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Węzeł Lubelska
Budowa właśnie się rozpoczęła. Choć
potrwa ponad 30 miesięcy i w tym czasie
utrudni nam życie, to po jej zakończeniu
nasza okolica zmieni się nie do poznania,
a komunikacja w naszej części Mazowsza
będzie o wiele sprawniejsza.

Szczegóły na str. 4

4

Budowa drogi
w Boryszewie
Ta droga to ważna inwestycja, która po-
zwoli wielu naszym mieszkańcom szyb-
ciej i łatwiej dojechać do drogi krajo-
wej nr 17. Droga w Boryszewie jest bez-
pieczna i komfortowa, a na jej budo-
wę mieszkańcy czekali wiele lat.

Więcej na str. 9

9

Pracownicy
socjalni
Praca socjalna ma na celu pomoc oso-
bom i rodzinom w funkcjonowaniu w społe-
czeństwie. Świadczona jest bez wzglę-
du na posiadany dochód. Jeżeli potrzebu-
jesz pomocy zgłoś się do swojego pra-
cownika socjalnego.

Czytaj więcej na str. 21

21
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To już nie są plany – to realne działania. Właśnie ruszyła budowa Węzła Lubelska.
Choć cały projekt nie jest jeszcze gotowy, to wykonawca na podstawie uzyskanych
zgód i pozwoleń rozpoczął już przygotowywanie terenu.

Ruszyły wyburzenia i wycinka drzew. Kolejny etap to odwierty geologiczne.
Prace nabierają tempa. W ciągu najbliższych tygodni w Majdanie powstanie
wielki plac budowy.

Węzeł, którym pojedziemy już za � lata, to jedna ze strategicznych inwestycji
nie tylko dla naszej gminy, ale także dla Warszawy i Mazowsza.
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Budowa ruszyła
Węzeł Lubelska połączy Południową Obwodnicę Warszawy z autostradą
A2 w kierunku Mińska Mazowieckiego, a potem Terespola, drogą eks-
presową S17 do Lublina i w przyszłości poprzez Węzeł Zakręt, z drogą eks-
presową nr 8 do Białegostoku. To kluczowa inwestycja dla warszawskie-
go węzła drogowego. Dla nas, mieszkańców gminy Wiązowna, oznacza
to szybszy dojazd na południe Warszawy (przejazd do ul. Puławskiej ma
zająć 15 minut), ekspresowy dojazd do autostrady w stronę Poznania, Gdań-
ska i Łodzi i znacznie mniejszy ruch, a co za tym idzie, mniejsze korki w stro-
nę warszawskiej Pragi. To wszystko będzie od nas wymagało jednak cier-
pliwości na etapie budowy. Najbliższe trzy lata będą dla nas komunika-
cyjnie trudne.

Jak będzie wyglądał "Węzeł Lubelska"?
Główna część tej inwestycji zlokalizowana będzie w Majdanie. Ale Węzeł
Lubelska to rozległa budowa, której fragmenty obejmą też grunty na te-
renie Góraszki, Izabeli oraz Zagórza. Górą, bezkolizyjnie z trasą S17, bę-
dzie można przejechać od strony Południowej Obwodnicy Warszawy do
autostrady A2. Cztery gigantyczne zjazdy pozwolą zjechać i wjechać na
to wielopoziomowe skrzyżowanie z każdego kierunku. Węzeł nie będzie
miał bezpośredniego połączenia z drogami lokalnymi. Dwa mniejsze węzły
- Góraszka i Zakręt, pozwolą nam wjechać na tę trasę z dróg lokalnych.

�� miesiące dla wykonawcy
Węzeł Lubelska buduje firma Porr Polska Infrastructure. Cena, którą za-
proponowała w przetargu, to 190 mln zł. Węzeł powinien być gotowy do

października 2020 roku, bo firma ma 33 miesiące od momentu podpisa-
nia umowy. Ale w przetargu GDDKiA postawiła warunek, że w momen-
cie oddania do użytku trasy S17 z Lublina do Warszawy, węzeł ma już częś-
ciowo funkcjonować. Droga S17 Lublin - Warszawa ma być gotowa do koń-
ca 2019 r. Przejazd z Lublina do stolicy ma zająć wtedy niespełna półto-
rej godziny.

S17 od Wiązowny do Kołbieli
Wykonawcą tego odcinka drogi jest konsorcjum Strabag i Strabag Infra-
struktura Południe. Droga będzie miała dwa pasy w każdym kierunku. Po-
nad 15-kilometrowy odcinek S17, zgodnie z warunkami umowy, powinien
być gotowy za około 20 miesięcy, tj. w połowie 2019 roku. Prace będą trwały
niemal jednocześnie na całym odcinku. Wykonawca będzie musiał roz-
począć budowę kilku wiaduktów, do tego dochodzą prace ziemne pod
poszerzenie pasa ruchu i budowa prowizorycznej drogi, którą będą się po-
ruszały samochody wtedy, gdy rozbierane, a potem budowane na nowo
będą fragmenty istniejącej drogi krajowej nr 17. Budowa "naszego" od-
cinka S17 powinna się rozpocząć już wkrótce. Firma Strabag systematycznie
powiększa magazyn kruszywa, który powstał w okolicach sklepu Jarton
w Wiązownie. Zgromadzony tam materiał posłuży do budowy drogi.

Szczegółowe informacje na temat w/w inwestycji można znaleźć na stro-
nach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz na stronie
www.tuwiazowna.pl w zakładce "budowa S17".

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Potrzeba dużo kruszywa do budowy drogi
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Przebieg drogi S17 po terenie gminy Wiązowna

>>>

>>>

>>>

Źródło: GDDKiA
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Jest nas prawie 12 000!
Już tylko 58 osób brakuje do rozstrzygnięcia konkursu meldunkowego na 12 000 miesz-
kańca Gminy Wiązowna. Przypominamy, że nagrodą dla zwycięzcy jest pobyt w SPA. Nasi
urzędnicy pomogą przy formalnościach związanych z zameldowaniem, aby wszystko prze-
biegło szybko i sprawnie. Dlatego od miesięcy zachęcamy tych z Państwa, którzy na stałe
mieszkają na terenie naszej gminy, do zameldowania się w urzędzie. To zwiększa docho-
dy naszego wspólnego budżetu, z którego wszyscy korzystamy!

Goście z Mołdawii
Członkowie stowarzyszenia Polska Wiosna w Mołdawii odwiedzili urząd i Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej. 13 października uczestniczyli w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Mal-
canowie. Dla wszystkich obecnych zaśpiewał chór z Kiszyniowa, a „Wesołe Babcie” dały spekta-
kularny pokaz tańca. Nasi goście odwiedzili m.in. Izbę Regionalną i Kościół św. Wawrzyńca w Gli-
niance, poznając historię okolicy i piękne, wciąż żywe tradycje.

Zgłoś awarię latarni
Jeśli w Twojej okolicy zepsuła się uliczna lampa, zadzwoń albo napisz do nas. Dzięki temu szyb-
ciej będziemy mogli ją naprawić, a Ty i Twoi sąsiedzi będziecie czuć się bezpieczniej. Jeśli nie
pamiętasz nazwy ulicy, przy której stoi latarnia, skorzystaj z gminnego portalu mapowego. Osobą
odpowiedzialną za oświetlenie uliczne jest Ewa KORPIKIEWICZ-SADOCH, email: oswietlenie@zwik-
wiazowna.pl, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Boryszewska 2 (od 1 stycznia 2018 r. Zakład
Gospodarki Komunalnej) tel. 22 789 01 33 wew. 203 lub 607 300 979 (pon. 8.00-18.00, wt. – pt.
8.00-16.00). Po godzinach pracy można kontaktować się bezpośrednio z konserwatorem oś-
wietlenia tel. 603 851 543. Warto o to zadbać dla wspólnego bezpieczeństwa!

Drobiazg, który może uratować życie
Przypominamy, że„Karta życia”, może uratować Państwa życie lub zdrowie. W kartę należy wpisać swo-
je dane (kilka informacji, które w krytycznej sytuacji mogą być pomocne lekarzom: imię, nazwisko, data
urodzenia, PESEL, informacje o chorobach i przyjmowanych lekach oraz kontakt do osób naj-
bliższych). Kartę należy zapakować w torebkę foliową i umieścić w widocznym miejscu w lodówce. Na
lodówce z kolei trzeba przykleić informację o tym, że karta jest w środku. To pomoże ratownikom w
krytycznej sytuacji. W urzędzie gminy i naszych ośrodkach zdrowia można odebrać zestaw (karta, to-
rebka i magnes na lodówkę). Taki zestaw można podarować bliskim nam seniorom.

Aplikacja dla NGO
Od listopada organizacje pozarządowe z terenu naszej gminy mogą korzystać z platformy in-
ternetowej umożliwiającej składanie ofert na realizację zadań publicznych online. Wystarczy we-
jść na stronę www.engo.org.pl i wybrać odpowiednie województwo i gminę. Przez Internet bę-
dzie można złożyć sprawozdanie, sprawdzić, na co został ogłoszony konkurs. Szkolenie z wypełniania
dokumentów odbyło się w połowie października. Pierwsze konkursy ofert na 2018 rok planuje-
my ogłosić na przełomie listopada i grudnia. W związku z wdrożeniem programu„Generator eNGO”,
obowiązkiem jest sporządzenie oferty w programie. Informacji w tej sprawie udziela Michał BIAŁEK
- Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 5 838, 603 703 660, email: m.bialek@wiazowna.pl.

Druga w tym roku
Byliśmy do Państwa dyspozycji w sobotę 21 października od 08:00 do 16:00. Każdy, kto odwiedził
nas tego dnia, otrzymał odblaskową kamizelkę. Gdy zmrok zapada coraz wcześniej, taka kamizelka
to ważna część naszej garderoby, zwłaszcza dla poruszających się rowerem lub pieszo po jezd-
ni. Odwiedziło nas 45 osób, nie licząc uczestników ślubów, którym także przekazaliśmy kami-
zelki. Jesteśmy gotowi organizować „otwarte soboty” regularnie. Wszystko zależy od Państwa
zainteresowania, a to - jak widzimy - rośnie. Więcej o widoczności na drodze i bezpieczeństwie
na str. 22.

Wesołe Babcie w akcji

Zapewniają bezpieczeństwo

11 900 mieszkaniec zameldowany

Odbierz kartę w urzędzie lub ośrodku
zdrowia

Nowożeńcy i ich goście w niecodziennych strojach

Złóż ofertę przez Generator NGO
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Bolesławów:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bażantów

Boryszew:
Budowa drogi powiatowej – pomoc rzeczowa
dla powiatu

Budowa drogi gminnej

Budowa oświetlenia ulicznego DW721 (Stefa-
nówka-Boryszew)

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
wiejskiej

Czarnówka:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozy

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaliny

Remont ul. Kaliny i ul. Brzozy

Duchnów:
Modernizacja ul. Spacerowej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pęclińskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kwitnącej

Budowa sieci wodociągowej w ul. Dłuskiej

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

Budowa sieci kanalizacyjnej

Wykonanie ogrodzenia boiska

Dziechciniec:
Budowa ciągu pieszo – rowerowego (od ul. Gra-
nicznej do ul. Olchowej)

Zagospodarowanie terenu działki wokół świet-
licy wiejskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dworskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Miodowej

Budowa sieci wodociągowej w ul. Piaskowej i
ul. Ziołowej

Zakup działki na powiększenie terenu świetli-
cy wiejskiej

To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców tej części gminy. Dzięki niej od skle-
pu w Boryszewie do drogi krajowej nr 17 można już przejechać komfortowo i bez-
piecznie. Budowa tej drogi była rozłożona w czasie.

W ubiegłym roku wykonaliśmy, w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego,
dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 2703W na odcinku 1,06 km
poprzez budowę jezdni o szerokości 6 m, chodnika dla pieszych szer. 1,5 m, odwodnie-
nia, zjazdów indywidualnych i publicznych. Opracowana dokumentacja obejmuje rów-
nież fragment ul. Mickiewicza w Góraszce. W bieżącym roku w ramach udzielonej pomocy
rzeczowej Gmina Wiązowna wybudowała odcinek drogi powiatowej nr 2703W o długoś-
ci ok. 820 mb, za kwotę ok. 1 mln 300 tys. zł. W zakres zleconych robót budowlanych wcho-
dziło również wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej i szerokości 6 m, odwodnienia,
a także po stronie południowej jezdni: zjazdów indywidualnych, pobocza utwardzone-
go kruszywem, przestawienie słupów telekomunikacyjnych kolidujących z planowaną
inwestycją.

Ponadto ten sam wykonawca wybudował drogę gminną nr 270820W w Boryszewie na
odcinku ok. 482 mb (od drogi wojewódzkiej nr 721 do skrzyżowania z drogą powiatową
nr 2704W). Wykonana została jezdnia o nawierzchni asfaltowej i szerokości 6 m, chod-
nik o szerokości 1,7 m – 2,2 m, odwodnienie, zjazdy indywidualne, pobocze utwardzo-
ne z kruszywa oraz fragment ścieżki rowerowej, która będzie budowana w drodze wo-
jewódzkiej nr 721. Na realizację tej inwestycji dostaliśmy pomoc finansową od Powiatu
Otwockiego w kwocie ok. 482,5 tys. zł. Cała budowa drogi gminnej kosztuje ok. 700 tys.
zł.

Łącznie została wykonana nakładka asfaltowa o długości ok. 1 300 mb (od DW721 do ist-
niejącej nawierzchni asfaltowej w Góraszce), a na drodze gminnej również chodnik. Całość
inwestycji kosztowała prawie 2 mln zł.

Tomasz Mielnicki
t.mielnicki@wiazowna.pl

Zakończyła się budowa drogi
w Boryszewie

Jest wygodnie i bezpiecznie
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Wyrównanie i umocnienie południowego brze-
gu stawu

Emów:
Modernizacja ul. Sosnowej

Budowa oświetlenia ulicznego DW721

Budowa sieci wodociągowej

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej w
ul. Runa Leśnego/Jagód

Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Gołębia

Glinianka:
Budowa ul. Kościelnej

Zagospodarowanie terenu placu zabaw

Systemowa modernizacja obiektów gminnych:
Szkoła Podstawowa

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

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

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej
(Kruszówiec – Glinianka)

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wawrzy-
nieckiej

Zagospodarowanie terenu wokół Izby Regio-
nalnej

Konserwacja urządzeń melioracyjnych
– rowu G

Góraszka:
Budowa sieci kanalizacyjnej

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej –
etap II

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaczeńców
i Liliowej

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
wiejskiej wraz z doposażeniem

Spółka Wodna Góraszka, konserwacja urządzeń
melioracyjnych

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

ciąg dalszy paska na stronie 12

Inicjatywa lokalna to jeden ze sposobów realizacji zadania gminnego z udziałem
mieszkańców, firm i organizacji społecznych. Od kilku lat przepisy pozwalają na pod-
pisanie umowy między mieszkańcami a gminą i współfinansowanie takich inwestycji.

Mieszkańcy oprócz tego, że przedstawiają swoją propozycję inwestycji, określają także,
jaki mogą wnieść wkład własny. Może to być gotówka albo praca przy wykonaniu pro-
jektu. W ten sposób gmina może jednocześnie przeprowadzać więcej zadań. Coraz chęt-
niej przystępuje się do takiej współpracy. Niektóre projekty finansują nawet w połowie.
Partycypowanie pozwala na wcześniejszą realizację przedsięwzięcia i często także na po-
zyskanie funduszy zewnętrznych. W tym roku z inicjatywy i przy współudziale mieszkańców
zbudowaliśmy oświetlenie uliczne w Czarnówce, Rzakcie, na placu zabaw w Gliniance,
przebudowaliśmy ul. Cisową w Zakręcie i utwardziliśmy ul. Prostą i Warszawską w Żanę-
cinie. Ważna część projektów wykonanych z inicjatywy mieszkańców dotyczy sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej. Razem z mieszkańcami wybudowaliśmy kolejnych 7 odcinków
wodociągów i 8 odcinków kanalizacji. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w takich pro-
jektach. Wystarczy zorganizować się wraz z sąsiadami i zgłosić swój projekt.

Nasi urzędnicy pomogą w sformalizowaniu wniosku i jego rejestracji. Jeśli mają Państwo
szczegółowe pytania w tej kwestii do Państwa dyspozycji pozostaje: Jan WIERZBICKI, Wy-
dział Inwestycji, tel. 22 512 58 61, 22 512 58 64, kom. 609 100 277, e-mail: j.wierzbic-
ki@wiazowna.pl w przypadku oświetlenia ulicznego, Jerzy OKLIŃSKI, tel. 22 789 01 33 wew.
204, kom. 607 300 171, e-mail: specjalista-drogi@zwik-wiazowna.pl - drogi, wodociągi i
kanalizacja.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Inwestycje we współpracy

Efekty inicjatywy lokalnej na ul. Cisowej w Zakręcie
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Most po naszej stronie
Trwa budowa drugiego mostu przez Świder, który połączy Otwock (ul. Jana Pawła
II) z Józefowem (ul. Sikorskiego). Do końca tego roku ma być już gotowy stan su-
rowy obiektu. Dalsze prace planowane są na rok przyszły. Przeprawa powstanie
po„naszej”stronie torów, tak więc i my będziemy mieli lepszy dojazd do Otwoc-
ka. To ważne, szczególnie w aspekcie budowy S17. Gdy zaczną się główne roboty,
most przejmie część ruchu z obecnej szosy Lubelskiej. Wykonawcą inwestycji jest
Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o., Budownictwo Spółka
Komandytowa.

Świetlica w Porębach
Dawny budynek remizy strażackiej w Porębach zostanie zaadaptowany na świetlicę. W tym roku roz-
poczną się wstępne prace projektowe, inwentaryzacja i ekspertyza obiektu. O dalsze fundusze będziemy
ubiegać się w LGD Natura i Kultura. Remont świetlicy w Porębach to część gminnego planu, który zakłada
modernizację, a tam, gdzie to niemożliwe - budowę sieci gminnych świetlic.

Błyskawiczny postęp prac
W październikowych "Powiązaniach" pisaliśmy o rozbudowie szkoły w Zakręcie. Wtedy
kopane były doły pod fundamenty nowego skrzydła szkoły, a dziś już stawiamy ściany.
Dzięki dużemu dźwigowi prace postępują w szybkim tempie. Z dnia na dzień budowa
się zmienia. Inwestycja powstaje dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu, nowator-
skiemu systemowi podejmowania działań samorządowych. Przypominamy, że w ramach
tych działań zostaną zmodernizowane i rozbudowane szkoły w Gliniance i Wiązownie,
a także zaadaptowana na przedszkole świetlica w Woli Duckiej.

�7 tys. zł na siłownie
W pięciu miejscowościach na terenie naszej gminy powstały nowe siłownie plenerowe.
W Zakręcie mamy dwie - obok Orlika i w Zakąciku, kolejne stoją przy świetlicach w Żanę-
cinie i Góraszce, w Woli Karczewskiej przy ul. Doliny Świdra oraz w Lipowie przy ul. Ar-
mii Krajowej – tam dodatkowo powstał stół do tenisa stołowego. Środki na zakup urządzeń
pochodziły z funduszy sołeckich wymienionych miejscowości oraz środków własnych
gminy. Łączna wartość inwestycji to ok. 97 tys. zł.

Naprawiamy nasze drogi
Remonty dróg gminnych realizowane przez ZWiK w Wiązownie (od 1 stycznia 2018 r. Zakład Gos-
podarki Komunalnej) wciąż trwają. W tym roku zaczęliśmy od południowego krańca gminy, by skoń-
czyć prace na północy. Jesienne równanie będzie kontynuowane tak długo, jak pozwolą na to wa-
runki atmosferyczne. Tegoroczna deszczowa aura przyczyniła się do uszkodzeń nawierzchni grun-
towych na terenie gminy, a ziemia nasiąknięta wodą nie pozwala na efektywną ich naprawę. Dlatego
jeszcze w tym roku przeznaczymy na remonty dodatkowe środki.

Podpisane umowy na ścieżkę rowerową
To już jest pewne – pierwsza ścieżka rowerowa powstanie w gminie do końca września 2018 roku.
Zostały podpisane umowy z wykonawcami inwestycji. TOMIRAF s.c. z Celestynowa wybuduje od-
cinek ścieżki rowerowej w ul. Wiązowskiej w Emowie oraz ul. Wspólnej w Duchnowie – w ramach
tej umowy powstanie również brakująca część kanalizacji sanitarnej. Natomiast Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego wybuduje infrastrukturę rowerową na
pozostałej części 721 (Wiązowna, Stefanówka, Boryszew). Wartość podpisanych umów to blisko 9
mln zł. Na tę inwestycję otrzymaliśmy dotację w ramach ZIT w kwocie prawie 4 mln 728 tys. zł w ra-
mach projektu„Wybierzmy rower– Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”. Ścieżki,
zgodnie z najnowszymi zaleceniami, będą asfaltowe, a więc wygodniejsze dla rowerzystów!

Remiza odzyska swoją świetność

Mury pną się do góry

Nowy most skróci dojazd do Otwocka. Fot. www.powiat-otwocki.pl

Radość z nowego sprzętu

Formalności dokonane

Równanie gminnych dróg
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Na październikowej sesji (�1.10) radni podjęli 1� uchwał. Zatwierdzili zapropono-
wane zmiany w uchwale budżetowej, w której zwiększono planowane dochody w
związku ze wzrostem wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych.

Dzięki sprzedaży jednej z dużych firm zarejestrowanych na naszym terenie do budżetu
trafi prawie 1 mln 300 tys. zł. Pieniądze te przeznaczone będą na remont pawilonu w cen-
trum Wiązowny, gdzie powstanie nowa siedziba ośrodka kultury. Przejmując budynek sa-
morząd liczył się ze sporymi kosztami jego remontu. Zaplanowano dwie możliwości fi-
nansowania inwestycji: pozyskanie pieniędzy z funduszy zewnętrznych (z programu re-
witalizacji gminy) lub prowadzenie remontu etapami z budżetu gminy. Ponieważ na ra-
zie nie udało się uzyskać dofinansowania zewnętrznego na gruntowny remont, pierw-
szy etap zostanie przeprowadzony własnym sumptem. Dodatkowe pieniądze pozwolą
znacznie przyśpieszyć pierwszy etap remontu. Wygospodarowane zostały również do-
datkowe środki w wysokości 100 tys. zł na zakup kruszywa na remont dróg gruntowych,
gdyż tegoroczne obfite opady deszczu zniszczyły nasze drogi. Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji (od 1 stycznia 2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej) otrzymał również pieniądze
na zakup niskopodłogowej przyczepy do przewozu walca.

Radni głosowali też nad zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego„Zakręt
południe”. To kolejna tego typu zmiana w planach. I jak zwykle chodzi o przyspieszenie
procesu inwestycyjnego. Te fragmenty planów, które rodzą spory czy objęte są procedurą
odwołań lub dodatkowych konsultacji, są wyłączane z uchwał. To pozwala przyjąć po-
zostałą, bezsporną część planu bez zbędnej zwłoki.

Radni podjęli decyzję o nieskorzystaniu z prawa do pierwokupu działki położonej na tyłach
Urzędu Gminy, należącej dziś do GS-u. Spółdzielnia wystawiła działkę na sprzedaż i zna-
lazła prywatnego nabywcę za cenę, która jest dla nas zbyt wysoka, szczególnie biorąc pod
uwagę koszty prowadzonej rozbudowy i termomodernizacji szkół. Przyjęty jednak
przed paroma miesiącami plan rewitalizacji tej części gminy zabezpiecza interesy miesz-
kańców. Nieruchomość, nawet po sprzedaży prywatnemu inwestorowi, nie będzie
mogła zostać zabudowana w sposób dowolny. Plan rewitalizacji zakłada ożywienie gos-
podarcze tej części Wiązowny, ale uniemożliwia prowadzenie biznesu uciążliwego dla miesz-
kańców. Nowy właściciel nie będzie miał dowolności w wykorzystaniu działki, a zagos-
podarowanie nieruchomości będzie wymagało szczegółowych uzgodnień z naszym urzę-
dem.

Na poprzedniej sesji radni zdecydowali o przystąpieniu do programu„Ogólnopolska Kar-
ta Seniora”, a na obecnej zatwierdzili jej regulamin. Dzięki temu od nowego roku nasi se-
niorzy będą mogli korzystać z wielu zniżek. W tej sprawie podpisaliśmy porozumienie ze

Z PRAC RADY

Projektowanie ul. Krótkiej w Góraszce i odcin-
ka ul. Pięknej w Majdanie

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

Budowa sieci wodociągowej w ul. Modrej

Budowa świetlicy wiejskiej

Spółka Wodna Izabela – Michałówek, konser-
wacja urządzeń melioracyjnych

Kąck:
Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Majowej/Sos-
nowej

Kopki:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nad Świdrem

Zagospodarowanie działki gminnej w Kop-
kach

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

Remont drogi (dz. nr 504)

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

Rozbudowa infrastruktury sportowej – boisko
KS Glinianka

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

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przyleśnej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Willowej

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej –
centralna część miejscowości

Budowa świetlicy wiejskiej

Spółka Wodna Majdan, konserwacja urządzeń
melioracyjnych

Projektowanie ul. Krótkiej w Góraszce i odcin-
ka ul. Pięknej w Majdanie

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

SAMORZĄD

Radni podejmują decyzje na sesjach
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Malcanów:
Budowa ciągu pieszo – rowerowego (od ul. Żwi-
rowej do ul. Kotliny)

Zagospodarowanie terenu działki przy ul. Kot-
liny/Mazowieckiej

Budowa Szkoły Podstawowej (etap III)

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

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Letniej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Mazowiec-
kiej

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

Modernizacja drogi wewnętrznej (dz. nr ew. 38)

Budowa oświetlenia ulicznego etap II

Spółka Wodna Izabela – Michałówek, konser-
wacja urządzeń melioracyjnych

Pęclin:
Modernizacja budynku Przedszkola Gminnego
wraz z zagospodarowaniem terenu

Modernizacja ul. Wierzbowej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pęclińskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dworskiej

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego
ul. Zamkowej

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego
ul. Źródlanej

Budowa świetlicy wiejskiej

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

Modernizacja budynku OSP na świetlicę wiejską

Radiówek:
Zagospodarowanie parku gminnego im. Geo-
rga Bidwella

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

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

169.XLIX.2017 ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Wiązownie na 2017 rok;

170.XLIX.2017 powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów do uzupełniających wyborów na ławników;

171.XLIX.2017 przyjęcia Regulaminu Programu „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Gmina Wiązowna”;

172.XLIX.2017
zmiany uchwały Nr 413/XLVI/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Za-
kręt Południowy”;

173.XLIX.2017 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;

174.XLIX.2017 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Czarnó-
wka;

175.XLIX.2017 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Boryszew;

176.XLIX.2017 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Wiązowna;

177.XLIX.2017 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Wiązowna;

178.XLIX.2017 nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie Wiązowna
Gminna, gmina Wiązowna;

179.XLIX.2017 stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie w Szkołę Podsta-
wową z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie;

180.XLIX.2017
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wincen-
tego Witosa w Gliniance w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Gli-
niance;

181.XLIX.2017 stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zakręcie w Szkołę Podsta-
wową im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie;

182.XLIX.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Malcano-
wie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Malcanowie.

Wykaz uchwał w sprawach:

Stowarzyszeniem„Manko”, które jest organizatorem Programu. Każdy, kto ukończył sześć-
dziesiąt lat będzie mógł od 2 stycznia 2018 roku odebrać kartę w naszym urzędzie w po-
koju nr 001 Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59. Szczegółowych informacji udziela
Koordynator Karty Seniora Anna SAWIŃSKA tel. 22 512 5 805, email: a.sawinska@wia-
zowna.pl.

Nadano nazwy ulicom w Czarnówce: ul. Kwiatowa i Boryszewie, ul. Frezji, co przyczyni
się do uporządkowania numeracji dla obecnej i przyszłej zabudowy.

W związku ze zmianą systemu oświaty potwierdzono, że na terenie naszej gminy
działają cztery ośmioklasowe szkoły podstawowe: w Gliniance im. Wincentego Witosa,
w Malcanowie, w Wiązownie im. Bohaterskich Lotników Polskich, w Zakręcie im. Cypriana
Kamila Norwida.

Wszystkie uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz
do wglądu w Biurze Rady, pok. 207. Sesje zawsze są otwarte dla wszystkich. Zaprasza-
my!

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

SAMORZĄD
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ciąg dalszy paska na stronie 1�

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

Rudka:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jodłowej

Rzakta:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Popławskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pólko

Zagospodarowanie terenu działki przy ul. Ma-
zowieckiej/Dobrzynieckiej

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

Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocianiej i ul.
Złotej

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Złotej

Wiązowna Gminna:
Budowa targowiska gminnego

Projektowanie budowy ul. Polnej i ul. Brzozo-
wej

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
Centrum Wiązowny – etap III

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

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego
ul. Bażantowej i ul. Tymotki

Przebudowa przepustu pod ul. Leśną

Spółka Wodna Wiązowna Północna – roboty od-
wodnieniowe

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

Modernizacja zjazdu i parkingu przy OSP i
GOK

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej

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

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego
ul. Projektowanej

SAMORZĄD

W sierpniu i wrześniu odbyło się �0 zebrań sołeckich w sprawie rozdysponowania
funduszu sołeckiego na 201� r. W spotkaniach udział wzięło 55� mieszkańców upraw-
nionych do głosowania. Do podziału było ��0 722,�0 zł.

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, przeznaczone do dyspozycji
mieszkańców sołectw gminy Wiązowna. Kwota jest uzależniona między innymi od licz-
by mieszkańców sołectwa i wyliczana co roku na podstawie wzoru określonego w usta-
wie o funduszu sołeckim. O przeznaczeniu określonej kwoty środków funduszu sołeckiego
decyduje zebranie mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu.

Najwięcej środków z funduszu sołeckiego na 2018 r. sołectwa przeznaczyły na zagos-
podarowanie terenów przy świetlicach, placach zabaw i siłowniach plenerowych (np. do-
posażenie placu zabaw, doposażenie siłowni plenerowej, wykonanie ogrodzenia, budowa
altany) przeznaczając na te przedsięwzięcia kwotę ponad 350 tys. zł.

Kolejnymi ważnymi przedsięwzięciami, na które przeznaczono środki są remonty i naprawy
dróg, zakup kruszywa i materiałów do naprawy dróg w sołectwach. Mieszkańcy na te za-
dania przekazali ponad 205 tys. zł.

Natomiast na projekty i budowę oświetlenia ulicznego mieszkańcy przeznaczyli 115 tys.
zł. W ramach środków z funduszu sołeckiego za kwotę ponad 83 tys. zł zostaną także zor-
ganizowane imprezy aktywizujące i pikniki sołeckie.

Pozostałe środki z funduszu sołeckiego na 2018 r. w kwocie ponad 70 tys. zł. zostały prze-
kazane m. in. na budowę kanalizacji, zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP z
terenu Gminy Wiązowna, zakup tablic informacyjnych, bieżącego utrzymania placów za-
baw, terenów sołeckich, naprawy rowów melioracyjnych.

Justyna Sadkowska
j.sadkowska@wiazowna.pl

Fundusz sołecki na 2018 r.
podzielony

Bezpieczna nawierzchnia powstała z funduszu sołeckiego













Zwalczanie śliskości poprzez posypywanie dróg piaskiem i piaskiem z solą realizowane
przez firmę zewnętrzną wyłonioną w drodze przetargu



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

SAMORZĄD

Pomocą osobom potrzebującym w naszej gminie zajmuje się Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej. To instytucja, której zadaniem jest
wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, a jego pracownicy nie oce-
niają swoich podopiecznych. Tu zawsze można zwrócić się o pomoc.
To nie jest wstyd!

Pracownicy socjalni zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej.
To oznacza, że wszystkie informacje, które zbierze od Państwa pracownik
GOPS-u pozostaną tajne. Wtedy, gdy pomoc dotyczy sfery materialnej pra-
cownik będzie pytał np. o dochód w rodzinie. Bez tych informacji nie bę-
dzie mógł pomóc.

Jednym z ważnych elementów pracy jest tzw. wywiad środowiskowy. Lu-
dzie, którzy pierwszy raz zwracają się o pomoc obawiają się czasem, że taki
wywiad oznacza np. rozpytywanie sąsiadów o sytuacje wewnątrz rodzi-
ny. Tak się nie dzieje. Żaden z pracowników socjalnych bez Państwa zgo-
dy nie będzie rozmawiał z sąsiadami.

Mieszkańcy naszej gminy często uważają, że GOPS zajmuje się tylko wspar-
ciem finansowym. To zdecydowanie nie prawda. Ośrodek ma za zadanie

pomagać w różnych sytuacjach i w różny sposób. Czasem jest to pomoc
prawna, czasem psychologiczna, czasem jest to pomoc w zorganizowa-
niu życia po jakimś trudnym wydarzeniu czy ułatwienie dotarcia do osób
lub instytucji, które w danej sprawie najlepiej pomogą.

Zdarza się, że w naszym otoczeniu jest ktoś, kto takiej pomocy potrzebuje,
a nie wie do kogo się zgłosić. Wtedy warto zasugerować kontakt z
GOPS-em albo poinformować ośrodek o trudnej sytuacji takiej osoby. Na
mapie, którą tu publikujemy zaznaczyliśmy rejony, które podlegają kon-
kretnym pracownikom socjalnym. Znajdą tu także Państwo numery do tych
pracowników. Wszystko po to, by szybciej i łatwiej można było zwrócić się
w trudnej sytuacji o profesjonalną pomoc.

Pracownicy GOPS-u z chęcią odpowiedzą na wszystkie pytania. Pomogą roz-
wiązać wiele problemów. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Radiówek 25,
05-462 Wiązowna, tel. 22 780 46 59, e-mail: gops@wa.home.pl.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

POTRZEBUJESZ POMOCY – NIE WSTYDŹ SIĘ TEGO!
Zgłoś się do naszych pracowników socjalnych!

Pracownicy GOPS czekają na potrzebujących
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Coraz więcej z nas po zmroku używa odblasków. Na odzieży, rowe-
rach, plecakach i torbach. Dzięki temu w mokry, ciemny wieczór da-
jemy sobie większe szanse, żeby przeżyć na drodze. Niestety, wciąż
jeszcze zdarza się, że mieszkańcy naszej gminy lekceważą odblaski
i ryzykują życie i zdrowie, codziennie poruszając się bez odpowied-
niego oznakowania po poboczach naszych dróg.

Co daje odblask na kurtce?
Po zmroku światła mijania, używane zwykle w terenie zabudowanym, oś-
wietlają maksymalnie 60 m drogi. Przy prędkości 70 km/h długość ha-
mowania na mokrej nawierzchni wynosi około 50 m. To oznacza, że jeśli
bez odblasku znajdziesz się na drodze samochodu, to kierowca na reak-
cję będzie miał zaledwie ułamek sekundy. Gdy spóźni się z reakcją, two-
je szanse na przeżycie są niewielkie. Jeśli natomiast założysz odblask, kie-
rowca w tych samych warunkach zobaczy cię z odległości 150-300 met-
rów. To znaczy, że będzie mógł cię bezpiecznie wyminąć, nawet jeśli bę-
dzie jechał dość szybko.

Namawiając Państwa do noszenia odblasków, od 2015 roku samorząd gmin-
ny zakupił i przekazał do placówek oświatowych kamizelki odblaskowe,
opaski fluorescencyjne, breloczki oraz maskotki odblaskowe. Dyrektorzy
szkół i przedszkoli dysponują nimi i prowadzą zajęcia z zakresu bezpie-
czeństwa. Materiały zostały przekazane także policji. Policjanci odwiedzają
szkoły, a nawet Dzienny Dom Senior WIGOR, którego podopieczni także
są narażeni na wypadki komunikacyjne.

Odblaski, które mogą uratować życie są tanie i powszechnie dostępne. Trze-
ba się w nie bezwzględnie wyposażyć, jeśli po zmroku poruszają się Pań-
stwo po drogach. To kwestia życia!

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

W naszej gminie Św. Mikołaj przynosi odblaski

JEDEN ODBLASK - CAŁE ŻYCIE

Bądź widoczny na drodze



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

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego
ul. Duchnowskiej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sporto-
wej/Szkolnej

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

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej w
ul. Słonecznej

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej w
os. Kwiatowym

Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej ul.
Dębowej

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

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

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

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

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w
ul. Duchnowskiej

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej

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

Projektowanie budowy oświetlenia ulicznego
ul. Działkowej

Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego
ul. Sportowej

Systemowa modernizacja obiektów gminnych:
Dom Kultury„Kaprys”

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

Zagospodarowanie terenu działki gminnej
przy ul. Doliny Świdra

SPOŁECZEŃSTWO

Prawo własności
przez zasiedzenie

Zasiedzenie jest sposobem nabycia
głównie prawa własności, chociaż
może dotyczyć też innych praw – na
przykład prawa służebności przejazdu
albo prawa użytkowania wieczystego.
Możliwe jest także nabycie części pra-
wa – na przykład udziału w prawie
współwłasności nieruchomości.

W myśl art. 172 Kodeksu cywilnego, po-
siadacz nieruchomości niebędący jej
właścicielem nabywa własność, jeżeli
posiada nieruchomość nieprzerwanie
od dwudziestu lat jako posiadacz sa-
moistny, chyba, że uzyskał posiadanie w
złej wierze. Po upływie trzydziestu lat, po-
siadacz nieruchomości nabywa jej włas-
ność, choćby uzyskał jej posiadanie w złej
wierze.

Do nabycia własności nieruchomości w
drodze zasiedzenia niezbędne są zatem
dwie przesłanki: po pierwsze – samois-
tne i nieprzerwane posiadanie oraz po
drugie – upływ 20 lub 30 lat. Należy pod-
kreślić, że posiadanie jest dziedziczne. Z
tego względu przy stwierdzaniu nabycia
własności nieruchomości przez zasie-
dzenie możliwe jest doliczenie okresu po-
siadania samoistnego spadkodawcy do
okresu posiadania samoistnego spad-
kobiercy. Ponadto warto również za-
uważyć, że od 1990 r. jest możliwe za-
siedzenie nieruchomości państwowych
i gminnych. Nie jest natomiast możliwe
zasiedzenie nieruchomości drogowych.

Aby„zasiedzieć” nieruchomość koniecz-
ne jest złożenie wniosku do właściwego
sądu rejonowego. Wniosek podlega stałej
opłacie w kwocie 2 000 zł. W trakcie po-
stępowania sądowego koniecznym jest
wykazanie, że faktycznie przez 30 lat
zachowywaliśmy się jak właściciele danej
nieruchomości, korzystając z niej, za-
gospodarowując ją czy też opłacając
podatki. W tym celu najbardziej właści-
we jest przeprowadzenie dowodu z ze-
znań świadków.

W sprawach o zasiedzenie wniosko-
dawca ma obowiązek wskazać osoby
zainteresowane udziałem w takim po-
stępowaniu, czyli pozostałych uczestni-
ków postępowania. Do kręgu uczestni-
ków postępowania w przypadku zasie-
dzenia nieruchomości należy zaliczyć
przede wszystkim dotychczasowego
właściciela lub też jego spadkobierców,
osobę, której przysługuje ograniczone
prawo rzeczowe do takiej nierucho-
mości, czy też posiadacza gruntu sąsied-
niego, jeśli rości sobie prawa do własności
nieruchomości albo przygranicznego
pasa gruntu. Niekiedy może się rów-
nież okazać konieczne dokonanie
ogłoszenia w prasie. Stwierdzenie na-
bycia własności nieruchomości następuje
w drodze postanowienia sądu rejono-
wego. W przypadku, gdy bieg terminu za-
siedzenia zakończył się w czasie trwania
małżeńskiej wspólności ustawowej, włas-
ność nieruchomości wchodzi w skład
majątkowej wspólności ustawowej.

Marek Bajson
Adwokat

Prawnik radzi

Jeśli potrzebujesz porady prawnej w zakresie prawa ro-
dzinnego, spadkowego, pracy i spraw cywilnych i mieszkasz
w gminie Wiązowna, skorzystaj z bezpłatnych usług praw-
nika w urzędzie gminy. Możesz się umówić poprzez sekre-
tariat wójta (tel. 22 512 58 01). Prawnicy przyjmują w po-
niedziałek w godz. 14.00-18.00, środę w godz. 14.00-18.00
oraz czwartek w godz. 8.30-12.30.

Wybierając się na takie konsultacje weź ze sobą komplet dokumentów, które mogą być
potrzebne prawnikowi do oceny Twojej sytuacji. Jeśli masz problem – nie zwlekaj. Za-
pisz się już dziś! Nasz prawnik jest po to, by Ci pomóc.
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI

W GMINIE WIĄZOWNA

Zakręt:
Budowa ul. Kościelnej

Projektowanie budowy ul. Długiej

Przebudowa ul. Cisowej

Zagospodarowanie terenu Ośrodka Integracji
„Zakącik”

Budowa siłowni plenerowej przy szkole

Systemowa modernizacja obiektów gminnych:
Zespół Szkolno – Gimnazjalny

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej

Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła
II

Spółka Wodna Zakręt – konserwacja urządzeń
melioracyjnych

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

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

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
wiejskiej

Budowa sieci wodociągowej dz. nr 132/3

Zadania ogólnogminne:
Budowa i modernizacja wiat przystankowych

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

LEGENDA:

0 opracowywanie założeń
25 Faza projektowa/przygotowawcza

50 Kontynuacja/lub/procedura
wyłonienia wykonawcy

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

SPOŁECZEŃSTWO

Po raz pierwszy zorganizowaliśmy w naszej gminie Dzień Seniorów. Dom Kultury
"Nad Świdrem" w Woli Karczewskiej 2� października gościł nie tylko seniorów, ale
również młodzież. To święto było doskonałą okazją do międzypokoleniowej inte-
gracji.

W czasie spotkania zostały wygłoszone
prelekcje przez lekarza, psychologa, strażaka
i policjanta o zagrożeniach, które czyhają na
seniorów i o tym jak takim zagrożeniom
przeciwdziałać. Prowadzone były również
działania prozdrowotne. Można było dokonać pomiaru ciśnienia i poziomu cukru oraz
skorzystać z porad dietetycznych i konsultacji fizjoterapeutycznej.

Na specjalnie przygotowanym stoisku pokazaliśmy seniorom książki wydane specjalnie
z myślą o ludziach, którzy mają problem z czytaniem małego druku oraz ciekawe au-
diobooki. Ośrodek kultury zorganizował warsztaty artystyczne. Wystąpili uczniowie ze szkoły
w Gliniance, wolontariusze z Centrum Wolontariatu w Radiówku, Seniorzy z Domu Dzien-
nego "Senior-Wigor" i grupa teatralna "Warszawiacy".

Tematem przewodnim I Dnia Seniora była miłość, która potrzebna jest w każdym wie-
ku.

Projekt został dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-
2020 i budżetu gminy.

To nie wszystkie działania, które prowadzone są w naszej gminie na rzecz seniorów. Z
budżetu gminy zakupione zostały szczepionki przeciw grypie dla osób w wieku 70+. To
kolejny raz, kiedy finansujemy taką akcję wychodząc z założenia, że profilaktyka jest tań-
sza niż leczenie często skomplikowanych powikłań po grypie. Od nowego roku ruszy pro-
gram„Ogólnopolska Karta Seniora”dzięki, któremu każdy z seniorów będzie mógł otrzy-
mać kartę dającą możliwość korzystania ze zniżek nie tylko na terenie naszej gminy. To
zniżki na wiele usług, które mogą być przydatne w życiu seniora.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Świętowaliśmy Dzień Seniorów

Wspólny występ - to świetna integracja. Fot. Joanna Filimonow
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DLA FIRM

Konferencja
INNOMAZ
Konferencja na rzecz part-
nerstwa samorządu, nauki i
biznesu odbyła się 1� paź-
dziernika w Narodowym Cen-
trum Badań Jądrowych w
Świerku.

W konferencji uczestniczyli
m.in. przedstawiciele samo-
rządu Gminy Wiązowna: Ja-
nusz BUDNY – wójt i Anna
ROSŁANIEC – sekretarz gminy.
Wójt brał udział w panelu dys-
kusyjnym, poświęconym roli
samorządu w rozwoju przed-
siębiorczości. Sektor gospo-
darczy reprezentował Marek
PERŁOWSKI – prezes ASMA Pol-
ska Sp. z o.o., jeden z prele-
gentów forum. Prezentacja na-
szych działań na rzecz
współpracy samorządu i biz-
nesu spotkała się z uznaniem
gości konferencji. Zostaliśmy
przedstawieni jako gmina z
potencjałem i administracją
przyjazną przedsiębiorcom i
mieszkańcom. Prezes ASMA
Polska Sp. z o.o. docenił także
inicjatywy włączania biznesu w
rozwój sektora pozarządowego
i działania prospołeczne, ini-
cjowane przez wójta.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Wymiana doświadczeń w NCBJ

Przedsiębiorcom działającym
na terenie naszej gminy po-
lecamy portal www.przed-
siebiorcy.pl. To portal ogól-
nopolskiej Federacji Przed-
siębiorców i Pracodawców.
Można znaleźć wiele porad i
inspiracji dotyczących pro-
wadzenia biznesu.Wymienić
się doświadczeniami i uwa-
gami dotyczącymi prawa i
podatków. Federacja prowa-
dzi też cykl spotkań, szkoleń
i kursów, które mogą pod-
nieść kwalifikacje zarówno
pracowników jak i praco-
dawców. Polecamy!
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ŚRODOWISKO

Zdarza się, szczególnie teraz przy
obfitych opadach deszczu, że w
naszej okolicy powstają niespo-
dziewanie rozlewiska. Woda po-
trafi zalać nam część działki czy
drogi. Dzieje się tak najczęściej z
dwóch powodów.

Gdy sąsiad zmieni tzw. stan wod-
ny na swojej działce
To sytuacja, w której przez przypa-
dek lub celowe działanie właści-

ciel nieruchomości zmienia kierunek
odpływu wód opadowych. Może do
tego doprowadzić podniesienie
wysokości terenu, zasypanie ist-
niejących naturalnych cieków wod-
nych, bez zastąpienia ich nowymi
rowami melioracyjnymi, wybudo-
wanie budynków, które uniemożli-
wiają dotychczasowy spływ wody.
Na właścicielu gruntu ciąży obo-
wiązek usunięcia przeszkód oraz
zmian w odpływie wody, po-

wstałych na jego gruncie wskutek
przypadku lub działania osób trze-
cich, ze szkodą dla gruntów sąsied-
nich (art. 29 ust. 2 ustawy Prawo
wodne). Jeżeli zmiany stanu wody
na gruncie szkodliwie wpływają na
grunty sąsiednie, wójt może w dro-
dze decyzji, nakazać właścicielowi
gruntu przywrócenie stanu po-
przedniego lub wykonanie
urządzeń zapobiegającym szko-
dom (art. 29 ust. 3).

Gdy rowy melioracyjne są zanie-
dbane
To jeszcze częstsza sytuacja. Woda,
która przez lata była odprowadza-
na tymi rowami, z czasem zaczyna
rozlewać się na coraz większym
obszarze. W naszej gminie więk-
szość rowów przebiega przez tere-
ny prywatne. Ich konserwacja to
obowiązek właścicieli nierucho-
mości. Problem pojawia się wtedy,

gdy właściciel nieruchomości nie
chce konserwować/oczyszczać
rowu, a woda, która powinna tym
rowem spływać, zalewa sąsiednie
nieruchomości. Tu najszybciej
zadziała zwykła sąsiedzka życzli-
wość i współpraca. Jeśli jednak
okaże się, że sprawa wymaga in-
terwencji administracyjnej i wyda-
nia nakazu oczyszczenia rowu, to
decyzje należą tu do Starosty
Otwockiego. Wobec niewykony-
wania podstawowych obowiązków
przez właścicieli poszczególnych
gruntów – jest uprawniony i zobo-
wiązany do wydania decyzji w tym
zakresie. Rozstrzygając, starosta po-
winien wziąć pod uwagę zarówno
charakter wodnego urządzenia li-
niowego, jak również jego prze-
bieg i proporcjonalny udział w jego
utrzymaniu właścicieli poszczegól-
nych gruntów.

Przemysław Kaźmierczak
p.kazmierczak@wiazowna.pl

Rowy melioracyjne. Kto i za co odpowiada?

Zachęcamy do adopcji zwierząt z celestynowskiego schroniska. Koty i psy ze
schroniska można wspierać wpłacając nawet niewielkie kwoty na konto �� 10
20 11 5� 0000 7102 00�1 51�� (PKO BP) lub odwiedzając je podczas cosobot-
nich spacerów, w których udział biorą także wolontariusze
z Centrum Wolontariatu z Radiówka.

Murzynek to najsłodsze "ciacho" w schronisku.
Ale jego życie nie jest słodkie. Został oddany
przez właścicieli po wielu wspólnych latach. To
dla psa straszna trauma. Mimo to Murzynek wal-
czy o każdy dotyk i choć chwilę uwagi. Cierpli-
wie czeka na swoją drugą szansę. Pomóżmy mu!
Nr �0/17

Sinus - młody, uśmiechnięty psiak z klapniętym
uchem. Jest dużym zaskoczeniem. Na początku po-
bytu w schronisku odstraszał od siebie szczekaniem.
Był zagubiony i przerażony. Z czasem nabrał za-
ufania i okazał się wielkim pieszczochem. Uwielbia
zabawy z piłką i kocha wodę. Sinus czeka na
swoją szansę na normalne życie poza kratami schro-
niska. Nr 25�/1�

Karo to nieduży psiak w typie jamnika. Ma ok.
6 lat. Jest spokojny i zdystansowany. W zaciszu
swojej budy czeka cierpliwie na prawdziwy
dom. A taki maluch nie powinien mieszkać w
budzie tylko na kanapie. Karo jeszcze nie stra-
cił nadziei...
Nr 275/1�

CZEKAJĄ NA DOM

Oczyszczony rów odprowadzi nadmiar wody

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

Zaczął się okres grzewczy i znów możemy za-
uważyć wydobywający się czarny gryzący
dym i smród z domowych kominów. To znów
ktoś pali śmieci. Nie akceptujmy takiego za-
chowania u swoich znajomych i sąsiadów.

Przy spalaniu śmieci uwalniają się do środowis-
ka szkodliwe substancje w tym pierwiastki ra-
kotwórcze, które rozprzestrzeniają się po okoli-
cy i trują wszystkich, a szczególnie dzieci. Kaszel
dziecka czy osoby starszej to częsta przyczyna
wdychania właśnie trujących toksyn, które mogą
doprowadzić nawet do śmierci. Ale to, czy zimą
będziemy truli siebie, swoje dzieci i sąsiadów, za-

leży tylko od nas. Przecież cena za odbiór śmie-
ci jest ryczałtowa bez względu na ich ilość.

Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na
stan przewodów kominowych, powodując
odkładanie się sadzy, która może doprowadzić
do pożaru, a przecież spalone butelki plastiko-
we, worki foliowe, opakowania po sokach i mle-
ku oraz odpady z gumy czy lakierowanego
drewna i płyt meblowych tylko na chwilę za-
pewnią ciepło.

Każdy kto ma problem z tym, że sąsiad spala
śmieci, powinien to zgłosić na policję lub do Urzę-

du Gminy, tel. 22 512 58 25. Wysokość kary dla
truciciela wynosi nawet 5 tys. zł. Dbajmy o sie-
bie i swoich bliskich!

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

PALENIE ŚMIECI ZABIJA!

Zawalczmy o nasze zdrowie

W ramach dwudziestej czwartej
ogólnopolskiej akcji sprzątania
świata w dniach 2�-�0 września
nasi mieszkańcy uzbrojeni w wor-
ki i rękawiczki pod okiem sołty-
sów i opiekunów placówek oś-
wiatowych, wspólnie posprząta-
li swoje tereny.

Akcja przebiegła pod hasłem „Nie
ma śmieci – są surowce”. Wzięły w
niej udział sołectwa Glinianka I, Iza-
bela, Kopki, Malcanów, Zakręt,
Osiedle Emów, grupy indywidualne,
Klub Sportowy Glinianka oraz dzie-
ci ze szkoły i przedszkola w Wiązow-
nie, Niepublicznego Przedszkola i

Żłobka „Małe Stópki” w Wiązow-
nie, przedszkola w Pęclinie, Nie-
publicznego Przedszkola „Kangu-
rek”, szkoły w Zakręcie oraz w Gli-
niance.

Z terenu gminy zniknęło kilkadzie-
siąt worków z odpadami. Wszystkim

zaangażowanym serdecznie dzię-
kujemy, zapraszamy do wsparcia ko-
lejnej akcji. Jesteśmy przekonani, że
kolejne edycje sprzątania świata
przebiegną równie pomyślnie!

Karol Bronikowski
k.bronikowski@wiazowna.pl

Nie ma śmieci - są surowce!
Ekipa z Pęclina posprzątała las

Gimnazjaliści też sprzątali

Kangurek dba o środowisko

To dzięki nam jest czysto w Zakręcie
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Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w tym roku w szko-
le w Malcanowie. Święto co roku zmienia swój charakter i coraz częściej
jest okazją do organizacji ciekawych wydarzeń kulturalnych.W tym dniu
również wyróżniający się swoją pracą nasi nauczyciele i dyrektorzy pla-
cówek oświatowych odebrali nagrody i wyróżnienia.

Odznaczone zostały Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nauczycielka Ma-
ria KOBIERECKA i psycholog Anna KULPA-FRYT ze szkoły w Wiązownie, a
Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę pracownik obsługi Alicja MUCHA
z przedszkola w Wiązownie.

Tytuł Honorowy Obywatel GminyWiązowna otrzymała dyrektor przedszkola
w Pęclinie Ewa KOŁODZIEJCZYK a tytuł Zasłużony dla Gminy Wiązowna tra-
fił do byłych pracowników oświaty Hanny SZYMAŃSKIEJ, nauczycielki z przed-
szkola w Pęclinie i Zbigniewa TWARDOWSKIEGO, nauczyciela szkoły w Za-
kręcie.

Świętowano też we wszystkich placówkach. W przedszkolu w Pęclinie pa-
sowano na przedszkolaków najmłodsze dzieci, które w tym roku szkolnym
rozpoczęły edukację. To było dla nich ważne wydarzenie, na które czekały
od początku września. W szkole w Zakręcie uroczyste ślubowanie złożyli
uczniowie dwóch pierwszych klas, a Dzień Edukacji Narodowej był okazją
do zorganizowania szkolnej akademii, na której swoje talenty prezentowa-
li uczniowie klasV i IV.W przedszkolu wWiązownie była to pierwsza tak ważna
uroczystość z udziałem grupy Jagódek. Galowe stroje, kolorowe birety i odś-
więtny wystój sali podkreślały rangę tegoż wydarzenia. Dzieci zaprezento-
wały program artystyczny: śpiewały piosenki, recytowały wiersze, tańczyły,
pochwaliły się również znajomością języka angielskiego.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Wiązowskie przedszkolaki

Jesteśmy już uczniami

Nowi mieszkańcy Stumilowego Lasu

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
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EDUKACJA

Edukacja leśna w Celestynowie
„Maleństwa”i„Puchatki”z przedszkola w Pęclinie odwiedziły Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie.
Pracownicy nadleśnictwa przekazali dzieciom ciekawostki i tajniki otaczającej nas przyrody. Przedszkolaki
z wielkim zainteresowaniem oglądały ekspozycję przedstawiającą imitację drzew i zwierząt mieszkających
w naszych lasach. Wszystko można było dotknąć i zobaczyć z bliska.
Dzieci obejrzały makietę„Cykl życia lasu", prezentującą fazy życia drzewostanu od nasionka do dojrzałego
drzewa oraz codzienną pracę leśników. Bardzo pouczające były również zajęcia o życiu pszczół. Nie za-
brakło również warsztatów plastycznych, dzieci kolorowały drewniane kwiatki z pszczółkami, które wzięły
na pamiątkę do domu. Do przedszkola wróciły pełne nowych wrażeń i doświadczeń. Ewa Budny

Święto Dyni w Gliniance
Tradycyjne Święto Dyni przygotował Samorząd Uczniowski ze szkoły podstawowej w Gliniance. Uro-
czystość rozpoczęła się od pożegnania Łotyszów, którzy przez tydzień gościli w naszej szkole. Goś-
cie wspólnie z gimnazjalistami przygotowali na pożegnanie program artystyczny, który został na-
grodzony gromkimi brawami. Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę. Rozpoczęła się degustacja
dyniowych smakołyków, które znikały ze stoisk bardzo szybko. Były zupy dyniowe, placuszki, ba-
beczki, ciasta, dżemy i wiele innych przysmaków. Można było wziąć udział w warsztatach plastycznych
i rzeźbić w dyni lub wykonać dyniowe stempelki. Agnieszka Kaczyńska

Lekcja bezpieczeństwa w Zakręcie
W szkole w Zakręcie odbyły się zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa. Od wrześ-
nia na terenie szkoły trwa budowa nowego skrzydła budynku. Sąsiedztwo budowy, mimo
zabezpieczeń, może być groźne dla uczniów, stąd pomysł na specjalne szkolenie, które
pozwoliło dzieciom zrozumieć jakie mogą im grozić niebezpieczeństwa. Wykład prowadzili
pracownicy firmy Siemens odpowiedzialni za wewnętrzną termomodernizację budyn-
ku szkoły. Małgorzata Koteja

Podaruj szkole książkę
Chcielibyśmy, aby nasza biblioteka była sercem szkoły i tętniła życiem, a każdy młody
człowiek lubiący świat marzeń i wyobraźni znalazł w niej coś ciekawego dla siebie. Nie
będzie to możliwe bez zapełnienia półek w bibliotece, dlatego zwracamy się z apelem
i jednocześnie ogromną prośbą do wszystkich przyjaciół Szkoły Podstawowej w Mal-
canowie o pomoc w zrealizowaniu naszego zamierzenia poprzez uzupełnienie zbiorów.
Będziemy ogromnie wdzięczni za każdy„książkowy”dar i zapewniamy, iż dołożymy wszel-
kich starań, by długo żył w wyobraźni czytających je uczniów. Hanna Sekulska

Konkurs krasomówczy
XIV Powiatowy Konkurs Krasomówczy„Poznajemy swoją małą ojczyznę”odbył się 18 października.
Zadaniem uczestników było napisanie pod kierunkiem nauczyciela, tekstu promującego historyczne
i kulturowe walory regionu Powiatu Otwockiego oraz wygłoszenie go na scenie. Uczeń kl. VI a ze
szkoły w Wiązownie Maciej POMORSKI zaprezentował opowieść„Zimowy wieczór” i zajął I miejsce
w kategorii szkoły podstawowe. W swoim wystąpieniu przywołał czar wiejskich wieczorów z ubiegłego
stulecia. Opowiadał o zabawach dzieci, darciu pierza oraz wędrujących po wsi kolędnikach. Pod ko-
niec października odbył się etap wojewódzki, w którym zdobył II miejsce, co dało mu przepustkę
do kolejnego ogólnopolskiego etapu krasomówczej rywalizacji. Helena BOGUCKA ze szkoły w Gli-
niance uzyskała w wojewódzkim konkursie III lokatę. Gratulujemy! Bogumiła Majewska

Listopad miesiącem pamięci
Listopad to miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych bliskich, krewnych i znajomych a
także o tych, którzy walczyli o niepodległość naszej Ojczyzny. Wspominanie zmarłych, rozma-
wianie o nich, przypominanie sobie ich życia i dokonań sprawia, że ciągle„żyją”wśród nas. Tra-
dycyjnie uczniowie ze szkoły w Zakręcie odwiedzili pobliski cmentarz, gdzie złożyli kwiaty i za-
palili światełka pamięci na grobach: śp. Zygmunta PRUDZYŃSKIEGO - żołnierza Armii Krajowej,
śp. ks. Mariana ŻECHOWSKIEGO - nauczyciela religii oraz śp. Kamila JACKIEWICZA – ucznia na-
szej szkoły. Z pewnością była to niezapomniana lekcja kultywowania pamięci o osobach ważnych
dla społeczności szkolnej i lokalnej oraz postawy patriotycznej. Beata Karbownik – Tuz

Dynia grała pierwsze skrzypce

Już znamy zasady bezpieczeństwa.
Fot. Krystyna Wroniewicz

Leśne sprawy nie są nam obce

Wspomóż szkolną bibliotekę

W dowód pamięci dzieci złożyły kwiaty

I miejsce dla naszego laureata
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Zawodnicy UKS Orły Zakręt wzięli udział w pierwszym Turnieju
Dziecięcej Ligi Grapplingowej w sezonie 2017/1�, który odbył się w
październiku w Ostrówku. Reprezentowało nas dziewięcioro Orłów,
a medale zdobywali: Aron SAWA – złoty, Wojciech KRUPA – złoty, Mi-
kołaj KOZIŃSKI – złoty, Cezary ŻELAZOWSKI – srebrny, Artur POŁANEC-
KI – srebrny i brązowy, Antoni ROGOWSKI – brązowy, Kacper MAJSZ-
CZYK – brązowy, Sylwia WELC – brązowy.

Wszystkim zawodnikom należą się słowa uznania, bo dzielnie walczyli. Grap-
pling to walka na chwyty - rodzaj walki wręcz wykorzystującej techniki
chwytów, tj. dźwignie, rzuty (obalenia), duszenia; zabronione są w niej ude-
rzenia. UKS Orły Zakręt zajął trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej (na
11 startujących), co jest ogromnym sukcesem. Teraz zawodnicy rozpo-
czynają przygotowania do kolejnych zawodów, które odbędą się w
grudniu w Lipnie. Zapraszamy na treningi wszystkich, którzy chcą spró-
bować swoich sił. Kontakt Artur MROCZEK, tel. 514 244 380.

Artur Mroczek

Dziecięca Liga Grapplingowa
Młodzi mistrzowie grapplingu

Rajd„PODKUREK 2017”odbył się w dniach 27
– 2� października na terenie naszej gminy z
bazą w Woli Karczewskiej w Domu Kultury
„Nad Świdrem”.

W ramach Pucharu Polski zostały przygotowane
tradycyjne trasy piesze i rowerowe. Celem te-
gorocznej jubileuszowej imprezy było uczczenie
100 rocznicy powstania Ochotniczej Straży
Pożarnej w Gliniance oraz w Wiązownie a także
45 rocznicy powstania Oddziału PTTK Warszawa
Praga im. Z. GLOGERA i 40 rocznicy powstania
Harcerskiego Klubu Turystycznego„TREP”PTTK.

W wydarzeniu wzięło udział prawie trzysta osób
– turystów z całej Polski. Organizatorzy zadbali
o liczne niespodzianki dla piechurów: były mapy

w kształcie rakiety kosmicznej, gry, zabawy i kon-
kursy z nagrodami oraz wystawy okolicznościowe
prezentowane w Izbie Regionalnej w Gliniance.
Wszyscy uczestnicy rajdu spotkali przy Izbie
Regionalnej, gdzie czekały kolejne atrakcje. Koło
Gospodyń Wiejskich umilało czas śpiewając lu-
dowe przyśpiewki, a Stowarzyszenie „Wawrzy-
nioki” oprowadzało po Izbie. Każdy mógł spró-
bować lokalnego wypieku - sójek glinieckich oraz
strażackiej grochówki.

W turystyczno-rekreacyjnych imprezach na
orientację (TRInO) priorytetem jest poznawanie
w interesujący sposób walorów turystyczno-kra-
joznawczych różnych regionów. Imprezy te skie-
rowane są do turystów pieszych i rowerzystów,
również niemających doświadczenia w węd-

rówkach z mapą. Ośrodek Kultury w Wiązownie
włączył się w organizację wydarzenia, które
przyczyniło się do promocji naszej gminy pre-
zentując jej walory krajoznawcze i turystyczne.
Zachęcamy do korzystania z opracowanych tras
dostępnych na stronie www.trino.pttk.pl.

Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

Ogólnopolski Rajd na Orientację

Szukając trasy
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SPORT

Zawody strażackie
15 drużyn z ośmiu jednostek gminnych OSP wzięło udział w Powiatowych Zawodach Młod-
zieżowych Drużyn Pożarniczych. Gospodarzem zawodów były jednostki OSP Regut i OSP Podbiel.
Drużyny jedna po drugiej odpalały pompę, rozwijały linie na wyznaczonym torze boiska i wodą z si-
kawek musiały trafić do tarczy. Liczył się czas wykonania zadania, a dopingowała publiczność i sy-
reny wozów bojowych. I miejsce w kategorii chłopcy od 16 do 18 lat zdobyła OSP Glinianka.

Wielkie brawa!

Zwycięstwo GKTS
Wygrywamy pierwszy mecz II ligi tenisa stołowego we własnej hali, w derbach Powiatu
Otwockiego z zespołem Artengo IKRTS Józefów 7:3. Punkty dla ekipy z Wiązowny zdobyli: Mi-
chał MURAWSKI (2), Maciej CHOJNICKI (2), Tomasz GRZYBOWSKI (2), Kamil SITEK (1). Drużyna II
ligi GKTS Wiązowna pragnie serdecznie podziękować firmie Styldruk - Piotr ZAIM za ufundowanie
artykułów reklamowych dla naszego klubu. Tomasz Grzybowski

Najlepsi w powiecie
Wygraliśmy Mistrzostwa Powiatu Otwockiego w piłce nożnej, obejmujące siedem oko-
licznych gmin. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie LGD NATURA i KULTURA. Na-
sza reprezentacja wygrywając cztery spotkania i ostatnie remisując zdobyła pewne mist-
rzostwo, wicemistrzem została Gmina Osieck, trzecie miejsce zajął Celestynów. Dodat-
kowo w naszej drużynie mieliśmy najlepszego zawodnika turnieju - Patryka FRELKOW-
SKIEGO oraz najlepszego bramkarza - Rafała KUKLĘ. Jacek Skwara

Turniej Brustmana
Szachiści z Wiązowny znowu atakują pierwsze miejsca. W październiku odbył się Turniej im. Jana Brus-
tmana, w którym w grupie A wystartowało 88 zawodników, w tym 6-ciu naszych reprezentantów Ja-
kub STRZAŁKOWSKI, Dariusz SMOLAK, Mateusz MIELCUCH, Mirosław SMOLAK, Tymon WRÓBLEWSKI
oraz Przemysław LASZCZAK. Przemek (16 l.) zajął II miejsce, potwierdzając swój wysoki poziom i dobrą
formę, gdyż na przełomie roku wykonał normę na kandydata mistrza szachów. Darek zajął III miejs-
ce w klasyfikacji IV kategorii. Mateusz III miejsce w klasyfikacji V kat. W grupie B spośród 26 zawodni-
ków, Karol MIELCUCH (6 l.) zdobył również II miejsce zdobywając 8 pkt. na 9, to tyle samo co zwycięzca
turnieju. Gratulujemy uczestnikom udziału we wspaniałych zawodach z licznymi nagrodami.

Stefan Grochowski

Oldboje z Wiązowny wicemistrzem
Mistrzem III Ligi została drużyna z Łomianek, wicemistrzostwo zdobył KS Advit Wiązow-
na, a trzecie miejsce przypadło KS Bór Regut. II miejsce w Mazowieckiej Lidze Oldboyów
to największy dotąd sukces drużyny. Zawodnicy od kilku lat biorą udział w zawodach na
terenie Mazowsza. To dla nich spore wyzwanie, bo zawody trzeba pogodzić z pracą za-
wodową. Zespół ciągle jeszcze potrzebuje zawodników w wieku 35+. Zapraszamy!

Jacek Skwara

Olimpiada w Jarzynowie
W ramach współpracy między placówkami oświatowymi przedszkolaki spotkały się po raz czwar-
ty na„Gminnej Olimpiadzie Jarzynowej”. Olimpiadę zorganizowało pęclińskie przedszkole„Pod
Stumilowym Lasem”. W tegorocznej edycji brały udział dzieci z przedszkola z Zakrętu i Wiązow-
ny - po jednej grupie, dziewięć grup przedszkolaków z Pęclina oraz trzy grupy z Malcanowa. Łącznie
w imprezie wzięło udział prawie 230 dzieci. Tradycyjnie była to akcja prozdrowotna, podczas któ-
rej dzieci zachęcane były do jedzenia warzyw i owoców oraz do aktywnego, sportowego try-
bu życia. To była udana i doskonale zorganizowana impreza, która przyniosła dzieciom wiele ra-
dości. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w jej przygotowanie.

Anna Siwik, Agnieszka Gawryś

Graliśmy u siebie

I miejsce należy do nas

Zwycięska drużyna strażaków z Glinianki

Ścisła czołówka to nasza specjalność

Konkurencje z warzywami

Zapraszamy na treningi
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KULTURA

Indonezja to kraj 17 50� wysp, 1��0 grup etnicznych i 5�� języków.
Są one źródłem wielkiego bogactwa i różnorodności kulturowej. Sto-
warzyszenie „Więzy” za sprawą niezwykłej wystawy zabrało odwie-
dzających w niezwykle barwną podróż po tych ciekawych zakątkach
świata.

Uczestnicy spotkań po-
dziwiali wystawę zaty-
tułowaną „Indonezja -
jedność w różnorod-
ności”, która jest inspi-
rowana podróżami do
tego kraju, jego wielo-
barwną i zróżnicowaną
kulturą. Wystawa, dzięki
różnym zbiorom i licz-
nym eksponatom zgro-
madzonym przez en-

tuzjastów indonezyjskiej kultury i sztuki, pozwoliła uczestnikom zajrzeć,
dotknąć, posłuchać, a nawet powąchać i posmakować piękno tego kra-

ju. Dopełnieniem indonezyj-
skich doznań były warsztaty
zorganizowane przez Gminny
Ośrodek Kultury w Wiązownie
w ramach„Tygodnia indone-
zyjskiego”.

W dniach 16 – 20 paździer-
nika uczniowie szkół brali
udział w warsztatach, któ-
rych tematem, był m.in. batik,
wywodzący się właśnie z In-
donezji. Z jego tajnikami zapoznała dzieci Joanna CZUBAK - artystka rea-
lizująca się w tej technice. Na przykładzie swoich prac, które tworzyła w
trakcie warsztatów, objaśniła podstawowe zasady, po czym dziecięca wi-
downia mogła osobiście spróbować swoich sił w malowaniu gorącym wo-
skiem na tkaninie i barwieniu jej w specjalnie do tego przeznaczonych
barwnikach. Dzieci były zafascynowane nieznanymi im wcześniej na-
rzędziami i bajecznie kolorowymi efektami swojej pracy. W warsztatach
prowadzonych przez Katarzynę JĘDRZEJEWSKĄ - wzięły udział dwie kla-

sy, w sumie prawie 40 osób. „Gimnazjaliści wykazali się umiejętnością
pracy w grupie. Chętnie współpracowali z kolegami i koleżankami
tworząc maski inspirowane indonezyjskimi maskami smoków”– rela-
cjonuje instruktorka. Uruchomienie wyobraźni zaowocowało po-
wstaniem kolorowych prac o przedziwnych twarzach. W warsztatach
wzięło udział łącznie prawie 200 osób. Wszyscy, którzy chcieliby po-
szerzyć wiedzę na temat techniki batiku, zapraszamy do GOK w
Wiązownie w każdy poniedziałek.

Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

Kreatywnie spędzony czas

Bogato zdobione indonezyjskie stroje

Tworzyliśmy batikowe wzory

Szlachetna Paczka – kolejna edycja
przed nami!
Przed nami następna edycja Szlachetnej Paczki.Tak
jak w latach ubiegłych wybierzemy potrzebującą
rodzinę z terenu naszej gminy. Mamy nadzieję, że
kolejny raz zaangażują się Państwo razem z nami.
Więcej informacji już wkrótce na naszej stronie
www.tuwiazowna.pl i na Facebooku.

Tydzień indonezyjski w GOK
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Karta biblioteczna w telefonie
Nasza biblioteka i jej filie zostały wyposażone w nowe komputery oraz czytniki 3D. Dzięki czyt-
nikom możliwe jest sczytanie karty bibliotecznej ze smartphona. Wystarczy ściągnąć na tele-
fon jedną z dostępnych na rynku aplikacji do przechowywania kart lojalnościowych w wirtualnym
portfelu. Mamy nadzieję, że nowy sprzęt komputerowy ułatwi korzystanie z bibliotek i posze-
rzy grono ich klientów. Nowy sprzęt kosztował prawie 31 tys. zł. Marzena Kopka

Warsztaty kodowania w bibliotece
Wiązowska biblioteka aktywnie włączyła się w Europejski Tydzień Kodowania, który trwał
od 7 do 22 października. Tegoroczna piąta edycja odbywała się pod hasłem "Wpadnij i
zachwyć się programowaniem!". Celem akcji jest pokazanie, że programowanie może być
ciekawe i przydatne, że możemy je wykorzystywać w różnych sferach swojego życia. Pod-
czas warsztatów dzieci poznały tajniki świata programowania poprzez aplikacje scratch.
Uczyły się, w jaki sposób programować i rozmawiać z maszynami, brały udział w wyści-
gach robotów. Warsztaty dla dwóch grup wiekowych poprowadziła Karolina OLEJAK z Mi-
nisterstwa Cyfryzacji. Uczestnikami były dzieci z przedszkola Misia Uszatka w Wiązownie
i trzeciej klasy szkoły z Wiązowny. Marzena Kopka

Warsztaty szycia w GOK
Warsztaty szycia to czas, w którym każdy może poczuć pasję szycia. Nieważne, czy wcześniej mieliśmy
jakikolwiek kontakt z maszyną do szycia, czy mamy zdolności manualne i ile mamy lat. Nasi prowadzący
podchodzą bardzo serdecznie do każdej osoby. Wystarczy zrobić ten pierwszy krok i zapisać się. Warsz-
taty szycia na maszynie to praca w małych grupach (pięcioosobowych), indywidualne podejście, dobra
zabawa i kreatywna twórczość. Zadzwoń: 22 780 41 79 lub napisz: zapisy@gok-wiazowna.pl.

Paulina Sokół

Film o Pileckim
Młodzież ze szkół w Wiązownie i w Gliniance oraz seniorzy z Dziennego Domu„Senior-WIGOR”
wzięli udział w spotkaniu, podczas którego mieli możliwość obejrzenia filmu„Pilecki” oraz za-
poznania się z książką„Pilecki. Śladami mojego taty”. Gościem spotkania był Maciej KLIMA, któ-
ry opowiadał o powstaniu tej książki, będącej wywiadem rzeką z Andrzejem PILECKIM, synem
rotmistrza Witolda PILECKIEGO. To opowieść o człowieku, o jego motywacjach i systemie war-
tości. Nasz gość jest wiceprezesem Stowarzyszenia Auschwitz Memento, które zajmuje się utrwa-
laniem historycznych relacji i popularyzowaniem historii. Pokaz biograficznego dokumentu fa-
bularyzowanego„Pilecki”miał na celu zachęcić odbiorców do refleksji na temat bogatego życia
patriotycznego, społecznego i rodzinnego ciekawej postaci historii Polski XX w.

Marzena Bobrowska

Kobiety wiejskie świętują
Dzień Kobiet Wiejskich obchodzony był w tym roku w glinieckiej Izbie Regionalnej. W tym dniu wszyst-
kie panie, którym tradycja i kultura ludowa są bliskie, w szczególności panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich, uczciły swoje święto. Pasiaste spódnice, strojne korale i niezwykle barwne chusty dodały uro-
ku wszystkim paniom. Nie zabrakło też niespodzianek, o które zadbali mężczyźni. Wójt Janusz BUD-
NY wręczył róże każdej z pań, składając życzenia, dziękując za kultywowanie tradycji i gratulując do-
tychczasowego dorobku. Sołtys Glinianki Paweł ZAWADKA zatroszczył się o smakowity poczęstunek.
Święto zostało ustanowione przez ONZ w 2007 roku. Warto tę tradycję pielęgnować szczególnie, że
w sferze kultury ludowej mamy się czym chwalić. Paulina Sokół

Magia dźwięku - nowa sekcja GOK
W ośrodku kultury ruszyła sekcja dźwiękowa. Realizacja dźwięku to ciekawe hobby i niezwykła pra-
ca z muzyką. Wykształceni technicy mogą znaleźć pracę w stacjach radiowych, telewizji, studiach na-
grań czy przy zespołach. Sprawdź, czy to zajęcie dla Ciebie i dołącz do sekcji GOK. Plan pracy sekcji
dźwiękowej w zakresie realizacji nagrań zawiera prezentację programów komputerowych służących
do realizacji nagrań, naukę obsługi urządzeń rejestrujących materiał dźwiękowy, przetwarzanie dź-
więku z zastosowaniem techniki analogowej i cyfrowej. Zajęcia poprowadzą Janusz KOWALSKI, tel.
604 610 738, email: kjanusz9708@gmail.com i Roman SADOWSKI, tel. 602 242 544, email: pas-
mo@poczta.fm. Paulina Sokół

Tajniki programowania nam niestraszne

Sposób na jesienne wieczory

Wypożyczanie książek przy użyciu telefonu

Duże zainteresowaniem projekcją

Poznaj świat dźwięku

Glinieckie świętowanie
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Od października wznowiono zajęcia ar-
tystyczno – kreatywne dla dzieci w świet-
licach w Rzakcie, Duchnowie, Dziech-
cińcu i Żanęcinie. Dodatkowo w świetli-
cach odbywają się zajęcia usprawniające
prowadzone przez instruktor Marię GOŚ-
CINIAK.

W świetlicy w Izabeli dużym powodze-
niem cieszą się zajęcia baletowe, ręko-
dzielnicze, rzeźbiarsko – modelatorskie
oraz fotograficzne. Ruszyła nowa grupa
teatralna oraz zaproponowano nowe zaję-
cia o nazwie„Sobotnie spotkania z książką”.
Dzieci tworzą własne książki, uczą się pi-
sania, rymowania i ilustrowania. Szcze-

gółowe harmonogramy zajęć dostępne są
na stronie Gminnego Ośrodka Kultury.

Istnieje możliwość zorganizowanie zajęć w
innych świetlicach. Zapraszamy do składa-
nia swoich propozycji zajęć, miejsc oraz go-
dzin. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie:
22 780 41 79 oraz mailowo zapisy@gok-
wiazowna.pl. Pracownicy Ośrodka Kultury
zorganizują różne zajęcia, ważne, aby
zgłosić minimum 10-cio osobową grupę
chętnych. Zajęcia mogą przyjąć formę
warsztatów jednodniowych, miesięcznych
lub cyklicznych.

Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

ŚWIETLICOWE AKTYWNOŚCI

Zajęcia plastyczne w Duchnowie

Podopieczna Gminnego
Ośrodka Kultury w Wiązow-
nie, Joanna JODŁOWSKA,
wzięła udziału w IV Powia-
towym Przeglądzie Pio-
senki Znanej i Nieznanej
STRUNA 2017, organizo-
wanym przez Gminne Cen-
trum Kultury w Okuniewie.

14 października, uczestnicz-
ka zajęć gitarowych, prowa-
dzona przez instruktora Ro-
mana SADOWSKIEGO wy-
śpiewała 3 miejsce w kate-
gorii klasy IV-VI. Laureatka zauroczyła jurorów nie tylko śpiewem, ale także pięknym sa-
modzielnym akompaniamentem gitarowym. Gratulujemy laureatce i życzymy dalszych
sukcesów!

Paulina Sokół
gok@gok-wiazowna.pl

ŚPIEWAJĄCA WYGRANA

Oczarowała jurorów. Fot.www.gckgminahalinow.pl

Władysław Andrzej
Serczyk
„Historia Ukrainy”
Bardzo ciekawie napisana
przekrojowa historia Ukrai-
ny. Monografia napisana w
sposób, który bardzo ułat-
wia zrozumienie Ukraiń-
ców, narodu o historii tra-
gicznej i wciąż niepewnej
przyszłości. Autor omówił
okres prezydentury Leoni-
da KUCZMY, rozczarowa-
nie, jakie przyniosły jego
rządy, wydarzenia "poma-
rańczowej rewolucji”, kon-
flikt w obozie rządzącym,
objęcie funkcji premiera
przez Wiktora JANUKOWY-
CZA i narastający nowy kry-
zys.

Olgierd Świerzewski
„Zapach miasta
po burzy”
Jest to historia dwóch naj-
lepszych na świecie rosyj-
skich zawodników szacho-
wych, kochających tę samą
kobietę. Dwaj rywale
walczą o międzynarodowy
prestiż i ukochaną Tatianę,
a w tle przemiany politycz-
ne i społeczne Związku Ra-
dzieckiego i późniejszej
Rosji. Namiętność, polityka,
zdrada i szachy - powieść
napisana z wielkim rozma-
chem.

Maciej Bernatt
-Reszczyński
„Niewygodny Polak”
Wnikliwy reportaż histo-
ryczny z czasów II wojny
światowej i walki podziemia
o wolną Polskę. Pułkownik
Aleksander RESZCZYŃSKI
był komendantem grana-
towej policji będącej na
służbie okupanta. Podej-
mując kolaborację z Nie-
mcami, równocześnie
współpracował z Armią Kra-
jową, dostarczając jej sze-
regu bezcennych informa-
cji. W 1943 roku ginie w
zamachu. Dochodzenie
prowadzą równolegle poli-
cja niemiecka i podziemie
niepodległościowe.

Bibliotekarze polecają

Książka dostępna w filii
w Duchnowie.

Książka dostępna
w bibliotece w Gliniance.

Książka dostępna w filii
w Wiązownie.
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Kalendarium:

11.11.2017 r. godz. 10:00 -11:30
Gminne Obchody Święta Niepodległości, kościół pw. św. Waw-
rzyńca w Gliniance. W programie: msza święta w intencji oj-
czyzny, występ artystyczny uczniów ze szkoły w Gliniance,
koncert patriotyczny„Drogi do wolności- walka i postawy Po-
laków”.

12.11.2017 r. godz. 11:00-16:00
II Dzień z Historią Gminy Wiązowna, plac przy kościele pw.

św. Wojciecha w Wiązownie. W programie: grupa rekon-

strukcyjna, prezentacja uzbrojenia, umundurowanie i wy-

posażenie armii z I i II Wojny Światowej oraz wcześniej-

szych epok, wystawa„Ciuchcie Warszawskie”.

12.11.2017 r. godz. 16:15
Obchody Święta Niepodległości. Koncert patriotyczny pt.
„Miesiące” w wykonaniu Huberta Bojarskiego, program mu-
zyczny opowiadający o historii Polski od czasów średniowie-
cza aż do lat 80-tych XX wieku. Gminny Ośrodek Kultury w
Wiązownie. Wstęp wolny.

09.12.2017 r. godz. 14:00 – 18:00
Bajkowe Mikołajki w Krainie Lodu, Dom Kultury„Nad Świd-

rem” w Woli Karczewskiej.

Wejściówki w cenie 20 zł dostępne w GOK Wiązowna i w

Bibliotece w Wiązownie oraz w jej filiach w Duchnowie i Gli-

niance.

08.12.2017 r. godz. 16:00
VIII Forum Gospodarcze Gminy Wiązowna. W programie m.

in. Marcin Dworak z Auchan, zaprezentuje realizację inwe-

stycji Centrum Handlowego w Góraszce, Patrycja

Szydłowska-Dorosz z kancelarii adwokackiej przybliży te-

mat prawa pracy wobec cudzoziemców i Krzysztof Kuroń z

Idea Leasing opowie o wsparciu dla małych i średnich firm.

Zgłoszenia do 1 grudnia pod nr tel. 22 512 58 05 lub e-

mail: a.sawinska@wiazowna.pl.

10.12.2017 r. godz.
13:00-16:00
Gminny Park Centrum przy ul.
Lubelskiej w Wiązownie. Zapra-
szamy wszystkich do wspólne-
go przystrojenia drzewka. Bedzie
św. Mikołaj, dobra zabawa, kon-
kursy.

Spotkamy się z bohaterami ak-
cji Świąteczna Radość Pomaga-
nia. Na pewno nie zabraknie
świątecznego klimatu, którą za-
pewnią Elfy!

17.12.2017 r.
„Opowieść Wigilijna” – spek-
takl muzyczny. Wyjazd z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury do
Teatru w Otrębusach. Bilety do-
stępne w GOK Wiązowna. Do-
rosły 75 zł, dzieci 55 zł.

Zapewniamy: bilet wstępu na
spektakl, transport autokarem
z GOK Wiązowna.




