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2017 r. to rok jubileuszowy dla dwóch jednostek
OSP: w Gliniance i w Wiązownie. Z tej okazji,
oprócz uroczystych obchodów, zaplanowanych
na 10.06.2017 r. (OSP Wiązowna) i 27.08.2017 r.
(OSP Glinianka), przewidziano całoroczne at-
rakcje, m.in. wystawy, publikacje okolicznoś-
ciowe i spotkania ze strażakami.

Prosimy o przekazywanie lub wypożyczanie ma-
teriałów związanych z historią straży pożarnej:
zdjęć, informacji prasowych, wspomnień itp. Wszyst-
kie te zostaną zdigitalizowane i zaprezentowane w
ramach organizowanych obchodów 100.lecia straży.

Materiały zbiera Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna i jej filie w Duchnowie i Glinian-
ce, a także sami strażacy.
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Mieszka wraz z rodziną w Woli Duckiej.
Chłopiec cierpi na dysplazję kostną – ma
problemy z poruszaniem, potrzebuje
drogiego leczenia.

Jego rodzinę wsparliśmy już w tegorocznej
akcji„Świąteczna radość pomagania”prze-
konując mieszkańców gminy, by w zezna-
niu podatkowym PIT za 2016 rok w odpo-
wiednim miejscu wpisali krS 0000037904
z dopiskiem 28184 Górski Teodor. W ten
sposób przekażemy Teodorowi 1% na-
szych podatków. Ale to nie wszystko! Dla
Teodora mamy jeszcze koncert charyta-

tywny z licytacją. 5 lutego o godz. 18:00
w Hotelu Brant w Majdanie przy ul. Rów-
nej 20 będzie można wesprzeć rodzinę
Teodora. Bilety – cegiełki na koncert (150
zł od osoby) można kupić w Gminnym Oś-
rodku Kultury oraz Hotelu. Kwota uzyska-
na ze sprzedaży biletów, oraz pieniądze z
aukcji, która odbędzie się podczas koncertu,
przeznaczone będzie na pokrycie kosz-
tów rehabilitacji Teosia. Mamy nadzieję, że
wspólna pomoc mieszkańców naszej gmi-
ny zmieni życie Teodora!

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Wszyscy dla Teosia

W numerze:

PODZIĘKOWANIA
„Dziecko może nauczyć dorosłego trzech rzeczy:

- Jak być szczęśliwym bez powodu,
-Jak dać się pochłonąć jakiejś sprawie bez reszty

I jak ze wszystkich sił zabiegać o to czego się pragnie”
Paulo Coelho

Z głębi serca dziękujemy wszystkim ludziom, którzy wspierają nasze-
go synka Teosia w walce z chorobą: wójtowi Januszowi BUDNEMU, pra-
cownikom Urzędu oraz Gminnego Ośrodka Kultury, dyrektorowi
Szkoły Podstawowej w Gliniance Teresie BĄK, Jackowi SKWARZE z Za-
krętu oraz wszystkim tym, którzy okazali nam wsparcie i życzliwość!

Emilia i Przemysław GÓRSCY z dziećmi

OSP szuka wspomnień
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Ma za sobą 38 lat kapłaństwa. Pierwsze na-
bożeństwa odprawiał w komorowie. Z za-
miłowania muzyk i każdą wolną chwilę po-
święca grze na keyboardzie. O pracy na rzecz
parafii z księdzem Edwardem kOWArĄ roz-
mawiała Joanna iWAŃSkA.

Jest ksiądz Proboszcz w Wiązownie od sierp-
nia 2016 r. Czy zdążył ksiądz już poznać pa-
rafię i jej mieszańców?
W pewnym tylko stopniu. Poznanie całej para-
fii będzie możliwe dopiero za jakieś dwa, trzy lata.
Kiedy odwiedzę wszystkich mieszkańców w
czasie wizyty duszpasterskiej. W tym roku uda
mi się w czasie kolędy odwiedzić jedną trzecią
domów. Oczywiście wielu mieszkańców znam z
widzenia. Są to bliskie mi twarze, rozpoznaję je
,gdy udzielam komunii świętej. To mieszkańcy,
którzy regularnie chodzą do kościoła, co ty-
dzień ich spotykam.

Czy udało się już księdzu zadomowić w pa-
rafii?
Jak najbardziej. W Wiązownie jest bardzo przy-
jazny klimat. Dobrze się śpi, dobrze odpoczywa,
dobrze pracuje, dlatego dosyć szybko się zado-
mowiłem. Współpracownicy byli mi znani, zwłasz-
cza ksiądz Waldemar, którego poznałem wcześ-
niej, a księdza Mirosława poznałem na miejscu.
Łatwo jest się zaaklimatyzować, jak cały czas coś
się robi. Jak tu przyszedłem, cały czas było coś
do zrobienia, np. odnowienie wszystkich po-
mieszczeń na górze i na dole, wymiana drzwi. Nie
miałem czasu, żeby się nudzić, cały czas miałem
jakieś zadania do wykonania. Od początku spo-
tykam się z samymi przyjaznymi ludźmi.

Jak przyjęli księdza Proboszcza parafianie?
Oficjalne przyjęcie odbyło się w czasie mszy świę-
tej, na której obecny był Ksiądz Dziekan. Miesz-
kańcy przywitali mnie bardzo ciepło. Patrzyłem
na to wszystko oczami pełnymi nadziei, że
wszystko będzie dobrze. Parafia jest dynamicz-
na, rozwojowa, a ludzie są otwarci.

Jakie zadania stoją przed nowym probosz-
czem wiązowskiej parafii?
Zadań jest bardzo dużo. Udało się już uruchomić
zespół muzyczny, który towarzyszy nam w liturgii
raz w miesiącu oraz zespół towarzyszący nam w
czasie wieczornej mszy świętej w pozostałe
niedziele. Ludzie są z tego powodu mile zasko-
czeni. Dzięki temu msza święta jest urozmaico-
na. Powstała również mała scholka, która śpie-
wa na mszy o 11.30. Chciałbym, aby była to scho-
la na wzór Arki Noego. Budząca entuzjazm wia-
ry. Może uda nam się stworzyć również Kościelną
Służbę Porządkową Totus Tuus, która modliłaby
się i czuwała nad porządkiem nie tyko w czasie
pielgrzymek, ale również pomagałaby w para-
fii, rozwiązywać różnego rodzaju problemy.
Jeśli chodzi o sprawy administracyjne, to palącą

sprawą jest remont drogi na cmentarz oraz par-
kingu przy cmentarzu. Chcemy wymienić dach
na świetlicy, który wciąż pokryty jest eternitem.
Wyremontowaliśmy już część wschodnią bu-
dynku świetlicy.
Mamy w planach malowanie kancelarii. W koś-
ciele też wiele rzeczy jest do wykonania. Na-
leżałoby wymienić posadzkę oraz pomalować
wnętrze kościoła. Przed malowaniem musimy
jednak wymienić centralne ogrzewanie. Obec-
nie kościół ogrzewany jest za pomocą nawiewu,
który ogrzewa kościół, a każde otwarcie drzwi
sprawia, że to ciepło ucieka. Na przeprowadze-
nie tych wszystkich remontów mamy w planach
pozyskanie funduszy zewnętrznych. Rozma-
wiałem już w tej sprawie z pracownikami urzę-
du.
A nasz kościół to zabytek, nasza kultura, musimy
o niego dbać. Kościół jest cały czas otwarty, lu-
dzie mogą wchodzić podziwiać obrazy, ambo-
nę, której w większości kościołów już nie ma, oraz
nietypowe konfesjonały. W dalszych planach jest
odnowienie ołtarzy. Plany rodzą się na bieżąco,
a w związku z tym nowe zadana do realizacji.

Czy ustępujący proboszcz Tadeusz ŁAkO-
MiEC przekazał od siebie jakieś wskazówki?
Żeby dbać o parafię i o duszpasterstwo, bo
ksiądz ma dwa te zadania. Żeby był otwarty na
potrzeby ludzi. Żeby nie zaniedbać tego wszyst-
kiego, co jemu udało się do tej pory osiągnąć.
Żebym kontynuował jego pracę. Ksiądz ŁAKO-
MIEC odnowił kościół na zewnątrz, ja chciałbym
zająć się wnętrzem.

Jak ksiądz ocenia rozwój gminy i współpra-
cę z samorządem?
Współpraca jest poprawna. Kontakt z wójtem
mamy dobry. Wójt jest otwarty na nasze
działania. Ma otwarte serce dla naszych inicjatyw.
Działania gminy są bardzo zaawansowane.
Wszystkie ośrodki, w tym GOPS są dobrze zor-
ganizowane. Dałbym ocenę wysoko pozytywną.
Jak wspomniałem na początku, przy współpra-
cy z gminą chcielibyśmy doprowadzić do re-
montu parkingu, żeby ludzie mieli komfort pod-
jazdu do kościoła i cmentarza. A osób w naszej
parafii przybywa. Jest perspektywa rozwoju.

Jakie jeszcze wyzwania stoją przed księ-
dzem?
Jednoczyć ludzi w kościele, bez znaczenia na po-
glądy polityczne, bo ludzie są dziś podzieleni. W
kościele każdy jest akceptowalny. Chcę, żeby dla
każdego było miejsce. Kościół tak funkcjonował
od samego początku. Ogarniał różne ludy i na-
rody.

Czego chciałby ksiądz życzyć parafianom
w nowym roku?
Dobrej współpracy, żebyśmy mieli wspólny ję-
zyk w naszych relacjach duszpasterskich. Żebyś-
my się rozumieli, czuli swoje potrzeby i nawza-
jem się wspierali.

Joanna Iwańska
j.iwanska@wiazowna.pl

W kościele dla każdego jest miejsce

Ks. Edward Kowara - Proboszcz Para[i Św. Wojciecha w Wiązownie
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Samorządowe spotkania opłatkowe to tradycja od kilku lat kulty-
wowana przez nasz samorząd. W tym dniu samorządowcy, radni, sołty-
si, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy placówek oś-
wiatowych, przedstawiciele firm, instytucji i organizacji pozarządo-
wych spotykają się razem, by podzielić się opłatkiem, wspólnie
wysłuchać kolęd i złożyć sobie świąteczno-noworoczne życzenia.

W tym roku takie spotkanie odbyło się w Sali Raj w Dziechcińcu. Po raz
pierwszy na spotkaniu wigilijnym spotkało się pięciu wójtów naszej gmi-
ny. Udowodnili, że pomimo różnic w sposobie myślenia o samorządzie i
zarządzaniu nim, nasza mała ojczyzna jest dla nich wielką wartością, któ-
ra łączy ponad różnicami.
Wigilijny wieczór uświetnił chór z gimnazjum w Gliniance pod opieką
Grażyny KILBACH. Po przepięknej i wzruszającej części artystycznej
wszyscy połamali się opłatkiem, złożyli sobie świąteczne życzenia i zasiedli
do wspólnej wieczerzy wigilijnej.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Wigilia
samorządowa
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Bolesławów:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bażan-
tów – faza projektowo – przygotowawcza

Boryszew:
Budowa drogi powiatowej - pomoc fi-
nansowa dla powiatu – opracowywanie
założeń zadania

Budowa drogi gminnej – faza projektowo
– przygotowawcza

Budowa oświetlenia ulicznego DW 721
(Stefanówka - Boryszew) – faza projekto-
wo – przygotowawcza

Zagospodarowanie terenu wokół świetli-
cy wiejskiej – opracowywanie założeń za-
dania

Czarnówka:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozy
– faza projektowo – przygotowawcza

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaliny –
faza projektowo – przygotowawcza

Duchnów:
Modernizacja drogi powiatowej (Majdan
– Izabela – Michałówek - Duchnów) – po-
moc rzeczowa dla powiatu – opracowy-
wanie założeń zadania

Modernizacja ul. Spacerowej – faza pro-
jektowo – przygotowawcza

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pęcliń-
skiej – faza projektowo – przygotowawcza

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kwitnącej
Jabłoni – faza projektowo – przygoto-
wawcza

Budowa sieci wodociągowej w ul. Dłuskiej
- trwa realizacja zadania. Termin zakoń-
czenia do 31.01.2017

Budowa sieci wodociągowej (dz. nr ew.
406/3, 207/4) – faza projektowo – przy-
gotowawcza

Budowa sieci kanalizacyjnej - kontynuacja
zadania z 2016 r.

Wykonanie ogrodzenia boiska – opraco-
wywanie założeń zadania

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA Na sesji (29.11) radni podjęli 18 uchwał. Najważniejsze z nich dotyczą zmian w
budżecie. Ponieważ wiele inwestycji rozpoczętych w 2016 roku było już finalizo-
wanych i rozliczanych, w budżecie pojawiły się oszczędności. Na niektóre prace wy-
daliśmy mniej niż zakładaliśmy na początku roku.

Oto wykaz uchwał w sprawach:

Z prac rady ....

145.XXXII.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.;

146.XXXII.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.;

147.XXXII.2016 wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie liczby etatów Posterunku Policji w
Wiązownie;

148.XXXII.2016 przystąpienia do sporządzania zmiany nr 9 Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna;

149.XXXII.2016

regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadni-
czego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz do-
datków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach pro-
wadzonych przez Gminę Wiązowna;

150.XXXII.2016

uchylenia Uchwały Nr 25.IX.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 kwietnia
2011 roku w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych, źródeł do-
chodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz spo-
sobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków
dochodów;

151.XXXII.2016 wyrażenia zgody na bezprzetargowe użyczenie gruntu, położonego w miejsco-
wości Lipowo, stanowiącego własność Gminy Wiązowna;

152.XXXII.2016 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyj-
nym Michałówek;

153.XXXII.2016 zmiany uchwały Nr 111.XXVII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia
2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowych;

154.XXXII.2016 wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowych;

155.XXXII.2016 wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w obr. geod. Czarnówka oraz
gruntów w obr. geod. Wiązowna Kościelna;

156.XXXII.2016 zmiany uchwały nr 21.V.2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia sta-
tutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie;

157.XXXII.2016 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna;

158.XXXII.2016 dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna;

159.XXXII.2016 wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;

160.XXXII.2016 wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;

161.XXXII.2016 wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;

162.XXXII.2016 ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Wiązownie.
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Dziechciniec:
Budowa ciągu pieszo – rowerowego (od ul.
Granicznej do ul. Olchowej) – faza projek-
towo – przygotowawcza

Zagospodarowanie terenu działki wokół
świetlicy wiejskiej – opracowywanie założeń
zadania

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dworskiej
– faza projektowo – przygotowawcza

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Miodo-
wej – faza projektowo – przygotowawcza

Budowa sieci wodociągowej w ul. Piasko-
wej i Ziołowej – faza projektowo – przy-
gotowawcza

Emów:
Modernizacja ul. Sosnowej – opracowy-
wanie założeń zadania

Budowa oświetlenia ulicznego DW 721 –
faza projektowo – przygotowawcza

Budowa sieci wodociągowej - trwa reali-
zacja zadania. Termin zakończenia do
31.01.2017 r.

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej
w ul. Runa Leśnego/Jagód - trwa realizacja
zadania

Glinianka:
Budowa ul. Kościelnej – faza projektowo –
przygotowawcza

Zagospodarowanie terenu placu zabaw –
opracowywanie założeń zadania

Systemowa modernizacja obiektów gmin-
nych: szkoła podstawowa – faza projekto-
wo – przygotowawcza

Systemowa modernizacja obiektów gmin-
nych: gimnazjum. Projekt współfinanso-
wany przez PROWM 2014 – 2020 – faza pro-
jektowo – przygotowawcza

Budowa zintegrowanego systemu ostrze-
gania i alarmowania ludności dla OSP z te-
renu gminy. Projekt współfinansowany
przez PRO WM 2014 – 2020. – opracowy-
wanie założeń zadania

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gmin-
nej (Kruszówiec – Glinianka) – faza projek-
towo – przygotowawcza

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Zwiększenie liczby etatów w policji
Radni zdecydowali, że gmina sfinalizuje porozumienie zawarte ze stołeczną policją. Po-
rozumienie dotyczy zmiany statusu posterunku w Wiązownie. Posterunek ma stać się ko-
misariatem, a w ciągu najbliższych lat znacząco zwiększona zostanie liczba pracujących
u nas policjantów. W ramach porozumienia gmina zobowiązuje się do sfinansowania 1
etatu dzielnicowego i 1 etatu pracownika biurowego.

Zmiana nr 9 Studium
Zmiana obejmuje wyłącznie korektę zapisów dotyczących wskaźników miejsc parkin-
gowych dla wszystkich terenów z wyłączeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej.

regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków dla nauczycieli
W wyniku zmiany przepisów zaszła konieczność uchwalenia nowego regulaminu.
Oprócz koniecznych zmian, w stosunku do poprzedniego regulaminu zostały uszcze-
gółowione zapisy, tak aby były przejrzyste i jasne.

Centralizacja VAT
Kolejna zmiana przepisów spowodowała uproszczenie sprawozdawczości finansowej, wy-
nikiem czego jest zamknięcie wydzielonych rachunków placówek oświatowych. Przed
wystawieniem faktury warto zapytać o szczegóły.

Boisko dla kS Glinianka
Przedłużono do 31.12.2019 roku możliwość nieodpłatnego korzystania z dotychczaso-
wego boiska przez KS Glinianka.

Nowa ulica w Michałówku
Na wniosek sołtysa wsi Michałówek nadano nazwę ul. Tajemnicza drodze na działkach
nr 111, 2/1, 21/13. Celem nadania nazw jest uporządkowanie numeracji porządkowej dla
istniejącej i przyszłej zabudowy. Po publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Mazowieckiego pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska wyślą do mieszkańców
tej ulicy zawiadomienia o zmianie adresu. Więcej informacji udziela Paulina Żurawska, e-
mail: p.zurawska@wiazowna.pl, tel. 22 512 58 22

Nieruchomości
Podjęto uchwały dotyczące nieruchomości tak, aby uregulować stany prawne działek i
pozyskać tereny pod przyszłe świetlice wiejskie. Wyrażono zgodę na zakup działki pod
świetlicę w Stefanówce. Zamianę działki pod świetlicę w Żanęcinie.

Zmiana statutu GOPS
Zapisy statutu wynikły w związku z przystąpieniem do unijnego projektu „Wiązowskie
Centrum Usług Społecznych”. Szczegóły na stronie www. gops-wiezowna. GOPS będzie
mógł prowadzić wypożyczalnię sprzętów rehabilitacyjnych.

Taryfy i dopłaty do taryf
Do kwietnia 2017 r. wysokość stawek opłat za wodę i ścieki nie ulegnie zmianie. Od 2017
roku będzie obowiązywało wprowadzone przez rząd nowe prawo wodne. Tak długo, jak
długo nie ma odpowiednich rozporządzeń, będziemy się starali utrzymać wysokość opłat
na poziomie z zeszłego roku. Dlatego radni podjęli decyzję o wysokości stawek, które będą
obowiązywały do końca kwietnia.

Najem lokali
Trzy podjęte uchwały dotyczą wyrażenia zgody na najem lokali do 31 grudnia 2019 roku
na potrzeby działalności leczniczej przez Ośrodek Zdrowia w Gliniance i Wiązownie oraz
dla gabinetu stomatologicznego Gliniance. Przypominamy, że wszystkie te podmioty pro-
wadzą działalność leczniczą jako przedsiębiorstwa i nie podlegają samorządowi.

Dotacja przedmiotowa dla ZWik
W związku z rozszerzeniem zadań Zakładu Wodociągów i Kanalizacji poprzez budowa-
nie kolejnych latarni ulicznych,, administrowanie “Orlika” w Zakręcie i utrzymanie dróg
gminnych, podniesiono jednostkowe stawki dotacji z kwoty 9.600,00 zł do kwoty
11.305,76 zł.

Paula Woźnica
p.woznica@wiazowna.pl
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Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wawrzy-
nieckiej – faza projektowo – przygotowaw-
cza

Zagospodarowanie terenu wokół Izby Re-
gionalnej – opracowywanie założeń zadania

Konserwacja urządzeń melioracyjnych –
opracowywanie założeń zadania

Góraszka:
Budowa sieci kanalizacyjnej – opracowy-
wanie założeń zadania

Projektowanie sieci kanalizacyjnej
– etap II – opracowywanie założeń
zadania

Budowa sieci wodociągowej – opracowy-
wanie założeń zadania

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaczeń-
ców i Liliowej – faza projektowo – przygo-
towawcza

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
wiejskiej wraz z doposażeniem – opraco-
wywanie założeń zadania

Spółka Wodna Góraszka, konserwacja
urządzeń melioracyjnych – opracowywanie
założeń zadania

izabela:
Modernizacja drogi powiatowej (Majdan- Iza-
bela-Michałówek-Duchnów) – pomoc rze-
czowa dla powiatu – opracowywanie
założeń zadania

Budowa sieci wodociągowej w ul. Modrej –
faza projektowo – przygotowawcza

Budowa świetlicy wiejskiej – kontynuacja za-
dania z 2016 r.

Spółka Wodna Izabela – Michałówek, kon-
serwacja urządzeń melioracyjnych – opra-
cowywanie założeń zadania

kąck:
Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej –
faza projektowo – przygotowawcza

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Majo-
wej/Sosnowej – faza projektowo – przygo-
towawcza

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Na grudniowej sesji radni podjęli 20 uchwał. Najważniejsza z nich to na pewno
uchwała budżetowa na 2017 r. Na przyszły rok zaplanowane zostało rozpoczęcie
dużych inwestycji. m.in termomodernizacja szkół, remonty dróg powiatowych i gmin-
nych. Wiele z tych inwestycji będziemy mogli przeprowadzić dzięki dofinansowa-
niom zewnętrznym, które udało się uzyskać w 2016 roku.

Budżet gminy na 2017 rok
Dochody planowane są na poziomie 70.607.462,00 zł, a wydatki 73.649.217,00 zł.
Głównym składnikiem dochodów jest udział w podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (PIT), planowany na 21,7 mln zł. Dochody wzrosną w stosunku do 2016 r. o 13,7%.
Budżet gminy po stronie wydatków to przede wszystkim oświata, gdzie łączne nakłady
przekroczą kwotę 21,9 mln (planowana subwencja oświatowa z budżetu Państwa to tyl-
ko 12 mln zł), oraz inwestycje, planowane na 13,3 mln zł. Na pomoc społeczną wraz z
obsługą programu„500+” przewidziano kwotę 15,7 mln zł. W sumie wydatki wzrosną o
5,5% w stosunku do 2016 r. Więcej na str. 10.

Wydatki niewygasające
Radni ustalili również wydatki, które nie wygasną z upływem roku budżetowego. Będą
to środki na wykonanie oświetlenia w Woli Duckiej na skrzyżowaniu drogi powiatowej
z drogą krajową (niedaleko hotelu„Relaks”) oraz na budowę wodociągu w Zakręcie ( ul.
Świerkowa i ul. Wąska).

Najem lokali
Sześć podjętych uchwał dotyczy wyrażenia zgody na najem lokali, w tym na potrzeby
działalności leczniczej, prowadzenia apteki i sklepu.

Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WiGOr"
Podjęta uchwała zmienia tylko termin dokonywania odpłatności, powyższe wynika z cen-
tralizacji VAT od 1 stycznia 2017 r.

Program profilaktyki alkoholowej
Radni przyjęli program profilaktyki alkoholowej, który został przygotowany w oparciu o
diagnozę uzależnień, prowadzoną na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiazywania Proble-
mów Alkoholowych. Pieniądze na jego realizację pochodzą z opłat za sprzedaż alkoho-
lu na terenie gminy. Adresatami programu są mieszkańcy naszej gminy. Działania po-
dejmowane przez gminę na rzecz ograniczenia szkód powodowanych przez alkohol są
skierowane do wszystkich mieszkańców - również tych niepijących. Będą wśród nich mię-
dzy innymi osoby dorosłe i dzieci, kierowcy i kobiety w ciąży, sprzedawcy alkoholu i nau-
czyciele.

Program Ochrony Środowiska
Przyjęto także Program Ochrony Środowiska dla gminy Wiązowna na lata 2016 – 2019 z
perspektywą do 2023 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Dokument wy-
znaczy nowe kierunki i priorytety w ochronie środowiska na najbliższe lata. Został
sporządzony w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. Dokumentacja ta diagno-
zuje problemy i określa kierunki koniecznych działań w zakresie ochrony środowiska na
terenie naszej gminy.

Mamy budżet na 2017 rok

SAMOrZĄD
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kopki:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nad Świd-
rem – faza projektowo – przygotowawcza

Budowa świetlicy wiejskiej – opracowywanie
założeń zadania

kruszówiec:
Budowa oświetlenia ulicznego drogi gmin-
nej (Kruszówiec – Glinianka) – faza projektowo
– przygotowawcza

Lipowo:
Zagospodarowanie terenu działki przy ul.
Wierzbowej/ Armii Krajowej – faza projektowo
– przygotowawcza

Rozbudowa infrastruktury sportowej – boi-
sko KS Glinianka – opracowywanie założeń
zadania

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

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przyleśnej
– faza projektowo – przygotowawcza

Projektowanie sieci kanalizacyjnej – central-
na część miejscowości trwa realizacja kolej-
nego etapu projektu

Projektowanie sieci kanalizacyjnej – wschod-
nia część miejscowości - trwa realizacja ko-
lejnego etapu projektu

Budowa świetlicy wiejskiej – opracowywa-
nie założeń zadania

SpółkaWodna Majdan, konserwacja urządzeń
melioracyjnych – opracowywanie założeń za-
dania

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

Zagospodarowanie terenu działki przy ul. Kot-
liny/Mazowieckiej – opracowywanie założeń
zadania

Budowa szkoły podstawowej (etap III) – faza
projektowo – przygotowawcza

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Zamiana nieruchomości
Przyjęta uchwała pozwoli dokonać zamiany nieruchomości z Nadleśnictwem Celestynów,
w wyniku, której działka pod świetlicą w Żanęcinie stanie się własnością gminy. Po wie-
lu latach także i tę kwestię udało się uporządkować.

Przyjęcie darowizny
Uchwała reguluje sprawę nieodpłatnego przekazania gminie udziału w nieruchomości
dz. 538 stanowiącej drogę na„Osiedlu Kwiatowym” w Wiązownie.

Dotacje na prowadzenie placówek oświatowych
W uchwale ustalono kwoty dotacji dla jednostek oświatowych na jednego ucznia lub wy-
chowanka oraz zasady ich udzielania i rozliczania.

Paula Woźnica
p.woznica@wiazowna.pl

163.XXXIII.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.;

164.XXXIII.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.;

165.XXXIII.2016 ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Wiązownie w 2016 rok;

166.XXXIII.2016 ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2016 nie wygasają z upływem
roku budżetowego;

167.XXXIII.2016 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2017-2029;

168.XXXIII.2016 Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2017 rok;

169.XXXIII.2016 ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Wiązownie w 2017 roku;

170.XXXIII.2016 wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;

171.XXXIII.2016 wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;

172.XXXIII.2016 wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;

173.XXXIII.2016 wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;

174.XXXIII.2016 wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;

175.XXXIII.2016 wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;

176.XXXIII.2016
zmiany uchwały Nr 110.XV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września
2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Woli Karczewskiej;

177.XXXIII.2016 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2017;

178.XXXIII.2016
przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wiązowna na lata 2016 –
2019 z perspektywą do 2023 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowi-
sko;

179.XXXIII.2016
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w obr. geod. Czarnówka
gm. Wiązowna na nieruchomość położoną w obr. geod. Wiązowna Kościelna
gm. Wiązowna oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;

180.XXXIII.2016 zmiany uchwały Nr 85.XXV.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 maja 2016
roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;

181.XXXIII.2016 wyrażenia zgody na bezprzetargowe użyczenie gruntu, położonego w miejsco-
wości Wiązowna, stanowiącego własność Gminy Wiązowna;

182.XXXIII.2016

trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicz-
nych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawo-
wych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu
przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej
dotacji.

Wykaz uchwał w sprawach:
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Budowa zintegrowanego systemu ostrze-
gania i alarmowania ludności dla OSP z terenu
gminy. Projekt współfinansowany przez
PRO WM 2014 – 2020 – opracowywanie
założeń zadania

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Letniej –
faza projektowo – przygotowawcza

Michałówek
Modernizacja drogi powiatowej (Majdan-
Izabela-Michałówek-Duchnów) – pomoc rze-
czowa dla powiatu – opracowywanie założeń
zadania

Modernizacja drogi wewnętrznej metodą
makadamową – opracowywanie założeń za-
dania

Budowa oświetlenia ulicznego etap II - kon-
tynuacja zadania z 2016 r.

Spółka Wodna Izabela – Michałówek, kon-
serwacja urządzeń melioracyjnych – opra-
cowywanie założeń zadania

Pęclin:
Modernizacja budynku przedszkola wraz z za-
gospodarowaniem terenu – opracowywanie
założeń zadania

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pęcliń-
skiej – faza projektowo – przygotowawcza

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dworskiej
– faza projektowo – przygotowawcza

Projektowanie oświetlenia ulicznego ul.
Zamkowej – opracowywanie założeń za-
dania

Projektowanie oświetlenia ulicznego ul.
Źródlanej – opracowywanie założeń zada-
nia

Budowa świetlicy wiejskiej – faza projektowo
– przygotowawcza

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

radiówek:
Zagospodarowanie parku gminnego im.
Georga Bidwella – opracowywanie założeń za-
dania

W 2017 roku w budżecie naszej gminy będzie więcej pieniędzy! Zwiększają się bowiem
wpływy z podatków PiT od mieszkańców – wzrost o 22,4 % w stosunku do 2016 roku.

Nasi mieszkańcy coraz
chętniej rozliczają
swoje podatki w
otwockim urzędzie
skarbowym i meldują
się na terenie naszej
gminy. Zyskujemy na
tym wszyscy. Większy
budżet pozwala na
większe inwestycje i
wyższy poziom życia
wszystkich mieszkań-
ców.

Od zeszłego roku pro-
wadzimy akcję Twoje
podatki zmieniają
Gminę Wiązowna.
Przy najważniejszych inwestycjach prowadzonych w gminie ustawiamy tablice informacyj-
ne pokazujące, że bez podatków, które płacą nasi mieszkańcy, te inwestycje nie mogłyby być
zrealizowane.

Wśród najważniejszych inwestycji zaplanowanych na 2017 rok są m.in. modernizacja i bu-
dowa dróg – ponad 2,7 mln zł, w tym ponad 1,9 mln zł na prace na drogach powiatowych
w naszej gminie, oraz 2,6 mln zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, będące w zarządzie
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie, a także budowa kanalizacji i wodociągów
(1,9 mln). Najważniejszym zadaniem będzie ukończenie budowy szkoły w Malcanowie
(1,5mln), gdzie pozostanie do dokończenia hala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem
do piłki ręcznej.

W 2017 roku po raz pierwszy w historii wydatki na remonty i budowę dróg w naszej gmi-
nie będą większe niż te, które poniesiemy na oświatę (nie licząc subwencji z budżetu pań-
stwa). I wcale nie dlatego, że na oświatę wydamy mniej niż zazwyczaj. Do tej pory szkoły
i przedszkola pochłaniały lwią część naszych dochodów. Na inwestycje zostawało nam nie-
wiele pieniędzy.

W tym roku udało się przełamać ten trend. Dzięki wyższym wpływom do budżetu możemy
nadal inwestować w szkoły i przedszkola, bo przecież potrzeby w tej dziedzinie mamy
ogromne – ciągle przybywa u nas dzieci w wieku szkolnym, ale jednocześnie mamy pie-
niądze na kolejne remonty dróg. To nie oznacza, że uporamy się od razu ze wszystkimi na-
prawami. Stan dróg w naszej gminie jest zły od lat. I nie da się jednym, nawet najlepszym
budżetem, wszystkiego naprawić. Ale z całą pewnością można powiedzieć, że w tym roku zro-
bimy więcej na wiązowskich drogach niż w latach ubiegłych. Zakład Wodociągów i Kanaliza-
cji, który odpowiada za utrzymanie dróg gminnych ma coraz więcej sprzętu, którym we włas-
nym zakresie remontuje nasze drogi. To oszczędza czas i pieniądze. Nie musimy organizować
przetargów do naprawy każdej ulicy.

W ubiegłym roku GminieWiązowna przyznano dofinansowania o łącznej kwocie 9 132 493,04
zł, które w 2017 roku mogą zasilić budżet gminy. Planowane dofinansowania przewidziane są
na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz budowę ścieżki rowero-
wej wzdłuż drogi wojewódzkiej 721. Dzięki dotacjom wyremontujemy m.in. budynki szkół w
Gliniance iWiązownie.Wymienimy w nich systemy grzewcze, okna, elewacje, a to pozwoli oszczę-
dzać nasze wspólne pieniądze i zmniejszy emisję szkodliwych substancji do środowiska.

Cały budżet dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce budżet.

Informacji o budżecie udziela Agnieszka Kowalska, tel. 22 512 58 40, e-mail: a.kowalska@wia-
zowna.pl.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

2017 - rok inwestycjiSTAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

STrUkTUrA WYDATkóW MAJĄTkOWYCH
(iNWESTYCYJNYCH) GMiNY WiĄZOWNiA NA 2017 rOk
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Budowa sieci kanalizacyjnej (Wiązowna-
Żanęcin-Radiówek) etap II - trwa realizacja za-
dania. Termin zakończenia zadania do
28.02.2017

Wybudowanie piłkochwytów przy boisku –
opracowywanie założeń zadania

rudka:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jodłowej –
opracowywanie założeń zadania

rzakta:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Popławskiej
– faza projektowo – przygotowawcza

Zagospodarowanie terenu działki przy ul. Ma-
zowieckiej/ Dobrzynieckiej – opracowywanie
założeń zadania

Stefanówka:
Budowa oświetlenia ulicznego DW 721 (Ste-
fanówka - Boryszew) – faza projektowo – przy-
gotowawcza

Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocianiej
i Złotej – faza projektowo – przygotowawcza

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Złotej – faza
projektowo – przygotowawcza

Wiązowna Gminna:
Budowa targowiska gminnego – faza pro-
jektowo – przygotowawcza

Projektowanie budowy ul. Polnej i Brzozowej
- kontynuacja zadania z 2016 r.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Centrum Wiązowny – etap III – opracowy-
wanie założeń zadania

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Centrum Wiązowny – etap V – opracowy-
wanie założeń zadania

Projektowanie budowy oświetlenia uliczne-
go ul. Bażantowej i Tymotki – opracowywa-
nie założeń zadania

Projektowanie oświetlenia ulicznego ul.
Duchnowskiej – opracowywanie założeń za-
dania

Przebudowa przepustu pod ul. Leśną – faza
projektowo – przygotowawcza

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Gmina Wiązowna jest na 32 miejscu w rankingu Zrównoważonego rozwoju Jednostek
Samorządu Terytorialnego. ranking opracował prof. dr hab. Eugeniusz SOBCZAk
z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Uwzględnionych jest w
nim 15 wskaźników. M. in.
wydatki na projekty in-
westycyjne w przelicze-
niu na mieszkańca, liczba
osób pracujących na
1000 mieszkańców, liczba
podmiotów gospodar-
czych na 1000 mieszkań-
ców, saldo migracji, liczba
absolwentów szkół po-
nadgimnazjalnych na
1000 mieszkańców czy
odsetek mieszkańców ko-
rzystających z oczysz-
czalni ścieków.

Nasza gmina zajmuje także 1 miejsce w powiecie otwockim pod tym względem. Jesteśmy
przekonani, że inwestycje zaplanowane w naszej gminie na rok 2017 pozwolą nam na
awans w tym rankingu.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Rozwijamy się coraz szybciej

Mieszkańcy naszej gminy, pracownicy instytucji publicznych oraz firmy w tym roku
przygotowali Szlachetną paczkę dla jednej z wiązowskich rodzin.

Potrafiliśmy wspólnie się zjednoczyć i sprawić, że jedna z potrzebujących rodzin miała
wesołe Święta. Zebraliśmy mnóstwo potrzebnych rzeczy: chemie gospodarczą, artykuły
spożywcze i szkolne, pościel, słodycze i zabawki. Za gotówkę kupiliśmy: 2 materace, kur-
tkę, bluzę, 2 pary spodni, spodnie dresowe, 3 koszulki, żelazko, poduszkę antyalergiczną,
plecak, buty zimowe dla chłopców i wymarzone piłkarskie korki.

Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji, bardzo dziękujemy!

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Mamy to!
Szlachetna paczka

- dostarczona!
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

SpółkaWodnaWiązowna Północna – roboty od-
wodnieniowe– opracowywaniezałożeńzadania

Wiązowna kościelna:
Modernizacja ul. Kąckiej – pomoc finansowa dla
powiatu – opracowywanie założeń zadania

Systemowamodernizacjaobiektówgminnych:Ze-
spół Szkolno – Gimnazjalny. Projekt współfinan-
sowany przez PRO WM 2014 – 2020 – faza pro-
jektowo – przygotowawcza

Projektowanie oświetlenia ulicznego ul. Projek-
towanej – opracowywanie założeń zadania

Budowaoświetleniaulicznegoul.Sportowej/Szkol-
nej – opracowywanie założeń zadania

Budowa sieci wodociągowejw ul. Duchnowskiej
(dz. nr ew. 38/6) – faza projektowo – przygoto-
wawcza

Projektowanie sieci kanalizacyjnej w ul. Słonecz-
nej – faza projektowo – przygotowawcza

Projektowaniesiecikanalizacyjnejwos.Kwiatowym
– faza projektowo – przygotowawcza

Projektowanie sieci kanalizacyjnej ul. Dębowej –
opracowywanie założeń zadania

Budowasiecikanalizacyjnej (Wiązowna-Żanęcin-
Radiówek) etap II trwa realizacja zadania.Termin
zakończenia do 28.02.2017 r.

Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i
alarmowanialudnościdlaOSPzterenugminy. Pro-
jektwspółfinansowanyprzezPROWM2014–2020
– opracowywanie założeń zadania

SpółkaWodnaWiązownaKościelna-prace naro-
wie R-38, etap II – opracowywanie założeń zada-
nia

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

Projektowanie oświetlenia ulicznego ul.
Działkowej – opracowywanie założeń
zadania

Projektowanie oświetlenia ulicznego ul. Spor-
towej – opracowywanie założeń zadania

Systemowa modernizacja obiektów gminnych:
Dom Kultury„Kaprys”– faza projektowo – przy-
gotowawcza

rewitalizacja skweru im. generała Gro-
ta-roweckiego, budowa galerii plene-
rowej przy Urzędzie Gminy oraz adap-
tacja części budynku w Woli karczewskiej
na Dom „Senior-Wigor” to finaliści te-
gorocznego Ogólnopolskiego konkursu
„Modernizacja roku 2015”.

Konkurs „Modernizacja Roku” pozwala na
wyłonienie najlepszych inwestycji w kraju.
Do finału XX edycji konkursu zakwalifiko-
wały się 74 projekty z całej Polski, z czego
12 z Mazowsza. Liczba zgłoszonych pro-
jektów świadczy o randze konkursu. Cieszy

więc, że dostrzeżono i doceniono 3 inwe-
stycje z naszej gminy. To niezwykle pres-
tiżowe wyróżnienie, wręczane nieprze-
rwanie od 20 lat, przyznawane jest przed-
sięwzięciom, ukończonym w danym roku,
wyróżniającym się szczególnymi walorami.
Wyjątkowość tego konkursu polega także
na tym, że tytuł„Modernizacja Roku”przy-
znawany jest wszystkim uczestnikom pro-
cesu inwestycyjnego – inwestorom, wyko-
nawcom i projektantom.

Małgorzata Kąkol
m.kakol@wiazowna.pl

Najlepsze modernizacje
wyróżnione

Z końcem grudnia zakończyła się prze-
budowa brakującego odcinka ulicy Jeź-
dzieckiej w Malcanowie i kopkach.

W ramach modernizacji tej drogi, na od-
cinku o długości 620 mb wykonano jezdnię
o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5 m
z obustronnymi poboczami oraz zjazdami
do posesji.

Całość inwestycji kosztowała 515 tys. zł. Uli-
ca Jeździecka była ostatnią przebudowaną
drogą w ubiegłym roku. Łącznie w 2016
roku przebudowaliśmy i oddaliśmy do
użytku ok. 5,0 km dróg powiatowych i
gminnych.

Tadeusz Dąbrowski
t.dabrowski@wiazowna.pl

Nowa Jeździecka!

Wyremontowany brakujący odcinek ul. Jeździeckiej
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CZY MUSiMYWPUŚCić DO DOMU LiSTONOSZA, kTórY CHCE SPrAWDZić,
CZY MAMY rADiO BĄDź TELEWiZOr?

W ostatnim czasie głośno jest o akcji Poczty Polskiej, która sprawdza, czy mamy w do-
mach telewizory i radia i czy płacimy abonament. Mamy do czynienia z dwoma przy-
padkami: albo mamy odbiornik rTV, którego nigdy nie zarejestrowaliśmy, albo taki,
który co prawda kiedyś zarejestrowaliśmy, ale nie opłacamy abonamentu.

W przypadku osób, które mają zarejestrowany odbiornik RTV, ale przestały opłacać abonament,
kara wynieść może wynieść nawet 1.500 zł (zaległy abonament do 5 lat plus odsetki). Po-
czta Polska już rozpoczęła masowe wysyłanie wezwań do zapłaty.W celu zaś ustalenia nie-
zarejestrowanych odbiorników RTV Poczta Polska wysyła swoich pracowników do domów
w całej Polsce. Kontrolerzy mają sprawdzać, czy mamy w domu telewizor lub radio, i czy płaci-
my za nie abonament RTV. Jeżeli kontroler stwierdzi, że w naszym domu jest niezarejestrowany
odbiornik RTV, może wymierzyć karę w wysokości 681 złotych. Skąd taka kwota?To 30-krot-
ność miesięcznej opłaty za tv lub radio i tv (30 x 22,70 zł = 681 zł). Przy braku zapłaty egze-
kucją kary zajmie się Urząd Skarbowy.

W sytuacji przeprowadzenia kontroli w lokalu mieszkalnym za zgodą jego właściciela i stwier-
dzenia używania niezarejestrowanego odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego, w wy-
danej decyzji nakazuje się jego rejestrację i ustala się opłatę za używanie niezarejestrowa-
nego odbiornika.

Przepisy dotyczące opłat abonamentowych nie zawierają ustawowego obowiązku wpusz-
czenia pracowników Poczty Polskiej do mieszkań, nawet w sytuacji wylegitymowania się
przez nich oraz przedstawienia celu kontroli.
Dlatego – w oparciu o powyższe przepisy - należy uznać, że możemy wpuścić kontrolera,
ale nie musimy. To nasza decyzja. Jedno jest pewne, należy w tej kwestii być wyjątkowo
ostrożnym. Dotyczy to w szczególności osób starszych i samotnych.W całej Polsce pojawiają
się doniesienia o przestępcach, którzy podszywają się pod pracowników poczty!

Marek Bajson
adwokat

Prawnik radzi

Jeśli potrzebujesz porady prawnej w zakresie prawa rodzinnego,
spadkowego, pracy i spraw cywilnych i mieszkasz w gminie
Wiązowna, skorzystaj z bezpłatnych usług prawnika w urzędzie
gminy. Możesz się umówić poprzez sekretariat wójta (tel. 22 512 58
01). Prawnicy przyjmują w poniedziałek w godz. 14.00-18.00, środę
w godz. 14.00-18.00 oraz czwartek w godz. 8.30-12.30.
Wybierając się na takie konsultacje weź ze sobą komplet dokumen-
tów, które mogą być potrzebne prawnikowi do oceny Twojej sytua-
cji. Jeśli masz problem – nie zwlekaj. Zapisz się już dziś! Nasz praw-
nik jest po to, by Ci pomóc.

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

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

Zagospodarowanieterenudziałkigminnejprzyul.
Doliny Świdra – opracowywanie założeń zadania

Zakręt:
Budowa ul. Kościelnej – faza projektowo – przy-
gotowawcza

Projektowanie budowy ul. Długiej - kontynuacja
zadania z 2016 r.

Przebudowa ul. Cisowej – faza projektowo –
przygotowawcza

Zagospodarowanie terenu Ośrodka Integracji
„Zakącik”– opracowywanie założeń zadania

Budowa siłowni plenerowej przy ZS-G – opraco-
wywanie założeń zadania

Systemowamodernizacjaobiektówgminnych:Ze-
spół Szkolno – Gimnazjalny – faza projektowo –
przygotowawcza

Budowaoświetleniaulicznegoul.Słonecznej–faza
projektowo – przygotowawcza

Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II –
faza projektowo – przygotowawcza

SpółkaWodnaZakręt-konserwacjaurządzeńme-
lioracyjnych – opracowywanie założeń zadania

Żanęcin:
Budowa sieci kanalizacyjnej (Wiązowna -Żanęcin-
Radiówek) etap II - trwa realizacja zadania.Termin
zakończenia zadania do 28.02.2017 r.

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiej-
skiej – opracowywanie założeń zadania

Zadania ogólnogminne:
Budowa i modernizacja wiat przystankowych –
opracowywanie założeń zadania

Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju ko-
munikacji niskoemisyjnej WOF. Projekt współfi-
nansowanyprzezPROWM2014–2020–fazapro-
jektowo – przygotowawcza

Blisko 1200 dowodów osobistych miesz-
kańców naszej gminy traci ważność w tym
roku. Aby uniknąć problemów przy załat-
wianiu spraw np. w banku, u notariusza, w
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, przy
przekraczaniu granicy państwa itd., radzi-
my sprawdzić ważność dowodu.

Termin ważności dowodu osobistego można
sprawdzić w jego prawym dolnym rogu.Wnio-
sek o wydanie nowego dowodu można złożyć
osobiście w dowolnym urzędzie gminy na 30
dni przed upływu terminu ważności starego

dokumentu. Do wniosku trzeba dołączyć jed-
no aktualne biometryczne zdjęcie - wykona-
ne nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem
wniosku. Dowody osobiste wydawane są
bezpłatnie.

Jeśli masz dodatkowe pytania - zadzwoń lub
napisz do nas, chętnie pomożemy: Urząd Sta-
nu Cywilnego, pok. 006, tel. 22 512 58 06,
e-mail: usc@wiazowna.pl

Agnieszka Kijowska
a.kijowska@wiazowna.pl

Sprawdź ważność dowodu
osobistego!

LEGENDA:
0 opracowywanie założeń

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

75 realizacja zadania/lub/pozwolenia na budowę
100 Zadanie zakończone
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Zakończono prace związane z rozbudową i przebudową Stacji Uzdat-
niania Wody w rzakcie. Na to zadanie uzyskaliśmy dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w kwocie 2.137.500 zł.

Został wykonany nowy budynek Stacji Uzdatniania Wody wraz z nowo-
czesnym układem technologicznym uzdatniania wody, który nie wyko-
rzystuje środków chemicznych, dwukomorowy zbiornik wody uzdatnio-
nej o łącznej pojemności 390 m3 oraz nowa studnia głębinowa.

Stacja została wyposażona w nowoczesny agregat prądotwórczy, który w
przypadku przerw w zasilaniu zapewni ciągłość dostawy wody. Nowa sta-

cja jest nowoczesnym i w pełni zautomatyzowanym obiektem, o wydaj-
ności do 1400 m3/dobę, stara stacja miała wydajność 550 m3/dobę.

Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, wysokiej jakości woda popłynie
w kranach naszych mieszkańców i zabezpieczy dostawę wody w per-
spektywie najbliższych 20 lat dla mieszkańców południowej części naszej
gminy. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2.285.000 zł.
Nadzór nad Stacjami Uzdatniania Wody należy do Pawła Dąbrowskiego
z Działu Technicznego ZWIK, tel. 661 969 508, e-mail: kierowniktechnicz-
ny@zwik-wiazowna.pl

Janusz Chaber
dyrektor@zwik-wiazowna.pl

Nowoczesna Stacja Uzdatniania Wody

Mamy kolejne odcinki asfaltu na drodze po-
wiatowej w izabeli i Majdanie. Prace były
realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych
w Otwocku.

Na to zadanie przeznaczyliśmy w sumie 720
000,00 zł. ZDP wykonał w tym roku 450 m dro-
gi w Majdanie i 350 m drogi w Izabeli.

W tym roku na remonty„powiatówek”przezna-
czyliśmy rekordową kwotę 1 649 000,00 zł. Na
przyszły rok na modernizację kolejnych odcinków
drogi Izabela-Majdan zarezerwowaliśmy 300
000,00 zł.
Zadanie będzie realizować Zarząd Dróg Powia-
towych w Otwocku, tel. 22 780 64 21, e-mail:
zdp@powiat-otwocki.pl

Tadeusz Dąbrowski
t.dabrowski@wiazowna.pl

Droga w Izabeli i Majdanie – 800 m asfaltu

SAMOrZĄD

Nowa Stacja Uzdatniania Wody

Odcinek wyremontowanej drogi
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Od początku tego roku weszła w
życie nowelizacja Prawa budow-
lanego. Przepisy te wprowadzają
szereg zmian mających na celu
ułatwienie procesu budowy.

Zmiany dotyczą m.in. braku obo-
wiązku zgłoszenia do starosty za-
miaru budowy:
a) obiektów gospodarczych związa-
nych z produkcją rolną i uzu-
pełniających zabudowę zagrodową
w ramach istniejącej działki siedli-
skowej obejmujących:
- parterowe budynki gospodarcze
o powierzchni zabudowy do 35
m2,
- suszarnie kontenerowe o po-
wierzchni zabudowy do 21 m2,
b) wolno stojących parterowych
budynków gospodarczych, garaży,
altan oraz przydomowych ganków
i oranżerii (ogrodów zimowych) o

powierzchni zabudowy do 35 m2,
przy czym łączna liczba tych obiek-
tów na działce nie może przekraczać
dwóch na każde 500 m2 po-
wierzchni działki,
c) wolno stojących parterowych
budynków rekreacji indywidualnej
o powierzchni zabudowy do 35
m2, przy czym liczba tych obiektów
na działce nie może przekraczać jed-
nego na każde 500 m2 powierzch-
ni działki,
d) instalacji klimatyzacyjnych,
e) przydomowych oczek wodnych
i basenów do 50 m2,
f ) zjazdów z dróg powiatowych i
gminnych oraz zatok parkingowych
w tych drogach.

Zgodnie z nowymi przepisami w
przypadku zgłoszenia zamiaru bu-
dowy starosta będzie miał tylko 21
dni na wniesienie sprzeciwu (termin

ten skrócono z 30 dni). Możliwe bę-
dzie także uzyskanie wcześniejsze-
go zaświadczenia o niezgłoszeniu
sprzeciwu.

Najbardziej istotne zmiany Prawa
budowlanego dotyczą instytucji is-
totnego odstąpienia od zatwier-
dzonego projektu budowlanego.
W zmienionej ustawie wskazano, że
nie jest istotnym odstąpieniem od
projektu budowlanego zmiana wy-
sokości, szerokości lub długości
obiektu budowlanego niebędące-
go obiektem liniowym, jeżeli od-
stąpienie nie przekracza 2 procent
przy spełnieniu innych oczywis-
tych warunków (np. nie zostaje
zwiększony zakres obszaru od-
ziaływania inwestycji, lub inwesty-
cja nie narusza przepisów tech-
niczno-budowlanych). Nowe regu-
lacje mają za zadanie uproszczenie

i usprawnienie procesu budowla-
nego.

Niezależnie od wprowadzonych od
początku bieżącego roku zmian
dotyczących procesu budowlanego,
Ministerstwo Infrastruktury i Bu-
downictwa przygotowuje komple-
ksową zmianę przepisów do-
tyczących budownictwa oraz pla-
nowania i zagospodarowania prze-
strzennego. Efektem tych zmian
ma być nowa ustawa w postaci Ko-
deksu Urbanistyczno-Budowlanego.
Projekt kodeksu został w listopadzie
ubiegłego roku przekazany do kon-
sultacji społecznych. Jaki będzie
ostateczny jego kształt - pokażą naj-
bliższe miesiące, jednakże zmiany
mogą okazać się rewolucyjne.

Rafał Musiałek
r.musialek@wiazowna.pl

UPROSZCZENIE I USPRAWNIENIE PROCESU
BUDOWLANEGO

konsultacje społeczne Programu
rewitalizacji zakończone

W czasie konsultacji pokazywaliśmy mieszkańcom projekt Programu rewita-
lizacji Gminy Wiązowna na lata 2016-2026. Zbieraliśmy od Państwa uwagi i opi-
nie dotyczące jego treści.

W ramach konsultacji odbywały się także specjalne warsztaty. Projekt Gminnego Pro-
gramu Rewitalizacji powstał przy szerokim udziale mieszkańców, przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych, przedstawicieli przedsiębiorców i innych interesariuszy re-
witalizacji.

Dokument został przygotowany i opracowany zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia
9 października 2015 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777). Program wyznacza obszary zde-
gradowane i przeznaczone do rewitalizacji. W wyniku przeprowadzonych konsultacji
społecznych i zebranych uwag, projekt Gminnego Programu Rewitalizacji zostanie
zaktualizowany. Realizacja projektów rewitalizacyjnych wynikających z treści Programu
będzie monitorowana przez Komitet Rewitalizacji powołany przez Wójta Gminy
Wiązowna. W skład Komitetu Rewitalizacji wchodzi 21 osób reprezentujących lokalne
środowisko gospodarcze, mieszkańców gminy Wiązowna, organizacje pozarządowe
oraz inne grupy społeczne. Zadaniem Komitetu jest dostarczanie opinii i stanowisk,
które mają pomóc gminie w prawidłowym prowadzeniu działań związanych z re-
witalizacją.

Ewelina Kowalska
e.kowalska@wiazowna.pl

Zakład Wodociągów i kanalizacji w Wiązownie ma
nowy sprzęt: równiarkę i walec.

Sprzęt ten, który kosztował 276 980 zł sprawdzi się przy
naprawie gminnych dróg. Ta inwestycja szybko się zwró-
ci, bo nie trzeba będzie wynajmować sprzętu i ogłaszać
przetargów na tego typu prace. ZWiK ma coraz więcej
sprzętu. Przy wielu pracach jesteśmy już samodzielni i
niezależni.

Janusz Chaber
dyrektor@zwik-wiazowna.pl

Nowy sprzęt w ZWIK

Równiarka i walec -nowy sprzęt ZWIK
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Na terenie naszej gminy od
Zagórza po Wiązownę znaj-
duje się wiele schronów. Część
z nich została wzniesiona na
przełomie 1915 i 1916 roku
przez niemieckich saperów.

To były ważne miejsca na mili-
tarnej mapie Warszawy i okolic.
Teraz zostały profesjonalnie ozna-
czone i opisane. Dzięki współpra-
cy ze Stowarzyszeniem Pro For-
talicium postawiliśmy tablice in-
formacyjne opisujące typy schro-
nów w Góraszce (za lotniskiem, przy
tzw. czerwonej drodze) oraz w Emo-

wie przy ul. Sosnowej. Podobna tab-
lica stanęła w Zagórzu, którą spon-

sorował Powiat Otwocki, gdzie znaj-
duje się 101- letni schron, który dzię-
ki Stowarzyszeniu Pro Fortalicium
odzyskał swą świetność.

Duże dwujęzyczne tablice z barw-
nymi przekrojami pozwalają zrozu-
mieć istotę działania i wyposażenie
obiektów. Poinformują, w której częś-
ci pozycji się znajdujemy, przedsta-
wią nam jej historię oraz wskazują ko-
lejne ciekawe miejsca do odwiedze-
nia.

Wkrótce na terenie gminy pojawią się
kolejne tablice szlaku, które powiodą
w miejsca zmagań z pierwszej
połowy XX wieku.Warto też zwiedzić
odkopany i wyremontowany przez
nas schron w Zagórzu. Członkowie
stowarzyszenia Pro Fortalicium za-
praszają do odwiedzenia izby mu-
zealnej na Dąbrowieckiej Górze,
gdzie wznowili weekendowe dyżury.

Hubert Trzepałka
Stowarzyszenie Pro Fortalicium

SPACER SZLAKIEM FORTYFIKACJI

kwestia jakości powietrza, którym oddychamy i smogu, który za-
truwa to powietrze stała się ostatnio wyjątkowo głośna. Wydawać
by się mogło, że w naszej okolicy problemu nie ma. Żyjemy prze-
cież otoczeni lasami, ponad dwadzieścia kilometrów od dużego mias-
ta. Tymczasem smog zagraża także i nam.

To niebezpieczeństwo w dużej mierze sprowadzamy na siebie sami. W
mroźne dni, gdy ogrzewamy nasze domy intensywniej, nad naszą gminą
unosi się przykry zapach spalenizny. Dowód na to, że wielu z nas pali w
piecach byle czym. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w wielu przypad-
kach wynika to ze skromnych możliwości finansowych mieszkańców gmi-
ny. Zdarza się jednak, że spalanie śmieci to efekt bezmyślności, a nie bie-
dy. Dlatego apelujemy o rozwagę i przestrzeganie podstawowych za-
sad. W domowych piecach nie wolno palić plastiku i śmieci. Nie po-
winniśmy też używać miałów węglowych. Ci z nas, którzy kominków
używają wyłącznie rekreacyjnie, w dni, w które smog jest wyjątkowo duży,
powinni się powstrzymać od rozpalania.

Nie poprzestajemy na apelach. Gmina Wiązowna w 2017 roku rozpocznie
termomodernizację budynków użyteczności publicznej. W pierwszym
rzędzie będą to nasze szkoły. Obniżymy w ten sposób koszty utrzyma-
nia budynków, ale przede wszystkim ograniczymy emisję szkodliwych
substancji do atmosfery, wymienimy kotłownię, ocieplimy ściany tych

budynków. To samo chcemy zaproponować mieszkańcom, którzy mają
stare piece zasypowe, które najbardziej szkodzą nam wszystkim. Zda-
jemy sobie sprawę z tego, że wymiana pieca jest droga. Dlatego pla-
nujemy ubiegać się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Chcemy
zdobyć pieniądze, które pozwolą dofinansować wymianę pieców w Pań-
stwa domach.

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie do 75% kosz-
tów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 5.000,00 zł. Pozostały koszt rea-
lizacji przedsięwzięcia stanowić będzie wkład własny mieszkańca. W ra-
mach składanego wniosku możliwa będzie wymiana starych kotłów na:
kocioł opalany biomasą, kocioł gazowy lub kocioł olejowy. Wszystkie oso-
by zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie i przystąpieniem
do programu prosimy o wypełnienie deklaracji zamieszczonej na
www.tuwiazowna.pl.

Wypełnione i podpisane deklaracje prosimy złożyć w Urzędzie Gminy
Wiązowna do dnia 03.02.2017 r. Szczegółowych informacji udziela
Pani Olga Nowak – pracownik Wydziału Inwestycji tel. 22 512 58 64, o.no-
wak@wiazowna.pl

Olga Nowak
o.nowak@wiazowna.pl

Złóż wniosek i zdobądź dotacje na wymianę pieca!
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22 stycznia 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe. Swoim za-
sięgiem objęło królestwo Polskie oraz Litwę, Białoruś i część Ukrai-
ny i trwało do wiosny 1864. Było to największe polskie powstanie na-
rodowe. Na terenie obecnej gminy Wiązowna można odnaleźć ślady
walk polskich partyzantów, którzy wystąpili zbrojnie w 1863 roku prze-
ciwko carskiej rosji.

3 marca 1863 roku na polach pomiędzy Porębami a Glinianką miała miejs-
ce potyczka, w której brał udział ok. 300-osobowy oddział płk. Ziemo-
mysława KUCZYKA, wycofujący się spod wsi Glinki. Walka powstańców
z blisko dwukrotnie silniejszym przeciwnikiem; żołnierzami carskimi z ko-
stromskiego pułku piechoty w liczbie ok. 500 osób, pod wodzą Reynthala,
przy wsparciu Kozaków trwała krótko. Partyzanci wycofali się w kierunku
Karczewa, gdzie we wsi Otwock Mały zostali ponownie zaatakowani przez
Rosjan. Tym razem stawili skuteczny opór. Rosjanie stracili 40 żołnierzy i
wycofali się do Karczewa. Powstańcy, których straty własne wyniosły 15
zabitych i rannych, przeprawili się po lodzie przez Wisłę i w okolicy Góry
Kalwarii zostali rozbici. Ranny płk. Z. KUCZYK nie wrócił na pole walki, po
latach został zdemaskowany jako rosyjski agent.

25 maja 1863 roku oddział majora Józefa JANKOWSKIEGO zaatakował w
Rudce, położonej o 3 km na południowy - wschód od Wiązowny, carski kon-
wój z rekrutami idącymi traktem uściługskim (dziś Szosa Lubelska) od stro-
ny Dęblina. To wydarzenie z 1863 roku upamiętnia dzisiaj krzyż drewniany,
który znajduje się przy Szosie Lubelskiej, kilkadziesiąt metrów za zakrę-

tem do Żanęcina. Ciała poległych w walce powstańców pogrzebano na
cmentarzu w Wiązownie. Nabożeństwo żałobne w intencji poległych od-
prawił ówczesny ks. proboszcz Franciszek BANASZEWSKI.

Po pogrzebie w Wiązownie, partyzanci udali się przez Duchnów do Mi-
chałowa. W okolicy Okuniewa, 28 maja 1863 roku doszło do kolejnej bit-
wy. Powstańcy zostali zaatakowani przez liczny oddział w sile IV kompa-
nii piechoty, 1 szwadronu jazdy z dwoma działami i 60 Kozakami z War-
szawy, wsparty dwoma kompaniami piechoty i kilkudziesięcioma dra-
gonami z Mińska. Po krótkiej wymianie ognia powstańcy uszli pościgo-
wi, stracili jednak dwóch zabitych i kilku rannych. Straty Rosjan wynosiły:
oficer piechoty, dwóch Kozaków i kilkunastu szeregowców.

W kolejnych miesiącach 1863 roku stroną bardziej aktywną pozostawali
Rosjanie. Ich ogromna przewaga militarna zdecydowała o zwycięstwie car-
skiej Rosji. Jesienią 1863 roku ruch niepodległościowy zaczął wygasać.
Powstańcze potyczki zostały bardzo szybko upamiętnione w terenie przez
mieszkańców Wiązowny. Wbrew carskim zakazom i grożącym za to re-
presjom zostały wzniesione krzyże w Rudce, Wiązownie, Emowie i Zagó-
rzu.

Joanna Filimonow
kontakt@wiazowna.info.pl

www.wiazowna.info.pl/powstanie-styczniowe-na-ziemiach
-obecnej-gminy-wiazowna/

Śladami Powstania Styczniowego
Krzyż w Zagórzu, na cokole widnieje napis: "Powstańcom / 1863R / Żołnierzom / 1920R / 1939R / W hołdzie / Rodacy... " Fot. R. Szczęsny

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
SPOŁECZEŃSTWO
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Grudzień to był wyjątkowy czas w Dziennym Domu„Senior - WiGOr ”wszyscy uczest-
niczyli w przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia.

Podopieczni zaangażowali się w dekorowanie domu. Na szybach zawisły anioły i łańcu-
chy spowite śniegiem. Stół dekorowały świece, nadając blasku tym uroczystym dniom.
Choinka pokryła się własnoręcznie przygotowanymi ozdobami, w tle słychać było kolę-
dy, a nasi uczestnicy przyłączyli się do warsztatów kulinarnych, przygotowując potra-
wy na wigilijny stół. Piekliśmy ciasta i tradycyjne pierniki, których zapach roznosił się w
około.

W dzień Wigilii, wszyscy po wspólnej modlitwie i złożeniu sobie życzeń, zasiedli do stołu
wraz z naszymi gośćmi. Wspólne kolędowanie było dopełnieniem całości.

Krystyna Motyka
terapeuta zajęciowy

Seniorzy z wigorem

Pierwsze pieniądze na działalność organi-
zacji pozarządowych w naszej gminie zos-
tały już rozdzielone. To bardzo ważne byś-
my wspierali działania tych najaktywniej-
szych organizacji. To one w najwyższym
stopniu angażują mieszkańców we wspól-
nych inicjatywach i tworzą podstawy tzw.
społeczeństwa obywatelskiego.

W tym roku zmieniliśmy zasady przyznawania
pieniędzy dla klubów sportowych. Środki na
dodatkowe zajęcia przekazaliśmy bezpoś-
rednio do szkół (więcej na ten temat w artykule
na str. 26). Poniżej zestawienie pierwszych roz-
strzygniętych w tym roku konkursów ofert dla
NGO, w tym – po raz pierwszy – konkursów na
kilka lat.

Michał Białek
m.bialek@wiazowna.pl

Więcej pieniędzy dla naszych
organizacji pozarządowych!

Spotkanie wigilijne seniorów
10 grudnia prezesem powiatowego OSP wybrano dru-
ha Mirosława PSZONkĘ. Wiceprezesami zostali: dh Ja-
nusz BUDNY i dh Adam BUDYTA.

Naszą gminę w zarządzie reprezentować będzie przez na-
stępnych 5 lat dh Marcin BORUC z OSP Malcanów wybrany
na sekretarza zarządu, a członkiem Komisji Rewizyjnej Za-
rządu Powiatowego został wybrany druh Artur GNIADEK
– Prezes OSP Glinianka.

Wszystkim gratulujemy i życzymy samych sukcesów! Wy-
bory odbyły się w czasie zjazdu oddziału powiatowego
ZOSP RP w Otwocku. W czasie zjazdu Prezes Związku Kra-
jowego druh Waldemar PAWLAK odznaczył wieloletniego
prezesa związku powiatowego Jarosława KOZŁOWSKIEGO
złotym znakiem związku.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Powołano nowy zarząd
powiatowy Ochotniczej

Straży Pożarnej

Zarząd Oddziału Powiatowego OSP
z dh Waldemarem Pawlakiem

LL..pp.. ZZaaddaanniiee NNGGOO
KKwwoottaa  
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1. Działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym

Stowarzyszenie
Bądźmy razem

Po 30.000,00 
w każdym roku 2017-2019

2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 
w tym z zaburzeniami psychicznymi

Stowarzyszenie 
Rodzin i Przyjaciół

Osób 
Niepełnosprawnych 

„JESTEŚMY”

Po 25.000,00 
w każdym roku 2017-2019

3. Organizacja imprezy biegowej 
pn.: „XXXVII Półmaraton Wiązowski KS Advit Wiązowna 50.000,00 2017

4. Upowszechnianie sportu i rekreacji KS Advit Wiązowna 118.000,00 2017

5. Upowszechnianie sportu i rekreacji KS Glinianka 27.000,00 2017

6. Upowszechnianie sportu i rekreacji LUKS Rzakta 10.000,00 2017
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rys. Anna Niedźwiecka – Jędrzejewska
FB: Bzowa Babuleńska
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Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody od
początku tego roku dała możliwość osobom
fizycznym wycinać drzewa na prywatnych
działkach bez konieczności ubiegania się o ze-
zwolenie. 

Należy jednak pamiętać, że dotyczy to sytuacji,
gdy wycinka drzew nie jest związana z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej - w takim
przypadku nadal wymagane jest uzyskanie ze-
zwolenia. Wprowadzone zmiany przepisów nie
dotyczą jednak drzew objętych  formą ochro-
ny przyrody – tj. pomników czy drzew
rosnących w rezerwatach przyrody, parkach
krajobrazowych czy też drzew rosnących na
nieruchomościach wpisanych do rejestru za-
bytków. W takim przypadku również, nadal
istnieje konieczność uzyskania zezwolenia.

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli usunąć drze-
wa w związku z prowadzeniem działalności
gospodarczej są zobowiązani do uzyskania ze-
zwolenia, a za wycinkę mogą zostać naliczone
opłaty. Stawka opłat została ujednolicona i na-
licza się ją mnożąc liczbę centymetrów obwodu
pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm
i stawkę opłaty – 500 zł. Opłata dotyczy drzew:
topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klo-
nu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii
akacjowej oraz platanu klonolistnego, których ob-
wód pnia przekracza 120 cm, a w przypadku po-
zostałych drzew – 80 cm.

Wycinka drzew z pasów drogowych dróg pub-
licznych nie będzie już wymagała uzgodnienia
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowis-
ka. Należy pamiętać, że zmiany przepisów w usta-
wie o ochronie przyrody dotyczą wycinki drzew
zlokalizowanych na działkach nieleśnych. W
przypadku wycinki drzew z terenu lasu nadal
obowiązują dotychczasowe przepisy, w myśl
ustawy o lasach. 
Ustawodawca złagodzenie przepisów do-
tyczących braku konieczności uzyskiwania ze-
zwoleń na usuniecie drzew przez osoby fizycz-
ne argumentował m.in. celem „zwiększenia

uprawnień właścicieli nieruchomości, na których
rosną drzewa i krzewy, uproszczenie regulacji do-
tyczącej wycinki…” nie mniej jednak, nie po-
zostawił organom samorządowym narzędzi
prawnych do sprawowania kontroli nad liczbą czy
jakością usuwanych drzew lub krzewów.

Dlatego apelujemy do naszych mieszkańców o
rozsądne podejście do zmiany obowiązujących
przepisów. Pamiętajmy, że teren naszej gminy w
blisko 70 % objęty jest różnymi formami ochro-
ny przyrody. Szczycimy się walorami krajobra-
zowymi, których elementem podstawowym
jest roślinność, w tym drzewa. Pamiętajmy, że
drzewa to nasze dobro wspólne i nie wycinajmy
ich niepotrzebnie. A jeśli już podejmiemy taką de-
cyzję – dla równowagi przyrodniczej - posadź-
my nowe. 

Zachęcamy do kontaktów lub zadawania py-
tań – chętnie pomożemy: tel. 22 512 58 27, e-mail:
w.kostrzynski@wiazowna.pl, FB: Ochrona śro-
dowiska w Gminie Wiązowna

Witold Kostrzyński
w.kostrzynski@wiazowna.pl

Wycinka drzew dla osób fizycznych
od stycznia 2017 roku -  bez zezwolenia

Senior to dostojny, dojrzały pies w typie owczar-
ka niemieckiego. Zadziwiające, że ktoś mógł wy-
rzucić tak wspaniałego psa. Nie narzuca się, ale
jest łakomczuchem i nie stroni od przytulanek
i miziania. Możesz odmienić jego los i podaro-
wać mu dom, za którym Senior bardzo tęskni.
nr 229/16

W schronisku przebywa obecnie kilkanaście szcze-
niąt w różnym wieku, od 5-ciu tyg. do 4 m-cy.
Wszystkie będą małe lub średniej wielkości. Przed
adopcją zostaną zaszczepione oraz zaczipowane.
Nie pozwólcie, by dorosły w schronisku!  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Nucia to urodzona optymistka. Jest jedną z naj-
sympatyczniejszych suczek w schronisku. Kocha
ludzi. Trudno jej nie zauważyć i przejść obok obo-
jętnie. Spójrz w jej oczy pełne nadziei na miłość
i swój własny już do końca życia dom. Pomóż
Nuci znaleźć dom! nr 210/16 

CZEKAJĄ NA DOM
ŚrODOWiSkOŚrODOWiSkO

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.
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Dobiegła końca modernizacja
rowu melioracyjnego r-38 w
Wiązownie na długości 243 m, od
ujścia rowu do ul. Sportowej.

Przez ostatnie lata rów był bardzo
zaniedbany. Nieuregulowane dno
powodowało, że miejscami woda
się piętrzyła. W czasie remontu po-
prawiono stan dna rowu, wykona-

no także solidne umocnienie płyta-
mi eko. 

Prace na rowie zleciła Spółka Wod-
na Wiązowna Północna, która na ten
cel otrzymała dotację z WFOŚiGW w
Warszawie w wysokości 29 914,53
zł oraz dotację przyznaną przez
Gminę Wiązowna w wysokości 24
000,00 zł. Wkład własny Spółki na tą
inwestycję wyniósł 6 000,00 zł.
Całość inwestycji kosztowała 59
914,53 zł. Wykonawcą robót był
Skład Opałowo – Budowlany Ja-
nusz Łukasik. 

Remont tego rowu to kolejny
przykład sprawnego działania
spółek wodnych na terenie naszej
gminy. W zeszłym roku współpraca
spółek i samorządu pozwoliła wy-
konać roboty na ok. 8,5 km rowów
melioracyjnych. Na ten cel gmina
Wiązowna wydała 98 897,48 zł.
Wkład członków spółek wyniósł 17
198,11 zł. Resztę 29 914,53 zł po-
zyskaliśmy ze środków zewnętrz-
nych. Zachęcamy Państwa do
zakładania spółek wodnych i
współpracy przy konserwacji ro-
wów melioracyjnych. Informacje

na temat spółek udziela Przemysław
Kaźmierczak, tel. 22 512 58 21, 
e-mail: p.kazmierczak@wiazowna.pl

Przemysław Kaźmierczak
p.kazmierczak@wiazowna.pl

Modernizacja rowu R-38

Do konkursu ekologicznego zostało zapro-
szonych ponad 1000 uczniów z 13 placówek
oświatowych (publicznych i niepublicznych)
z terenu naszej gminy.

Konkurs ekologiczny „To moje środowisko, a nie
wysypisko” zorganizowany został w ramach rea-
lizacji zadania Edukacja Ekologiczna w Gminie
Wiązowna. Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w for-
mie dotacji dofinansował go w kwocie 14 940 zł.

konkurs na stworzenie makiety z odpadów
wtórnych „Małe ZOO - zwierzęta chronione ga-
tunkowo”, dla dzieci w wieku przedszkolnym
I miejsce - Niepubliczne Przedszkole „Małe Stópki”
II miejsce - Gminne Przedszkole w Zakręcie
III miejsce - Przedszkole Niepubliczne „Kangurek”

konkurs na stworzenie makiety z odpadów
wtórnych „Małe ZOO - zwierzęta chronione ga-
tunkowo”, dla dzieci w wieku szkolnym - kla-
sy „0”

I miejsce - Gminne Przedszkole w Pęclinie
II miejsce - Gminne Przedszkole w Wiązownie
III miejsce - Szkoła Podstawowa im. w Gliniance

konkurs na stworzenie makiety z odpadów
wtórnych „Małe ZOO - zwierzęta chronione ga-
tunkowo” dla dzieci w wieku szkolnym - kla-
sy i-iii
I miejsce - Szkoła Podstawowa  w Gliniance
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Malcanowie
III miejsce - Zespół Szkolno-Gimnazjalny 

w Wiązownie

konkurs na stworzenie projektu tablicy edu-
kacyjnej, uczniowie w wieku szkolnym - kla-
sy iV-Vi
I miejsce - Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zakręcie
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Gliniance
III miejsce - Zespół Szkolno-Gimnazjalny 

w Wiązownie

konkurs na stworzenie prezentacji multime-
dialnej, uczniowie w wieku gimnazjalnym
I miejsce - Zespół Szkolno-Gimnazjalny 

w Wiązownie
II miejsce - Gimnazjum w Gliniance
III miejsce - Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zakręcie

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulu-
jemy zwycięzcom. Cieszy nas tak wysoka świa-
domość ekologiczna i zaangażowanie na rzecz
środowiska. Jesteśmy pełni podziwu wobec po-
mysłowości i kreatywności młodego pokolenia
naszej gminy. 

Joanna Kociszewska
j.kociszewska@wiazowna.pl

Konkurs ekologiczny 
rozstrzygnięty

ŚrODOWiSkO
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W tym roku szkolnym po raz kolejny dwie
uczennice Olga SAWiŃSkA i Dominika FiLi-

MONOW otrzymały stypendium dla uczniów
zdolnych na Mazowszu, przyznawane przez
Marszałka Województwa Mazowieckiego. O
wyróżnienie ubiegało się ponad 3000 uczniów
z całego Mazowsza.

Olga SAWIŃSKA będzie realizowała projekt:
,,Wpływ odżywek na organizm człowieka”, a
Dominika FILOMONOW:,, Czy gimnazjaliści w na-
szej szkole odżywiają się racjonalnie?. 

Gratulujemy i życzymy ciekawych pomysłów do
zrealizowania założeń tych bardzo ważnych te-
matów związanych z naszym życiem. Jedno-
cześnie zachęcamy innych uczniów, aby osiąga-
li wysokie wyniki w nauce, by również dołączy-
li do grona stypendystów z naszej szkoły.

Małgorzata Kobus-Krzysiek
pocztazsgwiazowna@gmail.com

Stypendia Marszałka 
Województwa Mazowieckiego

Dominika Filimonow i Olga Sawińska - lauretaki
stypendium Marszałka

Szkoła Podstawowa im. Win-
centego Witosa w Gliniance 11
grudnia na kilka godzin zamie-
niła się w wielkie świąteczne
targowisko. Można było podzi-
wiać i zakupić świąteczne
gadżety. 

Bombki, choinki, świeczniki, stroi-
ki, kartki świąteczne i wiele in-
nych rzeczy. Wszystkie prace na
kiermasz zostały wykonane przez
dzieci, rodziców oraz nauczycieli.
Na świątecznym kiermaszu nie za-
brakło elfów oraz Mikołaja roz-
dającego słodycze. Chętni mogli
sobie zrobić z nim zdjęcie w spe-
cjalnym urządzeniu – fotobudce,
która cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem. Równie bogaty oka-
zał się program artystyczny.
Uczniowie wspaniale prezento-
wali się w układach choreogra-
ficznych, wokalnych oraz mu-

zycznych. Każdy chętny mógł za-
kupić mikołajową czapeczkę i
wziąć udział w II Biegu Świętych
Mikołajów. Dochód uzyskany ze
sprzedaży czapeczek przeznaczo-
ny był na rehabilitację i leczenie
Teodora GÓRSKIEGO. Niespełna

dwuletniego mieszkańca naszej
gminy, który choruje na dysplazję
kostną i potrzebuje drogiego le-
czenia. Wielkim sukcesem okazała
się loteria fantowa. Można było wy-
grać m.in. vouchery do restauracji
“Szczere Pole” w Hotelu Brant oraz

usługi fryzjersko – kosmetyczne.
Opracowano na podstawie tek-
stu Marzeny Baran

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Świąteczne 
targowisko 
w Gliniance 

II Bieg Świętych Mikołajów

W ramach akcji „Bądź widoczny na drodze”
dzieci ze szkół i przedszkoli z naszej gminy
otrzymały odblaski. W ten sposób chcemy za-
chęcić do używania odblasków na drodze. 

To znacznie poprawia nasze bezpieczeństwo nie
tylko po zmroku, ale także w czasie deszczu czy
mgły. Chcemy, by używanie odblasków dla na-
szych dzieci było czymś naturalnym. Żeby tak się

stało, to my – dorośli powinniśmy świecić
przykładem. Policjanci z naszego posterunku do-
stali od gminy odblaskowe kamizelki. Poprosi-
liśmy ich, żeby przekazywali je mieszkańcom do
noszenia w czasie spacerów czy jazdy na rowe-
rze. W ten sposób dbając o własne bezpieczeń-
stwo nauczymy tego nasze dzieci! 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Bądź widoczny na drodze!

Takie odblaski przekazaliśmy do przedszkoli i szkół

DLA FirM
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To jednej z tematów poruszanych na Forum
Gospodarczym Gminy Wiązowna, które od-
było się 8 grudnia w Hotelu BrANT w Majdanie.
To szóste spotkanie naszego samorządu z
przedsiębiorcami. Wzięło w nim udział blisko
100 osób. 

Forum jest platformą wymiany doświadczeń, po-
mysłów oraz oczekiwań pomiędzy przedsiębior-
cami, a samorządem. Program grudniowego wy-
darzenia obejmował pięć paneli. Uczestnicy forum
zastanawiali się, co można zrobić, aby ułatwić obu
stronom wzajemne kontakty, jak dotrzeć z ofertą
biznesową do zainteresowanych, zarówno in-
westorów, jak i polskich samorządów.

Pierwszy panel poświęcony był możliwości pro-
wadzenia biznesu na rynku chińskim. Głos w tej
sprawie zabrał Olgierd DZIEKOŃSKI - Przewod-
niczący Rady Doradczej Polsko - Chińskiego Forum
Gospodarczego. Po nim głos zabrał Bartosz MI-
CHALAK - Prezes Stowarzyszenia Polsko - Chiń-

skiego Forum Gospodarczego, który omówił sto-
sunki gospodarcze i handlowe pomiędzy Polską
i Chinami, a przede wszystkim możliwości hand-
lowe obydwu krajów.

Następnie pomoc firmom w działaniach ekspor-
towych przedstawił Andrzej CZAJKOWSKI - koor-
dynator projektu „Promocja gospodarcza War-
szawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)".
Gmina Wiązowna przystąpiła do  tego projektu, a
zakłada on zacieśnienie współpracy międzyna-
rodowej, na co małe i średnie przedsiębiorstwa
mogą otrzymać nawet do 80% dofinansowania.

Dalszą część prezentacji - diagnozę PwC, tj. po-
tencjał eksportowy firm z Warszawskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego, przedstawił Paweł OLESZ-
CZUK - przedstawiciel PwC Polska. Omówił diag-
nozę, dzięki której wiemy nie tylko, ile i dokąd eks-
portują nasi przedsiębiorcy, ale przede wszystkim
jak stworzyć dla nich konkretną i idealnie dopa-
sowaną do potrzeb ofertę wsparcia eksportu.

Na zakończenie części wykładowej głos zabrał za-
stępca Wójta Gminy Wiązowna - Tomasz KOSTY-
RA, który podsumował kolejny rok współpracy z
przedsiębiorcami. Przedstawił zebranym wdrożone
pomysły i projekty dotyczące m.in. kwestii pla-
nistycznych i podatkowych, szybką ścieżkę dla in-
westorów, stworzoną w urzędzie gminy, a także za-
prosił do współpracy przy realizacji najważnie-
jszych działań samorządu.

Następne spotkanie w ramach forum odbędzie się
w I kwartale tego roku. Już teraz serdecznie na nie
zapraszamy! Szczegółowe informacje pojawią się
na stronie www.tuwiazowna.pl w zakładce Dla
Firm.

Więcej informacji na temat współpracy gminy z
przedsiębiorcami udziela:

Anna Gałkowska 
tel. 22 512 58 05, 603 330 058

a.galkowska@wiazowna.pl

Nasze firmy zostały docenione w powiecie
otwockim. Otrzymały najwyższe wyróżnienia w
konkursie „Nagroda dla Najlepszych Przedsię-
biorców oraz organizacji pozarządowych Po-
wiatu Otwockiego”.

Gala wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się w
grudniu ubiegłego roku podczas IV Forum Gos-
podarczego Powiatu Otwockiego. W kategorii Biz-
nes Rodzinny wybrano firmę Z.P.H.DREWZBYT z Woli
Karczewskiej, której właścicielem jest Kazimierz

Marek MAJEK, a najlepszą organizacją pozarządową
w kategorii Aktywny NGO zostało Stowarzyszenie
KROKUS-WIĄZOWNA z siedzibą w Radiówku. Wy-
różnienia otrzymały firmy: MARCATO spółka z o.o.
z Rzakty w kategorii Pracodawca roku 2015, ATS DIS-
PLAY Sp. z o.o z Wiązowny w kategorii Firma Roku
2015 oraz EMPIS PRODUCTION Sebastian BIAŁEK z
siedzibą w Emowie w kategorii Innowator roku.
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy. 

Anna Gałkowska
a.galkowska@wiazowna.pl

Nasi przedsiębiorcy nagrodzeni

Laureaci konkursu dla najlepszych przedsiębiorców
w powiecie

Magia świąt dzięki naszym
przedsiębiorcom

Już drugi rok z rzędu na ulicach naszej gminy w grudniu pojawia
się świąteczna iluminacja. W zeszłym roku w Wiązownie, w tym
roku także w innych miejscowościach: rzakcie, Gliniance, Duchno-
wie, Zakręcie i Woli karczewskiej. 

Wiemy, że iluminacja bardzo się Państwu podoba. Nie byłoby tej
świątecznej atmosfery gdyby nie nasi sponsorzy, którzy pomogli nam w
zakupie oświetlenia. W imieniu mieszkańców i urzędu bardzo dziękuje-
my:
• AUTO BINOL Sp. J. Stacja obsługi pojazdów, Wiązowna, ul. Lubelska 90
• MARCATO Sp. z o. o., Rzakta, ul Przemysłowa 2
• M & S  G. Zając, K. Rostek Delikatesy, Wiązowna, ul. Lubelska 32 C

• PHU JANKIER Mechanika pojazdowa, Dziechciniec, ul. Majowa 21
• Inter Globus Sp. z o. o. JARTON Delikatesy, Wiązowna, ul. Lubelska 78
• PAW-BUD Węzeł Betoniarski, Duchnów, ul. Szosa Mińska 48
• Zbigniew IZDEBSKI Usługi Ogólnobudowlane, Wiązowna, ul. Duchnowska 17
• DANPOL Mariusz Daniluk, Warszawa ul. Kompasowa 10/28 
• Soft Expert Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wałbrzyska 11 lok. 253A
• Bastio Promotions Sp. z o.o.  ul. Lwowska 17/4 Warszawa
• Sklep Spożywczo-Przemysłowy Iwona KĄKOL, Zakręt, ul. Dobra 9
• MATMON Maciej Ryciuk,  Góraszka, ul. Dębowa 6, 
• MEBLE KOWALSKI Robert Kowalski – Duchnów, ul. Góry Warszawskie 57
• ITAL – MAX, Warszawa, ul. Chmielna 8 
A za rok będzie jeszcze piękniej!

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata PADUCH, tel. 22 512 58
31, 603 338 030, e-mail: m.paduch@wiazowna.pl

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Uczestnicy Forum Gospodarczego

DLA FirM

Jak wspierać eksport małych i średnich przedsiębiorstw? 
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Jacek SkWArA, animator boiska Orlik w Zakręcie został najlepszym
animatorem na Mazowszu.

Konkurs został zorganizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ja-
cek SKWARA z zapałem upowszechnia aktywność fizyczną i sport wśród
dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Jest współtwórcą Wiązowskiej Ligi Sió-
demek Piłkarskich, której mecze rozgrywane są cyklicznie na Orliku w Za-
kręcie. Swoje osiągnięcia miał okazję zaprezentować podczas Ogólno-

polskiej Konferencji bilansującej wykonanie projektu „Lokalny Animator
Sportu”. Wzięło w nim udział 16 najlepszych animatorów z całego kraju.

Życzymy panu Jackowi kolejnych sukcesów i niegasnącego zapału.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

NAJLEPSZY NA MAZOWSZU 

W związku z organizacją 37. Półmaratonu Wiązowskiego, podajemy
informacje na temat zmian w organizacji ruchu i komunikacji w nie-
dzielę 5 marca 2017 r.

5 marca w godzinach od 07:00 do 15:30 ruch na ul. Kościelnej na odcin-
ku od restauracji „Mazowsze” do ul. Pęclińskiej będzie zamknięty. Dojazd
do Kościoła będzie od ul. Duchnowskiej i ul. Kąckiej. Półmaraton odbędzie
się na trasie: start ul. Kościelna przy szkole w Wiązownie, następnie ulicami
Pęclińską i Projektowaną do Żanęcina, a potem przez Żanęcin, Dziechci-
niec, Malcanów, Lipowo do centrum Glinianki. Powrót odbędzie się
przez miejscowości Glinianka, Lipowo, Malcanów, Dziechciniec, Pęclin do
mety przy szkole w Wiązownie. Podczas trwania Półmaratonu zamknię-
te będą dojazdy do trasy biegu na całej długości. Na skrzyżowaniach dróg
publicznych ustawione będą posterunki policji, a na bocznych drogach
dojazdowych patrole ochotniczych straży pożarnych oraz żandarmerii woj-
skowej.

Ponadto w godzinach trwania biegu autobusy linii 720 i L20 kurso-
wać będą następująco:
1. Skrócenie trasy linii 720: kurs autobusowy tam i z powrotem na trasie Wiązow-
na-Rzakta wyjazd z Wiązowny 12:22, wyjazd z Rzakty 12:59 kończy i zaczyna
swój przejazd na pętli autobusowej w Wiązownie – nie jedzie do Rzakty. 

2. Skierowanie objazdem przez
Wiązowna - Radiówek – Żanęcin – Gli-
nianka - Rzakta dwóch kursów auto-
busowych tam i z powrotem na tra-
sie Wiązowna – Rzakta, wyjazd z
Wiązowny 09:42 i 14:52, wyjazd z
Rzakty 10:22 i 15:29 oraz kursu z
Rzakty o godzinie 07:39 (wyjazd)
przez Żanęcin – Radiówek – Wiązow-
na – Warszawa.
3. Skrócenie trasy linii L20: Kursy z Otwocka w kierunku Rzakty o godzi-
nie 11:30 i 14:00, kończy swój bieg na pętli w Woli Karczewskiej.

Zwracamy się do Państwa z apelem o ograniczenie do niezbędnego mi-
nimum poruszania się pojazdami mechanicznymi po trasie Półmaratonu,
a w razie konieczności o zmniejszenie prędkości, zachowanie szczególnej
ostrożności wobec zawodników i zastosowanie się do poleceń policji i służb
porządkowych. Wspólnie przyjmijmy 2000 biegaczy z całego kraju. 

Michał Białek
m.bialek@wiazowna.pl

37. Półmaraton Wiązowski
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reprezentacja Gminnego Ośrodka kultury
złożona z 23 dziewcząt sekcji tańca nowo-
czesnego wzięła udział w 41 Międzynarodo-
wym Festiwalu Tańca Nowoczesnego.

Wiązownę reprezentowały 4 zespoły: TAKCIK I,
TAKCIK II, RYTM i TAKT. Dobra forma i przygoto-
wanie tancerek zaprocentowały wspaniałymi
wynikami. Podopieczne Anny CHWALCZUK zdo-
były: 4 puchary w kategoriach zespołowych, wy-
tańczyły10 medali (3 złote, 5 srebrnych i 2 brązo-
we) oraz zajęły 16 miejsc finałowych w katego-
riach solo i duetach w trzech kat. wiekowych.

Miniformacja
TAKCIK II - II miejsce i puchar w kat. disco show
do lat 11-tu, TAKCIK I – III m. i puchar w tej samej
kat., TAKT - II m. i puchar w kat. disco show do.
lat 15-tu, RYTM – I m. i puchar w kat disco show
pow. lat 15-tu.

Solo disco dance do lat 11-tu
Hanna Jóźwicka - III m. i brązowy medal w kat.
solo disco dance, Anastazja Frelek – IV m., Hania
Paduch - V m., Zuzanna Nowocień – VI m., Pat-
rycja Sprycha – VII m.

Solo disco dance do lat 15-tu
Natalia Woźnica -II m. i srebrny medal, Zuzanna
Miklińska – III m. i brązowy medal, Sylwia Ko-
walczyk – IV m., Paulina Wypustek – V m., Ale-

ksandra Stańczuk – VI m., Ju-
lia Przywoźna – VII m., Mag-
dalena Burak – VIII m.

Solo disco dance pow.lat
15-tu
Wiktoria Galińska – I m. i
złoty medal, Anna Kopczyń-
ska – ex eqo Daria Brzosto-
wicz II m. i srebrne medale.

Duety disco dance do lat
11-tu
Hania Paduch i Zuzia Nowo-
cień - V m., Hania Jóźwicka i
Amelia Nowicka – VII m.

Duety disco dance do lat 15-tu
Julia Przywoźna i Paulina Wypustek – IV m., Anas-
tazja Frelek i Natalia Woźnica – V m., Sylwia Ko-
walczyk i Aleksandra Stańczuk - VI m.

Duety disco dance pow. lat 15-tu
Natalia Ciąćka i Wiktoria Galińska – I m. i złote me-
dale, Anna Kopczyńska i Helena Voss - II m. i sreb-
rne medale.

inne formy tańca duety do lat 15-tu
Julia Przywoźna i Sylwia Kowalczyk - VI m.

inne formy tańca pow. lat 15-tu
Anna Kopczyńska i Daria Brzostowicz - IV m.

Podczas festiwalu odbyły się warsztaty w tech-
nice dancehall prowadzone przez tancerkę
Szkoły Tańca SZAŁ z Białegostoku. Uczestnicy
poznawali nowe trendy w tańcu i zdobywali
nowe doświadczenia. Trzydniowy festiwal był
pełen emocji i wrażeń.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów!!! 

Anna Chwalczuk
gok@gok-wiazowna.pl

Osiągnięcia 
tancerek GOK

Zawodnicy z UkS „Orły” działającego przy gimnazjum w Gliniance za-
debiutowali w turniejach kwalifikacyjnych do Mistrzostw Polski w Uni-
hokeju w kategorii junior młodszy.

To były bardzo wyczerpujące i trudne mecze dla naszych zawodników.
Chłopcy godnie rywalizowali z dużo bardziej doświadczonymi zespołami
z Mazowsza. Naszą gminę reprezentowali: Michał KACZYŃSKI, Olgierd KA-
ROLAK, Cezary KAROLAK, Antonii GRABARCZYK, Maciej PINDARA, Igor
STAŃCZAK, Jakub LECHNIK, Jakub URBAŃSKI, Filip KACZMAREK i Mateusz
SOBOTA. 

Jesteśmy przekonani, że w kolejnych turniejach nasza młoda reprezentacja
poradzi sobie jeszcze lepiej. A na duże sukcesy nie będziemy musieli długo
czekać! 

Wojciech Doman
info. z tukontakt@wiazowna.pl

Glinianka gra w unihokeja

Zawodnicy z UKS Orły

41 Turniej Tańca JARD 

41 Turniej Tańca JARD 
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W tym roku na dodatkowe zajęcia sportowe w naszych szkołach prze-
znaczymy 65 tys. zł. Niewykluczone, że budżet na zajęcia sportowe
będzie jeszcze modyfikowany, bo chcemy, by pieniądze na ten cel były
lepiej wydane.

Sport dzieci i młodzieży to jeden z naszych priorytetów od początku ka-
dencji tego samorządu. Stąd cykliczne imprezy sportowe, które gromadzą
coraz większą liczbę uczestników, wyjazdy na zawody powiatowe oraz in-
westycje w sprzęt sportowy czy w pierwszą pełnowymiarową halę spor-
tową przy szkole w Malcanowie.

W 2016 roku zwiększyliśmy budżet na dodatkowe zajęcia sportowe dla
dzieci z naszych szkół. Te pieniądze rozdzielane były na poziomie urzędu
gminy. To urzędnicy decydowali o tym, które zajęcia będą finansowane.
Tak było w naszej gminie przez lata. W tym roku środki finansowe zostały
przekazane bezpośrednio do szkół. Uznaliśmy, że warto oddać te kom-
petencje tym, którzy znają się na tym najlepiej, czyli dyrektorom szkół i
nauczycielom wychowania fizycznego, którzy razem z rodzicami i ucznia-
mi mogą przygotować najlepszą ofertę. To oni wiedzą, jakie talenty war-

to rozwijać i w nie inwestować. To dyrektorzy szkół w pełni autonomicz-
nie zarządzają infrastrukturą i sprzętem sportowym, więc najlepiej potrafią
stworzyć też grafik zajęć dodatkowych. Wreszcie to dyrektorzy szkół i nau-
czyciele są najbliżej uczniów i potrafią ocenić, które dyscypliny wymagają
dofinansowania.

Jesteśmy przekonani, że taki sposób rozdzielania dodatkowych pieniędzy
na sport szybko przyniesie efekty. W naszych szkołach powstaną nowe
drużyny. Będziemy mieli reprezentacje w wielu dyscyplinach, a najlepsi
zawodnicy mają szansę na wsparcie, które pozwoli im się rozwijać.

Nowy sposób rozdzielania pieniędzy na sport dzieci i młodzieży to kolejny
z elementów długoterminowego planu, który w efekcie ma zwiększyć za-
interesowanie sportem u naszych dzieci. Ten plan tworzymy w oparciu o
opinie i postulaty rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i organizacji po-
zarządowych.  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Więcej sportu w naszych szkołach

Do Szkoły Podstawowej w Gliniance zawitały
gościnnie siatkarki Orlen Ligi z zespołu Le-
gionowia Legionowo.

Spotkanie było związane z realizacją projektu Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki „Lekcja WF-u z
Mistrzem” pod patronatem ministra sportu Wi-
tolda BAŃKI, zaś sponsorem tytularnym tego
przedsięwzięcia była firma Orlen.

Dziewczęta  przeprowadziły zajęcia w dwóch blo-
kach po 45 minut, w których wzięło udział ok. 100
uczniów z klas 4-6. Dzieci bardzo chętnie uczest-
niczyły w zajęciach, zadawały liczne pytania, z za-
angażowaniem wykonywały zaproponowane
formy ćwiczeń i zabaw.

Na zakończenie uczestnicy zajęć mieli okazję zdo-
być autografy oraz zrobić wspólne zdjęcie z

naszymi wspaniałymi gośćmi. Zajęcia miały na
celu przybliżenie dzieciom tej dyscypliny spor-
tu, zachęcenie do jej uprawiania oraz  pokazanie,
że poprzez zaangażowanie i ciężką pracę można
osiągnąć sukces. 

Krzysztof Ślusarczyk
kslusarczyk@wp.pl

Lekcja WF-u z Mistrzem

Dzieci chętnie brały udział w zawodach sportowych
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Marek koprowski „Wołyń: mó-
wią świadkowie ludobójstwa”
Wspomnienia ludzi, którzy przeżyli
jedną z największych rzezi w Euro-
pie i podjęli walkę o godność, za-
chowanie człowieczeństwa, prze-
trwanie. Relacje żołnierzy
walczących na Wołyniu, tych jeszcze
żyjących, choć coraz mniej licz-
nych, jak i tych, którzy odeszli już na
wieczną wartę i wydania tej książki
nie doczekali. Wszyscy rozmówcy
Marka Koprowskiego dają świadec-
two prawdzie o tym, że w 1943 roku
Ukraińcy przeprowadzili na Wołyniu
zaplanowane ludobójstwo Polaków.
Książka polecana przez bibliotekę w
Wiązownie.

George Szlachetko, Danuta 
Szlachetko „Wira z Powstania”
Dramatyczne losy dziewczyny z po-
wstania. Danuta „Wira” Szlachetko
jest legendą powstania warszaw-
skiego, jedną z jego ostatnich
żyjących uczestniczek. Jako 15-lat-
ka walczyła z bronią w ręku, kryła się
w piwnicach, przenosiła meldunki,
odkopywała i opatrywała rannych.
Po klęsce powstania warszawskiego
została wywieziona do Niemiec, do
obozu jenieckiego. Po wyzwoleniu
emigrowała do Wielkiej Brytanii,
gdzie jako 16-latka rozpoczęła nowe
życie. Książka polecana przez bib-
liotekę w Duchnowie.

Jessie Burton „Miniaturzystka”
Siedemnastowieczny Amsterdam,
miasto pełne kontrastów. I ona, Pet-
ronella Oortman, młodziutka dziew-
czyna, która przyjeżdża z prowincji,
żeby zamieszkać w domu świeżo po-
ślubionego, bardzo bogatego i
wpływowego męża. Miłość, zdrada,
pożądanie, ale także zazdrość i kru-
chość życia. Nic nie jest jasne i oczy-
wiste. Sekrety, wieloznaczności, ta-
jemnice. Milczenie i niedopowie-
dzenia. A w tle czasy złotego wieku
Holandii, rozkwitu handlu i sztuki.
Książka polecana przez bibliotekę w
Gliniance.

Teresa Naperty
Irena Rosińska

Joanna Filimonow
czytelnikw@wp.pl

Biblioteka w Wiązownie poleca:

Grudniowe, sobotnie popołudnie w
Domu kultury w Woli karczewskiej to był
idealny moment do wspólnej mikołaj-
kowej zabawy. Ogrom atrakcji: zajęcia
plastyczno – artystyczne, warsztaty li-
terackie, kącik czytelniczy, koncert pio-
senek z bajek Walta Disneya, a na koniec
wyczekiwane spotkanie z Mikołajem…

Wolontariusze wcielili się w role elfów i po-
magali Mikołajowi. Podczas prac plastycz-
no – artystycznych powstały: piękne ba-
letnice, aniołki, mikołaje, patyczkowe po-
stacie bożonarodzeniowe. Za sprawą „Cie-

kawskiego Georga” dzieci wkroczyły w
świat bajek, książek i literatury. Mikołajki były
prawdziwie bajkowe, a to dzięki obecnoś-
ci: Tarzana, Króla Lwa, Królewny Śnieżki czy
Pocahontas. Dom Kultury na chwilę za-
mienił się w Krainę Lodu – piosenka „Mam
tę moc” została wyśpiewana przez wszyst-
kich uczestników spotkania. Anna, Elsa i
Bałwanek Olaf rozbawili publiczność tań-
cem oraz śpiewem. Prezenty były nie tylko
dzieci, ale także i dla grzecznych rodzi-
ców. 

Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

Spotkanie z Mikołajem i bajkowym
Bałwankiem Olafem

Wszyscy z niecierpliwością czekali na prezenty od Mikołaja

Czytanie na dywanie czyli
zajęcia dla dzieci w biblio-
tece. Doskonała lektura,
ciekawy program opraco-
wany przez pracowników
bibliotek i gwarancja, że
dzieci w różnym wieku do-
skonale spędzą czas. 

Z wartościową książką i z ró-
wieśnikami. To na prawdę
działa! A dzieci po takich za-
jęciach wracają do nas już
same albo z rodzicami. W
pierwszych zajęciach udział
wzięły dzieci z przedszkola z „Zabawnego Kącika” i  zerówek ze Szkoły Podstawowej w Gli-
niance. Nasze biblioteki i jej filie chętnie zorganizują takie warsztaty dla innych grup. Za-
praszamy!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biblioteką. Wiązowna, ul Kościelna 41, tel. 22
789 01 46, e-mail: bibliotekaw@wp.pl. 

Joanna Filimonow
glinianka@bibliotekawiazowna.pl

Zapraszamy do biblioteki

Dzieci z zainteresowaniem słuchały bajek
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Grudniowe, przedświąteczne dni upływały
pod hasłem tradycji bożonarodzeniowych
oraz spotkań świątecznych. Mikołajkowym
prezentem kulturalnym dla dzieci, było
spotkanie teatralne z aktorami Teatru PiAN-
kA. 

Spektakl „Płacząca królewna i wesoły Jasio”, za-
kończony przesłaniem – należy cieszyć się chwilą
i tym, co się posiada, przypadł do gustu zarówno
małym jak i dużym odbiorcom. Tradycyjne kolę-
dy polskie, wykonania instrumentalne, wokalne
oraz recytacje w wykonaniu podopiecznych GOK

zabrzmiały podczas programu świątecznego. At-
mosfera świąt zagościła w Gminnym Ośrodku Kul-
tury.

Zwieńczeniem przygotowań świątecznych były
warsztaty, realizowane we wszystkich gminnych
świetlicach. Piękne dekoracje: stroiki, girlandy,
wieńce oraz szopki powstawały przy niewielkiej po-
mocy prowadzących: Anny NIEDŹWIECKIEJ - JĘ-
DRZEJEWSKIEJ oraz Katarzyny JĘDRZEJEWSKIEJ.
Mieszkańcy przy tej okazji zorganizowali świątecz-
ne spotkania. Celem projektu było zwrócenie
uwagi zarówno dzieci, młodzieży oraz osób do-
rosłych na konieczność wspólnego, aktywnego
spędzania czasu wolnego oraz integrację i wspólną
zabawę.  

Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

W roku Miłosierdzia
Bożego, Jubileuszu
1050 - lecia Chrztu Pol-
ski oraz Światowych
Dni Młodzieży, odbył
się w naszej gminie, i
Ogólnopolski konkurs
Piosenki Chrześcijań-
skiej. Udział wzięło 9
wykonawców (soliści,
zespoły, chór, schola).

Wydarzenie było realizowane w ramach projektu Powiat Otwocki "Stolica Kultury Mazow-
sza" 2016. Uczestnicy zaprezentowali utwory o tematyce chrześcijańskiej. Jury w składzie:
Agnieszka MICHALCZYK, Wojciech BUDA oraz Sławomir KOBZA nie przyznało pierwszego
miejsca, kolejne zdobyli: Agata JAWORSKA i Zespół Godzina 20 (II miejsca) oraz Zespół Wnie-
bogłosy i Schola z Zespołu Szkół Katolickich im. Świętej Rodziny w Otwocku (III miejsca).

Wszyscy uczestnicy konkursu na zakończenie wspólnie wykonali utwór: „Taki mały, taki duży
może Świętym być”.  

Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej Wielki sukces Marty
Jabłońskiej!

Marta JABŁOŃSkA uczestniczka zajęć
fotograficznych w Gminnym Ośrodku
kultury w Wiązownie została wyróżnio-
na na X Ogólnopolskim konkursie Foto-
graficznym „Życie jest piękne” organi-
zowanym przez kieleckie Centrum kul-
tury. 

Praca Marty znalazła się wśród 12 najlepszych prac fo-
tograficznych wyłonionych spośród 1600 nadesłanych
prac. 

Nagrodzone prace zostały wywieszone w dużym
formacie w specjalnie skonstruowanych kasetonach
na gmachu Kieleckiego Centrum Kultury oraz składają
się na kalendarz na 2017 rok. To wielki sukces i
ogromna radość dla nas wszystkich. Gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów. 

Krystian Herncisz
hernciszfilm@home.plNarodowe Czytanie 

Nasza biblioteka otrzymała podziękowania od Prezydenta rP Andrzeja Dudy za
udział w piątej edycji Narodowego Czytania, które odbyło się 3 września 2016 roku. 

Wraz z listem przesłane zostały okolicznościowe egzemplarze tegorocznej lektury
wspólnego czytania, czyli "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza. Wspólne czytanie to inwestycja
w rozwój dziecka, które właśnie w książkach znajdzie wskazówkę, w jaki sposób zbudować
własny system wartości. Dlatego pamiętajmy, aby codziennie czytać swoim pociechom.

Joanna Filimonow
glinianka@bibliotekawiazowna.pl

Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej 26.11.2016 r

Czas świąteczny z kulturą
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TERMIN WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATOR

06.01.

15.01.

15.01. rzecz WOSP

Josepha 

Chmielowskiego, Honorata 

Gminny Konkurs Czytelniczy 

IV
Program noworoczny 

w Woli Karczewskiej

22.01. 154. rocznica wybuchu 
Powstania Styczniowego

23.01.
Bibliotek Publiczna Gminy 

Duchnowie i Gliniance

05.02. Koncert Charytatywny Hotel Brant

05.02.

10.02.
Olimpiczykami Gliniance

11.02.

Uroczysta inauguracja Roku 
Jubileuszowego w Dniu 
Europejskiego Dnia Numeru 
Alarmowego 112

w Woli Karczewskiej

17-24.02.

13.02.
Warsztaty literacko-plastyczne 
(w ramach akcji Ferie Blisko 
Domu)

Biblioteka Publiczna Gminy 

Duchnowie i Gliniance

14.02. Koncert Walentynkowy w Woli Karczewskiej

14-17.02. Polska Czyta Dzieciom" 
(zabawy plastyczne)

Ferie Blisko Domu

LUTY 2017

20.04. Lekkoatletyczne Gliniance SMOKI

21.04. Gminna Spartakiada Gminne Przedszkole im. Misia Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka w 

22.04. Rodzinny)

24.04. Spektakl teatralny godz. 18.00  Filia BPGW w Duchnowie w Duchnowie

28.04. (29 kwietnia)

28.04.-01.10. Weekendy w Izbie Regionalnej 
w Gliniance Izba Regionalna w Gliniance

03.05.

04.05.

Otwarcie wystawy plenerowej 

08.05. Skwer im. gen. Grota - 
Roweckiego

08.05.

Spotkania autorskie z 

dla nauczycieli, 18.00 

Bibliotek Publiczna Gminy 

Duchnowie  

09.05.

Spotkanie autorskie z 

Biblioteka w Gliniance (dla 

Karczewskiej spotkanie dla 

 Filia BPGW w Gliniance, Dom 

Woli Karczewskiej

10.05. Filia BPGW w Duchnowie

11.05. Filia BPGW w Gliniance

12.05. Biblioteka Publiczna Gminy 

15.05. Biblioteka Publiczna Gminy 

Maj Otwarcie hali sportowej w 
Malcanowie Malcanowie

Maj
Japonii Karczewskiej, Izba Regionalna 

MAJ 2017

Maj Glinianka

Maj Kurkowych LECHITY Otwock BSK LECHITY

Maj Lekkoatletyczny Gliniance UKS SMOKI
Maj Zlot turystyczny

Maj Festiwal piosenki harcerskiej i 
turystycznej w Woli Karczewskiej ZHP Hufiec Otwock

Maj Konkurs na przygotowanie gry 

Maj 3. Turniej wiedzy o 
w Woli Karczewskiej

17.05.
Powiatowy Konkurs 

ortografii"
19.05.

19.05. Sala bankietowa na terenie 

22.05. Spektakl teatralny godz. 18.00

22.05. Teatralnego z okazji Dnia Matki

29.05.

Maj II Gminna Spartakiada 
Sportowa klas I - III Glinianka

Maj Piknik Naukowy

Maj

01.06.-10.06.

10. urodziny Gminnego 

(10 dni Kultury na 10-lecie 
GOK)

01.06.

02.06. Piknik Rodzinny Gminnego 

03.06.
Osiedle Parkowe

08.06. Spektakl teatralny godz. 18.00 Glinianka

Czerwiec Piknik Rodzinny 
Podstawowa w Gliniance

CZERWIEC 2017

20-24.02.
Warsztaty czytelnicze - proces Bibliotek Publiczna Gminy 

Gliniance

01.03.

03.03. Angielskiego "Dyktando 

03.03.
154. rocznica bitwy 

wojskiem rosyjskim

05.03.

15.03
VII Forum Gospodarcze Gminy 

21.03. VII Konkurs Recytatorski dla 

Marzec II Turniej Szachowy o Puchar 
Gliniance Glinianka

Marzec

Wizyta wolontariuszy w ramach 

Marzec
Gminny Konkurs Plastyczny 

bajkowy"

Gminne Przedszkole im. Misia Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka w 

26.03. w Woli Karczewskiej

Marzec Gminny Konkurs Literacki dla 

27.03. - 
08.04. Warsztaty wielkanocne

Marzec- 
Czerwiec 

Marzec- Czwartki Lekkoatletyczne Glinianka SMOKI

01-02.04. 73. rocznica zrzutowiska 
"Pierzyna"

Biblioteka Publiczna Gminy 

Duchnowie i Gliniance

06.04. Gminny Przedszkolny Konkurs 
Recytatorski

X Powiatowy Konkurs Piosenki 
Polskiej

MARZEC 2017

KALENDARZ WYDARZEŃ 2017
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22.01. godz. 13:00

Kościół pw. Św. Wojciecha w Wiązownie

Obchody rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego

Msza Święta, Montaż słowno-muzyczny
godz. 18:00 Wieczornica

Przemarsz z pochodniami spod klubu Mlądz
Apel poległych, ognisko

27.01. godz. 18:00

Dom Kultury “Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej

integracyjny Bal karnawałowy 
Wstęp wolny – obowiązują zaproszenia, dostępne w GOK

28.01. godz. 18:00

MOK w Józefowie

Cezary PAZUrA – The Best 2016 
– czyli dowcipna 

refleksja na temat 30-stu lat 
pracy zawodowej króla P

Wstęp 45 zł. Bilety dostępne w kasie MOK 

29.01. godz. 18:00

Teatr Otwarty MOK Józefów

Spektakl “Błogosławiona Wina” 
- adaptacja powieści Z. kOSSAk-SZCZUCkiEJ

Wstęp 4 zł dzieci i 8 zł dorośli
Możliwość zakupu biletów 

w dniu wydarzenia od godz. 17:00

31.01. godz. 18:00

Dom Kultury “Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej
Spotkanie z iluzją – Dzień iluzjonistów

Wstęp 5 zł/osoba

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO10.06.

15.06. Gliniance Parafialnym w Gliniance

15-16.06.

20.06. Gminne Przedszkole im. Misia Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka w 

21-22.06. Dnia Muzyki w Woli Karczewskiej lub 

22.06. w Woli Karczewskiej

23.06.

24.06.

24.06. Majdan

Czerwiec Noc Bibliotek
Bibliotek Publiczna Gminy 

Duchnowie i Gliniance

Czerwiec Podstawowa w Malcanowie

01.07. Lipowo

03-28.07.

31.07-31.08.

08.08. w Woli Karczewskiej

15.08.

27.08. Gliniecka) Glinianka

Lekkoatletycznych Gliniance SMOKI

Narodowe Czytanie Biblioteka Publiczna Gminy 

03.09.

10.09. Podstawowej

10.09. Koronacja obrazu NMP w 
Gliniance Glinanka

16.09. Boryszew Boryszew

Wakacje Blisko Domu

LIPIEC 2017

27.09.

29.09.
Biblioteka Publiczna Gminy 

Duchnowie i Gliniance

01.10.

05.10. Starszych Wola Karczewska Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w Woli 
Karczewskiej

Jesienna Spartakiada 

1410. Malcanowie

1510.

Izba Regionalna w Gliniance 
lub Dom Kultury "Nad 

Karczewskiej

16.10.

27-28.10. Pucharu Polski)

11.11. Glinianka
Podstawowa w Gliniance

24.11.
2. rocznica utworzenia 

Wola Karczewska Karczewskiej 

05.12. Wolontariusza Wola Karczewska 

Wola Karczewska 

06.12.

08.12. VIII Forum Gospodarcze Gminy 

14.12.

Gliniance

w Woli Karczewskiej

22.12. Gminne Przedszkole im. Misia Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka w 
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Po sukcesie ze-
szłorocznej akcji
"Zima w Gminie
Wiązowna" nasze
szkoły i GOk w tym
roku znów przy-
gotowały zimowe
zajęcia dla dzieci.

Zajęcia w pierwszym tygodniu, tj. od 13 do 17 lutego 2017
r. od godz. 7.30 do godz. 17.00 odbędą się w szkołach w:
Gliniance, Malcanowie, Wiązownie i Zakręcie. W drugim ty-
godniu, tj. od 20 do 24 lutego 2017 r. od godz. 7.30 do godz.
17.00 otwarty będzie GOK w Wiązownie i Wiejski Dom Kul-
tury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej. 

W ten sposób chcemy zapewnić dzieciom, które nie wyjadą
na ferie, nie tylko opiekę, ale także atrakcje, które spowo-
dują, że ten czas będą miło wspominały. Nasze szkoły
otworzą sale lekcyjne i gimnastyczne, a instruktorzy z oś-
rodka kultury przygotowali już ciekawe warsztaty. Do
tego konkursy, zabawy, zajęcia w plenerze, a także wyjaz-
dy na basen. Szczegółowe informacje można uzyskać w wy-
branej szkole lub w GOK-u. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Ferie blisko domu



PRZEGLĄD JASEŁEK

UBIERANIE CHOINKI - 16.12.2016


