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Bezpłatny biuletyn samorządowy

Ponad 25,7 mln zł na inwestycje. 
Z naszych podatków sfinansujemy 
w tym roku ważne dla nas zadania. 
W tym budowę ośrodka kultury 
i wiele gminnych dróg. Nasz samorząd 
przyjął rekordowo wysoki budżet.
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  Budżet Gminy Wiązowna na 2019 r.
 Opłaty w 2019 r. Poznaj terminy
 Odśnieżanie chodników. Ważny obowiązek

Społeczeństwo
 Gaz. Jak podłączyć dom do sieci
 Klub Senior+. I ty możesz dołączyć

Dla seniorów
  IV Spartakiada seniorów. Medale rozdane

Zdrowie
 Depresja u nastolatków

Dla firm
  Zarząd sukcesyjny. Zmiany w prawie

Środowisko
  Mniej plastiku w domu. Proste sposoby
 Rośliny doniczkowe, które oczyszczą powietrze
 Choinka po świętach. Co z nią zrobić

Edukacja
  Wolontariat w szkołach

Sport
  „Mikołajki na sportowo” w Zakręcie

Kultura
  Rekordowy finał WOŚP w Gminie Wiązowna
 Gminny przegląd jasełek
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6 Budżet na 2019 r. zakłada rekordowe wpływy z po-
datków od osób fizycznych i od firm. Dzięki temu 
będziemy mieli ponad 25,7 mln zł na inwestycje. 
Na str. 6 opisujemy szczegółowy podział budżetu 
w tym roku.

Wiele rozpoczętych w  2018 r. inwestycji zakoń-
czymy w tym roku. Na str. 7 znajdą Państwo ich 
opis. Podajemy tam też przybliżone terminy ich 
finalizacji. 

7

Co zrobić, by nasze domowe śmietniki nie wypełnia-
ły się plastikiem? Wystarczy zmienić przyzwyczaje-
nia. Chwila zastanowienia w czasie zakupów może 
znacząco zmniejszyć ilość produkowanych przez nas 
odpadów. Szczegóły na str. 21.

21

3



0

5

10

15

20

25

MLN ZŁ

ROK2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

4,
84 7,

13 10
,4

9

15
,5

7

15
,7

7

16
,6

5

25
,3

4

25
,7

6

Największy budżet 
w historii gminy
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Ponad 25,7 mln zł na inwestycje, prawie 30 mln zł na oświatę. 
W 2019 r. wydamy z naszej wspólnej kasy najwięcej w historii. To 
będzie możliwe, bo wpływy do budżetu, za sprawą nas wszystkich, 
regularnie rosną!
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Przyjęta na grudniowej sesji uchwa-
ła budżetowa zakłada, że w 2019 r. 
do budżetu Gminy Wiązowna wpły-
nie prawie 88,4 mln zł. Na realizację 
wszystkich zaplanowanych inwesty-
cji, wydatki bieżące i obsługę zobo-
wiązań wydamy o 10 mln zł więcej. 

– Stan naszej gminnej kasy jest dobry 
– mówi Wójt Gminy Wiązowna Janusz 
BUDNY. – W tym roku znów możemy so-
bie pozwolić na wiele inwestycji, ale nie 
możemy stracić czujności. Nie wolno nam 
doprowadzić do sytuacji, w której po pro-
stu „przejemy” rosnące dochody. Teraz, 
w czasie koniunktury, musimy inwestować 
w  mądry, zrównoważony rozwój gminy. 
Musimy mieć świadomość, że takie cza-
sy nie będą trwały zawsze. To, co zbudu-
jemy teraz, będzie nam służyło przez lata.

Ponad 30 mln zł w budżecie gminy będzie 
pochodziło z podatków PIT od naszych 
mieszkańców. Jest nas coraz więcej. Za-
rabiamy też lepiej. Część podatku, który 
co roku odprowadzamy do Urzędu Skar-
bowego, wraca potem do budżetu gminy. 
Dlatego tak ważne jest, żeby rozliczać się 
w skarbówce w Otwocku i meldować na 
terenie Gminy Wiązowna. Wtedy nasze 
pieniądze wracają do nas. Dzięki nim na-
sza gmina może się rozwijać. Jakie inwe-
stycje zaplanowaliśmy na 2019 r.?

Modernizacja wszyst-
kich szkół (spłata 
zobowiązań)

9 mln zł

Centrum Aktywno-
ści Lokalnej (ośrodek 
kultury)

5 mln zł

Modernizacja i budowa 
dróg gminnych

4 mln zł

Targowisko 2,4 mln zł

Ścieżki rowerowe 1,7 mln zł

Świetlice wiejskie 1,2 mln zł

Wodociągi i kanalizacja 0,7 mln zł

Oświetlenie 0,36 mln zł

Dofinansowanie budo-
wy posterunku policji

0,3 mln zł

Remonty dróg 
powiatowych

1,14 mln zł

Wykaz uchwał w sprawach:
11.II.2018 Zmieniająca Uchwałę Nr 200.LI.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 grud-
nia 2017 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2018 rok z późn. zm.;

12.II.2018 zmian w Uchwale Nr 199.LI.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 grudnia 
2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2018 – 
2033, z późn. zm.;

13.II.2018 ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Wiązownie na 2018 r.;

14.II.2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2019 – 2033

15.II.2018 Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 r.;

16.II.2018 ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Wiązownie na 2019 r.;

17.II.2018 dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna;

18.II.2018 wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;

19.II.2018 wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;

20.II.2018 przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji;

21.II.2018 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geode-
zyjnym Duchnów;

22.II.2018 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geode-
zyjnym Duchnów;

23.II.2018 wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;

24.II.2018 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2019;

24.II.2018 przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych sołectw i osie-
dli w Gminie Wiązowna;

26.II.2018 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nie-
odpłatnie pomocy w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 
2019 – 2023;

27.II.2018 szczegółowych warunków ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior 
+” w Woli Karczewskiej oraz trybu ich pobierania;

28.II.2018 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybra-
nych działek inwestycyjnych w gminie Wiązowna;

29.II.2018 przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wiązowna.

O ponad 200 tys. zł więcej niż w 2018 
r. wydamy na komunikację publiczną. 
Utrzymanie dotychczasowej i  udział 
w programie „Warszawa+” będzie nas 
w sumie kosztowało 2,8 mln zł. 

Jak co roku najwięcej zainwestujemy 
w oświatę. Z prawie 30 mln zł, które wy-
damy na kształcenie naszych dzieci, 14 
mln pochodzić będzie z subwencji oświa-
towej. Resztę pokryjemy z naszych pie-
niędzy. Na Program „Rodzina 500+” 
i pomoc społeczną wydamy w sumie pra-
wie 18 mln zł.

Budżet na 2019 r.
Na zebraniach sołeckich w  sierpniu 
i  wrześniu zeszłego roku postanowili-
śmy o podziale 1 mln zł z funduszu so-
łeckiego. Jeszcze nigdy w historii gminy 
mieszkańcy nie decydowali bezpośrednio 
o podziale tak dużej kwoty.

– Nasz budżet jest skonstruowany odpo-
wiedzialnie i bezpiecznie. Zależy nam na 
tym, żeby zbudować jak najwięcej, ale bez 
ryzyka i bez nieodpowiedzialnych decyzji, 
które mogłyby zdewastować gminne fi-
nanse. Przy realizacji budżetu i  wszyst-
kich naszych zadań wierzę w  rozsądek 
radnych, którzy już w  ubiegłych latach 
udowodnili, że potrafią podejmować ra-
cjonalne decyzje – mówi Skarbnik Gminy 
Wiązowna Alicja MATUSZEWSKA.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Wizualizacja centrum

Centrum Aktywności Lokalnej 
w Wiązownie

To inwestycja, na którą czeka cała gmi-
na. Trwają zaawansowane prace moder-
nizacyjne pawilonu po dawnym GS-ie. 
Zakończono już ocieplenie ścian funda-
mentowych budynku. Wewnątrz wykonano 
już podparcie stropów i dachu. Ruszyły pra-
ce nad wzmocnieniem konstrukcji starego 
budynku. Trwają również prace nad kana-
lizacją deszczową, która odprowadzi wody 
z terenu centrum. Budynek po moderniza-
cji będzie przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Zakończenie moder-
nizacji całego obiektu planowane jest na 
koniec grudnia 2019 r. Wartość inwestycji 
na ten rok to 3,7 mln zł (realizacja 2018-
2020).  Ewelina Kowalska

Świetlica wiejska w Kopkach 

Budynek nowej świetlicy w  Kopkach 
z zewnątrz jest już gotowy. Trwają pra-
ce w środku świetlicy. Kładzione są tynki 
wewnętrzne oraz elektryka. Powstają rów-
nież podwieszane sufity. Świetlica, tak jak 
ta w Majdanie, Izabeli i Pęclinie, będzie 
miała 90 m2. Duża sala, kuchnia i łazienka 
będą w pełni przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Inwestycja po-
chłonie ponad 450 tys. zł. Świetlica będzie 
miejscem spotkań mieszkańców, a Gmin-
ny Ośrodek Kultury będzie tam organi-
zował zajęcia i  warsztaty. Na czerwiec 
planuje się uzyskanie pozwolenia na użyt-
kowanie budynku. Tomasz Mielnicki

Projekt świetlicy w Kopkach

„Mój Rynek” w Wiązownie

Targowisko w centrum Wiązowny rośnie 
z  dnia na dzień. Zakończono już prace 
nad kanalizacją deszczową. W 70 proc. 
wykonano stalową konstrukcję. Po niej 
przyjdzie czas na obudowę ścian, pokry-
cie dachu, wylanie posadzki oraz budowę 
kotłowni. Jeżeli nic nie stanie na przeszko-
dzie, już w czerwcu „Mój Rynek” będzie 
gotowy. Wewnątrz budynku powstanie 
dziewięć pawilonów z  zapleczem oraz 
przestrzeń handlowa. Dodatkowo na ze-
wnątrz znajdzie się zadaszone miejsce na 
handel. W tym roku na budowę gminnego 
targowiska wydamy blisko 2,4 mln. Cała 
wartość inwestycji to ok. 3 mln zł (w tym 
prawie 1 mln złotych pochodzi ze środków 
PROW na lata 2014-2020). Olga Nowak

Rośnie stalowa konstrukcja

Ścieżka rowerowa na ukończeniu

Ścieżka rowerowa o łącznej długości 45 
km połączy gminy Karczew, Otwock, Jó-
zefów, Wiązowna, Halinów oraz Sulejó-
wek. Nasz 10-kilometrowy odcinek (od 
Duchnowa przez Boryszew, Stefanówkę, 
Wiązownę do Emowa) jest już prawie go-
towy. Funkcjonują już zatoki autobusowe. 
Jak tylko pozwoli pogoda, ruszą ostatecz-
ne prace wykończeniowe. Ich koniec za-
planowano na marzec br. Budowa ścieżki 
w naszej gminie kosztuje ponad 8,5 mln 
zł. 5 mln pochodzi z dotacji w ramach pro-
gramu ZIT WOF realizowanego w RPO WM 
na lata 2014-2020. Resztę dołożymy z na-
szych podatków.  Olga Nowak

Prace zakończą się w marcu

Droga powiatowa między Majdanem 
a Izabelą

Na 2019 r. planowana jest moderniza-
cja drogi powiatowej na odcinku Maj-
dan, Izabela, Michałówek, Duchnów. Na 
wykonanie projektu w zeszłym roku wy-
daliśmy 56 tys. zł. Zdajemy sobie spra-
wę z tego, jak ważna jest to inwestycja. 
Dlatego w tym roku powstanie brakują-
cy odcinek pomiędzy Majdanem a Izabe-
lą. W pierwszym kwartale br. ogłosimy 
przetarg i  wyłonimy wykonawcę. Do 
czerwca planujemy zakończyć roboty 
budowlane. Na wyasfaltowanie 530 m 
drogi zaplanowano w budżecie gminy 
800 tys. zł.  Tadeusz Dąbrowski

Brakuje tylko 530 m drogi między Majda-
nem a Izabelą

Rewitalizacja przestrzeni w centrum 
Wiązowny 

Przebudowa pawilonu po GS w Wiązow-
nie to nie koniec rewitalizacji centrum 
miejscowości. Odnowiony zostanie także 
teren wokół budynku. Powstanie ogród, 
zmieniona zostanie organizacja ruchu – 
teren stanie się przyjazny i dostępny dla 
nas wszystkich. Koszt przebudowy cen-
trum Wiązowny wyniesie ponad 1,3 mln 
zł. 500 tys. zł na ten cel pochodzić będzie 
z PROW na lata 2014-2020. Aktualnie cze-
kamy na podpisanie umowy o dofinanso-
wanie. Inwestycja powinna powstać w rok 
od złożenia podpisów pod dokumenta-
mi.  Ewelina Kowalska
 

Tak będzie wyglądał teren wokół centrum

7www.tuwiazowna.pl Samorząd



2019 to rok podwyżek. Wzrośnie naj-
niższa emerytura oraz pensja mi-
nimalna. W  górę idzie też kwota 
zarówno zasiłku, jak i  świadczenia 
pielęgnacyjnego. Na co jeszcze może-
my liczyć w nowym roku? Oto najważ-
niejsze zmiany.

Od nowego roku minimalne wynagrodze-
nie wynosi 2 250 zł (to ok. 1634 zł na 
rękę), zaś minimalna stawka za godzinę 
pracy to 14,70 zł. 1 stycznia w życie we-
szły też rewolucyjne zmiany dotyczące 
PIT. Od tego roku to Krajowa Administra-
cja Skarbowa zajmie się wypełnianiem 
zeznań podatkowych dla podatku docho-
dowego od osób fizycznych.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2019 
r. o 106 zł wzrasta kwota świadczenia 
pielęgnacyjnego. Może się o nie starać 
osoba opiekująca się niepełnosprawnym 
członkiem rodziny, która z tego powodu 
rezygnuje z pracy zarobkowej. Od nowe-
go roku ma ono wynosić 1538 zł. Wnio-
sek o przyznanie świadczenia składamy 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Radiówku. Do wniosku należy dołączyć 
dokument potwierdzający wiek dziecka 
oraz orzeczenie o  niepełnosprawności 
lub jej stopniu. Kontakt do GOPS znajdą 

Państwo pod tekstem. Wzrośnie rów-
nież kwota zasiłku pielęgnacyjnego. Od 
1 listopada będzie on wynosił 215,84 zł 
(więcej o 31,42 zł). 

W 2018 r. prezydent podpisał ustawę 
o waloryzacji rent i emerytur. Zmiany za-
kładają podniesienie od 1 marca najniż-
szych emerytur, rent z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy, rent rodzinnych 
i  rent socjalnych do 1100 zł. Najniższa 
renta z  tytułu częściowej niezdolności 
do pracy wzrośnie z 772,35 zł do 825 zł. 
Zgodnie z nowelizacją świadczenia eme-
rytalno-rentowe wzrosną o 3,26 proc., 
jednak nie mniej niż o 70 zł.

Zajdzie też zmiana w przypadku świad-
czeń z Funduszu Alimentacyjnego. Po raz 
pierwszy od 11 lat w górę pójdą progi 
dochodowe uprawniające do pobierania 
tego rodzaju zasiłku. Aktualnie wsparcie 
to przysługuje tym, których dochód nie 
przekracza 725 zł na osobę. Od 1 listo-
pada 2019 r. wzrośnie do 800 zł.

Więcej informacji o świadczeniach moż-
na uzyskać w GOPS w Wiązownie, Radió-
wek 25, tel. 22 780 46 59, 22 610 45 53, 
gops@wa.home.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

 BOLESŁAWÓW:

0 Dokumentacja projektowa na 
modernizację ul. Bażantów

 BORYSZEW:

0

Budowa chodnika wzdłuż 
drogi powiatowej oraz 
w ul. Mickiewicza w Górszace – 
pomoc finansowa dla Powiatu 
Otwockiego 

0 Poprawa bezpieczeństwa na 
drodze 270820 W

 CZARNÓWKA:

0 Budowa oświetlenia ul. Kaliny

0 Projektowanie oświetlenia 
ul. Lawendowej 

 DUCHNÓW:

0 Projektowanie oświetlenia 
ul. Wspólnej 

0 Projektowanie oświetlenia 
ul. Dłuskiej 

0 Budowa kanalizacji 
w ul. Nizinnej

0 Budowa Duchnowskiego Domu 
Kultury

0
Zagospodarowanie tere-
nu przy świetlicy wraz z jej 
wyposażeniem

 DZIECHCINIEC:

0
Budowa ciągu pieszo – rowe-
rowego wzdłóż ul. Majowej – 
pomoc rzeczowa dla Powiatu 
Otwockiego

0
Przebudowa linii energetycz-
nej na potrzeby modernizacji 
ul. Podleśnej

0
Dokumentacja projektowa na 
modernizację ul. Kamiennej 
Górki 

0 Projektowanie oświetlenia 
ul. Ziołowej 

0
Zagospodarowanie tere-
nu przy świetlicy wraz z jej 
wyposażeniem

Zmiany w 2019 r. 
Więcej w portfelach

Od listopada moż-
na liczyć na wyższe 
alimenty

Ciąg dalszy paska na str. 10
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Obdarowani nie kryli radości

„Szlachetna Paczka” dla rodziny 
z Otwocka 

Gmina Wiązowna jest jednym z nielicznych 
samorządów, które biorą udział w chary-
tatywnej akcji „Szlachetna Paczka”. Tym 
razem pomogliśmy potrzebującej rodzinie 
z Otwocka, która w wyniku nieszczęśliwe-
go wypadku znalazła się w dramatycznej 
sytuacji. Wspólnie z Państwem zebraliśmy 
wszystkie artykuły, o które prosiła rodzi-
na. W wigilię naszą „Szlachetną Paczkę”, 
składającą się z 50 oddzielnych prezen-
tów, przekazaliśmy wybranej rodzinie. To 
nie byłoby możliwe bez Państwa wsparcia. 
Dziękujemy! Paulina Woźnica

Sprawcy dewastacji toalety w Wią-
zownie złapani

Policjanci z posterunku w Wiązownie roz-
wiązali sprawę dewastacji, do jakiej do-
szło w  grudniu na terenie skateparku 
w Wiązownie przy ulicy Lubelskiej. Zarzuty 
uszkodzenia cudzej rzeczy zostaną posta-
wione sprawcom, mieszkańcom powiatu 
otwockiego. Teraz podejrzani odpowiedzą 
przed sądem. 21-latek już dobrowolnie 
poddał się karze.  KPP w Otwocku

Sprawcy szybko zostali zatrzymani

Zasłużony dla Gminy Wiązowna

Za wieloletnią pracę, wkład i zaangażowa-
nie na rzecz OSP Glinianka oraz za zasłu-
gi i oddanie Gminie Wiązowna druh Artur 
GNIADEK, prezes OSP Glinianka, otrzy-
mał z rąk wójta Janusza BUDNEGO tytuł 
„Zasłużony dla Gminy Wiązowna”. Druh 
GNIADEK jest czynnym strażakiem od 25 

lat. Bierze udział w wielu akcjach ratow-
niczo-pożarniczych. Ochotnicza Straż Po-
żarna jest dla niego zarówno pasją, jak 
i sposobem na życie. Jego działalność wy-
kracza głęboko poza ramy nałożonych na 
niego obowiązków. Swoją wiedzą i  do-
świadczeniem chętnie dzieli się z młody-
mi ludźmi. Ściśle współpracuje z organami 
władzy samorządowej, placówkami edu-
kacyjnymi oraz organizacjami pozarządo-
wymi z terenu gminy. Redakcja

Druh Gniadek z wyróżnieniem

Izabela, Michałówek i Zakręt. Poli-
cja bliżej mieszkańców 

Izabela, Michałówek i Zakręt mają nowego 
dzielnicowego. Mł. asp. Jacek ZDUŃCZYK 
pracuje na posterunku w Wiązownie. Jego 
zadaniem jest współpraca z mieszkańca-
mi, poznanie terenu i zagrożeń, które na 
nim panują. Asp. ZDUŃCZYK zorganizo-
wał spotkanie z mieszkańcami, na któ-
rym pokazywał m.in. jak wykorzystywani 
i  oszukiwani mogą być seniorzy. Z  no-
wym dzielnicowym można też spotkać się 
w każdą środę w godzinach 18-19 (w spe-
cjalnie utworzonym Punkcie Dyżurnym, 
którym jest świetlica w Duchnowie przy 
ulicy Wspólnej 157). Jest dostępny także 
pod nr tel. 600 997 501 oraz 22 789 01 77. 
Można się z nim skontaktować również 
za pomocą e-maila: dzielnicowy.wiazow-
na2@ksp.policja.gov.pl lub poprzez aplika-
cję „Moja Komenda”. Redakcja

Policjanci ostrzegali przed zagrożeniami

Pomoc celestyniakom. 
Karma przekazana 

Schronisko w Celestynowie ma już 60 lat. 
Z tej okazji przygotowaliśmy prezenty dla 
przebywających w  nim zwierząt. Zaku-
pioną przez nas karmę przekazaliśmy do 
schroniska. Zachęcamy Państwa – nie tyl-
ko od święta, ale i na co dzień – do pomo-
cy zwierzakom z Celestynowa. Na miejscu 
potrzebni są wolontariusze. Pomóc można 
też wpłacając darowiznę na numer konta 
bankowego: PKO BP VIII O/W-wa 43 1020 
1156 0000 7102 0061 5146.         Redakcja

Karma dla psów ze schroniska przekazana

Sprawdź jakość powietrza w naszej 
gminie

Każdy z mieszkańców gminy Wiązowna 
może sprawdzić przez internet, jaka jest 
jakość powietrza, którym oddycha na co 
dzień. Na dachu Urzędu Gminy Wiązowna 
jest zamontowany specjalny czujnik. Dane 
podawane w czasie rzeczywistym można 
śledzić na stronie firmy Airly w zakładce 
mapa (https://airly.eu/map/pl/) oraz na 
smartfonie, pobierając darmową aplikację 
Airly. Można też obserwować sam czujnik, 
na którym zamontowane diody w różnych 
kolorach, informują o stopniu zanieczysz-
czenia powietrza. Oprócz samego stężenia 
pyłów PM 10 i PM 2,5 aplikacja monitoru-
je aktualną wilgotność powietrza, tempe-
raturę oraz ciśnienie.  Redakcja

Czujka na budynku urzędu

Informacje do opublikowania 
w „Powiązaniach”  

można przesyłać na adres: 
tukontakt@wiazowna.pl

9www.tuwiazowna.pl Samorząd



STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

 EMÓW:

0 Modernizacja ul. Sosnowej

0 Zagospodarowanie terenu 
gminnego przy ul. Sosnowej

0 Projektowanie oświetlenia 
ul. Sosnowej 

 GLINIANKA:

0 Budowa dróg osiedlowych – 
kontynuacja zadania

0
Zagospodarowanie przestrze-
ni w centrum – kontynuacja 
zadania

0
Zagospodarowanie terenu 
działki 592/1 na potrzeby so-
łectwa Glinianka II

0 Renowacja boiska szkolnego

0 Rozbudowa boiska KS 
Glinianka

 GÓRASZKA:

0

Budowa chodnika w ul. Mic-
kiewicza oraz w drodze 
powiatowej w Boryszewie – po-
moc finansowa dla Powiatu 
Otwockiego

50 Budowa kanalizacji 
w ul. Zielonej

0 Budowa wodociągu w ul. Ka-
czeńców i Liliowej

0
Zagospodarowanie tere-
nu przy świetlicy wraz z jej 
wyposażeniem

 IZABELA:

0
Modernizacja drogi Majdan – 
Izabela – Michałówek – Duch-
nów – pomoc rzeczowa dla 
Powiatu Otwockiego

0
Zagospodarowanie tere-
nu przy świetlicy wraz z jej 
wyposażeniem

 KĄCK:

0 Budowa ośwetlenia ul. Malow-
niczej – etap I

Rada Gminy Wiązowna podjęła 
uchwałę w  sprawie wysokości po-
datku od nieruchomości na 2019 r. 
Oto stawki obowiązujące w tym roku 
kalendarzowym.

Za grunty m.in. związane z prowadze-
niem działalności gospodarczej zapłaci-
my 0,76 zł od 1 m2 powierzchni. A za 
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego – 0,33 zł od 1 m2 po-
wierzchni. Podatki od budynków lub ich 
części wyniosą: mieszkalne – 0,64 zł od 1 
m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem 
obrębu geodezyjnego Wola Ducka, dla 
którego stawka to 0,01 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej; związane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej oraz 
mieszkalne lub ich części zajęte na pro-
wadzenie działalności gospodarczej – 
20,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Podatek od budowli związanych z dzia-
łalnością gospodarczą wynosi 2 proc. 
ich wartości określonej na podstawie 
ustawy o  podatkach i  opłatach lokal-
nych. Stawki podatku od środków trans-
portowych pozostały bez zmian. Są na 

najniższym poziomie z możliwych. Staw-
ki podatku rolnego wyniosą: dla gruntów 
gospodarstw rolnych – 135,90 zł z  ha 
przeliczeniowego; dla gruntów rolnych 
niestanowiących gospodarstwa rolnego 
– 271,80 zł za ha fizyczny. Stawka po-
datku leśnego będzie niższa niż w 2018 
r. i wyniesie 42,24 zł za 1 ha fizyczny.

A ile za śmieci?
Unieważniliśmy przetarg na odbiór śmieci. 
Stawki, jakie płacimy, do 30 czerwca 2019 
r. nie zmienią się, jednak musimy się liczyć 
z tym, że w drugiej połowie roku zapew-
ne wzrosną. Aktualnie wynoszą odpowied-
nio 11 zł od osoby w przypadku oddawania 
odpadów posegregowanych i 27 zł od oso-
by w przypadku braku segregacji odpadów 
(zmieszane). Opłatę za gospodarowanie 
odpadami wnosi się do 15 dnia każdego 
miesiąca. Istnieje możliwość opłacenia dłuż-
szych okresów rozliczeniowych, w przypad-
ku płatności kwartalnej opłatę należy uiścić 
za I kwartał do 15 stycznia i kolejno do 15 
kwietnia, 15 lipca, 15 października, w przy-
padku opłat półrocznych do 15 stycznia i do 
15 czerwca.  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Ciąg dalszy paska na str. 12

Ile za dom? Nowe 
stawki podatków

Uwaga, zmiany 
stawek podatków
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Nasza gmina wysoko w rankingu

Wiązowna w pierwszej 10. gmin na 
Mazowszu

Mamy się czym pochwalić. Nasz samorząd 
znalazł się w pierwszej 10. gmin wiejskich 
na Mazowszu w opublikowanym przez pi-
smo „Wspólnota” rankingu wydatków in-
westycyjnych samorządów 2015-2017 
– Liderzy inwestycji. Średnie wydatki in-
westycyjne na mieszkańca w latach 2015-
2017 wyniosły 1283,38 zł. Wśród gmin 
wiejskich w kraju zajmujemy 44 miejsce. 
To skok o 46 miejsc w górę w porównaniu 
do poprzedniego zestawienia. Kolosalną 
różnicę widać, jeśli cofniemy się do rankin-
gu za lata 2013-2015, gdzie zajmowaliśmy 
dopiero 235 miejsce. Inwestycje są moż-
liwe przede wszystkim dzięki podatkom, 
które wszyscy płacimy! Redakcja

Zakręt „Północny” i „Południowy”. 
Plany wyłożone 

Projekty miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego pn. „Zakręt 
Północny” i „Zakręt Południowy” zostały 
ponownie wyłożone do publicznego wglą-
du. Łączny zasięg projektów planów obej-
muje obszar ograniczony ulicami Długą 
i Szkolną, częściowo Górną w Zakręcie oraz 
drogami krajowymi nr 2 i 17, a także grani-
cą obrębu Majdan. Z treścią projektu moż-
na zapoznać się do 29 stycznia w Wydziale 
Planowania Przestrzennego – Urząd Gmi-
ny Wiązowna (parter, pok. nr 005, w go-
dzinach pracy urzędu: pon. 8-18, wt.-pt. 
8-16). Uwagi do projektów planów można 
składać w nieprzekraczalnym terminie do 
13 lutego 2019 r. Sławomir Burbicki 

Świetlica i przedszkole w Woli Duc-
kiej otwarte 

Mieszkańcy Woli Duckiej już oficjalnie cie-
szą się nową świetlicą, która w grudniu 
uroczyście otworzyła swoje podwoje. Za-
inaugurowano również działalność nowe-
go gminnego przedszkola. Zaproszeni na 
uroczystość goście na początek obejrzeli 
jasełka przygotowane przez dzieci. Budy-
nek poświęcił ks. Hubert WALCZYK. Potem 
aktorzy teatru „Dur – Moll” zabrali dzieci 
w niezwykłą świąteczną podróż. Wszyscy 
przybyli goście zasiedli też przy „świą-
tecznym stole”, gdzie odbyło się wspólne 
kolędowanie. Mamy nadzieję, że świe-
tlica stanie się miejscem licznych wyda-
rzeń. Aktualne informacje można znaleźć 
na: FB/Świetlica Wola Ducka.  

Damian Krawczyk, Paulina Sokół

Zabawa była przednia

Nowa tablica przy ul. Leśnej 

Kolejna tablica informacyjna, rozloko-
wywana w  ramach „Szlaku Fortyfikacji 
Przedmoście Warszawa 1915-1944”, sta-
nęła na terenie naszej gminy przy ul. Le-
śnej w Wiązownie). Dzięki współpracy ze 
Stowarzyszeniem Pro Fortalicium posta-
wiliśmy już tablice informacyjne w Gó-
raszce (za lotniskiem, przy tzw. czerwonej 
drodze), w Emowie przy ul. Sosnowej oraz 
w Zagórzu, gdzie znajduje się ponad stu-
letni schron. Docelowo „Szlak Przedmo-
ście Warszawa” ma wyznaczać 10 dużych 
tablic, skupionych przeważnie na trasie 
„Warszawskiej Obwodnicy Turystycznej” 
(czerwonego szlaku PTTK) oraz ścieżki 
dydaktycznej wokół Dąbrowieckiej Góry. 
Więcej info na stronie: www.przedmoscie.
warszawa.pl. Redakcja

Oranżeria już gotowa!

Seniorzy mogą już cieszyć się urokami 
oranżerii, która stała się głównym po-
mieszczeniem Klubu „Senior+” dzia-
łającego przy Domu Kultury w  Woli 
Karczewskiej. Seniorzy mogą tu spędzać 
razem czas pod opieką m.in. fizjotera-
peuty. Wartość realizowanej inwestycji 
to 187 tys. zł (w tym dotacja z MRPiPS 
blisko 147 tys. zł). Z nowym rokiem dla 
seniorów na terenie gminy ruszą warsz-
taty, które mają im pomóc w  płatno-
ściach i zakupach internetowych. Nabór 
osób chętnych organizowany będzie za 
pośrednictwem Biblioteki oraz Gminne-
go Ośrodka Kultury. Redakcja

Seniorzy już korzystają z oranżerii

Kolejny odcinek kanalizacji 
w Żanęcinie

Sieć kanalizacyjna w Żanęcinie ma nowy 
odcinek. Ciągnie się on wzdłuż ul. Spo-
kojnej przy działkach nr: 3/4, 3/25, 3/26, 
3/27 i 3/28. W ramach umowy z wyko-
nawcą wybudowano fragment o długości 
162,3 mb. Budowa, prowadzona przez Za-
kład Gospodarki Komunalnej w Wiązow-
nie, została sfinansowana przy udziale 
mieszkańców w ramach inicjatywy lokal-
nej, budżetu Gminy Wiązowna oraz z fun-
duszy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie. Koszt zadania to 55 580 zł. Pełna 
nazwa to „Budowa sieci kanalizacji w Ża-
nęcinie dofinansowana przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie w formie pożycz-
ki, w kwocie 38 480 zł”. Redakcja

Nowe plany dla Zakrętu Kolejna tablica na szlaku fortyfikacji
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Zbudowaliśmy następny odcinek kanalizacji
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

0 Projekt zagospodarowania te-
renu przy świetlicy

 KOPKI:

0 Przebudowa drogi Lipowo – 
Kopki – Dziechciniec

0 Przebudowa ul. Jeździeckiej

0 Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy

0 Budowa świetlicy wiejskiej – 
kontynuacja zadania

 KRUSZÓWIEC:

0 Dokumentacja projektowa na 
modernizację ul. Wspaniałej

 LIPOWO:

0 Budowa oświetlenia 
ul. Wierzbowej

0 Budowa oświetlenia 
ul. Wypoczynkowej

 MAJDAN:

0
Modernizacja drogi Majdan – 
Izabela – Michałówek – Duch-
nów – pomoc rzeczowa dla 
Powiatu Otwockiego

0 Projektowanie ul. Zacisznej 

0 Projektowanie i budowa 
ul. Turkusowej – etap I

0 Budowa oświetlenia 
ul. Kalinowej

0
Projektowanie oświetle-
nia ul. Kwitnącej Wiśni 
i Krajobrazowej 

50 Budowa kanalizacji w rejonie 
ul. Zagórzańskiej

 MALCANÓW:

0
Przebudowa ul. Żwiro-
wej od ul. Mazowieckiej do 
ul. Akacjowej

Ciąg dalszy paska na str. 15

Kto powinien odśnieżać drogi, a kto 
przystanki, chodniki i  ścieżki rowe-
rowe? Te kwestie regulują przepi-
sy. O  drogi powiatowe dba powiat, 
o gminne – nasza gmina wraz z OSP, 
a o chodniki przylegające do naszych 
domów musimy zadbać my sami. 

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje wie-
le działań. To m.in. odśnieżanie dróg 
i  usuwanie śliskości zimowej. Zakładu 
Gospodarki Komunalnej rozpoczął reali-
zację zimowego utrzymania już w listo-
padzie 2018 r. Do końca minionego roku 
posypywarka firmy Tomiraf wyjeżdżała 
na drogi osiem razy, przejeżdżając – przy 
posypywaniu – 195,6 km. 

W odśnieżanie dróg na terenie Gmi-
ny Wiązowna zaangażowane są nasze 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Strażacy często w  czasie swojej pracy 
napotykają na przeszkody, m.in. pojaz-
dy parkujące na wąskich drogach, unie-
możliwiające przejazd auta z  pługiem. 
ZGK apeluje o niezastawianie dróg po-
jazdami. Wraz z utrzymaniem dróg, ZGK 
zajmuje się również zimowym utrzyma-
niem chodników oraz dróg rowerowych. 

W tym zakresie współpracujemy ze spół-
dzielnią socjalną „Odmiana” i firmą dys-
ponującą odpowiednim sprzętem.

W przypadku chodników – przylegają-
cych bezpośrednio do naszych nieru-
chomości – o ich czystość, w większości 
przypadków, musimy zadbać sami. Te 
kwestie odgórnie reguluje art. 5 ust. 
1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
Zgodnie z przepisami to „właściciele nie-
ruchomości zapewniają utrzymanie czy-
stości i  porządku przez: uprzątnięcie 
błota, śniegu, lodu i  innych zanieczysz-
czeń z  chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości”.

To może dla wielu przykry, ale ważny obo-
wiązek. Jeśli nie będziemy wykonywać go 
sumiennie, to w przyszłości mogą spaść na 
nas konsekwencje naszego zaniedbania. 
Jeśli ktoś pośliźnie się na nieodśnieżonym 
przez nas terenie i  zrobi sobie krzywdę, 
np. złamie rękę lub nogę, może wystąpić 
do nas o zwrot kosztów leczenia, a nawet 
o wypłatę renty w razie utraty zdrowia (art. 
415 Kodeksu cywilnego). 

Janusz Chaber
biuro@zgk-wiazowna.pl

OSP w akcji 
odśnieżania

Odśnieżanie chodnika. 
Na kim ciąży ten obowiązek?
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Zakupy tylko w ostatnią niedzielę miesiąca

Niedziele handlowe w 2019 r.

Już od stycznia zakupy w niedzielę będą 
możliwe, poza nielicznymi wyjątkami, tyl-
ko raz w miesiącu. Sklepy będą otwarte 
w ostatnią niedzielę każdego miesiąca: 27 
stycznia, 24 lutego, 31 marca, 28 kwietnia, 
26 maja, 30 czerwca, 28 lipca, 25 sierpnia, 
29 września, 27 października, 24 listopa-
da oraz 29 grudnia. Zgodnie z przepisami 
w roku przypadają również tzw. niedzie-
le dodatkowe. To te przed Wielkanocą 
i świętami Bożego Narodzenia. W 2019 r. 
zakupy zrobimy również: 14 kwietnia, 15 
grudnia oraz 22 grudnia. Redakcja

Rolnik łatwiej sprzeda to, 
co wytworzy

Z nowym rokiem weszły w życie udogod-
nienia podatkowe w zakresie sprzedaż-
ny żywności wytworzonej przez rolników. 
Rośnie kwota przychodów ze sprzedaży 
zwolnionych z podatku dochodowego od 
osób fizycznych z 20 do 40 tys. zł. Do ulgi 
podatkowej ma prawo każdy przetwórca, 
o ile będzie korzystał przynajmniej w 50 
proc. z  własnego surowca i  nie będzie 
zatrudniał pracowników. Może sprzeda-
wać zarówno produkty przetworzone, np. 
soki czy dżemy, jak i nieprzetworzone, np. 
świeże warzywa i owoce, produkty rolne. 
Do listy miejsc, gdzie można nabyć płody 
rolne, dołączono sklepy, restauracje, sto-
łówki i inne miejsca o podobnym charak-
terze. Redakcja

Rolnicy oddadzą mniej fiskusowi

Łatwiej sprzedasz nieruchomość 
bez podatku

Od stycznia 2019 r. zmieniły się zasady 
opodatkowania dochodów ze sprzedaży 
nieruchomości. Po upływie pięciu lat od jej 
nabycia są zwolnione z PIT. Wcześniejsza 
sprzedaż wiązała się z koniecznością zapła-
ty podatku. W przepisach znalazł się wyją-
tek od tej reguły. Jeśli uzyskany dochód ze 
sprzedaży przeznaczony był na realizację 
własnych celów mieszkaniowych, wtedy nie 
trzeba było płacić podatku. Warunek – pie-
niądze przekazywane były na te cele w cią-
gu dwóch lat. Nowe przepisy wydłużają ten 
czas do trzech. Ze zmian skorzystają także 
spadkobiercy, którzy będą chcieli sprzedać 
mieszkanie otrzymane w spadku. Dziś pię-
cioletni okres liczony jest od daty nabycia 
spadku. Teraz termin ten będzie liczony od 
końca roku kalendarzowego, w którym na-
stąpiło nabycie lub wybudowanie nierucho-
mości przez spadkodawcę.  Redakcja

Szybciej sprzedasz mieszkanie ze spadku

Więcej osób może liczyć na Kartę 
Dużej Rodziny 

1 stycznie 2019 r. weszły w życie zmiany 
dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od Nowe-
go Roku karta przysługuje rodzicom, którzy 
mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu 
co najmniej troje dzieci – bez względu na 
ich wiek w chwili składania wniosku. Wnio-
sek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można 
składać w gminie odpowiadającej miejscu 
zamieszkania (u nas w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Radiówku) lub dużo 
sprawniej i szybciej za pośrednictwem Plat-
formy Informacyjno-Usługowej Emp@tia 
(www.empatia.mrpips.gov.pl). Redakcja

Karta Dużej Rodziny

E-dowody już od marca

O pierwsze e-dowody będzie można za-
cząć się starać już od marca. Dokument 
będzie wyposażony w środek identyfika-
cji elektronicznej (tzw. profil osobisty), 
który umożliwi potwierdzenie tożsamo-
ści w usługach on-line. Znajdą się w nim 
również dane pozwalające opatrzyć doku-
ment zaawansowanym podpisem elektro-
nicznym. Będzie on tak samo ważny, jak 
własnoręczny podpis. Nowy dowód osobi-
sty zachowa wszystkie swoje dotychcza-
sowe funkcje bez dodatkowych wymagań 
dla obywateli. Redakcja

Nowy e-dowód

Znika użytkowanie wieczyste

Od stycznia dotychczasowi właścicie-
le m.in. domów jednorodzinnych, położo-
nych na gruntach będących w użytkowaniu 
wieczystym, staną się właścicielami tych 
gruntów na mocy prawa. Dotychczasowa 
opłata roczna z tytułu użytkowania wie-
czystego zostanie zastąpiona opłatą prze-
kształceniową. Jej wysokość będzie równa 
dotychczasowej opłacie rocznej z  tytułu 
użytkowania wieczystego. Okres jej wno-
szenia to maksymalnie 20 lat.       Redakcja

Ustawa przewiduje bonifikaty

Jeśli jesteś zainteresowany 
współpracą lub dystrybucją 
czasopisma, napisz do nas:
tukontakt@wiazowna.pl

Informacje do opublikowania 
w „Powiązaniach”  

można przesyłać na adres: 
tukontakt@wiazowna.pl
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Za życia nie była osobą szczególnie 
znaną. Nawet w Wiązownie. Dziś rów-
nież niewiele osób słyszało o błogo-
sławionej Hannie CHRZANOWSKIEJ. 
Cóż, była tylko pielęgniarką, ale za to 
jaką! 

Hanna Chrzanowska wpłynęła na pod-
niesienie poziomu pielęgniarstwa w ca-
łym kraju. Przełamała wiele uprzedzeń 
i zorganizowała nowe formy pomocy cho-
rym. Mimo, że była skromną pielęgniarką, 
na jej pogrzebie przemawiał sam Karol 
WOJTYŁA. Papież Franciszek wydał dekret 
o heroiczności jej cnót, a w 2018 r. ko-
ściół katolicki ogłosił ją błogosławioną.

Hanna CHRZANOWSKA nie urodziła się 
w Wiązownie ani tu nie pracowała. Uro-
dziła się w Warszawie, a większość życia 

spędziła w  Krakowie. Jednak to w  ko-
ściele parafialnym w Wiązownie zosta-
ła w 1903 r. ochrzczona i w dzieciństwie 
spędziła w Wiązownie wiele szczęśliwych 
chwil. Do okolic Wiązowny i Otwocka za-
chowała szczególny sentyment. 

Wybrała zawód pielęgniarki, choć cały 
świat stał przed nią otworem. Jej ojciec 
był profesorem literatury na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim, a matka była córką 
Karola SZLENKIERA, jednego z  bogat-
szych ludzi w Polsce. To, dlatego jej ro-
dzinę było stać na wspaniałą kamienicę 
w Warszawie i willę z parkiem w Wiązow-
nie. Przed tą willą mała Hania musiała 
nieraz wspinać się na drzewa. W swoich 
pamiętnikach tak opisuje moment decy-
zji o kształceniu się na pielęgniarkę: (…) 
kiedy dostałam list od Matki (…), że od 

jesieni 1921 r. rusza Warszawska Szko-
ła Pielęgniarstwa (…): jakbym się kołysa-
ła na czubku drzewa (skojarzenie z pewną 
lipą w Wiązownie, której kwitnienie było 
późne, ostatnie i pachnące koniczyną. Lipa 
nie była jeszcze stara, jej mocne gałęzie 
u wierzchołka były cienkie i wyczuwało się 
na wietrze kołysanie pnia) – to oznacza-
ło radość, swobodę, rodzaj wyzwolenia… 
Zdecydowałam się od razu: idę do Szkoły 
Pielęgniarskiej.

Przełomowa decyzja w życiu wyjątkowej 
osoby porównana do chwil spędzonych 
w  Wiązownie. Nie potrzeba Wiązownie 
lepszego powodu do chluby. Może ta lipa 
jeszcze tu rośnie? 

Teresa Kloch-Mizerska,  
Małgorzata Piwek

Hanna Chrzanowska.
Mało znana błogosławiona

Błogosławiona spędziła 
czas w Wiązownie

Fo
to

: e
pi

sk
op

at
.p

l
14  | biuletyn samorządowy | styczeń 2019Społeczeństwo



Korzystanie z gazu ziemnego jest wy-
godne i tanie. Po przyłączeniu do sieci 
nie musimy również martwić się o to, 
że nam go zabraknie. Aby zostać od-
biorcą, trzeba spełnić kilka warunków. 
Podpowiadamy, jakich.

O przyłączeniu do sieci gazowej marzy 
wielu z nas. Musimy jednak sobie zdawać 
sprawę, że budowa takiej sieci nie jest 
zadaniem samorządu. Samorząd nie ma 
też bezpośredniego wpływy na to, czy Pol-
ska Spółka Gazownicza będzie inwesto-
wała w rozwój gazociągu. Nie zmienia to 
jednak faktu, że staramy się ułatwiać te 
inwestycje zawsze wtedy, gdy PSG potrze-
buje wsparcia ze strony naszego urzędu. 
Żeby rozbudowywać istniejące gazociągi 
PSG musi wiedzieć, że na danym terenie 
są zainteresowani przyłączeniem do sie-
ci. Co może zrobić każdy z nas?

Krok pierwszy to wniosek o określenie 
warunków przyłączenia. Można go po-
brać ze strony: www.psgaz.pl. Wypeł-
niamy go elektronicznie lub drukujemy 
i wypełniamy ręcznie. Do wniosku załą-
czamy mapę z  naniesionym miejscem 

poboru paliwa oraz dokument stwier-
dzający prawo do dysponowania nieru-
chomością. Następnie wniosek składamy 
w oddziale PSG w Józefowie (ul. Stefana 
Okrzei 7, 05-420 Józefów, tel. 22 667 30 
22). Warunki wydawane są bezpłatnie. 

Na podstawie wniosku o określenie warun-
ków przyłączenia lub wniosku o zawarcie 
umowy o przyłączenie do sieci gazowej, PSG 
przygotowuje projekt umowy. Z dniem jej 
zawarcia rozpoczyna się proces jej realizacji 
oraz zostaje zarezerwowana przepustowość 
w obszarze dystrybucyjnym, w ilości zgodnej 
z określonymi wcześniej parametrami. Wy-
sokość opłaty nie zależy od długości gazo-
ciągu niezbędnego do przyłączenia. Zasady 
jej uiszczenia określone zostaną w  umo-
wie. Dodatkowe koszty to zaprojektowanie 
i wybudowanie wewnętrznej instalacji. War-
to składać wnioski i zapytania nawet wtedy, 
gdy wiemy, że w bezpośrednim sąsiedztwie 
naszych domów nie ma sieci gazowej. Tylko 
w ten sposób możemy przyśpieszyć proces 
inwestycji na naszym terenie.  

Maciej Nejman
m.nejman@wiazowna.pl

Gaz. Jak podłączyć 
się do sieci

Gaz w domu to 
wygoda

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

0 Zagospodarowanie działki 
gminnej "Laguny"

0 Budowa oświetlenia 
w ul.  Granicznej

0 Budowa oświetlenia 
w ul. Jeździeckiej

25 Akademia talentów w SP 
Malcanów

 MICHAŁÓWEK:

0 Przebudowa ul. Tajemniczej

0 Budowa oświetlenia w drodze 
powiatowej

0 Projektowanie oświetlenia 
w drodze gminnej 

 OSIEDLE PARKOWE

0
Montaż monitoringu na ścież-
ce z Osiedla Parkowego do 
ul. Kościelnej

 PĘCLIN:

0 Zagospodarowanie terenu przy 
ul. Krótkiej

 PORĘBY:

0 Budowa świetlicy wiejskiej

 RADIÓWEK:

0 Budowa boiska 
wielofunkcyjnego

0 Rozbudowa oświetlenia na te-
renie osiedla

 RUDKA:

0 Projektowanie ul. Czeremcho-
wej oraz ul. Akacji

 RZAKTA:

0 Modernizaja ul. Wiejskiej
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

0 Modernizacja ul. Dobrzynieckiej

0 Budowa oświetlenia drogi 
gminnej 270839W

0 Budowa świetlicy wiejskiej

0 Modernizacja boiska LUKS 
Rzakta

 STEFANÓWKA:

0 Projektowanie oświetlenia 
w ul. Pliszki i Złotej 

 WIĄZOWNA GMINNA:

0 Budowa ul. Brzozowej i Polnej

0 Budowa ul. Ogrodowej

25 Rozbudowa przepompowni 
przy Gminnym Paku Centrum

0 Projektowanie ul. Sportowej

0 Projektowanie ul. Sadowej 

0 Modernizacja ul. Konwalii

0 Renowacja boiska szkolnego

0 Projektowanie kanalizacji 
w ul. Sarniej i Płachta 

0 Projektowanie kanalizacji 
w ul. Jagodowej 

0 Budowa oświetlenia na Osiedlu 
Kwiatowym

0 Budowa oświetlenia 
ul. Konwalii

0 Projektowanie oświetlenia 
ul. Klonowej 

Na mapie naszej gminy poja-
wił się nowy punkt, który po-
wstał z myślą o mieszkańcach 
w wieku 60+. Klub „Senior+” 
to miejsce spotkań osób star-
szych, podczas których będzie 
można aktywnie spędzić wolny 
czas oraz skorzystać z pomocy 
m.in. fizjoterapeuty. 

Na mapie naszej gminy pojawił się 
nowy punkt, który powstał z my-
ślą o mieszkańcach w wieku 60+. 
Klub „Senior+” to miejsce spotkań 
osób starszych, podczas których bę-
dzie można aktywnie spędzić wolny 
czas oraz skorzystać z pomocy m.in. 
fizjoterapeuty. 

Klub „Senior +” funkcjonuje w struk-
turach Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, natomiast swoją sie-
dzibę ma w  Domu Kultury „Nad 
Świdrem” w  Woli Karczewskiej. 
Przeznaczony jest dla mieszkańców 
Gminy Wiązowna w wieku 60+. 

Obecnie dysponuje 24 miejsca-
mi. Uczestnicy będą spotyka-
li się trzy razy w tygodniu w godz. 
15.00–19.00. Gmina zapewnia 
wszystkim dowóz na spotkania. 
W  ramach zajęć uczestnicy mają 
zapewnione zajęcia z terapeutą za-
jęciowym, fizjoterapię oraz reha-
bilitację, poczęstunek, jak również 
opiekę pielęgniarską. Pozostałe 

usługi, jeśli zaistnieje taka potrze-
ba, zostaną dostosowane do po-
trzeb uczestników. W odróżnieniu 
od Dziennego Domu „Senior+”, któ-
ry zapewnia – obok aktywizacji – 
pielęgnację i opiekę, Klub „Senior+” 
będzie opierał się na samopomocy 
i aktywności jego uczestników.

W roku 2018 r. Gmina Wiązow-
na otrzymała w ramach dofinanso-
wania sumę 149 600 zł. Pieniądze 
przeznaczone zostały na budowę 
oranżerii w Woli Karczewskiej, mo-
dernizację pomieszczeń zajmowa-
nych przez Dzienny Dom „Senior+”, 
zakup dodatkowego wyposażenia 
(meble, kanapy) oraz doposażenie 
kuchni (zmywarka, sprzęt elektro-
niczny, zastawa stołowa). 

Chodziło przede wszystkim o  do-
stosowanie pomieszczeń do 
standardów, jakie obowiązują w pla-
cówkach, działających w  ramach 
programu „Senior+”. Wkład finan-
sowy gminy na dostosowanie po-
mieszczeń w Woli Karczewskiej na 
funkcjonowanie Klubu „Senior+” 
wyniósł 40 400 zł. 

Wszelkich informacji udzielają pra-
cownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wiązownie, Radiówek 
25, tel. 22 780 46 59 wew. 26, 29, 33.  

Małgorzata Łysik
gops@wa.home.pl

Kolejna forma wspar-
cia dla seniorów

Klub „Senior+” już działa!

Ciąg dalszy paska na str. 18
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Historia sprzed 2000 lat w niedzie-
lę 6 stycznia rozegrała się na nowo 
w Zakręcie. Tego dnia ulicami miej-
scowości przeszedł orszak Trzech 
Króli. Poprowadził go ks. Sławomir 
SAFADER, nowy proboszcz parafii pw. 
św. Pawła Apostoła w Zakręcie.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świę-
tą. Po błogosławieństwie odbył się krót-
ki koncert kolęd w wykonaniu zespołu 

ludowego Rzakcianki z  Rzakty. W  tym 
czasie formował się nasz orszak. Będą-
ca na czele bryczka konna, wiozła dzieci 
odgrywające postaci Maryi z  Dzieciąt-
kiem oraz Józefa wraz z aniołkami. Za 
nią kroczył ksiądz proboszcz oraz Trzej 
Królowie. Kolędnicy wyruszyli w drogę 
ulicami Zakrętu.

W orszaku królewskim pod hasłem 
„Odnowi oblicze ziemi” wzięli udział 

mieszkańcy Zakrętu oraz zaproszeni go-
ście. Organizatorem było Koło Gospodyń 
Wiejskich w Zakręcie we współpracy z ho-
dowlą koni „Nasz Świat Koni” z Zakrętu 
i zespołem Rzakcianki. Stroje królewskie 
wypożyczył Wiązowski Teatr Muzyczny. 
Gwiazdę betlejemską wykonała artystka 
Anna NIEDŹWIECKA-JĘDRZEJEWSKA. Nad 
bezpieczeństwem uczestników czuwał 
Posterunek Policji w Wiązownie. 

Aleksandra Rutkowska

Wspominamy 
pierwszego 
proboszcza 
parafii Zakręt
Ks. Tadeusz FIRYSIUK trafił do Zakrętu 
w 1996 r. Dzisiejszego kościoła wte-
dy jeszcze tam nie było. Istniała tylko 
kaplica. Ks. Tadeusz rozpoczął stara-
nia o wzniesienie świątyni. I postawił 
na swoim.

Kiedy nie było jeszcze plebanii, mieszkał 
u parafian, najpierw u państwa KURLEN-
KO, a  potem u  państwa MAŁCZUKÓW. 
– Ksiądz Tadeusz był wspaniałym budow-
niczym i  organizatorem. Nie stał z  boku 
w czasie budowy kościoła. Własnymi rę-
kom przerzucał ziemię. Dzięki jego sta-
raniom dziś Zakręt ma swoją świątynię 
– wspominają parafianie z Zakrętu. – Miał 
ogromne zaufanie do swoich parafian. Za-
wsze wspierał nasze pomysły. Nie było dla 
niego spraw niemożliwych do załatwienia 
czy wykonania. 

Ks. Tadeusz był założycielem Komitetu 
Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zakrę-
cie. Za sprawą m.in. jego działań w 2009 r. 
podstawówka wzbogaciła się o salę gim-
nastyczną. Działał na rzecz poprawy kom-
fortu życia mieszkańców. Uczestniczył 
i wspierał lokalną społeczność, m.in. przy 
planowaniu sieci dróg, wodociągu, gazy-
fikacji. Włączał się również w działania na 
rzecz budowy przedszkola w naszym so-
łectwie. Pozyskał również teren pod bu-
dowę cmentarza parafialnego. 

Za pełnioną posługę duszpasterską, za-
sługi w integracji mieszkańców Zakrętu, 
oddanie Gminie  Wiązowna i  jej miesz-
kańcom oraz budowę kościoła w Zakrę-
cie w 2015 r. został odznaczony tytułem 
„Zasłużony dla Gminy Wiązowna”. Zmarł 
12 grudnia 2018 r. w Wojskowym Insty-
tucie Medycznym w Warszawie. 

 
Jacek Kardas

kardasjacek72@gmail.com

Orszak 
Trzech Króli 
w Zakręcie. 
Historia lubi 
się powtarzać 

Orszak na ulicach 
Zakrętu

Pożegnaliśmy ks. 
Tadeusza Firysiuka
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0 Budowa oświetlenia 
ul. Ogrodowej

0
Budowa oświetlenia ul. Tury-
stycznej – opracowanie dok. 
projektowej

50 Budowa kanalizacji 
ul. Kwiatowej

50 Budowa wodociągu w działce 
196/16

 WOLA DUCKA:

0 Budowa i modernizacja pero-
nów i wiat przystankowych

0 Projektowanie ul. Sportowej 
i Działkowej

0 Proejktowanie oświetlenia 
ul. Teofilów 

0 Projektowanie oświetlenia 
ul. Sadowej

0 Projektowanie oświetlenia 
ul. Trakt Lubelski 

 WOLA KARCZEWSKA:

0
Budowa chodnika w ul. Doliny 
Świdra – pomoc rzeczowa dla 
Powiatu Otwockiego

0 Budowa i modernizacja pero-
nów i wiat przystankowych

0 Zagospodarowanie terenu przy 
ul. Doliny Świdra

 ZAKRĘT:

0
Poprawa bezpieczeństwa na 
ul. Szkolnej – pomoc rzeczowa 
dla Powiatu Otwockiego

0 Zagospodarowanie "Zakąciku"

0 Zagospodarowanie terenu 
gminnego działki 397/3

 ŻANĘCIN:

0 Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy

Ciąg dalszy paska na str. 21

„Ruch to lek na wszystko, zdrowie 
najważniejsze. Dziś liczy się udział, 
a nie miejsce pierwsze” – to słowa 
hymnu, który odśpiewali seniorzy 
na rozpoczęcie Spartakiady. 

Maria GOŚCINIAK, prowadząca 
w  naszej gminie zajęcia uspraw-
niające z  seniorami, profesjonal-
nie przygotowała uczestników do 
udziału w  zawodach. Wszystkie 
dyscypliny cieszyły się dużym powo-
dzeniem i dawały startującym wiele 
radości. W rolę sędziów wcielili się 

nauczyciele wychowania fizyczne-
go – Zenon KWIATKOWSKI i Krzysz-
tof ŚLUSARCZYK. Zgodnie z formułą 
zawodów sportowych dla zwycięz-
ców i wszystkich uczestników prze-
widziano medale i dyplomy.

Gratulujemy wszystkim seniorom. 
Spartakiada została zorganizowana 
przez Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” 
w ramach projektu ,,Seniorem być – ak-
tywnie żyć’’. Projekt jest współfinanso-
wany przez Gminę Wiązowna. 

Wanda Witkowska

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

IV Spartakiada Seniorów. 
Medale rozdane 

„Ruch to lek” – śpiewali seniorzy

Seniorzy też przygo-
towali się do WOŚP

Seniorzy razem dla WOŚP
„Bądźmy Razem” połączyli swoje 
siły i  razem przygotowali słodko-
ści, które były serwowane podczas 
finału WOŚP w  kawiarence „Se-
nior+”. Na stolikach zagościły ciasta 
„domowej roboty”, zimowa herba-
ta i aromatyczna kawa z przyprawą 
korzenną. Sami też przygotowywali 
dekoracje, które nawiązywały do 27 
Finału WOŚP. 

Stoiska z  łakociami wabiły wielo-
barwnymi motylami. Dodatkowo, 
specjalnie z myślą o dzieciach, przygo-
towano stoiska artystyczne, gdzie naj-
młodsi mogli rozwijać swoje talenty. 
Naszych seniorów wspierali wolonta-
riusze z Centrum Wolontariatu, działa-
jącego w ramach Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.  

Krystyna Motyka
administracja@seniorplus-wiazowna.pl

Seniorzy Dziennego Domu „Se-
nior+” rozpoczęli Nowy Rok z po-
stanowieniem kontynuowania 
działań charytatywnych na rzecz 
osób potrzebujących pomocy.

Akcję rozpoczęliśmy od udziału w Wie - 
lkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Seniorzy z  Dziennego Domu „Se-
nior+”, „Klubu+” oraz Stowarzyszenia 
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Depresja 
u nastolatków. 
Jak rozpoznać?

Depresji u nasto-
latków nie należy 

bagatelizować 

Foto: Petair – stock.adobe.com

Jest rozdrażnione albo płaczliwe, nic 
mu się nie chce, izoluje się od rówie-
śników, słucha przygnębiającej muzy-
ki, ma kłopoty w szkole i  robi sobie 
krzywdę? Uważaj! To nie są objawy 
buntu twojego dziecka, ale depresji. 
Zobacz, jak rozpoznać tę niebezpiecz-
ną chorobę i gdzie zwrócić się po po-
moc, by w porę zapobiec tragedii. 

Statystyki są zatrważające. Codziennie 
w Polsce samobójstwo popełnia jeden 
nastolatek. Tej tragedii w porę można 
zapobiec. Depresja jest trudna do roz-
poznania, szczególnie, że część jej obja-
wów wiąże się z trudnym dla młodych 
ludzi okresem dojrzewania. Są sygnały, 
które połączone ze sobą powinny od razu 
wzbudzić naszą czujność. Oto najczęst-
sze objawy depresji u dzieci i młodzieży:

1.  Drażliwość, smutek, agresja, apatia, 
zobojętnienie – dziecko łatwo wpa-
da w złość albo rozpacz, jest płaczli-
we albo zamyka się w sobie; nic go nie 
cieszy, porzuca zajęcia i pasje; zamy-
ka się w pokoju, wycofuje się z życia 
towarzyskiego.

2.  Problemy zdrowotne, stany lękowe – 
częste bóle brzucha lub głowy, proble-
my ze snem, brak lub nadmierny apetyt; 
pojawia się nieokreślone uczucie niepo-
koju, które coraz bardziej się nasila.

3.  Kłopoty w szkole – do tej pory dobry 
uczeń mocno opuszcza się w nauce, 

ma kłopoty z pamięcią i koncentracją, 
zaczyna wagarować.

4.  Depresyjne myśli – „nic mi się nie 
uda”, „i tak nic nie ma sensu” itp.; po-
jawia się niska samoocena („jestem 
beznadziejny/a, gorszy/a, nieatrak-
cyjny/a”) oraz pesymistyczna ocena 
rzeczywistości.

5.  Myśli samobójcze – pojawia się zainte-
resowanie tematyką śmierci (dziecko 
słucha posępnej muzyki, ogląda te-
matycznie związane filmy lub seriale, 
czyta książki, przegląda strony poświę-
cone śmierci); padają zdania typu: „nie 
chce mi się żyć”, „skończę ze sobą”.

6.  Zachowania autoagresywne – dziecko 
zaczyna się samookaleczać.

7.  Odurzanie się – dziecko zaczyna palić 
papierosy, pić alkohol, brać leki w nad-
miarze albo narkotyki.

Smutek, drażliwość czy kłopoty w  szko-
le mogą być sygnałem, że nasze dziecko 
wchodzi w okres dojrzewania. Jednak każ-
dy z opisanych objawów lub kilka razem 
powinny u rodzica wywołać natychmiasto-
wą reakcję. Nie wolno ich w żaden sposób 
bagatelizować. Dziecko potrzebuje naszej 
pomocy i opieki. Bez nas nie poradzi sobie 
samo z kryzysem, który przechodzi. 

Jak pomóc dziecku, które zmaga się 
z  depresją? Po pierwsze – rozmowa. 

Nie zasypuj go gradem pytań, raczej po-
wiedz: „Jest ci ciężko/źle/smutno? Poga-
dajmy. Na pewno znajdziemy sposób, jak 
rozwiązać twój problem”. Po drugie – nie 
krytykuj. Bądź wyrozumiały. Po trzecie – 
nie wyolbrzymiaj problemów, starajcie 
się im wspólnie zaradzić. Po czwarte – 
nie szastaj gotowymi na wszystko recep-
tami i nie bagatelizuj jego problemów. 
To, co nam wydaje się proste, dla dziec-
ka może być wielkie jak Mount Everest. 

Na początek można skorzystać z telefo-
nów zaufania: Ośrodek Interwencji Kryzy-
sowej: tel. 22 855 44 32, Antydepresyjny 
Telefon Zaufania Fundacji ITAKA: tel. 22 
654 40 41 (pon. w godz. 17 – 20), An-
tydepresyjny Telefon Forum Przeciw De-
presji: tel. 22 594 91 00 (śr. i czw. w godz. 
17–19), bezpłatny telefon zaufania dla 
dzieci i młodzieży: tel. 116 111.

Jeśli mimo rozmów i wspólnych prób roz-
wiązania problemów stan dziecka nie 
poprawia się, a  wręcz nasila, powinni-
śmy natychmiast skonsultować się ze 
specjalistą – na początku psychologiem. 
W przypadku NFZ będziemy potrzebować 
skierowania od lekarza rodzinnego. Jeśli 
jednak podejrzewasz u dziecka depresję, 
bez skierowania możesz od razu zapisać 
się do psychiatry. Pamiętaj! Nie zwlekaj, 
bo konsekwencje twojego zaniedbania 
mogą być tragiczne. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

19Zdrowiewww.tuwiazowna.pl 



Myślisz o przyszłości firmy i chciałbyś, 
żeby twoi spadkobiercy mogli płyn-
nie kontynuować prowadzenie dzia-
łalności? Od listopada 2018 r. możesz 
wskazać i samodzielnie zgłosić online 
(bezpłatnie i bez zbędnych formalno-
ści) zarządcę sukcesyjnego, który bę-
dzie prowadził sprawy firmy do czasu 
załatwienia formalności spadkowych.

Dotychczasowe przepisy uniemożliwia-
ły prowadzenie przedsiębiorstwa przez 
następców. Firma przestawała istnieć 
z  chwilą śmierci przedsiębiorcy. Nowe 
przepisy o sukcesji wprowadzają moż-
liwość płynnej kontynuacji działalności 
w ramach tzw. zarządu sukcesyjnego. 

Zarząd sukcesyjny to forma tymczaso-
wego kierowania przedsiębiorstwem po 

śmierci przedsiębiorcy. Do wykonywania 
zarządu należy powołać zarządcę suk-
cesyjnego. Jest on odpowiedzialny za 
prowadzenie przedsiębiorstwa (umowy 
z pracownikami, kontakty z kontrahen-
tami, sprawy podatkowe, ZUS) do czasu 
uregulowania formalności spadkowych.

Ważne! Zarząd sukcesyjny jest rozwią-
zaniem tymczasowym – daje następcom 
prawnym czas na podjęcie decyzji co 
do dalszych losów firmy (kontynowanie 
działalności na własny rachunek, sprze-
daż, zamknięcie). Zarządcę sukcesyjne-
go może wyznaczyć sam przedsiębiorca 
albo może zostać on powołany przez oso-
by uprawnione po śmierci przedsiębiorcy.

Wyznaczenie zarządcy przez przed-
siębiorcę za życia pozwala uniknąć 

niepotrzebnych formalności i  kosztów. 
Powołanie zarządcy po śmierci przed-
siębiorcy musi odbywać się z udziałem 
notariusza, wymaga więcej formalności 
i wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Aby powołać zarządcę sukcesyjnego, 
przedsiębiorca musi być wpisany do Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o Działalno-
ści Gospodarczej. Do powołania zarządcy 
sukcesyjnego potrzebne są: oświadczenie 
o powołaniu zarządcy sukcesyjnego w for-
mie pisemnej, pisemna zgoda zarządcy na 
pełnienie tej funkcji (oświadczenie i zgo-
da mogą być zawarte w tym samym do-
kumencie) i zgłoszenie (wpis) zarządcy do 
CEIDG. 

Elżbieta Różańska
e.rozanska@wiazowna.pl

Sukcesja firm.  
Jak ułatwić następcom  
kontynuowanie działalności

Wyznaczając zarządcę 
unikniesz problemów
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Plastik jest wszechobecny. Jednak 
każdy z nas może zrobić coś, co spra-
wi, że wokół będzie czyściej. Mamy 
kilka prostych sposobów na to, jak ge-
nerować mniej plastikowych śmieci.

Plastikowe torebki są wszędzie. To praw-
dziwa zmora ludzkości. Najczęściej pa-
kujemy do nich zakupy lub produkty na 
wagę, ale nie tylko. W sumie w ciągu roku 
wykorzystujemy ich kilkaset! Co zrobić, 
aby zużywać ich mniej? Wystarczy zaopa-
trzyć się w torby na zakupy wielorazowe-
go użytku. Na rynku są również dostępne 
różnej wielkości siatki, w które można pa-
kować to, co kupujemy na wagę. 

Już wkrótce plastikowe słomki, naczy-
nia oraz sztućce zostaną zakazane. Jed-
nak już dziś możesz z nich zrezygnować. 
Co w zamian? W domu i podczas imprez 
używaj tradycyjnych naczyń i sztućców. 
W przypadku słomek można zaopatrzyć 
się w takie wielorazowe np. bambusowe 
czy ze stali nierdzewnej lub w ekologicz-
ne, np. ze słomy czy papieru.

Unikaj kupowania produktów w plastiku 
lub na styropianowych tackach. Zaopa-
truj się w produkty, które sam możesz 
wrzucić do wielorazowego woreczka. Nie 
płać dodatkowo za plastikowe opakowa-
nie. Noś wodę we własnej butelce. Ide-
ałem jest taka wykonana ze szkła. Są też 
butelki wielorazowego użytku z tworzy-
wa. W tym wypadku pamiętaj, aby nie 
zawierały szkodliwego BPA. Jeśli boisz się 
pić wody z kranu, kup butelkę z filtrem. 
Dzięki temu będziesz mógł przestać ku-
pować butelkowaną wodę. 

Zrezygnuj z  przechowywania jedzenia 
i produktów żywnościowych w plastiko-
wych pojemnikach. Co prawda te szklane 
czy ceramiczne są droższe, ale na pewno 
zdrowsze. I prostsze w utrzymaniu. Reszt-
ki z domowych posiłków możesz również 
trzymać w szklanych słoikach. Te doskona-
le nadają się także do noszenia jedzenia do 
pracy. Zamiast w folię owijaj kanapki w pa-
pier śniadaniowy.  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Mniej plastiku w domu. 
Proste sposoby

Mniej plastiku 
to mniej śmieci

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

 ZADANIA OGÓLNOGMINNE:

50

Wybierzmy rower – Partner-
stwo dla rozwoju komunikacji 
niskoemisyjnej WOF – pomoc 
rzeczowa dla województwa 
(Emów, Wiązowna Gmin-
na, Stefanówka, Boryszew, 
Duchnów)

0

Rozwój systemu dróg rowe-
rowych w Gminie Wiązowna 
(Glinianka, Lipowo, Malcanów, 
Dziechciniec, Pęclin, Wiązowna 
Kościelna, Duchnów, Wiązow-
na Gminna)

0

Centrum Aktywności Lokalnej: 
zadanie 1 – Termomoderniza-
cja; rozbudowa i zadanie 2 – 
Zagospodarowanie przestrzeni 
przy GCK

50 Budowa targowiska – kontynu-
acja zadania

0 E-Archiwum – dostęp do infor-
macji publicznej

0
Systemowa modernizacja 
obiektów gminnych w formu-
le PPP (Wiązowna, Glinianka, 
Wola Ducka) – spłata rat

25
„Ja w internecie”. Zakup kom-
puterów i warsztaty dla 
mieszkańców

0 E-usługi dla e-kultury w Gmi-
nach Wiązowna i Karczew

LEGENDA:

0   Opracowanie założeń

25
  Faza projektowa/przygoto-
wawcza

50
  Kontynuacja/lub/procedura 
wyłonienia wykonawcy

75
  Realizacja zadania/lub/po-
zwolenia na budowę

100   Zadanie zakończono

Informacji w  sprawie zaawansowania 
budowy inwestycji prowadzonych na te-
renie gminy udziela Olga Nowak.

o.nowak@wiazowna.pl
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Epipremnum 
jest popularne 

w polskich domach

Rośliny doniczkowe,  
które oczyszczą powietrze
Działają jak naturalny filtr powietrza 
i  wchłaniają większość szkodliwych 
związków w  nim zawartych. Więk-
szość z nich znamy, a niektóre nawet 
mamy w domu. Oto rośliny, które mają 
zbawienny wpływ na to, czym oddy-
chamy w domach i mieszkaniach. 

Rankingi, statystyki i wskaźniki alarmu-
ją, że powietrze w Polsce należy do jed-
nych z najbardziej zanieczyszczonych na 
świecie. Jego jakość pogarsza się jesz-
cze jesienią i zimą, kiedy to zaczynamy 
grzać w domach i mieszkaniach. Za złą 
jakość tego, czym oddychamy, odpowia-
da przede wszystkim to, czym palimy 
w piecach. Domowe kotłownie są spraw-
cą prawie 80 proc. zanieczyszczeń, jakie 
przenikają do powietrza. Można sobie 
z nimi poradzić na wiele sposobów. Jed-
nym z nich jest ustawienie na okiennych 

parapetach i w poszczególnych pokojach 
odpowiednich roślin. 

Specjaliści z NASA przez wiele lat bada-
li popularne kwiaty doniczkowe. W spe-
cjalnym raporcie opublikowali listę tych, 
które działają jak naturalny filtr i  sku-
tecznie neutralizują wiele zanieczysz-
czeń i  lotnych toksyn, jakie dostają się 
do powietrza. 

Spośród roślin, polecanych przez NASA, 
wybraliśmy te, które każdy z nas może 
hodować. Oto one: figowiec benjamina, 
bluszcz pospolity, palma bambusowa, 
zielistka Sternberga, paprotki: Nefrolepis 
wyniosły i Nefrolepis obliterata, daktylo-
wiec niski, epipremnum złociste, dracena 
wonna „Massangeana” i dracena obrze-
żona, Sansewieria gwinejska „Laurentii” 
oraz Skrzydłokwiat „Mauna Loa”.

Do tych najbardziej skutecznych należą 
dracena oraz skrzydłokwiat. Tuż za nimi 
sklasyfikowano bluszcz pospolity oraz 
sansewierię. NASA zaleca, aby umiesz-
czać jedną roślinę na 10 m kw. mieszkal-
nej powierzchni. 

Większość z nich nie wymaga specjalne-
go traktowania. Są łatwe w uprawie. Wy-
starczy znaleźć im niezbyt nasłonecznione 
oraz stałe miejsce w domu, systematycz-
nie je podlewać, aby nie przesuszyć gleby 
oraz raz na miesiąc obmyć liście z kurzu, 
np. za pomocą prysznica. Niektóre z nich 
są trujące, np. skrzydłokwiat czy bluszcz 
pospolity, dlatego osoby mające małe 
dzieci oraz zwierzęta domowe powinny 
upewnić się przed zakupem, czy dana ro-
ślina jest dla nich odpowiednia.  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Świąteczna choinka, niestety, dość 
krótko cieszy nasze oczy i umila czas 
spędzony w  domu. Już po Święcie 
Trzech Króli zaczyna przypominać ob-
raz nędzy i rozpaczy. Podpowiadamy, 
co można z nią zrobić.

W przypadku choinek kupowanych w po-
jemnikach nie ma żadnych wątpliwości. 
Po Świętach przenosi się je z powrotem 
na zewnątrz (w miejsce osłonięte od mro-
zu i  wiatru), zabezpiecza donicę przed 
zimnem i  osłania. Następnie wiosną – 
najlepiej od kwietnia do maja – drzew-
ko powinno się przesadzić z doniczki do 

ogrodu. Warto przy tym pamiętać, aby 
kupować rośliny, które od początku były 
uprawiane w donicach. Okazy przesadza-
ne z gruntu mają zazwyczaj mocno przy-
cięte korzenie i będą chorowały.

Choinkę ciętą można wykorzystać do ochro-
ny innych roślin. Gałązki (jeśli posiadają jesz-
cze igły) oddziela się od pnia i używa jako 
osłon przeciwmrozowych dla bylin, roślin ce-
bulowych czy niskich krzewinek. Mniejsze, 
zdrewniałe fragmenty (również igły) moż-
na ułożyć w pryzmach kompostowych. Je-
śli kompost jest dość jednorodny i powstał 
z roślin iglastych, można stosować go jako 

ściółkę lub nawóz dla roślin kwasolubnych 
(m.in. rododendrony, wrzośce, borówki ame-
rykańskie). Grubsze pędy i pień zazwyczaj 
są palone.

Choinki możemy także bez żadnego pro-
blemu pozostawić przy śmietniku, gdzie 
będą traktowane jako odpady komunal-
ne. Jeśli nie chcemy czekać na odbiór, 
możemy we własnym zakresie oddać 
drzewko do gminnego punktu zbiórki od-
padów (Wola Ducka 70A), jako odpad bio-
degradowalny.  

Witold Kostrzyński
w.kostrzynski@wiazowna.pl

CZEKAJĄ NA DOM
FOREST: naprawdę nikogo nie ru-
szają te pełne żalu i  tęsknoty oczy? 
Forest jest najwspanialszym jamni-
kiem na świecie 
i  chętnie udo-
wodni to oso-
biście! Tylko daj 
mu szansę. Cze-
ka na swojego 
pana i prawdzi-
wą przyjaźń.

Choinka  
po świętach.  

Co z nią zrobić?

Suchą choinkę możesz 
oddać na śmieci

kontakt: adopcje@celestynow.toz.pl | tel. 22 789 70 61

SPACJA: jest 
bardzo łagod-
nym psem, 
marzy jej się 
dom, w którym 
poczuje cie-
pło i  bezpie-
czeństwo, nie 
chce już oglą-
dać świata z za 
krat, marzy jej się dom z ludźmi, któ-
rzy ją pokochają. Spacja potrzebuje 
ciepła i miłości.

LEGO: to przepiękny i bardzo dobrze uło-
żony pies w typie owczarka niemieckie-
go. Majestatyczny i szlachetny. Łagodny 
i wdzięczny. Ma ok. 2-3 lat. Lego ładnie 
chodzi na smyczy i jest bardzo skupiony 
na człowieku. Wykastrowany, zaszczepio-
ny, zaczipowany.
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Na wolontariuszy 
zawsze można liczyć

Centrum Wolontariatu, działające 
w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, zostało powołane w 2010 
r. Od tej pory regularnie się rozrasta, 
a wolontariusze biorą udział w coraz 
większej liczbie imprez okolicznościo-
wych oraz akcji charytatywnych. Ty 
też możesz pomóc!

Wolontariat gminny zrzesza młodych 
ludzi ze wszystkich szkół na naszym 

SPROSTOWANIE

W numerze grudniowym „Po-
wiązań” na str. 24 błędnie pod-
pisaliśmy zdjęcie. Autorem 
fotografii jest R. Koziarski, a nie 
A. Klimkiewicz. Za pomyłkę 
przepraszamy. 

Redakcja „Powiązań”

I ty możesz zostać  
wolontariuszem

terenie. Centrum skupia ponad 100 
wolontariuszy. Jeżeli chcesz do nich do-
łączyć – skontaktuj się z koordynato-
rem wolontariatu (Krystyna MOTYKA) 
lub z opiekunami, powołanymi w gmin-
nych szkołach: Grażyną KILBACH, Boże-
ną ZAWADĄ i Karoliną ŁYSIK. Informacji 
szukaj na portalu Facebook: Centrum 
Wolontariatu – Radiówek.  

Młodzi ludzie angażują się w działania 
na rzecz mieszkańców, począwszy od 
imprez okolicznościowych tj. Półmara-
tonu Wiązowskiego, poprzez dożynki, 
WiązLove, jak też organizują lub współ-
organizują np. Dni Seniora, Dni Dziecka. 
Wolontariusze od samego początku są 
związani ze „Świąteczną Akcją Pomaga-
nia” roznosząc świąteczne kartki.

W czasie corocznych imprez w  Gmin-
nym Parku Centrum, organizują stoiska, 
zbierają pieniądze do puszek, które na-
stępnie przekazywane są potrzebującym. 

Centrum Wolontariatu jest ściśle związa-
ne z DD „Senior+”. Młodzi ludzie chętnie 
angażują się w działania na rzecz senio-
rów, organizują dla nich spotkania czy 
atrakcje, pomagają przy wigiliach czy in-
nych świętach. 

Wspólne wykonywanie dekoracji czy 
działanie na rzecz potrzebujących to na-
sza dewiza. Takim działaniem jest cho-
ciażby „Festiwal Pierogów” czy wspólne 
występy charytatywne. Wolontariusze 
promują również zdrowy styl życia, wy-
stawiają przedstawienia profilaktycz-
ne, angażują się w występy kukiełkowe, 
prowadzą akcje polegające na działa-
niach wewnątrzszkolnych, odrabiają lek-
cje z rówieśnikami i dziećmi, które mają 
trudności w nauce. 

Nie ma znaczenia, kto uczęszcza do jakiej 
szkoły. Ważne jest to, żeby móc pomagać 
i działać jak najwięcej, niosąc radość i za-
dowolenie potrzebującym. Jeżeli chcesz 
dołączyć do Centrum Wolontariatu – za-
praszamy! Zadzwoń: 22 780 46 59 lub na-
pisz: gops.wolontariat@onet.pl. 

Krystyna Motyka
administracja@seniorplus-wiazowna.pl

24  | biuletyn samorządowy | styczeń 2019Edukacja



Stroje na bal mile widziane

Bajkowy bal w lutym w Duchnowie

Już 9 lutego w bibliotece w Duchnowie od-
będzie się „Bajkowy bal karnawałowy”. 
Zabawa rozpocznie się o godz. 15.00. Na 
dzieci czeka wspaniała zabawa taneczna, 
pokaz eksperymentów oraz wiele konkur-
sów. Organizatorzy zaplanowali również 
słodki poczęstunek. Impreza zakończy się 
o godz. 18.00. Przebrania i stroje karna-
wałowe są mile widziane. Wstęp na im-
prezę jest bezpłatny. Bal organizowany 
jest wspólnie z Sołectwem Duchnów. 

Martyna Dymowska

„IV Świąteczne Targowisko” 
w Gliniance

16 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej 
im. Wincentego Witosa w Gliniance odby-
ło się „IV Świąteczne Targowisko”. Już po 
raz kolejny zorganizowano je przy współ-
pracy całej społeczności szkolnej. Podczas 
kiermaszu każda klasa wystawiła ręko-
dzieło przygotowane wspólnie z rodzica-
mi i nauczycielami. Dochód ze sprzedaży 
zostanie przekazany na budowę przysz-
kolnego boiska. Drugim celem naszego 
przedsięwzięcia była zbiórka funduszy 
na pomoc w leczeniu dwojga dzieci. Jaś 
uczęszcza do szkoły w Gliniance, a Hania 
jest siostrą jednego z uczniów. Specjalnie 
dla nich odbył się „Bieg Mikołajów”. Każ-
dy mógł wziąć w nim udział, kupując mi-
kołajową czapkę.  Anna Balińska

Uczniowie ramię w ramię z nauczycielami

Ryby pod lupą I B z Malcanowa 

Jak wygląda makrela, a jak śledź? Jaka jest 
różnica między hodowlą a  połowem na 
otwartym morzu? Tego dowiedziały się 
dzieci z klasy I B ze Szkoły Podstawowej 
im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskie-
go w Malcanowie, które przygotowały pra-
ce na konkurs „Ryba na wigilijnym stole” 
w ramach projektu „Dobrze Jemy” Szko-
ły na Widelcu. Podczas zajęć uczniowie 
utrwalili wiadomości na temat bożonaro-
dzeniowych tradycji kulinarnych w Polsce. 
Dzieci poznały także różne rodzaje ryb 
i  różnice pomiędzy hodowlą a  ich poło-
wem. Zostały również zaznajomione z cer-
tyfikatem MSC oraz zasadami połowów 
przyjaznych dla środowiska. W ramach za-
jęć dzieci wraz z nauczycielem przygotowa-
ły pastę z makreli. Katarzyna Cichosz

Dzieci przygotowały pastę z makreli

Mikołajkowe warsztaty w Zakręcie 

W Szkole Podstawowej w Zakręcie ucznio-
wie z młodszych klas uczestniczyli w „Miko-
łajkowych warsztatach malowania bombek 
choinkowych”. Podczas kreatywno-edu-
kacyjnych zajęć uczestnicy poznali histo-
rie i etapy tworzenia ozdób choinkowych. 
Dzieci miały za zadanie ozdobić przez siebie 
wybraną bombkę, a następnie pokryć pew-
ne wzory brokatem, po czym zapakować 
ją do własnoręcznie złożonego pudełecz-
ka. Nie było to łatwe zadanie. Wymaga-
ło szczególnej uwagi i  precyzji głównie 
dlatego, że bombki były szklane. Powsta-
ło wiele ciekawych prac. Dzieci świetnie  
się bawiły.  Aleksandra Karpińska

Ozdabianie bombek wymaga precyzji

Pokaz naukowy w Malcanowie

Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Szwo-
leżerów Józefa Piłsudskiego w Malcano-
wie bierze udział w projekcie „Akademia 
talentów”. Na początku stycznia ucznio-
wie klas 1a, 3, 4c, 5b i  6 uczestniczyli 
w specjalnym pokazie naukowym przy-
gotowanym przez instruktorów firmy 
„Mały Inżynier”. Warsztaty odbywały się 
w czterech salach i każde zajęcia były po-
święcone innej tematyce. W ich ramach 
odbył się m.in. pokaz z ciekłym azotem 
i suchym lodem. Uczniowie mieli również 
okazję samodzielnie przeprowadzić do-
świadczenia fizyczne oraz chemiczne pod 
okiem wykwalifikowanych instruktorów. 

Aleksandra Luba

Nauki ścisłe w praktyce

Choinka z kaktusa w Gliniance

Szkoła w Gliniance odbyła kulturową po-
dróż, której trasa wiodła przez różne zakąt-
ki świata. Zabrali ją w nią uczniowie z klas 
7, 8 i III gimnazjum. Krótkie sceny teatral-
ne wprowadziły zebranych w atmosferę 
świąt oraz dostarczyły rozrywki i  infor-
macji. Widzowie zobaczyli m.in. wigilię na 
plaży, choinkę z kaktusa i Mikołaja w ką-
pielówkach. Po przedstawieniu odbyły się 
finały konkursów: wokalnego i na najpięk-
niejszą kartkę świąteczną. Uczniowie, któ-
rzy zorganizowali występ, współtworzyli 
scenariusz, samodzielnie przygotowywali 
projekcje odgrywanych postaci i oprawę 
multimedialną. Ich dokonania nadzorował 
Daniel KACZYŃSKI. Dekoracje przygotowa-
no pod opieką Agnieszki KACZYŃSKIEJ. 

Daniel Kaczyński

Świąteczna bitwa w Gliniance
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Klub Sportowy Zakręt w drugą sobo-
tę grudnia gościł dzieci i młodzieży 
z siedmiu gmin: Wiązowny, Sobienie-
-Jeziory, Osiecka, Kołbieli, Karczewa, 
Józefowa i Celestynowa. 

Mikołajki to niepowtarzalna okazja, aby 
przed Świętami Bożego Narodzenia przygo-
tować imprezę dla mieszkańców oraz spra-
wić najmłodszym niespodziankę, a  przy 
tym zadbać o lokalną integrację. Niezapo-
mnianą imprezę pn. „Mikołajki na sporto-
wo” przygotował Klub Sportowy Zakręt we 
współpracy z partnerami lokalnymi.

Zabawa została przeprowadzona na kan-
wie gry terenowej z konkurencjami spor-
towymi, ekologicznymi i  artystycznymi. 
Nagrodami za zaliczenie wszystkich warsz-
tatów i konkurencji były mikołajowe pre-
zenty. Impreza została objęta patronatem 
medialnym Tygodnika „Linia Otwocka”. 

Operacja pn. „Mikołajki na sportowo”, 
mająca na celu wzmocnienie kapitału 
społecznego i  zachowanie dziedzictwa 
lokalnego poprzez organizację imprezy 
mikołajkowej na sportowo w okresie reali-
zacji operacji, realizowana była w ramach 

projektu granto-
wego LGD Natura 
i Kultura pn. „Po-
mysł na wolny 
czas”. Jest on współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach działa-
nia 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego” 
w  ramach inicjatywy LEADER „Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020”.  

Aleksandra Rutkowska

„Mikołajki na sportowo” 
w Zakręcie

Foto: K. H
erncisz

Świąteczna integracja 
w Zakręcie
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Kolejne trofeum 7-letniego szachisty

Sukces naszego najmłodszego 
szachisty 

Ma 7 lat, a już może pochwalić się niezły-
mi osiągnięciami. Karol MIELCUCH zdobył 
kolejne trofea i dyplomy. Ostatnie otrzy-
mał podczas szachowego Mikołajkowego 
Turnieju w Grodzisku Mazowieckim. Ka-
rol jest najmłodszym szachistą w Gminie 
Wiązowna. W Grodzisku zajął II miejsce 
w kategorii do lat 12. Tym samym dogonił 
swojego starszego brata Mateusza, któ-
ry ma również III kat. Karol wygrał także 
Grand Prix Wesoła 2018 w kategorii do 
lat 9. Stefan Grochowski

I Klasowe Mistrzostwa Szkoły 
w dwuboju 

Po raz pierwszy w historii rozegrano mi-
strzostwa Szkoły Podstawowej w  Wią-
zownie w  dwuboju. Klasy, które wzięły 
udział w turnieju, rywalizowały w dwóch 
dyscyplinach sportowych – w tenisie sto-
łowym i  piłce nożnej. Zawody trwały 
dwa dni. Uczestniczyły w nich zarówno 
dziewczęta, jak i chłopcy. Po zsumowa-
niu punktów z  obu turniejów wyłonio-
no mistrzów szkoły w trzech kategoriach 
wiekowych. Wybrano również najlepsze-
go tenisistę turnieju. Zwyciężył Sebastian 
KOSTRZYŃSKI. Wyniki w poszczególnych 
kategoriach to: Klasy 4-5: 1. 5C, 2. 5B, 3. 
5D; Klasy 6-7: 1. 7A, 2. 7D, 3. 6A; Klasy 8 
i gimnazjalne: 1. 3B, 2. 8A, 3. 3A.  

Tomasz Grzybowski, Krzysztof Kwas

Historyczne rozgrywki w Wiązownie

Grand Prix Wiązowny w Tenisie 
Stołowym

15 grudnia odbył się finałowy Turniej Grand 
Prix Wiązowny w Tenisie Stołowym. Było to 
spotkanie podsumowujące cykl 11 zawodów, 
które miały miejsce w ciągu całego 2018 r. 
Formuła naszego Grand Prix cieszyła się przez 
cały rok dużą popularnością. W sumie udział 
wzięło blisko 400 zawodników z  Mazow-
sza oraz ościennych województw. Najlep-
si w Turnieju Finałowym TOP16 w kategorii: 
dzieci 2005 i młodsi: Julia BALCERZAK; mło-
dzież 2000 i młodsi: Mateusz BURAKOWSKI; 
amator: Jacek OBIDZIŃSKI; open: Kamil SITEK. 
Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Sportu 
i Turystyki oraz sponsorów – Cocciné, Styldruk 
czy Trentadue – cieszyliśmy się wspaniałymi 
nagrodami oraz upominkami. W rozwój teni-
sa na naszym terenie inwestuje też samorząd 
Gminy Wiązowna.  Tomasz Grzybowski

Zacięta walka o Grand Prix Wiązowny

Koszykarze z Zakrętu wicemistrza-
mi powiatu 

Koszykarska reprezentacja Szkoły Pod-
stawowej w Zakręcie osiągnęła duży suk-
ces na szczeblu powiatowym. Młodzi 
sportowcy zajęli II miejsce w finałowym 
turnieju Mistrzostw Powiatu Otwockie-
go. Zmagania o  tytuł mistrzów powia-
tu rozpoczęły się na szczeblu gminnym. 
Następnie odbył się turniej w Sobieniach-
-Jeziorach. Tam zawodnicy naszej szkoły 
ulegli w pierwszym meczu, ale awansowa-
liśmy dalej z drugiej pozycji. Na szczeblu 
powiatowym mecz o  I miejsce przegra-
liśmy z gospodarzami. W ostatnim me-
czu zagraliśmy z Osieckiem o II miejsce. 
Pierwsze trzy kwarty były dość wyrówna-
ne. W ostatniej części meczu zawodnicy 
z Zakrętu poderwali się do walki i dość 
szybko wyszli na prowadzenie. Końców-
ka była bardzo emocjonująca, ale udało 
się dowieźć jednopunktowe zwycięstwo 
do końca. Artur Mroczek

Halowe Mistrzostwa Czwartków 
w Spale. Mamy medale

Ogromny sukces dwóch naszych skocz-
ków wzwyż ze Szkoły Podstawowej 
w Gliniance. Mamy brąz i srebro w mło-
dzieżowej lekkiej atletyce. 13 grudnia 
2018 r. w Centralnym Ośrodku Przygoto-
wań Olimpijskich spotkało się 220 dziew-
cząt i chłopców w wieku 12-13 lat z całej 
Polski, by walczyć o jak najlepsze wyniki 
w swoich konkurencjach podczas III Ha-
lowych Mistrzostwa Polski Czwartków 
Lekkoatletycznych w Spale. W tym gro-
nie znaleźli się Szymon BOGDALSKI i Ja-
kub ZIELIŃSKI – nasi skoczkowie wzwyż 
z  UKS Smoki przy Szkole Podstawowej 
w Gliniance. Po wspaniałej walce Szymon 
zdobył brązowy, a  Jakub – srebrny me-
dal. Nasz wicemistrz Polski – wynikiem 
155 cm – ustanowił swój rekord życiowy.  

Krzysztof Ślusarczyk

Uczniowie z Glinianki na podium

Mikołajkowy turniej tenisa stołowe-
go rozstrzygnięty 

Mikołajkowy turniej tenisa stołowego 
o Puchar Cocciné zamienił się w między-
narodowy, a to za sprawą pięciu zawod-
ników z  Wilna. Wysokiemu poziomowi 
rozgrywek towarzyszyła wspaniała atmos-
fera zdrowej rywalizacji. Nagrody ufundo-
wał sponsor turnieju Cocciné. Zwycięzcy 
z poszczególnych grup to: 2008 i młodsi 
– Adma SMOTER; 2004 i młodsi – Ervinas 
UZIALO; 2001 i młodsi – Dominik DREW-
NIK; Amator – Rafał ZAJKOWSKI; Open – 
Paweł BRYLAK. Kamil Sitek

Zwycięzcy turnieju o puchar Cocciné
Duży sukces koszykarzy z Zakrętu
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Krzysztof Beśka „Konsul”

Listopad 1918 roku. Polskę tylko krok 
dzieli od odzyskania niepodległości. Do 
Warszawy wraca brygadier PIŁSUDSKI, 
za to uciekają stąd Niemcy. W mieście 
panuje niewyobrażalny chaos, na któ-
rym każdy chce skorzystać i ugrać coś 
dla siebie. Młody oficer Stanisław STE-
IN angażuje się w  rozwikłanie sprawy 
zabójstwa niedoszłego francuskiego 

konsula. Odkrywa, że in-
teresy miejscowych gan-
gów mieszają się z wielką 
polityką, a  przy okazji 
wpada na trop o  wiele 
poważniejszego spisku.

Książka dostępna w bi-
bliotece w Wiązownie

Isabell Allende  
„W samym środku zimy”

Opowieść rozgrywająca się we współcze-
snym Brooklynie, lecz korzeniami sięga-
jąca głębiej, do niedawnej przeszłości 
Gwatemali, lat siedemdziesiątych w Chi-
le i  osiemdziesiątych w  Brazylii. Nie-
winna stłuczka podczas śnieżycy okaże 
się dla trojga bohaterów brzemienna 
w skutki. Uniwersytecki profesor, zagu-
biona dziewczyna z Gwatemali i sześć-
dziesięciodwuletnia Chilijka wyruszają 
ku przygodzie, by 
w przeszłości od-
naleźć swoją we-
wnętrzną siłę. 

Książka do-
stępna w fi-
lii biblioteki 
w Duchnowie

Janusz Głowacki „Bezsenność 
w czasie karnawału”

Ostatnia książka wybitnego pisarza 
zmarłego latem 2017 r. Narracja o współ-
czesnej Polsce, pełna reminiscencji z ży-
cia i kariery autora w Polsce i w Nowym 
Jorku. Miejscami dowcipna, ironiczno-
-sarkastyczna w tonie, gdzie indziej ude-
rzająca w nutę tragizmu, bardzo osobista 
i poruszająca książka. 

Książka do-
stępna w fi-
lii biblioteki 
w Gliniance

Pobiliśmy absolutny rekord! Pod-
czas 27. finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zebraliśmy 
36 162,01 zł. To o ponad 7 tys. zł 
więcej niż w ubiegłym roku. 

Już tradycyjnie na wielkim finale spo-
tkaliśmy się w Szkole Podstawowej 
w Wiązownie. Jako pierwszy na de-
skach naszej sceny zaprezentował 
się Wiązowski Chór Mienia River. 
Po nim estradę opanowały dzieci 
z gminnych szkół i przedszkoli. Pod-
czas finału wystąpili m.in. zespół 
„Idylla”, tancerki z naszego GOK-u 
oraz Wiązowski Teatr Muzyczny. 

Seniorzy, wolontariusze oraz pod-
opieczni z Dziennego Domu „Senior+” 
w  Woli Karczewskiej przygotowali 
słodką kawiarenkę. „Kiermasz różno-
ści” swym mottem „Kup coś fajnego, 
ratuj bliźniego” zachęcał do nabywa-
nia gadżetów darowanych na WOŚP. 
Jak co roku koordynowali go Barbara 

i  Dariusz PAPROCCY. Było też 
wiele atrakcji dla najmłodszych, 
m.in. dmuchaniec i wata cukrowa 
od firmy „Pszczółka dmuchańce”. 
Także Gminny Wolontariat Mię-
dzypokoleniowy przygotował 
specjalny kącik dla dzieci m.in. 
z malowaniem twarzy. 

Występy przeplatane były licytacja-
mi. Największą popularnością cieszy-
ły się koszulki, kubki, poduszki czy 
plecaki z  logo Orkiestry. Tradycyj-
ne „Światełko do nieba” zakończyło 
całodzienną zabawę w Wiązownie. 
Nad bezpieczeństwem kwestują-
cych wolontariuszy w  Wiązownie 
i w Zakręcie czuwali strażacy z OSP 
Wiązowna. Gliniankę zabezpieczy-
li lokalni ochotnicy, zaś nad cało-
ścią czuwała policja z  Wiązowny 
i Otwocka. 

Dla WOŚP zagrali również strażacy 
z OSP Glinianka oraz działacze Klubu 

Sportowego Glinianka. W szkole od-
był się I  Charytatywny Turniej Pił-
ki Halowej. Środki z  „wpisowego” 
trafiły do puszek strażaków kwe-
stujących w Gliniance. Mieszkańcy 
Glinianki i okolic chętnie wspierali 
Orkiestrę. Wolontariusze z OSP ze-
brali razem 8 464,88 zł! 

Jak widać współpraca się opłaca. Re-
kord nie byłby możliwy bez zaanga-
żowania tak wielu osób, instytucji 
i organizacji. Razem udowodniliśmy, 
że „pomaganie jest dziecinnie pro-
ste!”. Dziękujemy! 

Damian Krawczyk,  
Paulina Sokół

Biblioteka poleca

Zebraliśmy pokaźną sumę dla WOŚP

Rekordowy finał 
WOŚP w Gminie 

Wiązowna

Foto: K. M
otyka
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Moda okiem fotografów z GOK

„100 lat w modzie” w obiektywie

Sekcja fotograficzna Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wiązownie postanowiła na swój 
sposób uczcić 100-lecie odzyskania niepod-
ległości. Podczas kilkunastu spotkań w GOK 
Wiązowna oraz w świetlicach wiejskich po-
wstały niepowtarzalne i klimatyczne zdjęcia 
ukazujące najbardziej ekscytujące momen-
ty w polskiej modzie na przestrzeni 100 lat. 
Zwieńczeniem całomiesięcznej pracy foto-
grafów była wystawa „100 lat w modzie”, 
którą zaprezentowano podczas gminnych 
uroczystości obchodów Święta Niepodle-
głości. Krystian HERNCISZ, instruktor pro-
wadzący zajęcia, powiedział, że to wielka 
radość wspólną pracą uświetnić tak ważne 
wydarzenie. – Uważam, że to wspaniałe, kie-
dy można połączyć pasję z czymś, co tworzy 
wspólne dobro – dodał. Redakcja

Rodzinne kolędowanie „Pod Jaworem”

Już po raz drugi mieszkańcy wsi Izabela 
oraz zaproszeni goście spotkali się na „Ro-
dzinnym kolędowaniu w Izabeli”. Razem 
z naszymi lokalnymi muzykami – Jadzią 
i  Pawłem ZARECKIMI oraz Violą i  Tom-
kiem WIĄZOWSKIMI – śpiewaliśmy kolę-
dy. To był magiczny czas radości i refleksji, 
czas bycia razem z  rodziną i  sąsiadami, 
przyjaciółmi i znajomymi. Na naszym sto-
le pojawiły się śledzie, humus, ciasta i inne 
pyszności. Świąteczny klimat stworzyły de-
koracje Romy ROMAN, a Andrzej ROMAN 
profesjonalnie nagłośnił cały koncert. Har-
cerze z Hufca Sulejówek przynieśli do Iza-
beli Światełko Betlejemskie oraz przekazali 
słowo pokoju, a my zanieśliśmy je do na-
szych domów. Danuta Podgórska

Wspólne śpiewanie kolęd „Pod Jaworem”

„Warsztaty świąteczne w świetlicach”

W czasie radosnego oczekiwania na Świę-
ta Bożego Narodzenia gminne świetlice 
nie próżnowały. Zaprosiły mieszkańców na 
warsztaty, podczas których powstały m.in. 
fantastyczne ozdoby na choinkę i stroiki, 
które ozdobią wigilijne stoły. Począwszy od 
11 grudnia, Gminny Ośrodek Kultury w Wią-
zownie prowadził akcję pod nazwą „Warsz-
taty świąteczne w świetlicach”. Mieszkańcy 
sołectw licznie gromadzili się na rękodziel-
niczych spotkaniach. Był to czas spędzony 
w miłej, rodzinnej atmosferze. Dodatkową 
atrakcją były spektakle o tematyce zimowo-
-świątecznej. Przybyłe dzieci nie kryły rado-
ści i zachwytu. Akcja wspierana była przez 
samorząd ze środków na przeciwdziałanie 
alkoholizmowi i innym uzależnieniom.  

Damian Krawczyk, Paulina Sokół

Stroiki z warsztatów ozdobiły świątecz-
ne stoły

Smaki Iranu w Izabeli 

W ramach cyklu „Smaki …” w  świetlicy 
w  Izabeli obyło się niezwykłe spotkanie 
z kulturą i religią islamu połączone z poka-
zem fotografii, a także degustacją irańskie-
go street food-u przy dźwiękach tradycyjnej 
muzyki orientu. Gospodarzami wieczoru 
byli Weronika i Krzysiek (TakiPlan), którzy 
snuli barwne opowieści o  swojej kilkuty-
godniowej włóczędze po Iranie ilustrując je 
barwnymi zdjęciami. Gościem specjalnym 
w Izabeli był Nezar CHARIF – Dyrektor Kul-
tury Islamu w Warszawie, który interesująco 
opowiedział o głównych zasadach i historii 
islamu, wyznawcach MAHOMETA, świętej 
księdze Koranie oraz prawie szariatu. Ponad 
40 mieszkańców naszych wsi doskonale ba-
wiło się na „Falafel Party”, a dla wielu był to 
pierwszy – tak bezpośredni – kontakt z orien-
tem i islamem. Na stołach królowały dania 
kuchni regionalnej. Danuta Podgórska

Gościem specjalnym był Nezar Charif

Jasełka w „Świetlicy marzeń” 
w Gliniance 

W środowiskowej „Świetlicy marzeń” 
w Gliniance po raz pierwszy odbyło się 
spotkanie wigilijne. Spotkanie rozpoczę-
ło się przedstawieniem „Z wizytą u  Je-
zuska” w  wykonaniu podopiecznych 
świetlicy. Aktorzy wspaniale wcielili się 
w  powierzone role. Atmosfera udzieliła 
się wszystkim. Wspólny śpiew wypełnił 
świątecznie przybraną salę. Wychowawcy 
otrzymali podziękowania za zaangażowa-
nie w pracę na rzecz świetlicy. Zaproszeni 
goście obdarowali dzieci upominkami. 

Urszula Olszewska, Marzena Baran

Świąteczna atmosfera udzieliła się 
wszystkim

„Świąteczne Plastykowanie” 
w Duchnowie

Zgodnie z tradycją, w naszych gminnych 
bibliotekach zorganizowaliśmy warsztaty 
świąteczne. Uczestnicy spotkań przygoto-
wali proste, ale bardzo efektowne ozdoby, 
m.in. podczas zajęć w Duchnowie. Na po-
czątku dowiedzieli się, jak w prosty spo-
sób można ozdabiać różne przedmioty 
za pomocą techniki decoupage. Następ-
nie w  ruch poszły świąteczne serwet-
ki, nożyczki, pędzle, kleje, farby, werniks, 
brokat, a przede wszystkim zgrabne pal-
ce i wyobraźnia. Uczestnicy ozdobili de-
koracje na choinkę wykonane ze sklejki: 
gwiazdki, serduszka czy dzwonki, a także 
zakładki do książek i deseczki. Powstały 
piękne przedmioty, które zapewne stały 
się wspaniałym upominkiem, udekorowa-
ły niejedną choinkę lub spoczęły między 
kartami książek. Martyna Dymowska

Warsztaty z decoupage w Duchnowie
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Luty
3.02. godz. 10.00  

Trening biegowy z Teamem Zabiegane Dni 
Gminny Park Centrum w Wiązownie

9.02. godz. 15.00–18.00 
Bajkowy bal karnawałowy 
Biblioteka w Duchnowie

10.02. godz. 10.00 
Trening biegowy z Teamem Zabiegane Dni 
Gminny Park Centrum w Wiązownie

17.02. godz. 10.00  
Trening biegowy z Teamem Zabiegane Dni  
Gminny Park Centrum w Wiązownie

20.02. godz. 18:00 
Literacko-artystyczny wieczór hippiczny  
GOK Wiązowna

24.02. godz. 7.30–15.15 
39. Półmaraton Wiązowski.  
Szczegóły: www.wiazownapolmaraton.pl

26.02. godz. 16.15 
Sesja Rady Gminy Wiązowna.  
Transmisja online: wiazowna.esesja.pl 
Urząd Gminy Wiązowna

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Biegacze z całej Polski 
opanują ulice

24 lutego po raz 39 zawodnicy 
staną na starcie Półmaratonu 
Wiązowskiego. Nasza impre-
za biegowa cieszy się nieusta-
jącą popularnością. W związku 
z organizacją biegów czasowo 
będziemy musieli zmienić orga-
nizację ruchu. 

Półmaraton odbędzie się na tra-
sie: start ul. Kościelna przy szkole 
w  Wiązownie, następnie ulica-
mi Pęclińską i Projektowaną do 
Żanęcina, a  potem przez Dzie-
chciniec, Malcanów, Lipowo do 
centrum Glinianki. Powrót od-
będzie 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 skrzyżowa-
niach dróg publicznych ustawio-
ne będą posterunki policji, a na 

39. Półmaraton Wiązowski 
– utrudnienia w ruchu

bocznych drogach dojazdowych patrole 
ochotniczych straży pożarnych oraz żan-
darmerii wojskowej. 

W godzinach od 07:30 do 15:30 ruch na 
ul. Kościelnej na odcinku od restauracji 
„Mazowsze” do ul. Pęclińskiej będzie za-
mknięty. Dojazd do Kościoła będzie od ul. 
Duchnowskiej i ul. Kąckiej. Ponadto w go-
dzinach trwania biegu autobusy linii 720 
i L20 kursować będą następująco: 

Skrócenie jednego kursu autobusowe-
go linii 720 tam i z powrotem na trasie 
Wiązowna – Rzakta, wyjazd z Wiązowny 
godz. 12:22, wyjazd z Rzakty godz. 12:59 
w dniu 24 lutego 2019 r. Wspomniany 
kurs autobusowy będzie zaczynał i koń-
czył swój przejazd na pętli autobusowej 
w Wiązownie. 

Skierowanie objazdem przez Radiówek 
– Żanęcin – Rzakta trzech kursów auto-
busowych linii 720 na trasie Wiązowna – 
Rzakta: wyjazd z Wiązowny godz. 09:42, 
12:22 i 14:52 oraz czterech kursów na tra-
sie Rzakta – Wiązowna: wyjazd z Rzakty 
godz. 07:39, 10:22, 12:59 i 15:29. 

Prosimy o  ograniczenie poruszania się 
pojazdami mechanicznymi po trasie pół-
maratonu, a w razie konieczności o zmniej-
szenie prędkości, zachowanie szczególnej 
ostrożności wobec zawodników i zastoso-
wanie się do poleceń policji i służb porząd-
kowych. Szczegółowych informacji udziela 
Michał BIAŁEK, tel. 22 512 5 838, 603 703 
660, e-mail: m.bialek@wiazowna.pl.  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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W Woli Karczewskiej w  środowe 
przedpołudnie pojawiły się stajen-
ka, żłóbek z  Dzieciątkiem, Świę-
ta Rodzina, a wokół pastuszkowie, 
anioły, królowie i inne barwne po-
staci. Na widowni zasiedli dostoj-
ni widzowie – seniorzy. 9 stycznia 
na scenie Domu Kultury „Nad 
Świdrem” w Woli Karczewskiej od-
był się IV Gminny Przegląd Jasełek.

Przedszkolaki z  siedmiu gminnych 
placówek oświatowych zaprezento-
wały inscenizacje przedstawiające hi-
storię narodzin Chrystusa w ramach 
IV Gminnego Przeglądu Jasełek „Dzie-
ciaki z Dobrą Nowiną”. Zarówno wi-
dzowie, jak i  członkowie jury, byli 
wzruszeni i  niejednokrotnie zasko-
czeni interpretacją oraz różnorodno-
ścią prezentacji tej, wydawałoby się, 
znanej wszystkim tematyki.

Podziwialiśmy ciekawe scenariusze, 
stroje, śpiew kolęd, choreografię oraz 
talent aktorski małych artystów. Jeste-
śmy pod ogromnym wrażeniem pro-
fesjonalnego przygotowania dzieci 
przez panie nauczycielki. Z uwagi na 
bardzo wysoki i wyrównany poziom 
zaprezentowanych przedstawień wy-
bór zwycięzców był niezwykle trud-
ny. Jury postanowiło przyznać trzy 

nagrody oraz wyróżnienia. Zdobyw-
cą pierwszego miejsca został oddział 
przedszkolny ze Szkoły Podstawowej 
im. I Pułku Szwoleżerów J. Piłsudskie-
go w Malcanowie. Drugie miejsce zdo-
były przedszkolaki z przedszkola „Pod 
Stumilowym Lasem” w Pęclinie, a trze-
cie miejsce zajął oddział przedszkol-
ny ze Szkoły im. Wincentego Witosa 
w Gliniance.

Wyróżnienia otrzymały: Gminne 
Przedszkole w  Wiązownie, oddział 
przedszkolny ze Szkoły Podstawowej 
im. Bohaterskich Lotników Polskich 
w Wiązownie, przedszkolaki z Gmin-
nego Przedszkola w  Woli Duckiej 
i oraz z Gminnego Przedszkola w Za-
kręcie. Nagrodę publiczności otrzy-
mał oddział przedszkolny ze Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterskich Lotni-
ków Polskich w Wiązownie. Wszyscy 
uczestnicy zostali uhonorowani dyplo-
mami i nagrodami.

IV Gminny Przegląd Jasełek „Dzieciaki 
z Dobrą Nowiną”, organizowany przez 
Oświatę Gminną, odbył się pod hono-
rowym patronatem Wójta Gminy Wią-
zowna Janusza BUDNEGO. 

Bogumiła Majewska,  
członek jury

Jasełka  
w siedmiu  
odsłonach

Od góry: Przedszkole w Wiązow-
nie, Szkoła w Wiązownie, Przedszko-
le w Pęclinie, Przedszkole w Zakręcie, 
Szkoła w Malcanowie, Przedszkole 
w Woli Duckiej, Szkoła w Gliniance.

Zwycięski występ szkoły w Malcanowie
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