 22 780 46 59, 22 610 45 53 
mail: gops@wa.home.pl

Świetlice środowiskowe
Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie od stycznia 2016 r. prowadzi trzy świetlice środo-
wiskowe. Świetlice zlokalizowane są: w Szkole Podstawowej w Malcanowie, w zespole Szkolno-Gim-
nazjalnym w Wiązownie i w zespole Szkolno-Gimnazjalnym w zakręcie. 

ne prace wykończeniowe. W aneksie 
kuchennym i sali zajęciowej stanęły 
nowe meble. Prace remontowe wyko-
nywały osoby zatrudnione w ramach 
prac społecznie użytecznych. Plano-
wany jest również zakup wyposaże-
nia do kącika relaksacyjnego. Prace  
i zakupy zostały sfinansowane z dota-
cji z gminy Wiązowna. W kolejnych 
miesiącach w miarę potrzeb i moż-

W ramach projektu pn. „Bezpieczne 
drogi do szkół w Gminie Wiązowna” 
(czytaj także str. 13) poszerzony zo-
stanie chodnik oraz wejście na teren 
szkoły. Mamy nadzieję, że moderniza-
cja przejścia wpłynie na zachowania 
kierowców, tym samym nasze pocie-
chy będą mogły wreszcie bezpiecznie 
poruszać się do szkoły i przedszkola.

liwości doposażenie będą świetlice  
w Zakręcie i Malcanowie.

Dzieci ze świetlic uczestniczą w pro-
jekcie „Razem Bezpieczniej”. (czytaj 
także str. 14). W projekcie zaplanowa-
no m.in. zajęcia socjoterapeutyczne, 
jednodniową wycieczkę oraz zakup 
materiałów dydaktycznych.             

Małgorzata łySik

gops@wa.home.pl

Przy szkole w Zakręcie 
będzie bezpieczniej
Na drodze przy szkole i przedszkolu w zakręcie będzie bezpieczniej. 
Na jezdni wymalowane zostaną specjalne, zwalniające ruch, wypu-
kłe pasy w kolorze czerwonym. 

Kolejnym etapem będzie organizacja 
szkoleń i warsztatów dla lokalnych 
służb bezpieczeństwa oraz organizacja 
aktywnych form spędzania czasu pro-
mujących i kształtujących asertywne 
postawy u dzieci i młodzieży.
                                                        

jacek kaRdas

j.kaRdas@wiazowna.pl

Trwają prace przy malowaniu pasów
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Gminny Dzień Seniora obchodziliśmy 10 li-
stopada w Sali Bankietowej ,,Raj’’, w gronie 

przyjaciół wspierających naszą działalność: władz 
samorządowych, pracowników GOPS, przedstawi-
cieli jednostek organizacyjnych i licznie przybyłych 
seniorów. Jak zwykle nie zabrakło wolontariuszy  
i Krystyny MOTYKI, a uczniowie gimnazjum z Gli-
nianki pod kierunkiem Grażyny KILBACH zapre-
zentowali piękny występ słowno – muzyczny dedy-
kowany Seniorom.

Podczas imprezy panowała wspaniała, radosna at-
mosfera. Przeżyliśmy wiele wzruszających momen-
tów. Były życzenia i piękne laurki. Wójt gratulował 
nam aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym  
i kulturalnym gminy. Stwierdził, że chwali się na-
szą działalnością i chętnie uczestniczy w organizo-
wanych imprezach. Wszyscy bawili się znakomicie  
w rytmie przebojów z dawnych lat. 

Doskonałym podziękowaniem dla organizatorów 
i całego stowarzyszenia był tekst piosenki jednej  
z seniorek, w którym stwierdziła, że dopiero jako se-
niorka realizuje swoje dziecięce marzenia. Pełen hu-
morystycznych momentów występ Stasi oraz słowa 
wspólnie śpiewanych piosenek pokazały, jak sym-
patyczne łączą nas relacje i że dobrze nam się żyje  
w tej senioralnej, gminnej rodzinie.

Podziękowania i słowa uznania od wszystkich 
uczestników dla Zosi WOŹNICY - głównej organi-
zatorki imprezy, a także Gminie Wiązowna za dofi-
nansowanie Stowarzyszenia „Bądźmy Razem”.
                                                                                

dziękuJEMy,
wdzięczni SEniorzy  

Bal Seniora
Seniorzy z gminy Wiązowna jesień życia 
spędzają wyjątkowo aktywnie, zaprzeczając 
powiedzeniu ,,starość nie radość’’. Stowarzy-
szenie ,,Bądźmy Razem’’ program ,,Aktywny 
i sprawny fizycznie, szczęśliwy senior w Gmi-
nie Wiązowna’’ prowadzi różnorodną działal-
ność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Stowarzyszenie Seniorów „Bądźmy Razem” w Radiówku serdecznie dziękuje firmie RASFER-PRiNT 
w Majdanie, ul. Szosa Lubelska 7, za doradztwo, pomoc i wydrukowanie legitymacji członkowskich 
dla Naszego Stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że współpraca między Nami będzie się rozwijać i przy-
nosić dalsze owoce. Bardzo dziękujemy za szczodry gest.

zarząd StowarzySzEnia SEniorów „bądźMy razEM”
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Senior - Wigor rozwija się cały czas z każdym miesią-
cem proponując podopiecznym kolejne atrakcje. Tak też 

było 24 listopada - w czasie urodzin domu zaśpiewał m.in 
znany piosenkarz Piotr SZCZEPANIK. Wystąpiły też pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich. Osoby, które miały realny 
wpływ na utworzenie placówki dostały od seniorów „Serca 
wdzięczności”. Na koniec części oficjalnej Wójt wręczył 
statuetkę „Zasłużonego dla Gminy Wiązowna” pani Małgo-
rzacie NEJMAN, która przez całe swoje życie niesie pomoc 
osobom potrzebującym.                                                     

jolanta Bogucka

senioR.wigoR@wp.pl

Pierwsze urodziny „Senior-WIGOR” 
Dom Senior - Wigor ma już rok! To wyjątkowe miejsce w naszej gminie fantastycznie służy 30 seniorom. 
Tu mogą spędzać niemal całe dnie. Tu mają zapewnione doskonałe towarzystwo, opiekę, rehabilitację.

Według badań demografów ten 
problem będzie narastał, dla-

tego w gminie Wiązowna powstał 
Zespół, którego zadaniem jest rozpo-
znanie najistotniejszych problemów  
z opieką nad seniorami i wypracowa-
nie planu, który pozwoli w ciągu naj-
bliższych lat rozwijać pomoc w tym 
zakresie.

Zespół do spraw 
wsparcia osób starszych
opieka nad osobami starszymi w domu i porady geriatryczne to co-
raz większe problemy publicznej opieki zdrowotnej w całej Polsce. 
Podobnie jest na terenie naszej gminy. 

W skład zespołu wchodzą: lek. med. 
Ewa Drewniak – OZ Wiązowna, lek. 
med. Ewa Śmigasiewicz - OZ Glinian-
ka, Waldemar Moniak - Gminna Rada 
Seniorów, Zdzisław Majszczyk - Gmin-
na Rada Seniorów, Małgorzata Łysik 
- GOPS, Jolanta Bogucka - Dzienny 
Dom Pobytu „Senior-Wigor”.          

Redakcja

tukontakt@wiazowna.pl
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Konkurs organizowany jest w ra-
mach realizacji zadania Eduka-

cja Ekologiczna w Gminie Wiązowna 
i dofinansowany przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  

ŚRODOwISKO

Konkurs Ekologiczny 2016
Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu ekologicznego - „konkurs ekologiczny „To moje środowisko,  
a nie wysypisko”.

w kwocie 14 940 zł. W konkursie co-
rocznie biorą udział dzieci i młodzież  
z przedszkoli i szkół z terenu całej gmi-
ny. W tym roku najmłodsi uczniowie 
wykonują makietę z odpadów wtór-
nych „Małe ZOO - zwierzęta chronio-
ne gatunkowo”, starsi projektują wzór 
tablicy edukacyjnej zawierającej treści 
dotyczące zasad przeciwdziałania za-
śmiecaniu terenów cennych przyrod-
niczo, a gimnazjaliści przygotowują 

prezentację multimedialną zawiera-
jącą zagadnienia przedstawiające za-
grożenia dla środowiska naturalnego 
związane z tworzeniem się „dzikich” 
wysypisk, a także treści przedstawia-
jące prawidłową postawę związaną  
z ochroną środowiska. Najlepsze pra-
ce zostaną nagrodzone.
                                                        

joanna kociszewska

j.kociszewska@wiazowna.pl

Butelką po wodzie mineralnej, pla-
stikowymi opakowaniami, sta-

rymi ubraniami itp. nie nagrzejemy 
naszych domów. Te śmieci spalą się 
błyskawicznie i nie podniosą tempe-
ratury wnętrza. Za to szybko zatrują 
okolicę. Dziesiątki rakotwórczych sub-
stancji przez nasze kominy uwolni się 
do atmosfery. Sami się w ten sposób 
trujemy. Ten gryzący dym szczególnie 
szkodzi dzieciom i osobom starszym. 
W dużych miastach co roku z powo-
du zatrucia takimi związkami umiera 
po kilka tysięcy ludzi. U nas może być 
inaczej. Ale to, czy zimą będziemy truli 
siebie i swoich sąsiadów, zależy tylko 
od nas. Za odbiór śmieci płacimy prze-
cież ryczałtem. Nie ma znaczenia, ile 
ich oddamy na wysypisko. Cena jest 
jedna. Po co więc samemu spalać je  
w piecu? 

Apelujemy do Państwa o rozwagę w tej kwestii. Warto też 
zwrócić uwagę sąsiadom. Przekonać ich, że palenie śmieci 
w domowym piecu jest dla wszystkich szkodliwe. W skraj-

Nie pal śmieci! 
Czarny gryzący dym i smród wydobywający się z domowych kominów to, niestety, ciągle jeszcze co-
dzienność w naszej okolicy. Nie możemy jednak zrozumieć i zaakceptować szkodliwego przyzwyczaje-
nia spalania w domowych piecach śmieci.

nych przypadkach prosimy o kontakt z Urzędem Gminy, 
tel. 22 512 58 24 lub policją. Zawalczmy razem o nasze 
zdrowie!                                                                         

Redakcja

tukontakt@wiazowna.pl
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Melon to mały, charakterny 
psiak. Z wyglądu - długo-

włosy słodziak. W pierwszym 
kontakcie hałaśliwie obszczekuje, 
ale to tylko pozory. Gdy poczuje 
ciepło przyjaznej dłoni, rozpływa 
się w pieszczotach. Ma ok. 8 lat  
i z tęsknotą wypatruje kochające-
go domu.
Nr 144/16

Czekają na dom
Po raz kolejny zachęcamy do adopcji zwierząt z celestynowskiego schroniska. Koty i psy ze schroniska 
można wspierać wpłacając nawet niewielkie kwoty na konto 43 10 20 11 56 0000 7102 0061 5146 
(PKO BP) lub odwiedzając je podczas cosobotnich spacerów, w których udział biorą także wolontariusze 
z Centrum Wolontariatu z Radiówka.

Suri ma w sobie młodzieńczy 
wdzięk. Jest bystra i żywiołowa, 

mimo ok. 6 lat. Na początku powo-
li, nieufnie otwierała się na bliskość. 
Wciąż jednak wydaje się, że za czymś 
tęskni i czeka. Wie, że schronisko to 
nie jest jej prawdziwy dom. Może ktoś 
ją pokocha i da jej szansę?
Nr 86/16

Jinks to 100% czarnego, cudow-
nego młodego kociaka. Wyjątko-

wo źle znosi samotność zamknięty  
w schroniskowej klatce. Niecierpliwie 
wyczekuje człowieka, a wtedy jego 
opowieściom nie ma końca. Tęskni za 
domem, nikt go nie szuka, nie pyta. 
Smutne życie na starcie. Jinks czeka  
i wciąż nie traci nadziei!
Nr 48/16      

Przypominamy, że informacje o bezdomnych, zgubionych lub znalezionych zwierzętach mogą Państwo 
przesyłać na adres j.kociszewska@wiazowna.pl lub na FB „Ochrona środowiska w Gminie Wiązowna”.  
W serwisie tuWiazowna.pl przygotowaliśmy też specjalne miejsce na ogłoszenia o pupilach.

 Redakcja

tukontakt@wiazowna.pl

Wykonanie robót poprawia od-
pływ wód z terenów przyle-

głych. Rowy niejednokrotnie nie były 
czyszczone od dziesięcioleci, namuł 
tamował przepływ, a przebieg rowu 
można było rozpoznać właściwie je-
dynie po szpalerze krzaków w polu. 
Obecnie prawidłowy stan rowów jest 
odtwarzany, odsłaniają się zaniedbane 

Dofinansowujemy spółki wodne
Na terenie naszej gminy istnieje 7 spółek wodnych. z tego sześć prowadzi roboty przy wsparciu finanso-
wym naszej gminy (90 % wartości robót). Łącznie przeprowadzono konserwację 8 km rowów. 

latami wyloty drenarskie i przepusty. 
Wszystko to przynosi radykalną po-
prawę stosunków wodnych.

Zachęcamy do aktywnego członko-
stwa w spółkach wodnych, których 
zarządy bezpłatnie poświęcają swój 
czas na pozyskiwanie dotacji i orga-
nizację robót. Potrzebna jest również 

współpraca wszystkich właścicieli 
nieruchomości przyległych do rowów 
i nieutrudnianie prowadzenia robót. 
Wystarczy dobra wola oraz chęć po-
zytywnej współpracy i okazuje się, 
że razem możemy zrobić naprawdę 
dużo.   
                                                        

PrzEMySław kaźMiErczak

p.kazmieRczak@wiazowna.pl
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Dzieci miały zorganizowane ciekawe gry i zabawy. Zmagały się  
z trudnymi wyzwaniami, jak przejście przez ciemny tunel, rozpo-

znawanie smaków, zagadki w języku angielskim czy pokonanie korytarza 
strachu, gdzie musiały pokonać złą pajęczycę „Teklę”. Nie zabrakło też 
atrakcji w postaci teatru cieni.

Tego wieczoru w przedszkolu była dyskoteka, kolacja i wieczorny pokaz 
filmu. Wszystkie dzieci dzielnie wytrwały do rana. To była dla nich wspa-
niała lekcja samodzielności tak potrzebnej kilkuletnim dzieciom.
                                                                                                               

ElżbiEta SzczęSna

tulinka@op.pl

Odważny jak przedszkolak
Wiązowskie przedszkolaki z najstarszych grup zdawały test na 
samodzielność. Chętne dzieci  spędziły noc w przedszkolu. 

Jedna z zabaw podczas nocy w przedszkolu

Poznają one symbole narodowe, 
uczą się hymnu, pieśni patriotycz-

nych, zapoznają się z rodzimą kulturą i 
historią oraz uczą się szacunku dla tra-
dycji i wartości narodowych. Tak też 
było 10 listopada w przedszkolu ,,Pod 
Stumilowym Lasem”, gdzie odbyła 
się uroczystość upamiętniająca rocz-
nicę odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. W przygotowanie uroczysto-
ści włączyły się dzieci ze wszystkich 
grup. Było to dla nich ogromne wyda-
rzenie. Kosztowało wiele wysiłku i za-
angażowania. Dzieci recytowały, śpie-
wały i tańczyły, jednocześnie ucząc 
się naszej historii i tradycji. Wśród 

Przedszkolak - mały patriota
Wychowanie młodych pokoleń w duchu wartości powinno 
się rozpocząć już w przedszkolu, dlatego od najmłodszych lat 
uczymy dzieci patriotyzmu. 

zaproszonych gości znaleźli 
się: podopieczni z Warsztatów 
Terapii Zajęciowej ,,Jesteśmy” 
pod kierownictwem Waldema-
ra BURTKIEWICZA, Dyrektor 
Domu Opieki ,,Iwona” Iwona 
JAROŃ wraz ze swoimi pensjo-
nariuszami, ks. proboszcz 
Edward KOWARA oraz ks. 
Tadeusz ŁAKOMIEC, Ewa 
NOWAK - emerytowana 
nauczycielka oraz rodzice 
naszych przedszkolaków.
                                       

wiESława kiEllEr 
gppeclin@xl.wp.pl
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Łotwa posiada cztery krainy hi-
storyczne: Kurzeme (Kurlandia), 

Zemgale (Semigalia), Vidzeme (Li-
vlandia) i Latgale (Łatgalia) – daw-
niej Polskie Inflanty. I na tej właśnie 
ziemi los pozwolił nam pracować, 
jako nauczyciele języka polskiego, 
historii i geografii. Pierwszą nauczy-
cielką skierowaną na Łotwę do Kra-
sławia była Marta SKORUPKA jako 
nauczycielka klas I-III, następnie 
Władysław KROPIEWNICKI jako 
nauczyciel historii Polski i geografii 
do Średniej Szkoły Polskiej w Dyne-
burgu (Daugavpils) i Zygmunt NIE-
WIADOMSKI - nauczyciel języka 
polskiego w Dyneburgu. Później cała 
trójka pracowała wspólnie w Polskiej 

Policjanci Sekcji Profilaktyki Społecznej Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji po-

prowadzili 4 listopada 2016 r. w naszej szkole zajęcia 
w ramach działań profilaktyczno - edukacyjnych pod 
nazwą „Bezpieczny Uczeń”. Przybliżyli dzieciom za-
sady bezpiecznego poruszania się po drodze, uświado-
mili potrzebę jeżdżenia w kaskach na rowerze, mówili 
o konieczności zapinania pasów podczas jazdy samo-
chodem oraz zwrócili uwagę na konieczność używania 
elementów odblaskowych zarówno przez pieszych, jak 
i rowerzystów. 

Przypominamy, że według obowiązujących przepisów 
każdy pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze 
poza terenem zabudowanym ma obowiązek noszenia 
odblasków.                                                                 

iwona grzESzyk

Rozpoczęty rok szkolny, a także pogarszające się warunki atmosferyczne na dworze to dobra okazja, 
aby przypomnieć dzieciom i młodzieży zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. 

Dzieci z zaciekawieniem słuchały wykładu

Na marginesie umowy

Szkole Podstawowej im. hr. Platerów 
w Krasławiu (Krāslava).

Szkolnictwo polskie i związki z Pol-
ską są bardzo silne na Łotwie, zwłasz-
cza w Łatgalii. Dzisiaj funkcjonują na 
Łotwie trzy średnie szkoły polskie. 
W Rydze - Polska Ogólnokształcą-
ca Szkoła Średnia im. Ity Kozakie-
wicz, w Dyneburgu (Daugavpils)-
Państwowe Gimnazjum Polskie im. 
Józefa PIŁSUDSKIEGO, w Rzeżycy 
(Rēzekne) - Państwowe Gimnazjum 
Polskie im. Stefana BATOREGO oraz 
Polska Szkoła Podstawowa im. Rodu 
hr. Platerów w Krasławiu, jak również 
Polskie Przedszkole nr 29 im. Jana 
Platera GAJEWSKIEGO w Dynebur-

gu. Niestety, zaprzestały działalności 
szkoły polskie w Jełgawie (Jelgava)  
i Jakubowie (Jekābpils).

Spędziliśmy na tej ziemi sporo czasu 
przekazując nie tylko wiedzę, ale rów-
nież przywracając tradycje, zwyczaje  
i obyczaje polskie młodemu pokole-
niu pochodzącemu z rodzin o polskich 
korzeniach, jak również rdzennym 
Łotyszom.

Do dzisiaj utrzymujemy kontakty  
z Łotwą, naszymi uczniami, ich rodzi-
nami i znajomymi. 
                                                       

zygMunt niEwiadoMSki

Dla wielu naszych mieszkańców (czytelników) Łotwa kojarzy się z czymś egzotycznym, a dla starszego 
pokolenia może być tylko jedną z republik radzieckich. W Rundāle znajduje się zabytkowy pałac, który 
jest chlubą zabytków architektonicznych Łotwy.
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Podatnicy rozpoczynający działal-
ność gospodarczą i świadczący na 

rzecz konsumentów (osób nieprowa-
dzących firm) usługi lub dostawę to-
warów nie będą musieli w przyszłym 
roku ewidencjonować sprzedaży za 
pomocą kasy fiskalnej, czyli wydawać 
paragonów, ale pod warunkiem, że 
obrót z działalności nie przekroczy 20 
tys. zł w ciągu roku. Zakres zwolnień 
z obowiązku prowadzenia ewidencji 
przy zastosowaniu kas rejestrujących 
zostanie więc przedłużony do końca 
2017 r. Przewiduje to projekt rozpo-
rządzenia ministra finansów w spra-
wie zwolnień z obowiązku prowadze-
nia ewidencji przy zastosowaniu kas 
rejestrujących, który zastąpi dotych-
czasowe rozporządzenie w tej samej 
sprawie. 

Rewolucja w kasach fiskalnych
Sprzedający towary i świadczący usługi muszą wydawać paragony potwierdzające sprzedaż. Jeśli jed-
nak nie przekroczy ona 20 tys. zł w ciągu roku, nie muszą instalować urządzenia. od tej zasady są i będą 
w przyszłym roku wyjątki.

Zwolnione z ewidencji za pomo-
cą kasy fiskalnej będą od 1 stycznia 
2017 r. usługi opieki medycznej (np. 
rehabilitacyjne) oraz usługi masażu 
wykonywane osobiście przez osoby 
niewidome posiadające orzeczenie  
o znacznym lub umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności i samodzielnie 
prowadzące działalność gospodarczą 
oraz niezatrudniające pracowników. 
Zwolnienie z obowiązku stosowania 
kas przewiduje zmianę także w za-
kresie obowiązków doradców podat-
kowych, a także usług prawniczych  
i opieki medycznej świadczonej przez 
lekarzy i lekarzy dentystów. 

Obecnie świadczenie tych wszystkich 
usług na rzecz konsumentów jest ob-
jęte obowiązkiem zainstalowania kasy 

fiskalnej i to bez względu na wielkość 
sprzedaży. Innymi słowy, jeśli do-
radca wykona usługę na rzecz osoby 
nieprowadzącej działalności, musi to 
udokumentować paragonem. Projekt, 
który zacznie obowiązywać w 2017 r. 
przewiduje, że po spełnieniu określo-
nych warunków, doradca nie będzie 
musiał ewidencjonować sprzedaży za 
pomocą kasy fiskalnej.
                                                       

anna gałkowSka

a.galkowska@wiazowna.pl

Niezrozumiałym jest dla nas fakt, że Pan zwolnił Cię tak wcześnie z walki z przeciwnościami losu 
na tym najpiękniejszym ze światów. Przecież doskonale dawałeś sobie z nimi radę. Stworzyłeś z 

ukochaną kobietą wspaniałą rodzinę, spełniałeś się zawodowo i jakże miło dla nas – towarzysko.

A może w niebiańskiej reprezentacji zabrakło wspaniałego windsurfera w kategorii seniorów młod-
szych, który po błękicie nieba niczym po morzu ścigałby się mistrzowsko z innymi?

A może zabrakło trenera narciarstwa, który po miękkich obłokach ślizgałby się jak po śniegu szkoląc 
aniołów tak, jak uczyłeś swoje dzieci?

Jedno jest pewne, najbardziej brakuje Ciebie Twojej żonie, a naszej koleżance Nince, Waszym dzie-
ciom i wnukom. Ale my również cierpimy z nimi z powodu Twojego odejścia, zapewniamy Cię o 
naszej pamięci, aż do czasu, gdy do Ciebie dołączymy.

klasa iV d 1969 - 1973
lo iM. St. żEroMSkiEgo w  żyrardowiE

W lipcu br. odszedł od nas śp. Piotr CEGŁoWSki, właściciel fabryki kabli MADEX s.j., czło-
nek Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna, jeden ze sponsorów Półmaratonu Wiązow-
skiego. Wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim zmarłego składają przyjaciele ze szkoły.

Piotrze, kolego z ławy szkolnej...

informacji dla firm udziela:
Anna Gałkowska – Inspektor
tel. 22 512 58 05
email: a.galkowska@wiazowna.pl
www.tuwiazowna.pl Dla Firm
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Rozgrywki o Mistrzostwo klasy A 
KS Advit w ostatnim czasie rozegrał  
4 spotkania. Trzy z nich wygrał,  
a jedno zakończyło się remisem. Dzię-
ki bardzo dobrej końcówce pierwszej 
części sezonu Advit zajmuje 5 miejsce 
w tabeli Klasy A, grupa: Warszawa II, 
ze stratą tylko jednego punktu do dru-
żyny, zajmującej 3 miejsce.

KS Advit Wiązowna - KS Puznówka 
1996 5:3
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie - KS 
Advit Wiązowna 1:1
KS Wilga II Garwolin - KS Advit 
Wiązowna 0:3
KS Advit Wiązowna - RKS Bór 
Regut 3:1

Rozgrywki o Mistrzostwo klasy B
W ostatnich dwóch meczach rundy je-
siennej sezonu 2016/2017 KS Glinian-
ka raz zremisowała i raz przegrała. Po 
10 kolejkach KS Glinianka zajmuje 5 
miejsce w tabeli Klasy B, grupa: War-
szawa II, tracąc tylko 3 punkty do dru-
żyny, zajmującej 3 pozycję.
KS Amigos W-wa - KS Glinianka 0:0
Inter Warszawa – KS Glinianka 3:1

KS Advit i KS Glinianka 
zakończyły rundę jesienną sezonu 2016/2017

Pozy-
cja

Nazwa drużyny Mecze Punkty Z R P Bramki Bilans

Zdo-
byte

Straco-
ne

1 Ostre Grzyby 8 24 8 0 0 64 15 +49

2 Los Majdanos 7 15 5 0 2 50 32 +18

3 Olckul 6 12 4 0 2 40 15 +25

4 Banda Grubego 6 12 4 0 2 40 36 +4

5 LUKS Rzakta 7 7 2 1 4 33 41 -8

6 Spoilery 5 6 2 0 3 19 29 -10

7 FC Sągorsi 5 4 1 1 3 17 28 -11

8 CHKS Neon 5 3 1 0 5 16 34 -18

9 Papaja Catering 5 0 0 0 5 11 56 -45

Wiązowskie Siódemki
kolejka z 23.10.2016 
Ostre Grzyby - CHKS Neon 7:3 
Los Majdanos - Papaja Catering 10:2 
Spoilery - Olckul 1:11 
FC Sągorsi - Banda Grubego 3:7

kolejka z 06.11.2016 
Ostre Grzyby - Olcskul 4:2 
Luks Rzakta - Banda Grubego 3:5 
Papaja Catering - CHKS Neon 2:5 
FC Sągorsi - Spoilery 3:7

 
kolejka 13.11.2016
LUKS Rzakta - Papaja Catering 17:2 
Ostre Grzyby - Spoilery 3:1 
Los Majdanos - Banda Grubego 10:3

Mecz zaległy 
CHKS NEON – LUKS Rzakta 4:5
                                                       

Michał białEk

m.Bialek@wiazowna.pl

Tabela Wiązowskiej Ligi Siódemek

koordynacją działań w sporcie szkolnym w naszej gminie zajmie się 
Wojciech DoMAN, nauczyciel wychowania fizycznego w szkołach  
w Gliniance, mieszkaniec Rzakty oraz radny gminy w kadencji  
2014 – 2018. 

Nowy koordynator sportu szkolnego

Wojciech Doman

Taką decyzję podjął wójt 17 listo-
pada, po ustaleniach z dyrekto-

rami szkół i rozmowach z innymi na-
uczycielami. Od 2015 r. odbywają się 
Mistrzostwa Sportowe Szkół, dzięki 
czemu dzieci i młodzież może rywa-
lizować między sobą w różnych dys-
cyplinach sportowych, a nauczyciele 
mogą weryfikować poziom usporto-
wienia swoich uczniów. Coraz częściej 
reprezentacje szkół biorą też udział  
w zawodach powiatowych i wyżej.

Do zadań koordynatora należy m.in. 

opracowanie gminnego kalendarza im-
prez sportowych w oparciu o kalendarz 
imprez powiatowych oraz niektórych 
imprez województwa mazowieckiego 
oraz popularyzowanie wszelkich form 
sportu na rzecz zdrowia i sprawności 
fizycznej dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Wiązowna. Do 16 listopada 
funkcję koordynatora pełnił Tomasz 
GRZYBOWSKI, związany z Gmin-
nym Klubem Tenisa Sportowego. 
                                                       

Redakcja

tukontakt@wiazowna.pl
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Wiktoria GALIŃSKA 
zdobyła tytuł Mistrzyni 

Europy w kategorii solo disco 
dance juniorów. Natomiast Na-
talia CIĄĆKA i Wiktoria GA-
LIŃSKA wytańczyły tytuły 
Mistrzyń Europy w kategorii 
duety disco dance juniorów. 
Podopieczne Anny CHWAL-
CZUK sięgnęły po najwyższe 
trofea w dniach 22-23 paź-
dziernika. Wspaniałym repre-
zentantkom naszej gminy gra-
tulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!!!
                                           

anna chwalczuk

gok@gok-wiazowna.pl

Wśród  nagrodzonych tym tytułem w tego-
rocznej edycji były nie tylko duże aglome-

racje, gdzie powstają imponujące areny sportowe, 
ale też mniejsze miasta i gminy, które działają 
na skalę swoich możliwości. Dzięki czemu na-
sza gmina znalazła się w gronie wyróżnionych. 
Laureaci spotkali się na gali zorganizowanej  
15 listopada br. w Pałacu Zamoyskich w Warsza-
wie. Jesteśmy dumni, że zostaliśmy docenieni  
w tak prestiżowym plebiscycie!
                                                                        

Redakcja

tukontakt@wiazowna.pl

Otrzymaliśmy tytuł 
„Sportowa Gmina”
Miło nam poinformować, że Gmina Wiązowna znalazła 
się w tym roku wśród nagrodzonych tytułem „Sportowa 
Gmina”. Wyróżnienie przyznawane jest samorządom, 
które w szczególny sposób starają się o rozwój kultury 
fizycznej na swoim terenie, np. poprzez budowę obiektów 
sportowych, zapewnienie szerokiej oferty zajęć, rozwój 
różnych dyscyplin sportu i organizację imprez sporto-
wych, popularyzujących sport wśród mieszkańców.

Laureaci tegorocznej edycji

Mistrzynie Europy z Wiązowny
2 złote medale dla tancerek z Gminnego ośrodka kultury na Mistrzostwach Europy EURoPEAN 
CHAMPioNSHiP iN MoDERN DANCE SPoRT w Bełchatowie.

Nagrodzone tancerki z Gok-u z instruktorką
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Niezwykłe warsztaty gitarowe w Gminnym ośrodku kul-
tury poprowadził człowiek - legenda - Leszek CiCHoŃ-
Ski. Gitarzysta, kompozytor, wykładowca, autor podręcz-
ników dla gitarzystów. 

Autor kasety instruktażowej „Blues_Rock Guitar Workshop” 
przeprowadził warsztaty gitarowe dla grupy 11 naszych gita-

rzystów. Leszek CICHOŃSKI dzielił scenę z największymi gigan-
tami gitary jak Steve Morse i Steve Vai. Od 2003 roku na rynku we 
Wrocławiu Wielka Gitarowa Orkiestra pod jego dyrekcją wykonuje 
utwory Hendrixa w ramach „Thanks Jimi Festival”. Ciężko znaleźć 
wśród wrocławskich muzyków postać bardziej rozpoznawalną od 
niego. Od 30 lat aktywnie działa na polskiej scenie muzycznej, ra-
zem z nim zagrali Tadeusz NALEPA, Wojciech KAROLAK, Marek 
RADULI, Krzysztof ŚCIERAŃSKI czy Tomasz SZUKALSKI. 

Swoją twórczość w Wiązownie zaprezentował także Remigiusz 
SZUMAN (gitara, wokal) w duecie z Marcinem ZIELIŃSKIM (kla-
wisze) w projekcie pod nazwą „Niewidzialność Remigiusza Szuma-
na”. Koncert był niezwykle nostalgiczny, słowa dające do myślenia, 
muzyka doskonale skomponowana. Wszystkie te elementy spowo-
dowały, że twórczość została nagrodzona gromkimi brawami pu-
bliczności.                                                                                    

Paulina Sokół

gok@gok-wiazowna.pl

Warsztaty gitarowe 
z Leszkiem Cichońskim

Nasza Gmina już po raz drugi przy-
łączyła się do tego cyklu, który 

został przyjęty z dużym entuzjazmem 
w środowisku biegaczy i uznany za 
sukces organizacyjny. W 2017 roku 
Grand Prix Traktu Brzeskiego odbę-
dzie się w pięciu miejscowościach,  
a w skład cyklu wchodzą następujące 
biegi: Wiązowna – 5 marca, dystans: 
21,097 km i 5 km; Mińsk Mazowiec-
ki – 28 maja, dystans: 15 km i 5 km; 
Biała Podlaska – 11 czerwca, dy-
stans: 15 km i 10 km; Platerów – 25 
czerwca, dystans: 10 km; Siedlce – 27 
sierpnia, dystans: 21,097 km i 5 km 
(Finał GPTB). Wszystkie biegi cyklu 
odbywają się po nawierzchni asfalto-
wej, a trasy posiadają atest PZLA.
Wpisowe podobnie jak w poprzedniej 

Wójt Janusz BUDNY został wyróżnio-
ny przez Polskie Stowarzyszenie Biegów 
Srebrną odznaką Stowarzyszenia.

Wy r ó ż n i e n i e 
p r z e k a z a ł 

Henryk PASKAL – 
prezes PSB, polski 
maratończyk. Zarząd 
PSB docenił pracę 
wójta, na rzecz po-
pularyzacji biegów 
w Polsce oraz za 
bardzo dobrą orga-
nizację Półmaratonu 
Wiązowskiego.

37. Półmaraton Wiązowski odbędzie się 5 mar-
ca. Zapisy ruszają 2 stycznia. Szczegółowe in-
formacje na www.wiazownapolmaraton.pl
                                                                       

Redakcja

tukontakt@wiazowa.pl

Grand Prix Traktu Brzeskiego 2017
Podpisaliśmy porozumienie w sprawie organizacji „Grand Prix Traktu Brzeskiego 2017”. To cykl im-
prez biegowych, rozgrywanych w miejscowościach położonych przy historycznym Trakcie Brzeskim, 
bądź w jego pobliżu. 

edycji zapłacić można będzie w syste-
mie PayU. Zapisy już tradycyjnie od 
2 stycznia 2017 r. Czekamy na miło-
śników biegania i obiecujemy, że do-

łożymy wszelkich starań, by wszyscy 
wyjechali spełnieni.                       

Redakcja

tukontakt@wiazowna.pl

organizatorzy Grand Prix Traktu Brzeskiego

Srebrna odznaka PSB 
za organizację Półma-
ratonu Wiązowskiego
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Tomasz Łysiak 
„ M e d a l i o n 
na pancerzu” 
to doskona-
ła lekcja hi-
storii Polski  
i patriotyzmu  
w jednym. Wi-
zje polskiej 
przeszłości, nie 
tylko bronią 
naszej pamięci 

przed „naprostowaniem”, są tutaj wpi-
sane w najważniejsze pytania doty-
czące nie tylko historycznych, ale na-
szych, dzisiejszych wyborów. Miłość 
do Ojczyzny jest zaraźliwa, a Łysiak 
niczym anty-Almanzor przynosi ją 
jak zbawienną szczepionkę, po której 
każdy staje się odporny na cynizm, 
relatywizm, kosmopolityzm i zaczyna 
rozumieć jedno – polskość to normal-
ność.
Książka polecana przez bibliotekę  
w Wiązownie.

C a t h e r i n e 
Banner „Dom 
na skraju 
nocy” - pory-
wająca saga 
r o d z i n n a . 
Cztery poko-
lenia, miłość 
i tajemnice, 
których świad-
kiem jest tylko 
u r z e k a j ą c a 

mała wyspa. Lekarz Amedeo Espo-
sito, przyjeżdża na Castellamare  
w poszukiwaniu pracy. Nieoczeki-
wanie znajduje tam przyjaciół, dom, 
rodzinę i swoje miejsce na ziemi, 
gdzie czas odmierza coroczna pro-
cesja Świętej Agaty, patronki wyspy. 
Amadeo otwiera bar w budynku, któ-
ry miejscowi uważają za przeklęty, 
właśnie to miejsce stanie się sercem 
wyspy. 
Książka polecana przez bibliotekę  
w Duchnowie.

KuLtuRA
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Gminna Biblioteka Publiczna poleca...

Nagrody w konkursie, przeznaczo-
nym dla dzieci w dwóch katego-

riach wiekowych: 6-8 lat oraz 9-12 
lat, ufundowali wójt Janusz BUDNY, 
Przewodniczący Rady Miasta Otwoc-
ka Jarosław MARGIELSKI, a także 
Małgorzata KUPISZEWSKA i Biblio-
teka Publiczna Gminy Wiązowna.

Zwycięzcami konkursu zostali Szy-
mon DRUBKOWSKI ze Szkoły Pod-

Rotmistrz Pilecki oczami dziecka
11 listopada w „zajeździe u Mikulskich” podczas uroczystości poświęconej pamięci Rtm. Pileckiego 
wręczono nagrody w powiatowym konkursie plastycznym „Rotmistrz Pilecki oczami dziecka”, zorgani-
zowanym przez Bibliotekę Publiczną Gminy Wiązowna przy współpracy z Fundacją „Gdzie”.

stawowej w Gliniance (kat. 6-8 lat) 
oraz Bartosz MICHALAK ze Szkoły 
Podstawowej w Zakręcie (kat. 9-12 
lat). Uhonorowano także nauczycieli, 
których podopieczni wzięli udział w 
konkursie. Szczególne podziękowania 
należały się również Jurorom. Spo-
tkaniu towarzyszyła wystawa wszyst-
kich 64 prac plastycznych, które brały 
udział w konkursie oraz występ chóru 
Mienia River.

Na uroczystości wręczono Jakubowi 
DOROSZOWI z gimnazjum w Gli-
niance nagrodę za zajęcie II miejsca 
w kategorii uczniów szkół gimna-
zjalnych w Ogólnopolskim Konkur-
sie Literackim o nagrodę Ministra 
Edukacji Narodowej „Rotmistrz Pi-
lecki łączy pokolenia”.                  

joanna Filimonow

Foto: joanna Filimonow/BiBlio-
tEka Publiczna gMiny wiązowna

Laureaci konkursuzwycięskie prace

Anna Veloso 
„Bądź zdro-
wa Lizbono” 
- wielopoko-
leniowa saga 
rodzinna, któ-
rej początek 
sięga 1900 
roku by swój 
finał znaleźć 
w latach 70-
tych ubiegłe-

go stulecia. Napisana z rozmachem 
powieść przeplatana tajemnicami 
rodzinnymi i błędnymi wybora-
mi. Historia wielkiej miłości na tle 
przemian politycznych i światopo-
glądowych XX-wiecznej Portugalii. 
Autorka z literacką finezją kreśli 
opowieść pełną zdarzeń i detali.
Książka polecana przez bibliotekę  
w Gliniance.                                                                             
                                                        

tErESa naPErty

czytElnikw@wP.Pl
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Inspirowały się ich pracami i sposobem patrzenia na świat. Mam nadzieję, że 
dzięki tym kilku szkicom, wykonanym w trakcie tych niecodziennych zajęć, 

każda z uczestniczek jest bliżej do odkrycia swojej własnej formy wyrazu pla-
stycznego i swojej własnej, wewnętrznej tajemnicy. To były wspaniałe warszta-
ty! – powiedziała Joanna CZUBAK, jedna z instruktorek GOK, po spotkaniu.

Wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem – do 27 listopada obejrzało ją 
ponad 450 osób. Dlatego też przedłużamy termin jej otwarcia: wystawę bę-
dzie można oglądać do 22 grudnia i od 2 do 31 stycznia 2017 roku codziennie 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (22 789.06.96). Zapraszamy grupy  
i zwiedzających indywidualnie. Wstęp bezpłatny. Adres: ul. Lubelska 29  
w Wiązownie.                                                                                                  

StowarzySzEniE „więzy”
alicJa.dybkowSka@intEria.Pl

Afryka w Wiązownie
ołówki, węgle, pastele i inspiracja kulturą prymitywną. Tak wyglądał wieczór w galerii „Więzy”, w cza-
sie którego panie z pracowni malarskiej Gminnego ośrodka kultury uczyły się od genialnych artystów 
z Afryki.

Podczas warsztatów każdy znalazł coś 
dla siebie 

Uroczystą mszę świętą odprawił 
ks. kanonik Tadeusz FIRYSIUK 

- proboszcz Parafii św. Pawła Aposto-
ła w Zakręcie. Dostojnie prezentujące 
się poczty sztandarowe - wystawione 
przez jednostki straży pożarnych oraz 
gminne szkoły - nadały wyjątkową 
rangę wydarzeniom rocznicowym. 
Wspólnie śpiewaliśmy patriotyczne 
pieśni. Śpiewała je też sekcja wokalna 
Gminnego Ośrodka Kultury, prowa-
dzona przez Annę OZNER. Słuchaczy 
zachwyciła niezwykła interpretacja 
utworów.

Chwil wzruszenia dostarczył uczest-
nikom obchodów spektakl z udzia-
łem uczniów ze szkoły w Zakręcie. 
Przedstawienie wyreżyserowała Anna 
SMODEREK. Utalentowani aktorzy 

Gminne Obchody Święta Niepodległości 
Święto Niepodległości w tym roku odbyło się w kościele w zakręcie. Na uroczystościach byli mieszkańcy, 
przedstawiciele samorządu i placówek oświatowych, strażacy, miłośnicy historii.

swą grą wspaniale oddali atmosferę 
domu rodzinnego państwa PIŁSUD-
SKICH. Młodzi artyści, przygotowa-
ni przez Dariusza ŚWITALSKIEGO, 
wykonali znane i lubiane pieśni le-
gionowe. W czasie uroczystości głos 
zabrał wójt Janusz BUDNY podkre-
ślając, jak ważne dla naszego narodu 
było odzyskanie niepodległości.

Podczas uroczystości zostały wrę-
czone nagrody laureatom Szkolnego 
Konkursu Plastycznego „Historia Orła 
Białego”, zorganizowanego przez 
Agnieszkę SĘCZEK. Wystawa prac, 
wyeksponowanych w murach świąty-
ni, cieszyła się dużym zainteresowa-
niem i uznaniem.

Lista laureatów:
kategoria klas 1-3 SP
I miejsce -
Wojciech Krupa, klasa IIIb;
II miejsce -
Amelia Makulec, klasa IIIa;
III miejsce - 
Zofia Turulska, klasa II;
Sylwia Welc, klasa II.

kategoria klas 4-6 SP
I miejsce -
Jan Stolarczyk, klasa VIb;
II miejsce -
Natalia Barcicka, klasa VIa;
Natalia Pogorzelska, klasa VIa;
III miejsce - 
Artur Połanecki, klasa IV.
 
kategoria klas i-iii Gimnazjum
I miejsce - 
Alicja Oliwa, klasa II;
II miejsce - 
Dominik Pawlak, klasa I;
III miejsce - 
Krzysztof Barcicki klasa II; 
Mateusz Jagliński klasa I.
                                                        

doRota twaRdowska 
sekRetaRiat@szkola-zakRet.pl
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Międzynarodowy Dzień Postaci Bajkowych obcho-
dzony jest 5 listopada w dzień urodzin jednego  

z największych twórców bajek – Walta Disney’a. W tym 
dniu przypominamy cudowny świat postaci z bajek, które 
są nieodzownym elementem każdego dzieciństwa.

Nasze instytucje przypomniały w tym czasie postacie 
bajkowe, które towarzyszą wszystkim, rozweselając, za-
bawiając i poprawiając humor. Mały Strażak, Czerwony 
Kapturek i Rozbójnik Rumcajs, każde z tych przedstawień 
przyciągnęło rzesze widzów.

Sala widowiskowa GOK okazała się zbyt mała na przy-
jęcie jednorazowo wszystkich zainteresowanych. Spektakl 
ostatniego dnia pokazano dwukrotnie, a dla oczekujących 
zaaranżowano animacje w bibliotece. W nich czynny 
udział wzięli także rodzice. Dużo zabawy, wiele pozytyw-

Listopadowe Dni Kultury dla dzieci  
Trzy dni i aż cztery teatrzyki, to wydarzenia dla dzieci organizowane przez Gminny ośrodek kultury 
oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Wiązowna z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci Bajkowych.

nych emocji, chwile grozy (bo przecież wilk był napraw-
dę groźny), a wszystko za sprawą mile spędzonych chwil  
w obecności postaci bajkowych.
                                                                                         

Paulina Sokół

gog@gok-wiazowna.pl

Uświadomiło również wszystkim 
uczestnikom jak wiele w naszym 

życiu może zmienić sposób podej-
ścia od „oceniania”  do „doceniania” .   
W warsztatach pt. „Chcę być kimś!”, czyli 
jak osiągać cele, w czasach gdy wszyscy 
dookoła mają „wywalone”, uczestniczyli 
gimnazjaliści z Glinianki, Wiązowny i 
Zakrętu. Prowadzącym był Michał ZA-

Warsztaty motywacyjne dla uczniów

Uczniowie brali czynny udział w warsztatach

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna uzyskała dotację  
z Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
W ramach cyklu wydarzeń profilaktycznych odbyło się spotka-
nie, które miało na celu przybliżyć młodzieży, jak radzić sobie 
z presją grupy, jak wybierać własną drogę do osiągnięcia celu, 
cierpliwie i wytrwale dążyć do spełnienia marzeń.

WADKA – autor książek motywa-
cyjnych i społecznych dla dzieci 
i młodzieży, mówca inspiracyjno 
- motywacyjny, członek Stowa-
rzyszenia Profesjonalnych Mów-
ców oraz Toastmasters International. 
Prelegent niestandardowym podejściem 
do tematu zjednał sobie wszystkich 
zgromadzonych. Intrygował, wzruszał 

i prowokował do dyskusji poruszając 
problemy trudne, ale wyjątkowo bliskie 
współczesnej młodzieży.               

maRzena kopka

BiBliotekaw@wp.pl
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Udział w pikniku wzięły grupy rekonstrukcyjne, któ-
rych członkowie wcielili się w role: Powstańców 

Styczniowych, żołnierzy rosyjskich i pruskich, żołnierzy 
Wojska Polskiego stacjonujących na terenie Wiązowny we 
wrześniu 1939 roku, żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, 
którzy zajęli pozycje w okolicy Wiązowny w 1944 roku  
i pozostali na nich do pierwszych dni 1945 roku, oraz par-
tyzantów Armii Krajowej Rejonu „Fromczyn”.

Nad Mienią, przy zbiegu ulic Kościelnej i Pęclińskiej, po-
stawiono namioty, w których można było zobaczyć ekspo-
zycje militariów oraz innych przedmiotów historycznych 
związanych z historią Wiązowny i okolic, a także specjalnie 
przygotowaną na tę okazję ekspozycję po-
święconą historii spadochroniarstwa. Goście 
pikniku poznali umundurowanie, uzbrojenie 
i wyposażenie poszczególnych armii. Naj-
większą atrakcją dla dzieci było mierzenie 
mundurów, w których walczyli żołnierze,  
a dla dorosłych – walka na bagnety i strze-
lanie do celu. Jednym z elementów pikniku 
był marsz z Zagórza do Wiązowny szlakiem 
fortyfikacji Przedmościa Warszawskiego. Po 
drodze można było obejrzeć fortyfikacje z lat 
1915, 1920 i 1940. Dziękujemy Wspólnocie 
Gruntowej Wiązowna za udostępnienie tere-
nu pod piknik.                                           

Redakcja

tukontakt@wiazowna.pl

Dzień z historią Gminy Wiązowna
Historia nie musi być nudna! Przekonali się o tym mieszkańcy Wiązowny, którzy odwiedzili piknik 
historyczny „Dzień z historią Gminy Wiązowna” zorganizowany przez Fundację Józef oraz Muzeum 
Wojskowości w Niepołomnicach.
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 godz. 10.00 - 12.00
plac „centrum”

przy ul. Lubelskiej
w Wiązownie

Będzie się działo...
godz. 19.00
Sala widowiskowa 
Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wiązownie
Spotkanie autorskie  

z poetą Andrzejem Krzysztofem Ma-
lesą. Wstęp wolny.
 

godz. 13.30 – 18.00
Dom Kultury “Nad 
Świdrem” w Woli Kar-
czewskiej
Bajkowe Mikołajki

Koncert piosenek z bajek Disneya, 
warsztaty plastyczno – literackie, 
kiermasz książek, spotkanie ze Świę-
tym Mikołajem. Wstęp 20,00 zł/
osoba Bilety dostępne w GOK oraz  
w bibliotece.

 
godz. 10.00
Plac Centrum w Wią-
zownie 
Wspólne ubieranie 
choinki, animacje dla 

dzieci, wspólne śpiewanie.
 
godz. 18.00
Sala widowiskowa Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Wiązownie. Program 
świąteczny GOK, kolędowanie wo-
kalistów i instrumentalistów. Występ 
Chóru Mienia River. Wstęp wolny.

12.00 – 20.00
Finał WoŚP
Sala gimnastyczna 
w Zespole Szkolno – 
Gimnazjalnym w Wią-

zowna, ul. Kościelna 20
Koncerty, muzyka na żywo, pokazy 
tańca, warsztaty plastyczne, licyta-
cje, dużo dobrej zabawy...
godz. 20:00 Światełko do nieba!
Gramy z całą Polską.

Spotkanie autorskie 
z Barbarą Ciemską
godz. 9.00 Biblioteka  
w Wiązownie, ul. Ko-
ścielna 41

godz. 10.30 Biblioteka w Gliniance, 
ul. Napoleońska 46 C
godz. 18.00 Biblioteka w Duchno-
wie ul. Wspólna 157

9
grudnia

10 
grudnia

16
grudnia

15
stycznia

23
stycznia 37. Półmaraton Wiązowski

Biegniemy 5 marca (niedziela) 2017 r.
zapisy od 2 stycznia na maratonypolskie.pl, wpisowe 0 zł 
dla mieszkańców gminy Wiązowna.
Więcej informacji na www.wiazownapolmaraton.pl
Uwaga! Utrudnienie w ruchu na trasie biegu.


