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Mamy nowy 10-kilometrowy odcinek 
ścieżki rowerowej. Ale to nie wszystko. 
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17 Syropy i napary z roślin, które właśnie teraz moż-
na zebrać w naszej okolicy, mogą być doskonałym 
naturalnym lekarstwem na jesienne przeziębienia. 
Dlaczego warto właśnie teraz je zrobić, dowiemy 
się o tym na str. 17.

Choć stan wody w kranie znacznie się poprawił, to 
nasze nawyki pozostały i kupujemy wodę w plasti-
kowych butelkach. Wydajemy na nią pieniądze, pro-
dukujemy śmieci, dźwigamy ciężkie zakupy. O tym, 
dlaczego warto zrezygnować z wody butelkowanej 
piszemy na stronie 21.

21

W ciągu ostatnich czterech lat na terenie naszej 
gminy niemal dwukrotnie zwiększył się obszar po-
kryty miejscowymi planami zagospodarowania prze-
strzennego. Dlaczego planowanie przestrzenne jest 
tak ważne? O tym przeczytacie Państwo na str. 16.
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Wiązowskie Szlaki Rowerowe. 
Będzie ich osiem
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Gdzie, jak nie tu! Gmina Wiązowna to idealny teren na wycieczki rowerowe. 
I chociaż każdy z rowerzystów ma pewnie swoje ulubione trasy, postanowiliśmy 
wyznaczyć w naszej okolicy kilka szlaków rowerowych. Sprawdź, czy znasz te drogi!

Sieć szlaków rowerowych w Gminie Wiązowna

Foto:pixabay.com
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W przewodnikach turystycznych Wią-
zowna określana jest mianem obsza-
ru o doskonałym klimacie, wysokich 
walorach kulturowych, przyrodni-
czych i  krajobrazowych. Niewątpli-
wie największym bogactwem gminy 
jest niezmącone cywilizacją środowi-
sko naturalne. 

Aż 70% obszaru naszej gminy objęte jest 
różnego rodzaju formami ochrony przyro-
dy – Mazowiecki Park Krajobrazowy, Ma-
zowiecki Obszar Krajobrazu Chronionego, 
rezerwaty rzek Mieni i Świdra, a ponad 
30% gminy to lasy, będące magnesem dla 
turystów chcących odetchnąć od wielko-
miejskiego zgiełku, wśród ciszy i spokoju. 
Na tym cudownym terenie łęgowo – le-
śnym ostoję znajdują sarny, bociany, jele-
nie, łosie, czaple, żurawie i bobry. 

Gmina Wiązowna pełna jest cieka-
wych i atrakcyjnych miejsc, które warto 

zobaczyć. Jest również idealna na krót-
kie, jednodniowe wypady za miasto, 
m.in. na rowerze. Wielkim błędem było-
by nie wykorzystać dobra, które posiada-
my i mamy wręcz na wyciągnięcie ręki. 
Z tego powodu zdecydowaliśmy się na 
zaprojektowanie łącznie 108 km nowych 
szlaków rowerowych. 

W sumie ma być ich osiem: nr 1 „Szlak 
centralny”  – czerwony  – Wiązowna  – 
Glinianka (17,9 km); nr 2 „Szlak północ-
ny” – niebieski – Zagórze – Kąck (15,65 
km); nr 3 „Szlak Nadświdrzański” – zielo-
ny – Wiązowna – Glinianka, (22,45 km); 
nr 4 „Szlak partyzancki” – żółty – Kop-
ki – Kąck (7,85 km); nr 5 „Od dworu do 
dworu” – żółty – dookoła Glinianki, (18,3 
km); nr 6 „Duchnowski łącznik” – czar-
ny – Wiązowna – Duchnów (6,35 km); 
nr 7 „Szlak umocnień Przedmościa War-
szawy”  – żółty  – Józefów  – Stara Mi-
łosna, (18,75 km); nr 8 „Michałowski 

Łącznik” – czarny – łącznikowy Michałó-
wek (0,8 km). 

Wiązowskie Szlaki Rowerowe prowadzić 
będą drogami asfaltowymi, gruntowy-
mi, a w wyjątkowych sytuacjach leśnymi 
duktami i drogami dla rowerów. Przy po-
szczególnych trasach planujemy zainsta-
lować wiaty z ławami, stojaki na rowery, 
kosze na śmieci oraz tablice z opisami. 
Szlaki będą przystosowane zarówno dla 
doświadczonych kolarzy, jak i amatorów, 
rodzin z dziećmi i seniorów.  

Mamy już gotowy projekt Wiązowskich 
Szlaków Rowerowych. Aktualnie staramy 
się pozyskać środki na wykonanie tego 
zadania. O  realizacji naszego projektu 
będziemy na bieżąco informować w „Po-
wiązaniach” oraz  na stronie internetowej 
gminy wstawić: na tuwiazowna.pl.  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Nasze szlaki będą 
i dla amatorów, i dla 

doświadczonych 
rowerzystów

Foto: pixabay.com
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Nasz 10 km odcinek 
ścieżki rowerowej jest 
dobrze oznakowany

Odcinek drogi rowerowej, łączącej 
nas z  gminą Halinów i  Józefowem, 
i przebiegającej przez Duchnów, Ste-
fanówkę, Boryszew i Wiązownę, jest 
już gotowy. 

To inwestycja, na którą z niecierpliwo-
ścią czekali mieszkańcy naszej gminy. 
Projekt realizowany jest w partnerstwie 
sześciu samorządów. W ramach wspól-
nej sieci dróg rowerowych powstała 
ścieżka łącząca gminy: Karczew, Otwock, 
Józefów, Wiązowna, Halinów oraz Sulejó-
wek. Zgodnie z planem wybudowano bli-
sko 45 km trasy dla jednośladów, w tym 
blisko 10 km – na terenie naszej gmi-
ny. Oprócz drogi dla rowerów wykonano 
także chodniki, zatoki autobusowe oraz 
wjazdy i skrzyżowania z drogami publicz-
nymi i odwodnienia.

Nowa ścieżka ułatwi rowerzystom podró-
żowanie i zwiększy ich bezpieczeństwo 
na naszych drogach. To pierwsza ścież-
ka rowerowa budowana u nas z takim 
rozmachem. Ścieżka, która – jak mówią 
rowerzyści – ma sens, bo pozwala wy-
brać się na wielokilometrową wyprawę. 
Nie urywa się nagle i daje poczucie bez-
pieczeństwa i komfortu. Nasi rowerzyści 

chwalą technologię, w której ścieżka zo-
stała wykonana. Gładki asfalt jest wy-
godniejszy i bezpieczniejszy niż często 
ostatnio stosowana kostka betonowa.

Inwestycja powstała w ramach projektu 
„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla roz-
woju komunikacji niskoemisyjnej WOF” 
z udziałem środków z Unii Europejskiej 
w ramach osi priorytetowej IV Przejście 
na gospodarkę niskoemisyjną, Działa-
nia 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń 
powietrza, Podziałanie 4.3.2 Mobilność 
miejska w ramach ZIT – typ projektów 
– Rozwój zrównoważonej multimodal-
nej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki 
i infrastruktura rowerowa, w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego 2014 – 2020. 
Całkowita wartość projektu 8,4 mln 
zł, w  tym ponad 4,9 mln zł pochodzi 
z dotacji.

Więcej informacji o wsparciu gminy dla 
tego zadania udziela Olga Nowak – Wy-
dział Inwestycji, pok. 212, tel. 22 512 58 64,  
e-mail: o.nowak@wiazowna.pl 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Mamy nową ścieżkę 
rowerową w gminie

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

 BOLESŁAWÓW

25
Dokumentacja projektowa na 
modernizację ul. Bażantów

 BORYSZEW

25
Poprawa bezpieczeństwa na 
drodze 270820 W

50
Zakup przydomowych prze-
pompowni ścieków Boryszew 
dz. nr 451/3 (IL)

50
Zakup przydomowych prze-
pompowni ścieków Boryszew 
dz. nr 50/2 (IL)

 CZARNÓWKA

75 Budowa oświetlenia ul. Kaliny

25
Projektowanie oświetlenia 
ul. Lawendowej 

 DUCHNÓW

25
Projektowanie oświetlenia 
ul. Wspólnej 

25
Projektowanie oświetlenia 
ul. Dłuskiej 

75 Budowa sieci kanalizacyjnej 

25
Budowa Duchnowskiego Domu 
Kultury

25
Zagospodarowanie tere-
nu przy świetlicy wraz z jej 
wyposażeniem

 DZIECHCINIEC

50
Budowa ciągu pieszo – rowe-
rowego wzdłuż ul. Majowej – 
pomoc rzeczowa dla Powiatu 
Otwockiego

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

25
Zagospodarowanie tere-
nu przy świetlicy wraz z jej 
wyposażeniem

 EMÓW

25 Modernizacja ul. Sosnowej 

25
Zagospodarowanie terenu 
gminnego przy ul. Sosnowej 

7www.tuwiazowna.pl Samorząd



Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna Renata Falińska dyżuruje 
w Urzędzie Gminy Wiązowna w każdy poniedziałek w godz. 16.30 – 17.30 
w pok. 207. Można się z nią skontaktować pod nr tel. 607 101 165 lub 
napisać e-mail na adres: r.falinska@wiazowna.pl.

Spełnił się czarny scenariusz dotyczą-
cy cen odbioru śmieci. Tak jak w są-
siednich gminach musieliśmy podnieść 
stawki opłat, co jest wynikiem drugie-
go przetargu. 8 kwietnia w tej sprawie 
odbyła się nadzwyczajna sesja rady.

Radni przyjęli trzy uchwały, w tym tę, któ-
ra stanowi, że od 1 maja będziemy pła-
cić więcej za odbiór śmieci. Podjęcie tej 
uchwały było konieczne ze względu na 
zmieniające się ceny usług za przetwa-
rzanie śmieci. Więcej na temat nowych 
stawek i  przyczyn, dla których musiały 

być wprowadzone, piszemy na stronie 10.

Wszystkie podjęte uchwały dostępne są 
w Biuletynie Informacji Publicznej. Za-
praszamy również na portal wiazowna.
esesja.pl, gdzie do pobrania są materia-
ły z prac rady. Zachęcamy także do obej-
rzenia transmisji z sesji. 

Szczegółowych informacji dotyczących 
prac rady udziela Paula Woźnica, pok. 
207, tel. 22 512 58 33, kom. 603 209 701, 
e-mail: p.woznica@wiazowna.pl 

Redakcja

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25 Projektowanie oświetlenia 
ul. Sosnowej 

0 Budowa sieci kanalizacyjnej 
w ul. Sosnowej i Gołębiej 

 GLINIANKA

25 Budowa dróg osiedlowych – 
kontynuacja zadania

25
Zagospodarowanie przestrze-
ni w centrum – kontynuacja 
zadania

25
Zagospodarowanie terenu dzia-
łek 592/1, 38/15 oraz 38/16 na 
potrzeby sołectwa Glinianka II

100 Renowacja boiska szkolnego 

25 Rozbudowa boiska KS 
Glinianka 

 GÓRASZKA

75 Budowa sieci kanalizacyjnej 
w ul. Zielonej

25 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Kaczeńców i Liliowej (IL)

0 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Lotosu (IL)

0
Zagospodarowanie tere-
nu przy świetlicy wraz z jej 
wyposażeniem

 IZABELA

75
Modernizacja drogi Majdan – 
Izabela – Michałówek – Duch-
nów – pomoc rzeczowa dla 
Powiatu Otwockiego

100
Zagospodarowanie tere-
nu przy świetlicy wraz z jej 
wyposażeniem

 KĄCK

75 Budowa oświetlenia ul. Malow-
niczej – etap I

25 Projekt zagospodarowania te-
renu przy świetlicy

0 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Myśliwskiej (IL)

 KOPKI

0 Przebudowa drogi 
Lipowo – Kopki – Dziechciniec

Ciąg dalszy paska na str. 12

Z prac Rady Gminy. 
Uchwała „śmieciowa” 
przyjęta

Wykaz uchwał w sprawach:
49.VII.2019 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wiązowna;

50.VII.2019 zmieniająca Uchwałę Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grud-
nia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok z późn. zm.;

51.VII.2019 zmian w Uchwale Nr 14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 
2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2019 – 
2033, z późn. zm.

Radni podjęli jedną 
z najtrudniejszych decyzji 

w swojej karierze

tukontakt@wiazowna.pl
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Kolejne wybory odbędą się pod koniec maja

Do trzech razy sztuka 

Sołtys Woli Karczewskiej wybrany w wy-
borach, które odbyły się 24 marca, jeszcze 
tego samego dnia zrezygnował z powie-
rzonej mu funkcji. Z tego powodu wybory 
w Woli Karczewskiej trzeba było powtó-
rzyć. Po raz drugi mieszkańcy sołectwa ze-
brali się 10 kwietnia, aby wybrać swojego 
przedstawiciela. Na wybory stawiło się 25 
z 250 uprawnionych do głosowania. Nie-
stety, żadna z osób, którą zaproponowano 
na tę funkcję, nie zgodziła się zostać sołty-
sem. Będzie trzeba przeprowadzić wybory 
po raz trzeci. Brak sołtysa pozbawi miesz-
kańców możliwości zaplanowania fundu-
szu sołeckiego na 2020 rok.  Redakcja

Platan na 25-lecie Forum 
Przedsiębiorczości

W słoneczny kwietniowy dzień przed-
stawiciele Forum Przedsiębiorczości 
Gminy Wiązowna stawili się w Parku Cen-
trum w Wiązownie, gdzie posadzili pla-
tan klonolistny (Platanus acerifolius) dla 
upamiętnienia 25-lecia istnienia stowa-
rzyszenia. Przez ćwierć wieku działalności 
forum wsparliśmy wiele inicjatyw i wyda-
rzeń, które odbywały się na terenie naszej 
gminy i powiatu – mówi Maciej SZWEDO. – 
Naszym celem była przede wszystkim in-
tegracja przedsiębiorców, reprezentowanie 
ich interesów wobec organów władzy i ad-
ministracji samorządowej, wspieranie roz-
woju lokalnego, działalność edukacyjna, 
kulturalna i charytatywna. Mamy nadzieję, 
że to piękne drzewo będzie żywym wspo-
mnieniem o nas i naszych wspólnych doko-
naniach. mgr inż. Maciej Szwedo

Pamiątkowe zdjęcie przy platanie

Podatek od nieruchomości. Zapłać ratę

Do 15 maja należy zapłacić II ratę podatku 
od nieruchomości. Stawka za: grunty zwią-
zane z prowadzeniem działalności gospo-
darczej to 0,76 zł od 1 m2 powierzchni, a za 
pozostałe – 0,33 zł od 1 m2 powierzchni. 
Podatki od budynków lub ich części wy-
noszą: mieszkalnego – 0,64 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej (wyjątek stano-
wi Wola Ducka, gdzie stawka wynosi 0,01 
zł od 1 m2), związanego z prowadzeniem 
działalności gospodarczej – 20,06 zł od 1 
m2 powierzchni użytkowej. Stawki podat-
ku rolnego to: dla gruntów gospodarstw 
– 135,90 zł za ha, dla gruntów rolnych 
niestanowiących gospodarstwa rolnego – 
271, 80 zł od ha. Stawka podatku leśnego 
to 42,24 zł za 1 ha. Redakcja

Podatek można zapłacić kartą w urzędzie

Nie rozliczyłeś PIT? Złóż czynny żal

Termin złożenia deklaracji podatkowej 
za 2018 r. do Urzędu Skarbowego minął 
30 kwietnia. Osoby, które nie zrobiły tego 
w  terminie, będą musiały ponieść kon-
sekwencje. Można jednak uniknąć kary. 
Trzeba tylko szybko wysłać deklarację, za-
płacić należny podatek, jeśli takowy był, 
a także złożyć czynny żal, czyli przyznać 
się do popełnianego czynu niezgodnego 
z  prawem. Powinna się w  nim znaleźć 
informacja, co złego zrobiliśmy, dlaczego 
do tego doszło i  jak naprawiliśmy swój 
błąd. Pismo składamy we właściwym 
urzędzie skarbowym. Dla mieszkańców 
naszej gminy jest to Urząd Skarbowy 
w Otwocku (ul. J. Matejki 4, pon.–pt. 8 – 16, 
tel. 22 778 23 01).  Redakcja

PIT należało rozliczyć do 30 kwietnia

Nowe bilety autobusowe już 
w sprzedaży

Zmienił się wzór graficzny biletów karto-
nikowych obowiązujących w  Warszaw-
skim Transporcie Publicznym. Nowe są 
wszystkie rodzaje biletów, od 20-minu-
towego po 3-dniowy, a także ten week-
endowy oraz wejściówki do metra. Na 
biletach jest nazwa po polsku i  angiel-
sku, cena, informacja o  tym, w  której 
strefie komunikacyjnej obowiązują oraz 
logo Warszawskiego Transportu Publicz-
nego, czyli stylizowana litera „t” przypo-
minająca kształtem warszawską Syrenkę. 
Nowe bilety są zróżnicowane kolorystycz-
nie. Te z dotychczasowym wzorem w dal-
szym ciągu zachowują swoją ważność. 

Redakcja

Nowe „kartoniki” ZTM

„Mama 4+”. Nowa emerytura dla 
matek

Można już składać wnioski o  przyzna-
nie rodzicielskich świadczeń uzupełnia-
jących. Będzie ono przyznawane matce, 
która urodziła i wychowała co najmniej 
czworo dzieci, lub ojcu, który wychował 
co najmniej czworo dzieci. Emerytura bę-
dzie przyznawana po osiągnięciu wieku 
60 lat (kobieta) albo 65 lat (mężczyzna) 
w  przypadku, gdy osoby: nie posiada-
ją niezbędnych środków utrzymania, są 
obywatelami Polski albo cudzoziemcami, 
którzy mają prawo do legalnego pobytu 
i aktualnie u nas przebywają. Więcej infor-
macji na ten temat można uzyskać w ZUS 
w Otwocku, ul. Poniatowskiego 17, tel. 22 
719 45 60. Dostępna jest również infolinia 
pod nr 22 560 16 00. Redakcja

Rewolucyjne przepisy „Mama 4+” weszły 
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Nowe stawki opłat za odbiór odpadów 
komunalnych od 1 maja. Podwyżka 
nie jest zależna od samorządu Gminy 
Wiązowna i wynika z rosnących w na-
szym regionie i w całej Polsce kosztów 
odbioru odpadów. 

Oferty na odbiór śmieci z naszej gminy, 
które otrzymaliśmy w ogłoszonych prze-
targach, są dużo wyższe niż w latach po-
przednich. Samorząd nie ma możliwości 
prawnych, by dopłacić do wywozu i za-
chować ceny na niezmienionym pozio-
mie. Dlatego trzeba było podjąć uchwałę 
(nr 49.VII.2019 Rady Gminy Wiązowna 
z dnia 8 kwietnia 2019 r.) podnoszącą te 
stawki. Zgodnie z nią od maja br. obowią-
zywać będzie: 29,00 zł od osoby miesięcz-
nie za śmieci segregowane oraz 67,00 zł 
od osoby miesięcznie za śmieci niesegre-
gowane. Opłaty należy wnosić na dotych-
czasowe indywidualne konto w terminach 
do 15-go każdego miesiąca. Zdajemy so-
bie sprawę, że nowe stawki są wysokie. 
Z  podobnymi wyzwaniami mierzą się 
wszystkie okoliczne samorządy i tak cena 
za odbiór odpadów posegregowanych np. 
w Józefowie i Otwocku wynosi 31,50 zł.

Z czego wynika tak drastyczny 
wzrost? Oto powody:
1  Podwyżka cen za odbiór odpadów 

w  Regionalnych Instalacjach Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych 
RIPOK (z 240 zł nawet do 600 zł za 
tonę odpadów zmieszanych oraz 
z 140 zł do 350 zł za tonę odpadów 
biodegradowalnych);

2  Podwyżka opłaty marszałkowskiej 
za składowanie odpadów  – od 1 
stycznia 2018  r.  – wzrost niemal 

sześciokrotnie. Do końca 2017  r. 
stawka ta wynosiła 24,15 zł za tonę. 
Tymczasem od 2018  r. wynosi już 
140,00 zł i rośnie z każdym rokiem. 
W 2019 r. jest to 170,00 zł za tonę. 
Opłata ta nie zasila budżetu gminy, 
tylko przekazywana jest do Urzędu 
Marszałkowskiego. Zgodnie z usta-
wą, musi ją wnieść każdy właściciel 
lub zarządzający RIPOK-iem;

3  Obowiązek wnoszenia przez firmy 
odpadowe depozytów, gwarancji lub 
polis ubezpieczeniowych na wypa-
dek pokrycia roszczeń z tytułu nega-
tywnego oddziaływania działalności 
firm na środowisko;

4  Obowiązująca rejonizacja wywozu 
odpadów (Region Zachodni), która 
wpływa na koszty odbioru odpadów;

5  Sytuacja na rynku pracy oraz wzrost 
cen paliwa i energii.

Szczególny wpływ na rynek odbioru od-
padów ma rejonizacja odbioru śmieci. 
W efekcie gminy są zobligowane do za-
gospodarowania odpadów w  wyzna-
czonych obszarach i mieszczących się 
na ich terenie RIPOK. Należymy do naj-
droższego – zachodniego obszaru go-
spodarki odpadami, w  którym działa 
kilka tego typu zakładów. Stawki za za-
gospodarowanie odpadów na naszym 

obszarze należą do najwyższych w kraju 
i są wyższe niż w sąsiednich regionach, 
np. w regionie wschodnim, do którego 
należy większość sąsiednich gmin z po-
wiatu mińskiego. Zgodnie z Wojewódz-
kim Planem Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Mazowieckiego zabronio-
ne jest transportowanie odpadów po-
między regionami (RIPOK), więc musimy 
ponosić znacznie wyższe niż w  innych 
regionach koszty zagospodarowania 
odpadów.

Nad powstrzymaniem drastycznego 
wzrostu cen na rynku gospodarki od-
padami pracuje obecnie Ministerstwo 
Środowiska, przygotowując już zmia-
ny w prawie, na które wszyscy czekamy. 
Dlatego też kolejna umowa na zagospo-
darowanie odpadów z terenu naszej gmi-
ny obowiązywać będzie tylko przez rok. 
Z umowy wynika też, że będzie można 
ją wcześniej rozwiązać w sytuacji zmia-
ny przepisów powodujących obniżenie 
kosztów zagospodarowania odpadów.

Szczegółowych informacji udzielają Anna 
Bogucka i Karol Bronikowski – Wydział 
Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 
5 824 i 825, kom. 661 969 850, email: 
a.bogucka@wiazowna.pl, k.bronikowski@
wiazowna.pl. 

Iwona Marczyk
i.marczyk@wiazowna.pl

Opłaty 
za odbiór 

śmieci. 
Znaczna 

podwyżka

Foto: pixabay.com

Mieszkańcy segregujący 
śmieci zapłacą mniej za 

odbiór odpadów
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Wybory do Parlamentu Europejskie-
go odbędą się w niedzielę 26 maja. Po 
raz czwarty w historii naszego kraju 
zadecydujemy, kto będzie reprezen-
tował polskie interesy podczas ob-
rad PE. 

W wyborach mogą uczestniczyć wszyscy 
pełnoletni mieszkańcy naszego kraju. Po-
lacy pójdą do urn w 13 okręgach wybor-
czych w kraju. Wybory odbywają się na 
zasadzie reprezentacji proporcjonalnej, 
czyli zależnej od wielkości państwa. Ozna-
cza to, że 52 posłów z naszego kraju zasią-
dzie w Brukseli. Przystąpią oni do różnych 
frakcji unijnych w zależności od tego, jakie 
mają poglądy polityczne. Mieszkańcy na-
szej gminy będą głosować w tych samych 
lokalach wyborczych, co w jesiennych wy-
borach samorządowych.

Oto wykaz miejsc do głosowania: 

Obwód głosowania nr 1 w Zakręcie – 
Szkoła Podstawowa w Zakręcie, Zakręt, 
ul.  Szkolna 11  – głosują mieszkańcy 
Zakrętu. 

Obwód głosowania nr 2 w  Duchno-
wie – Świetlica w Duchnowie, Duchnów 
ul. Wspólna 157 – głosują mieszkańcy 
Boryszewa i Duchnowa. 

Obwód głosowania nr 3 w  Wiązow-
nie – Szkoła Podstawowa w Wiązownie, 
Wiązowna ul.  Kościelna 20 – głosują 
mieszkańcy Osiedla Parkowego i Wią-
zowny Gminnej ulice: Bażantowa, 
Boryszewska, Brzozowa, Romana Dmow-
skiego, Dworkowa, Firletki, Gołębia, 

Hawajska, Klonowa, Kościelna numery 
parzyste od 2 do 36 i numery nieparzy-
ste od 1 do 41, Leśna, Lubelska numery 
parzyste od 10 do końca, numery nie-
parzyste od nr 11 do końca, Ogrodowa, 
Osiedle XXX-lecia, Parkingowa, Parko-
wa, Polna, Szafranowa, Szkolna, Tymot-
ki, Wrzosowa. 

Obwód głosowania nr 4 w Wiązownie – 
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, 
Wiązowna ul.  Kościelna 41  – głosują 
mieszkańcy Wiązowny Kościelnej uli-
ce: Aleja Kwiatów Polskich, Chabrowa 
Dębowa, Dobra, Duchnowska, Gródek, 
Irysowa, Jagodowa, Jesionowa, Kącka, 
Konwalii, Kościelna numery parzyste 
od 38 do końca, numery nieparzyste 
od 43 do końca, Kwiatowa, Lawendo-
wa, Lipowa, Lubelska numery parzyste 
od 2 do 8 i numery nieparzyste od 1 
do 9, Malwy, Modrzewiowa, Nadrzecz-
na, Niezapominajki, Pęclińska, rtm. Wi-
tolda Pileckiego, Płachta, Projektowana, 
Rajska, Rezedowa, Rumiankowa, Sado-
wa, Sarnia, Sasanki, Słoneczna, Spo-
kojna, Sportowa, Stokrotki, Superunek, 
Turystyczna, Świerkowa, Wąska, Zaką-
tek, Żabia. 

Obwód głosowania nr 5 w  Pęclinie  – 
Przedszkole w  Pęclinie, Pęclin, ul.  Ra-
dosna 74 – głosują mieszkańcy Kącka 
i Pęclina. 

Obwód głosowania nr 6 w  Glinian-
ce  – Szkoła Podstawowa w  Gliniance, 
Glinianka, ul.  Napoleońska 1  – głosu-
ją mieszkańcy Glinianki I, Glinianki II 
i Porąb. 

Obwód głosowania nr 7 w  Glinian-
ce  – Szkoła Podstawowa w  Gliniance, 
Glinianka, ul. Napoleońska 1 – głosują 
mieszkańcy Bolesławowa, Czarnówki, 
Kruszówca i Rzakty. 

Obwód głosowania nr 8 w  Wiązow-
nie – Szkoła Podstawowa w Wiązownie, 
Wiązowna ul.  Kościelna 20  – głosują 
mieszkańcy Emowa, Dziechcińca, Ra-
diówka, Rudki i Żanęcina. 

Obwód głosowania nr 9 w  Malcano-
wie – Szkoła Podstawowa w Malcanowie, 
Malcanów, ul. Mazowiecka 55 – głosują 
mieszkańcy Kopek, Lipowa i Malcanowa. 

Obwód głosowania nr 10 w Woli Kar-
czewskiej – Dom Kultury „Nad Świdrem”, 
Wola Karczewska, ul. Doliny Świdra 6 – 
głosują mieszkańcy Woli Duckiej i Woli 
Karczewskiej. 

Obwód głosowania nr 11 w Majdanie – 
Świetlica w Majdanie, Majdan, ul. Klu-
bowa 8 – głosują mieszkańcy Majdanu 
i Zagórza. 

Obwód głosowania nr 12 w  Izabe-
li – Świetlica w Izabeli, Izabela, ul. Po-
stępu 23 – głosują mieszkańcy Izabeli 
i Michałówka. 

Obwód głosowania nr 13 w Stefanów-
ce – Świetlica w Stefanówce, Stefanówka, 
ul. Sowia 8 – głosują mieszkańcy Górasz-
ki i Stefanówki. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Wybory do 
Parlamentu 

Europejskiego. 
Sprawdź, 

gdzie 
głosujesz

52 posłów z naszego kraju 
zasiądzie w Brukseli

Foto:pixabay.com
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Mieszkańcy kolejnych sołectw będą 
cieszyć się własnym świetlicami. Trwa-
ją zaawansowane prace przy budowie 
tej w Kopkach. Mamy też już pozwo-
lenie na budowę świetlicy w Rzakcie.

Od 2017 roku wybudowaliśmy świetli-
ce w Izabeli, Majdanie, a niedawno swe 
podwoje oficjalnie otworzyła ta w Pęcli-
nie. W Kopkach trwają prace wewnątrz 
budynku. Starosta Otwocki wydał już de-
cyzję o pozwoleniu na budowę świetlicy 
w Rzakcie. 

Każda ze świetlic ma ponad 90 m2. 
W  każdej jest lub będzie przestron-
na sala, kuchnia, łazienka dostosowa-
na do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
To są skromne, ale bardzo funkcjonal-
ne budynki. Nowo wybudowane świetli-
ce będą takie same w każdej wsi. Dzięki 
temu zaoszczędzamy pieniądze na pro-
jektach budowlanych. 

W przypadku budynku w  Rzakcie źró-
dłem ogrzewania będą grzejniki elek-
tryczne, a ciepła woda będzie ogrzewana 
w  elektrycznym podgrzewaczu. Chcąc 
zmniejszyć opłaty za prąd, postanowili-
śmy wykonać instalację fotowoltaiczną. 
Wytworzona energia elektryczna będzie 
wykorzystywana na potrzeby własne 
budynku.

Świetlice wiejskie są bardzo ważnym ele-
mentem na mapie naszej gminy. Dla wie-
lu z  nas, szczególnie dzieci, te miejsca 
to czasem jedyna możliwość korzysta-
nia z  zajęć Gminnego Ośrodka Kultury. 
Jeśli chcieliby Państwo, by w  pobliskiej 
świetlicy zostały zorganizowane zajęcia 
edukacyjne lub warsztaty, na propozy-
cje czeka GOK, tel. 22 780 41 79, email:  
gok@gok-wiazowna.pl. 

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25 Przebudowa ul. Jeździeckiej

50 Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy

75 Budowa świetlicy wiejskiej – 
kontynuacja zadania

 KRUSZÓWIEC

25 Dokumentacja projektowa na 
modernizację ul. Wspaniałej

 LIPOWO

0 Budowa oświetlenia 
ul. Wierzbowej 

0 Budowa oświetlenia 
ul. Wypoczynkowej 

0 Budowa sieci wodociągowej 
ul. Armii Krajowej 

 MAJDAN

75
Modernizacja drogi Majdan – 
Izabela – Michałówek – Duch-
nów – pomoc rzeczowa dla 
Powiatu Otwockiego 

25 Projektowanie ul. Zacisznej 

25 Projektowanie ul. Turkusowej – 
etap I

25 Budowa oświetlenia 
ul. Kalinowej

25
Projektowanie oświetle-
nia ul. Kwitnącej Wiśni 
i Krajobrazowej 

25 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Kwitnącej Wiśni (IL)

50 Budowa sieci kanalizacyjnej 
w rejonie ul. Zagórzańskiej 

0 Budowa sieci kanalizacyjnej we 
wschodniej części miejscowości 

 MALCANÓW

75
Przebudowa ul. Żwiro-
wej od ul. Mazowieckiej do 
ul. Akacjowej

25 Zagospodarowanie działki 
gminnej „Laguny”

Rzakta będzie 
miała swoją 
świetlicę

Ruszyła budowa kolejnego odcinka 
chodnika połączonego ze ścieżką ro-
werową w  Dziechcińcu. W  zeszłym 
roku powstał odcinek na ul. Majowej 
od ul. Olchowej do ul. Piaskowej.

W tym roku kontynuujemy rozpoczę-
te prace. Kolejny fragment rozpoczyna 
się na wysokości ul. Piaskowej i biegnie 
w kierunku Żanęcina. Będzie miał dłu-
gość ok. 370 m. 

Powstanie 2,5 m ciąg pieszo-rowero-
wy wraz z  indywidualnymi zjazdami. 

W planach jest także budowa odwodnie-
nia odprowadzającego wody opadowe 
oraz nowego przystanku autobusowego 
wraz z wiatą. Planujemy zakończyć pra-
ce budowlane już w czerwcu. Na ten cel 
wydamy 273 tys. zł. 

Szczegółowych informacji udziela Tomasz 
Mielnicki, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.miel-
nicki@wiazowna.pl. 

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

Chodnik 
w Dziechcińcu. 
Prace 
rozpoczęte Nowy chodnik będzie 

gotowy w czerwcu

Ciąg dalszy paska na str. 14

Świetlice powstają 
w oparciu o jeden 

projekt

 | biuletyn samorządowy | maj 201912 Samorząd



Zestaw będzie służył nie tylko młodym 
mieszkańcom

Zestaw do ćwiczeń w Żanęcinie już 
zamontowany

Na placu zabaw przy świetlicy w Żanę-
cinie zakończył się montaż zestawu do 
street workout, który zakupiono w  ra-
mach funduszu sołeckiego. Mieszkańcy 
sołectwa przeznaczyli na przedsięwzię-
cie „Wyposażenie terenu przy świetlicy 
wiejskiej” kwotę 12 tys. zł. Zamonto-
wany zestaw składa się ze słupów kon-
strukcyjnych, liny do wspinania, drabinki 
pionowej, drążków, drążka żmijka, po-
ręczy skośnej, ławki skośnej i  komple-
tu kół gimnastycznych. Street workout, 
czyli uliczny trening, to aktywność fizycz-
na polegająca na wykorzystaniu elemen-
tów zabudowy miejskiej lub specjalnie 
wykonywanych do tego celu parków do 
ćwiczeń opartych głównie na treningu si-
łowym z wykorzystaniem własnej masy 
ciała. Ewelina Kowalska

Asfalt na Żwirowej w Malcanowie

Zakończono prace przy przebudowie jed-
nej z ulic w Malcanowie. Odcinek ul. Żwi-
rowej (od drogi powiatowej 2709W do ul. 
Akacjowej) ma długość 580 m. Do tej pory 
była to w całości droga gruntowa. Teraz 
jest to wygodna do poruszania się droga 
asfaltowa. Pozostało jeszcze do wykona-
nia ok. 400 m ul. Żwirowej oraz ok. 2 km ul. 
Podleśnej. To dopiero początek inwestycji 
w tym rejonie. Kolejne odcinki będą po-
wstawać w kolejnych latach w zależności 
od zasobów finansowych. Na wykonanie 
tego fragmentu oraz nadzór inwestorski 
gmina wydała blisko 800 tys. zł.  

Tadeusz Dąbrowski

Był grunt, jest asfalt

Nowe przystanki w Woli Duckiej 
i Karczewskiej

W Woli Duckiej i w Woli Karczewskiej wy-
budowano w sumie sześć nowych przy-
stanków autobusowych. Cztery powstały 
w pierwszej miejscowości – po dwa przy 
ul. Działkowej oraz przy drodze krajowej 
DK S17. Zamówiono również wiaty, które 
zostaną zamontowane przy przystankach, 
gdzie zatrzymują się autobusy jadą-
ce w kierunku Otwocka. Dwa przystanki 
wybudowano w drugiej z wymienionych 
wcześniej miejscowości, niedaleko firmy 
PazioBeton. Koszt tej inwestycji to prawie 
62 tys. zł. Już od września autobus L20, 
pojedzie przez Wolę Ducką do Otwocka. 

Tomasz Mielnicki

Na przystankach wkrótce pojawią się wiaty

Będzie widniej i bezpieczniej 

Chcemy, aby mieszkańcy naszej gminy 
czuli się komfortowo i bezpiecznie. Podej-
mujemy różne działania w tym zakresie. 
Jednym z nich jest zapewnienie światła 
przy drogach. W ramach zadania pod na-
zwą „Budowa oświetlenia ulicznego na 
terenie Gminy Wiązowna” zakończono 
budowę lub przebudowę pięć linii elek-
troenergetycznych. Nowe lampy, w ilości 
54 sztuk, pojawiły się: przy ul. Malow-
niczej w Kącku, na Osiedlu Kwiatowym 
w Wiązownie, przy ul. Granicznej w Mal-
canowie, przy ul.  Kaliny w  Czarnów-
ce oraz przy ul. Konwalii w Wiązownie. 
W sumie gmina wydała na te inwestycje 
prawie 164 tys. zł. Jan Wierzbicki

Jaśniej = bezpieczniej

Tajemnicza w Michałówku coraz 
dłuższa

Mieszkańcy Michałówka mogą się cie-
szyć nowym odcinkiem ulicy. Zakończono 
prace przy przebudowie II etapu ul. Ta-
jemniczej. Nowy fragment ma wprawdzie 
długość 100 m, ale zawsze to coś. Do tej 
pory była to droga gruntowa. To kontynu-
acja prac rozpoczętych w 2018 r. Powstało 
tu również odwodnienie, które ma odpro-
wadzać wody opadowe i roztopowe z dro-
gi. Na wykonanie tego fragmentu drogi 
wewnętrznej gmina wydała ok. 106 tys. 
zł. Tadeusz Dąbrowski

Nowy odcinek drogi w Michałówku 

Odświeżone boiska w Wiązownie 
i Gliniance

Dwa zewnętrzne boiska szkolne – w Wią-
zownie i  Gliniance  – przeszły gruntow-
ną renowację. Teraz wyglądają jak nowe, 
a przede wszystkim są bezpieczne i posłu-
żą kolejne lata. W  ramach prac, oczysz-
czono ich powierzchnię, odgrzybiono 
specjalnymi preparatami, wypełniono 
ubytki w nawierzchni i naprawiono w miej-
scach, gdzie była taka potrzeba, oraz na 
nowo wymalowano zatarte podczas użyt-
kowania linie. W sumie na prace przezna-
czyliśmy prawie 48 tys. zł. Przypominamy, 
że boiska służą do uprawiania sportu, a nie 
do grillowania czy jeżdżenia po nich na ro-
werach. Nie niszczmy przestrzeni, która ma 
służyć wszystkim!  Jan Wierzbicki

Po takim boisku aż chce się biegać

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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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

75 Budowa oświetlenia 
ul. Granicznej 

25 Budowa oświetlenia 
ul. Jeździeckiej 

25 Akademia talentów w SP 
Malcanów 

25 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Magnolii (IL)

25 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Letniej (IL)

 MICHAŁÓWEK

100 Przebudowa ul. Tajemniczej 

25 Budowa oświetlenia przy dro-
dze powiatowej 

25 Projektowanie oświetlenia przy 
drodze gminnej 

 OSIEDLE PARKOWE 

25
Montaż monitoringu na ścież-
ce z Osiedla Parkowego do 
ul. Kościelnej

 PĘCLIN 

25 Zagospodarowanie terenu przy 
ul. Krótkiej 

 PORĘBY

25 Budowa świetlicy wiejskiej 

 RADIÓWEK 

25 Budowa boiska 
wielofunkcyjnego 

0 Rozbudowa oświetlenia na te-
renie osiedla

 RUDKA

25 Projektowanie ul. Czeremcho-
wej oraz ul. Akacji

 RZAKTA 

25 Modernizacja ul. Wiejskiej 

25 Modernizacja ul. Dobrzynieckiej 

50 Przygotowanie terenu pod bu-
dowę świetlicy wiejskiej

Zmieniły się przepisy dotyczące kół 
gospodyń wiejskich. Członkinie cze-
kały na to od lat. Dzięki nim mogą 
same decydować, co będą robić oraz 
same na siebie zarabiać. Jak założyć 
takie koło? Podpowiadamy. 

Zmiany, które weszły w życie w 2018 r., 
wprowadziły nowe zasady funkcjono-
wania kół gospodyń wiejskich. Jedną 
z ważniejszych jest ta, która mówi, że 
koła będą miały osobowość prawną, a to 
oznacza, że mogą zarabiać i pozyskiwać 
dotacje. Dzięki temu mogą korzystać 
z krajowych, a także europejskich fun-
duszy i programów oraz podczas różne-
go rodzaju imprez mogą sprzedawać np. 
swoje lokalne produkty. Mogą także or-
ganizować koncerty, targi czy szkolenia, 
przyjmować zlecenia na organizację róż-
nego rodzaju imprez np. od samorządu 
lub innych instytucji. 

Chcąc działać i korzystać z dobrodziejstw 
nowej ustawy, koło musi się zarejestro-
wać. Aby zostać wpisanym do Krajowe-
go Rejestru Gospodyń Wiejskich należy 
spełnić następujące wymagania: na te-
renie jednej wsi może mieć siedzibę tyl-
ko jedno koło, ale może ono obejmować 
swym działaniem więcej niż jedną miej-
scowość; z inicjatywą może wystąpić co 
najmniej 10 osób, a założycielem może 
być każda osoba, która ukończyła 18 lat 
oraz mieszka na obszarze wsi będącej 
terenem działalności koła; założyciele 
w drodze uchwały przyjmują statut koła 
oraz ze swojego grona wybierają komitet 

założycielski; jednocześnie można być 
członkiem tylko jednego koła; w nazwie 
należy wskazać co najmniej jedną nazwę 
wsi, na terenie której koło prowadzi swo-
ją działalność.

Przy rejestracji u pełnomocnika ARiMR 
należy posiadać następujące dokumen-
ty: wniosek o wpis koła do rejestru (za-
wiera m.in. siedzibę i teren działalności 
koła, osoby reprezentujące, oświadcze-
nie o przyjęcie statutu) oraz załącznik do 
wniosku, który zawiera dane poszczegól-
nych założycieli lub członków koła i ich 
miejsce zamieszkania oraz oświadcze-
nie („Oświadczam, że moim miejscem 
zamieszkania jest wieś będąca terenem 
działalności koła”). Prezes ARiMR, po do-
konaniu wpisu, wydaje zaświadczenie 
o wpisaniu koła do Rejestru. 

Pełnomocnika ARiMR dla naszego tere-
nu znajdziemy w  Biurze Powiatowym 
w Otwocku (ul. Legionów 2). Odpowie-
dzi na pytania można uzyskać pod nr 
tel. 22 779 90 45. Wszelkiego rodzaju 
informacje oraz dokumenty znajdują się 
na stronie: www.arimr.gov.pl w zakład-
ce: Krajowy Rejestr Gospodyń Wiejskich. 

Na terenie gminy Wiązowna działają już dwa 
koła: w Gliniance (kontakt: Maria GRZENDA, 
tel. 882 414 360) oraz w Zakręcie (kontakt: 
Daniela KUŚMIERCZUK, tel. 602 378 266, 
e-mail: zakret@gmail.com). W trakcie two-
rzenia jest trzecie – w Izabeli.  

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

Koła gospodyń wiejskich. 
Nowe możliwości

Foto: G
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Koło Gospodyń 
Wiejskich 

w Gliniance ma 
bogatą historię
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25 Modernizacja boiska LUKS 
Rzakta 

 STEFANÓWKA

25 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Kruczej (IL)

25 Budowa sieci kanalizacyjnej 
w ul. Kruczej (IL)

 WIĄZOWNA GMINNA 

25 Budowa ul. Polnej i Brzozowej 

25 Budowa ul. Ogrodowej 

25 Modernizacja przepompowni 
przy Gminnym Paku Centrum 

0
Budowa sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej 
w ul. Boryszewskiej 

50
Zakup przydomowych prze-
pompowni ścieków Wiązowna 
Gminna, dz. nr 142/7 (IL)

100 Renowacja boiska szkolnego 

0 Budowa oświetlenia 
w ul. Ogrodowej 

 WIĄZOWNA KOŚCIELNA

25 Projektowanie ul. Sportowej

25 Projektowanie ul. Sadowej 

50 Modernizacja ul. Konwalii 

25 Projektowanie sieci kanalizacyj-
nej w ul. Sarniej i Płachta 

75 Budowa oświetlenia na Osiedlu 
Kwiatowym

75 Budowa oświetlenia 
ul. Konwalii 

0 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Niezapominajki (IL)

0
Budowa sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej w dz. nr 
196/23 (IL)

„Znalezione – nie kradzione” – nic 
bardziej mylnego! Znalazłeś portfel, 
telefon lub dokumenty? Szybko od-
daj – nie przywłaszczaj. Za pozosta-
wienie sobie nieswojej rzeczy grożą 
konsekwencje. 

Przedmioty, które przez przypadek trafiły 
w nasze ręce powinny jak najszybciej trafić 
w odpowiednie miejsce np. na policję lub 
Biura Rzeczy Znalezionych. Jedynym wy-
jątkiem od reguły jest sytuacja, w której 
w oparciu o miejsce – np. śmietnik – i oko-
liczności znalezienia, można przypuszczać, 
że właściciel zrezygnował z prawa własno-
ści do danej rzeczy. W innym przypadku 
– zgodnie z obowiązującym prawem – za-
trzymując znalezisko dopuszczamy się wy-
kroczenia, a nawet przestępstwa. 

Każdemu znalazcy przysługuje prawo do 
znaleźnego. Wynosi ono jedną dziesiątą 

wartości znalezionej rzeczy. Oddając zna-
leziony przedmiot musimy zastrzec swe 
żądanie. Za niezwrócenie w ciągu dwóch 
tygodni znalezionej rzeczy grozi grzyw-
na – 500 zł – lub kara nagany (art. 125 
KW). Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz 
ruchomą lub prawo majątkowe, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat trzech 
(art. 284 § 1 KK).

Mieszkańcy Gminy Wiązowna mogą oddać 
„zgubę” na posterunek policji w Wiązownie 
(ul. Kościelna 9) lub w Otwocku (ul. Puła-
skiego 7 A), albo do Biura Rzeczy Znalezio-
nych w Otwocku (ul. Górna 13, pok. 201, 
pon.-pt. godz. 8 – 16, tel. 22 778 13 24). 
Ostatnio taką postawą obywatelską wyka-
zała się mieszkanka naszej gminy, która od-
dała znaleziony portfel, prawdopodobnie 
skradziony w pobliskim sklepie.  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Rzeczy znalezione. 
Co z nimi zrobić?
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om Zgubę oddaj na policję 

lub do Biura Rzeczy 
Znalezionych

Punkt 
paszportowy. 
Zmiana godzin 
pracy
Wyjeżdżasz za granicę? Jeśli wybie-
rasz się poza Unię Europejską – mu-
sisz mieć paszport. Sprawdź, jak go 
uzyskać.

Aby wyrobić paszport konieczne jest zło-
żenie odpowiedniego wniosku w punk-
cie paszportowym. Wniosek o paszport 
może złożyć osoba, która chce dostać 
paszport lub opiekun prawny osoby cał-
kowicie ubezwłasnowolnionej z tym za-
strzeżeniem, że konieczna jest obecność 
osoby ubezwłasnowolnionej. 

Najbliższy punkt paszportowy, obsłu-
gujący mieszkańców naszej gminy, 
znajduje się w Otwocku przy ul. Armii 
Krajowej 5. Wniosek o dokument (do-
staniemy w  punkcie) można składać: 
pon. – w  godz. 10.00 – 17.45, wt.–pt. 

w  godz. 8.00 – 15.15. Podczas składa-
nia wniosku należy mieć ze sobą: kolo-
rowe zdjęcie, dowód opłaty (140 zł lub 
70 zł w zależności od tego, czy przysłu-
guje nam zniżka), dowód osobisty, skró-
cony lub zupełny odpis aktu małżeństwa. 
Osoby, które złożą wniosek o nowy pasz-
port, otrzymają go w terminie do 30 dni. 
Na stronie: www.obywatel.gov.pl każdy 
może sprawdzić, czy jego dokument jest 
już do odbioru.

Paszporty od 2018 r. zmieniły swój wygląd 
graficzny. Taki zabieg powtarzany jest co 
10 lat. Poprzedni wzór obowiązywał od 
2006 r. Chodzi o zapewnienie dokumento-
wi jak największego stopnia ochrony i za-
bezpieczenia. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Nowy wzór paszportu 
obowiązuje od 2018 r.
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W ciągu ostatnich czterech lat na tere-
nie naszej gminy niemal dwukrotnie 
zwiększył się obszar pokryty miej-
scowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. To wyjątkowo waż-
ny, choć na co dzień niedostrzegany 
przez nas proces. 

Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego opracowuje się po to, by 
określić przeznaczenie terenu, warunki 
zagospodarowania i  rozmieszczenie in-
westycji na danym obszarze w tym in-
westycji celu publicznego. Na terenach 
objętych takim planem buduje się ła-
twiej i  szybciej. Szybciej, bo nie trze-
ba występować o  warunki zabudowy 
dla planowanej inwestycji. Te są precy-
zyjnie określone w planie i obowiązują 
wszystkich inwestorów. Decyzja o budo-
wie na obszarze objętym planem daje też 
pewność co do sąsiedztwa. Już na eta-
pie kupna działki wiadomo, czy w okoli-
cy będzie tylko zabudowa mieszkaniowa, 
czy mogą też powstać budynki usługowe 
albo wręcz przemysłowe. Wiemy, gdzie 
powstaną drogi i jaki będzie ich przebieg. 
Plan nie określa terminu realizacji takich 
inwestycji, ale rezerwuje dla nich miejsce 
i ukierunkowuje rozwój okolicy.

Plany miejscowe zwykle podnoszą też 
ceny nieruchomości położonych na 
obszarze, który obejmują. Jeśli teren 
przeznaczony jest pod zabudowę miesz-
kaniową, ewentualni nabywcy skłonni 
są zapłacić więcej, bo taka nierucho-
mości daje im gwarancję spokojnego 

sąsiedztwa. Jeśli natomiast plan dopusz-
cza np. budynki przemysłowe, to ceny 
nieruchomości rosną, ponieważ ewentu-
alni inwestorzy wolą kupować ziemię. na 
której bez przeszkód, protestów i długiej 
procedury będą mogli zlokalizować swoje 
zakłady – to oszczędza czas i pieniądze.

Opracowywanie planów to skompliko-
wana, czasochłonna i kosztowna proce-
dura, dlatego nie da się nimi objąć całej 
powierzchni gminy. Najczęściej opraco-
wujemy plany, które uwalniają tereny 
pod inwestycje lub zabezpieczają intere-
sy mieszkańców przez niekontrolowaną 
urbanizacją. Sprawiają także, że pojawia-
ją się inwestorzy skłonni inwestować na 
naszym terenie, a w konsekwencji płacić 
podatki na rzecz naszych mieszkańców. 

Każdy z nas może brać udział w procesie 
opracowywania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Procedu-
ra skonstruowana jest tak, by zapewnić 
właścicielom nieruchomości na danym 
terenie wpływ na uchwalany plan. Warto 
się tym interesować ponieważ, wprowa-
dzane plany na lata organizują zabudo-
wę w naszej okolicy.

Więcej informacji o  planowaniu prze-
strzennym można uzyskać w  Wydziale 
Planowania Przestrzennego, pok. 005, 106 
i 107, tel. 22 512 58 00, e-mail: urzad@
wiazowna.pl 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Planowanie to podstawa

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

50 Budowa sieci kanalizacyjnej 
w ul. Kwiatowej 

50 Budowa sieci wodociągowej 
w działce 196/16

50
Zakup przydomowych prze-
pompowni ścieków Wiązowna 
Kościelna dz. nr 451/3 (IL)

 WOLA DUCKA

25 Projektowanie ul. Sportowej 
i Działkowej

25 Projektowanie oświetlenia 
ul. Trakt Lubelski 

 WOLA KARCZEWSKA

50
Budowa chodnika w ul. Doliny 
Świdra – pomoc rzeczowa dla 
Powiatu Otwockiego

25 Wyposażenie Klubu Senior+ 
„Nad Świdrem”

100 Zagospodarowanie terenu przy 
ul. Doliny Świdra 

 ZAKRĘT

50
Poprawa bezpieczeństwa na 
ul. Szkolonej – pomoc finanso-
wa dla Powiatu Otwockiego 

25 Zagospodarowanie „Zakąciku”

25 Zagospodarowanie terenu 
gminnego, działka 397/3

 ŻANĘCIN

25 Projektowanie ul. Akacji oraz 
ul. Czeremchowej

100 Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy

 ZADANIA OGÓLNOGMINNE

50 Budowa i modernizacja pero-
nów i wiat przystankowych

0 Budowa mieszkań niekomercyj-
nych w Gminie Wiązowna

100

Wybierzmy rower – Partner-
stwo dla rozwoju komunikacji 
niskoemisyjnej WOF – po-
moc rzeczowa dla wojewódz-
twa (Emów, Wiązowna Gminna, 
Stefanówka, Boryszew, 
Duchnów)

Ciąg dalszy paska na str. 21

Przebieg procesu planowania
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Pomagają, gdy tylko pojawią się 
pierwsze objawy przeziębienia. Mo-
żesz zrobić je samemu. Wystarczy 
wyjść na spacer, zebrać składniki 
i pomęczyć się chwilę w kuchni, aby 
wyczarować domowe leki. Oto garść 
przepisów. 

W naszych ogrodach, na łąkach i w  la-
sach rośnie pełno „lekarstw”. Mamy dla 
was trzy sprawdzone przepisy na najbar-
dziej popularne domowe leki, które przy-
dadzą się jesienią i zimą, ale które trzeba 
zrobić już teraz. Oto one:

Syrop z pędów sosny
W maju zbieramy pędy sosnowe na prze-
ciwkaszlowy syrop. Potrzebujemy: 2 kg 
pędów o długości 7 – 9 cm i 1,5 kg cu-
kru (najlepiej nierafinowanego) białe-
go lub brązowego albo 1 – 1,5 l miodu. 
Przygotowujemy litrowe słoiki – wcze-
śniej je wyparzamy. Do każdego wkła-
damy oczyszczone i pocięte na mniejsze 
kawałki pędy do wysokości 1/3 naczy-
nia i zasypujemy cukrem lub zalewamy 
miodem. Układamy kolejne warstwy, aż 

do wypełnienia słoików. Naczynia usta-
wiamy w  słonecznym miejscu. Raz na 
trzy dni potrząsamy i obracamy słoika-
mi. W zależności od miejsca syrop bę-
dzie „się robił” od 1,5 do 3 miesięcy. Gdy 
cukier się rozpuści, zlewamy syrop, prze-
cedzamy i rozlewamy do mniejszych sło-
iczków. Pasteryzujemy.

Syrop z mniszka lekarskiego
Stosujemy go jako środek przeciwkaszlo-
wy. Potrzebujemy: 400 kwiatów (zbiera-
my je w suchy dzień tak, aby było przy 
nich jak najmniej zielonych pędów), 1 
wyszorowaną cytrynę eko, 1  litr wody 
i 1 kg cukru (najlepiej nierafinowanego). 
Zebrane kwiaty rozkładamy na czymś ja-
snym – papier, materiał. Chodzi o to, aby 
pozbyć się ewentualnych owadów, któ-
re umościły się w kwiatach. Po godzinie 
zbieramy je, układamy w garnku, zalewa-
my wrzątkiem, ugniatamy i stawiamy na 
gazie. Gotujemy przez 15 min. Pod ko-
niec gotowania dodajemy wyszorowaną 
i pokrojoną na plastry cytrynę. Mieszamy, 
zdejmujemy z kuchenki i odstawiamy na 

12 godz. (najlepiej na całą noc). Odce-
dzamy przez gazę, dodajemy cukier i go-
tujemy na małym ogniu przez godzinę. 
W tym czasie syrop zgęstnieje. Gorący 
rozlewamy do słoiczków i stawiamy do 
góry dnem. 

Syrop z kwiatów czarnego bzu
Stosujemy go jako środek napotny 
w okresie nasilonych przeziębień. Potrze-
bujemy: 40 baldachimów (kwiatostanów) 
czarnego bzu zebranych w suchy dzień, 4 
cytryny eko, 2 l wody i 2 kg cukru. Kwiaty 
delikatnie oddzielamy od łodyżek. Można 
do tego użyć nożyczek. Układamy w ka-
mionce lub szklanym naczyniu. Przygo-
towujemy syrop z  wody, cukru i  soku 
wyciśniętego z cytryn. Wrzącym zalewa-
my kwiaty, przykrywamy naczynie i od-
stawiamy w chłodne miejsce na 2 – 3 dni. 
Codziennie mieszamy. Gotowy syrop prze-
cedzamy przez sitko lub gazę do garnka. 
Gotujemy, doprowadzamy do wrzenia 
i przelewamy do wyparzonych wcześniej 
butelek. Stawiamy do góry dnem.  

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

Syrop z popularnego 
mniszka lekarskiego to 
naturalny lek na kaszel

Foto: pixabay.com

Domowe 
leki na 
przeziębienie. 
Zrób je sam
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Kiedy emerytura jest niska, to 
każda złotówka w portfelu jest na 
wagę złota. Seniorzy mogą liczyć 
na wiele zniżek i  ulg oferowa-
nych przez państwo, samorządy 
oraz różne firmy i instytucje. 

Emeryci, korzystający z transportu 
kolejowego, mogą liczyć na spore 
zniżki (od 10 do 50%) cen biletów, 
w zależności od oferty przewoźni-
ka. Największe daje Warszawska 
Kolej Dojazdowa. To aż 50%, zaś 
35% oferują Koleje Mazowieckie. 
Z kolei w pociągach PKP Intercity 
zniżka wynosi 30% na jednorazo-
we przejazdy wszystkimi pociąga-
mi i tyle samo na bilety okresowe 
w pociągach TLK oraz IC. Emeryci 
i renciści korzystają również z ulg 
i zniżek w warszawskiej komunika-
cji miejskiej. Także większość linii 
lotniczych oferuje ulgi na przeloty 

dla pasażerów po 60. r. życia. Moż-
na zaoszczędzić od 10 do 20% 
ceny biletu.

Emeryci, którzy ukończyli 75 
lat oraz m.in. inwalidzi i  oso-
by po 60., które mają prawo do 
emerytury, której wysokość nie 
przekracza miesięcznie 50% prze-
ciętnego wynagrodzenia, są zwol-
nieni z płacenia abonamentu RTV. 
Każda osoba, która ukończyła 75 
lat, ma też prawo do niektórych 
bezpłatnych leków. Ich wykaz, 
tzw. lista „S”, ogłaszany jest raz 
na dwa miesiące przez ministra 
zdrowia. W tym wypadku należy 
pamiętać, aby lekarz na recepcie 
wpisał symbol „S”. Osoby, któ-
re ukończyły 65 lat i samodziel-
nie prowadzą dom, są zwolnione 
z  opłat za posiadanie psa. Cał-
kowicie zwolnione z  opłaty za 

wydanie paszportu są osoby, któ-
re ukończyły 70 rok życia. 

Na zniżki możemy także liczyć 
w państwowych muzeach. Podob-
nie jest w większości teatrów, kin 
czy galerii. Wiele basenów, par-
ków wodnych i pływalni oferuje 
emerytom ulgowe bilety wstępu. 
Wiele organizacji skupiających 
seniorów, jak też gminy, wprowa-
dzają specjalne karty seniora. 

Na terenie naszej gminy obowią-
zuje Ogólnopolska Karta Senio-
ra. Wyrobić ją można w Urzędzie 
Gminy Wiązowna. Dzięki niej 
uzyskamy m.in. zniżki na usługi 
biblioteczne oraz 10 zł mniej za-
płacimy za zajęcia prowadzone 
przez GOK Wiązowna. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Zniżki i ulgi dla seniorów. 
Zobacz, co się należy

Na przejazd koleją 
można zyskać nawet 
50% zniżki na bilety
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Seniorzy z Dziennego Domu „Se-
nior+” uczestniczyli w  XI Wy-
stawie Tulipanów w Wilanowie. 
Podczas zwiedzania uczestnicy 
podziwiali tulipany o niesamo-
witych kształtach i barwach. 

Wzięli także udział w wykładzie 
na temat pielęgnacji roślin oraz 
wykorzystania ich w kompozycjach 
florystycznych. Powyższy wyjazd 
łączył się hortiterapią, jaką pro-
pagujemy i prowadzimy w Dzien-
nym Domu „Senior+”. Stosujemy 
ogrodoterapię czynną, jak i bierną. 
W ramach tej pierwszej podejmu-
jemy różnego rodzaju aktywności 
związane z pracą w ogrodzie m.in. 
sadzimy, przesadzamy i rozmnaża-
my rośliny.

Dodatkowo regularnie odbywa-
ją się zajęcia z  florystyki, pod-
czas których seniorzy wykonują 
dekoracje roślinne: bukiety, stro-
iki i  aranżacje okolicznościowe. 
W ramach terapii biernej przeby-
wają w ogrodzie, pobudzając tym 
samym zmysły, dzięki czemu re-
laksują się, wyciszają i uspokajają.

W trakcie wycieczki seniorom towa-
rzyszyli wolontariusze, którzy służyli 
ramieniem i wsparciem. Po wysta-
wie uczestnicy zakupili kwiaty i uda-
li się na wspólny spacer zakończony 
wizytą w pobliskiej kawiarni.  

Krystyna Motyka
dyrektor@seniorplus-wiazowna.pl

Seniorzy Dziennego Domu „Se-
nior+” z  Woli Karczewskiej 
wsparli akcję „Cała Polska szyje 
kwiaty dla mam z Centrum Zdro-
wia Dziecka”.

Wraz z kadrą podopieczni DD „Se-
nior+” uszyli tulipany, które tra-
fią z okazji Dnia Matki do mam 
dzieci przebywających w szpitalu. 
Seniorzy odrysowywali szablony, 
wycinali, szyli i wypychali tulipa-
ny z  materiałów. Podział pracy 
dostosowany był do umiejętności 

i  możliwości seniorów, a  efekty 
przerosły nasze oczekiwania – po-
wstał piękny bukiet. Zaangażo-
wanie seniorów było ogromne 
i  starsi ludzie włożyli w  to, co 
stworzyli dla mam, całe swoje ser-
ce oraz umiejętności.

Dodatkowo seniorzy przygoto-
wali bukiet, który trafił na licyta-
cję 7 kwietnia podczas koncertu 
dla Hani GIEPARDY, a zysk z jego 
sprzedaży został przekazany na 
leczenie małej dziewczynki.  

Krystyna Motyka
dyrektor@seniorplus-wiazowna.pl

W trakcie wycieczki 
seniorom towarzyszyli 

wolontariusze

Seniorzy całym sercem 
zaangażowali się w szycie 

tulipanów

Wiosna 
w Wilanowie

Seniorzy 
dla mam 
z Centrum 
Zdrowia 
Dziecka
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Już w wakacje rusza Gminne Targowi-
sko „Mój Rynek” w Wiązownie. Nabór 
chętnych potrwa do 17 maja. Rada Gmi-
ny ustaliła najważniejsze kwestie do-
tyczące funkcjonowania tego miejsca.

„Mój Rynek” powstaje w centrum Wią-
zowny przy ul. Lubelskiej 33a. Do dys-
pozycji handlowców będzie 51 miejsc 
handlowych: 9 pawilonów, 10 stanowisk 
przeznaczonych do handlu w hali głów-
nej, 26 stanowisk do handlu pod zada-
szeniem, 6 stanowisk przeznaczonych do 
handlu z samochodu. Ruszył nabór chęt-
nych osób oraz podmiotów gospodar-
czych, chcących zarezerwować miejsce 
handlowe zarówno wewnątrz, jak i na ze-
wnątrz targowiska i potrwa do 17 maja. 
Regulamin i formularz zgłoszeniowy do-
stępne są na stronie: www.twiazowna.pl 
oraz w Urzędzie Gminy Wiązowna. Wyni-
ki naboru zostaną ogłoszone w czerwcu.

Oto stawki, jakie będą  
obowiązywać: 

Stoisko targowe (symbol TW (2 szt.), 
sektor czerwony)  – opłata targowa za 
dzień – 5 zł, opłata rezerwacyjna za 
30 dni – brak.

Stół targowy (symbol ST (4 szt.), sek-
tor pomarańczowy)  – opłata targowa 

za dzień – 7 zł, opłata rezerwacyjna za 
30 dni – brak.

Stół handlowy pod wiatą (symbol SW 
(20 szt.), sektor ciemno zielony)  – 
opłata targowa za dzień – 7 zł, opłata 
rezerwacyjna za 30 dni – 50 zł, opła-
ta rezerwacyjna za 3 mies. – 48,50 zł/ 
mies., opłata rezerwacyjna za 6 mies. – 
47,50 zł/ mies., opłata rezerwacyjna za 
12 mies. – 45 zł/ mies.

Miejsce pod handel z samochodu (sym-
bol SM (3 szt.), sektor żółty, stoiska od 
SM1-SM3)  – opłata targowa za dzień 
– 20 zł, opłata rezerwacyjna za 30 dni 
– 50 zł, opłata rezerwacyjna za 3 mies. – 
48,50 zł/ mies., opłata rezerwacyjna za 
6 mies. – 47,50 zł/ mies., opłata rezerwa-
cyjna za 12 mies. – 45 zł/ mies.

Miejsce pod handel z samochodu (sym-
bol SM (3 szt.), sektor żółty, stoiska od 
SM4-SM6)  – opłata targowa za dzień 
– 20 zł, opłata rezerwacyjna za 30 dni 
– brak, opłata rezerwacyjna za 3 mies. – 
19,40 zł/ mies., opłata rezerwacyjna za 
6 mies. – 19 zł/ mies., opłata rezerwa-
cyjna za 12 mies. – 18 zł/ mies.

Stół handlowy w  hali (symbol SH 
(10  szt.), sektor jasnozielony) – opła-
ta targowa za dzień – brak, opłata 

jednorazowa – 20 zł, opłata rezerwacyjna 
za 30 dni – 200 zł, opłata rezerwacyjna 
za 3 mies. – 194 zł/ mies., opłata rezer-
wacyjna za 6 mies. – 190 zł/ mies., opłata 
rezerwacyjna za 12 mies. – 180 zł/ mies.

Pawilon handlowy 16,6 m2 (symbol PM 
(4 szt.), sektor jasnoniebieski) – opłata 
targowa za dzień – brak, opłata rezer-
wacyjna za 30 dni/m2 – 24,10 zł, opłata 
rezerwacyjna za 3 mies./m2. – 23,38 zł/ 
mies., opłata rezerwacyjna za 6 mies./m2. 
– 22,90 zł/ mies./m2, opłata rezerwacyj-
na za 12 mies./m2. – 21,70 zł/ mies./m2, 
opłata za wodę i energię – wg zużycia.

Pawilon handlowy 34,5 m2 (symbol PD 
(5 szt.), sektor ciemnoniebieski) – opła-
ta targowa za dzień – brak, opłata rezer-
wacyjna za 30 dni/m2 – 18,84 zł, opłata 
rezerwacyjna za 3 mies./m2. – 18,27 zł/ 
mies./m2, opłata rezerwacyjna za 6 mies./
m2. – 17,90 zł/ mies./m2, opłata rezerwa-
cyjna za 12 mies./m2. – 16,96 zł/ mies./
m2, opłata za wodę i energię – wg zużycia.

Więcej informacji udziela Olga Nowak – 
Wydział Inwestycji, pok. 212, tel. 603 233 
706, e-mail: o.nowak@wizowna.pl 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

„Mój Rynek” 
w Wiązownie. 
Stawki wynajmu
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Już wkrótce na naszym 
targowisku kupimy 
produkty od lokalnych 
rolników
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Już dawno upadł mit, że woda z kra-
nu nie nadaje się do picia. Jest smacz-
na, zdrowa, a przede wszystkim tania. 
Litr „kranówki” kosztuje niespełna 
2 grosze. 

Jak podkreślają autorzy projektu „Piję 
wodę z kranu” – „kranówka” w Paryżu, 
Londynie i Warszawie spełnia te same 
wymagania, bo jakość wody wodociągo-
wej określa polskie prawo oraz restryk-
cyjne regulacje Unii Europejskiej. Poza 
tym jest nie tylko znacznie tańsza od tej 
butelkowanej, ale często także zdrowsza, 
bogatsza o mikroelementy, m.in. wapń, 
magnez czy cynk. Wodę uzdatnia się 
dwutlenkiem chloru, napowietrza i prze-
puszcza przez specjalne filtry.

A co, kiedy leci brązowa woda? To kwe-
stia podwyższonej zawartości żela-
za. Może pojawić się, gdy rury są stare, 
w czasie ich napraw lub czyszczenia sie-
ci, a także, gdy przez dłuższy czas nie ma 
nas w domu. Gdy woda ma dziwny wy-
gląd, zalecamy powstrzymać się od jej 
picia do momentu zniknięcia przebar-
wienia – polecają twórcy projektu „Piję 
wodę z  kranu”. Najczęściej wystarczy 
tylko spuścić kilka litrów wody (np. do 
miski i podlać nią kwiatki) do czasu, aż 
woda zacznie być „przezroczysta”. Rów-
nież przed napełnieniem czajnika należy 
przez kilka sekund pozwolić spłynąć wo-
dzie z kranu. Dzięki temu pozbywamy się 

wody, która może ewentualnie zawierać 
metale. W przypadku małych dzieci – do 
4. roku życia – lekarze zalecają podawać 
wodę wcześniej przegotowaną.

Pijąc wodę z kranu, a nie tę butelkowa-
ną, zaoszczędzimy pieniądze. Litr „kra-
nówki” to niespełna 2 gr. Za 1,5 l płacimy 
w tym wypadku ok. 3 gr. Za najtańszą 
wodę niegazowaną w plastikowej butel-
ce zapłacimy ok. 1 zł. Pijąc wodę z kranu, 
stajemy się też bardziej „eko”, bo dzię-
ki temu generujemy mniej plastikowych 
śmieci. A w przypadku cen, jakie płacimy 
za ich odbiór, to ważne.

„Tu dostaniesz wodę z kranu” – to ogólno-
polska akcja, w której biorą udział miejsca 
podające swoim klientom darmową wodę 
z kranu. Dzięki temu nie musimy płacić 
za wodę do posiłku lub możemy napełnić 
swoją butelkę bez względu na to, czy je-
steśmy w domu, czy poza nim. Na stronie: 
pijewodezkranu.org działa interaktywna 
mapa, na której sprawdzimy, gdzie poda-
wana jest „kranówka”. Również w Urzę-
dzie Gminy Wiązowna już od kilku lat do 
picia, np. na sesjach Rady Gminy, spotka-
niach, podaje się wodę z kranu. To zaosz-
czędzone pieniądze, które można wydać 
na inny, ważniejszy cel. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Źródło: pijewodezkranu.org,  
poradnikzdrowie.pl

Woda z kranu.
Pijmy na zdrowie

W naszym urzędzie już 
od kilku lat do picia 
podajemy „kranówkę”

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

0

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

25 Centrum Aktywności Lokalnej 

ZADANIE 1
Termomodernizacja 
i rozbudowa 

ZADANIE 2
Zagospodarowanie przestrzeni 
przy GCK

 ZADANIA OGÓLNOGMINNE

50 Budowa targowiska – kontynu-
acja zadania

25 E-Archiwum – dostęp do infor-
macji publicznej 

25 Ja w internecie – szkolenia 
komputerowe dla mieszkańców

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

100 Zakup samochodu dla ZGK

LEGENDA:

(IL) – Inicjatywa Lokalna

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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Na terenie gminy Wiązowna moż-
na spotkać zwierzęta częściowo 
chronione – wydrę oraz bobra eu-
ropejskiego. O ile wydra występuje 
rzadko, a jej działalność jest raczej 
mało dotkliwa dla człowieka, to 
sprawa ma się inaczej w przypad-
ku bobra.

Główne szkody powodowane przez bo-
bry to: podtapianie terenów rolniczych, 
leśnych, dróg, ścinanie drzew oraz za-
budowywanie rowów. Bobry osiedlają 
się w miejscach obfitujących w poży-
wienie. Szczególnie lubią zaniedbane 
i niekonserwowane rowy melioracyj-
ne, groble czy stawy. Jeśli będziemy je 
regularnie czyścić i wycinać lub nisko 
przycinać roślinność, to bobry raczej się 
tam nie osiedlą. Należy również uni-
kać gromadzenia wycinanych drzew, 
konarów i  gałęzi w  pobliżu brzegu, 
gdyż mogą one zostać wykorzystane 
przez bobry jako pokarm lub materiał 
do budowy tamy. W wielu przypadkach 
stosowanie odpowiednich zabiegów 

i  prostych w  budowie urządzeń po-
zwala uniknąć lub znacznie ograniczyć 
szkody wynikające z ich działalności.

W stosunku do zwierząt objętych 
ochroną częściową zakazuje się m.in. 
umyślnego zabijania, płoszenia lub 
niepokojenia, okaleczania lub chwy-
tania, transportu, chowu, pozyskiwa-
nia, przetrzymywania lub posiadania 
okazów gatunku, niszczenia siedlisk 
lub ostoi (będących ich obszarem roz-
rodu), niszczenia lub uszkadzania nor, 
żeremi, tam i  innych schronień oraz 
umyślnego uniemożliwiania dostępu 
do schronień. 

Łapiąc objęte ochroną gatunkową 
zwierzę, należy liczyć się z karą grzyw-
ny bądź ograniczenia lub pozbawie-
nia wolności od trzech miesięcy do lat 
pięciu. Naruszenie zakazów, np. za-
bijanie dziko występujących zwierząt 
czy niszczenie ich siedlisk, podlega 
karze aresztu albo grzywny. Zgod-
nie z  ustawą o  ochronie przyrody, 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-
wiska w Warszawie (ul. H. Sienkiewi-
cza 3, tel. 22 556 56 00) na obszarze 
swojego działania, na wniosek zarząd-
cy lub właściciela terenu, może zezwo-
lić w stosunku do bobra na odstępstwa 
od zakazów. Jednakże zezwolenie takie 
może być wydane w sytuacjach wyjąt-
kowych oraz gdy wynika to m.in. z ko-
nieczności ograniczenia poważnych 
szkód w odniesieniu do upraw rolnych 
czy leśnych. 

W Polsce za szkody wyrządzone przez 
bobry odpowiada Skarb Państwa. 
Oględzin i szacowania szkód, a także 
ustalania wysokości odszkodowania 
i  jego wypłaty, dokonuje na wniosek 
zainteresowanego Regionalna Dyrek-
cji Ochrony Środowiska w Warszawie. 
Wniosek oraz wymagania formalne do-
stępne są na stronie: http://warszawa.
rdos.gov.pl/. 

Marta Gajda
m.gajda@wiazowna.pl

piękne, kłopotliwe i chronione

Bobry osiedlają się 
w miejscach obfitujących 

w pożywienieBobry

Foto:pixabay.com
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Szukają kochającego domu kontakt: adopcje@celestynow.toz.pl | tel. 22 789 70 61

Z końcem marca złożyliśmy wniosek 
o dofinansowanie przedmiotowego za-
dania. We wniosku uwzględniliśmy 54 
nieruchomości, z których zniknie ponad 
95 ton wyrobów zawierających azbest. 
Mamy nadzieję na pozytywne rozpatrze-
nie wniosku.

Usunięcie wyrobów zawierających azbest 
to obowiązek spoczywający na właścicie-
lach nieruchomości. Zutylizowanie jed-
nej tony azbestu to koszt średnio 370 zł. 

Chętnych do pozbycia się azbestu, przy 
współfinansowaniu przez Gminę Wią-
zowna, zapraszamy do składania wnio-
sków. Wnioski dostępne są w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz w  urzędzie 
gminy. Przyjmowane są codziennie. 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do 
mieszkańców, którzy we własnym za-
kresie zutylizowali azbest, o dostarcze-
nie dokumentów potwierdzających ten 
fakt, do naszego urzędu do Wydziału 

Środowiska i  Nieruchomości. Jeste-
śmy bowiem zobowiązani do bieżącego 
wprowadzania zmian dotyczących ilości 
wyrobów zawierających azbest do ogól-
nopolskiej Bazy Azbestowej.

Więcej informacji udziela Wydział Środo-
wiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 24, 
email: a.bogucka@wiazowna.pl 

Anna Bogucka
tukontakt@wiazowna.pl

Pozbądź się 
szkodliwego 
azbestu

Azbest jest niebezpieczny 
dla zdrowia

Foto: fotolia.pl

MELA to ok. 8-letnia, średniej wielko-
ści suczka. Jest bardzo energiczna i we-
soła. Ma śmieszny rekini zgryz. Bardzo 
pozytywna i radosna. Lubi spacery i za-
bawę. Kocha pieszczoty i przytulanie. Na 
inne psy w zasadzie nie zwraca uwagi. 
Na smyczy początkowo ciągnie, ale po 
dłuższej chwili nieco tonuje. Wysterylizo-
wana, zaczipowana, zaszczepiona.

MONTANA to takie rozczulające cieląt-
ko. Widać jej nieporadność i szczenięcą 
naiwność. Ma ok. 10 miesięcy i jest śred-
niej wielkości. Waży 11 kg. Już nie urośnie. 
Jest bardzo ciekawska i mądra. Nie bardzo 
jeszcze umie chodzić na smyczy, zwłasz-
cza, że jej dziecięca radość i energia wciąż 
pchają ją do przodu! Świetnie odnajdzie 
się w domu z innymi zwierzakami. Jest wy-
sterylizowana, zaszczepiona i ma czip.

BRYLANT to typowy foksterier. Cie-
kawski, uparty, energiczny, wesoły, mą-
dry i sprytny. Ładnie chodzi na smyczy. 
Z innymi psami dogaduje się różnie. Ko-
nieczne będzie zapoznanie przed ewen-
tualną adopcją z psem rezydentem. Ma 
ok. 4 lat. Jest wykastrowany, zaczipowa-
ny, zaszczepiony. Potrzebuje zdecydowa-
nych, konsekwentnych i aktywnych ludzi.

Co roku ubiegamy się o  dofinanso-
wanie zadania polegającego na od-
bieraniu i zutylizowaniu materiałów 
zawierających azbest (płyty, rury itp.) 
z terenu prywatnych posesji. 

23www.tuwiazowna.pl Środowisko



Po raz kolejny zapraszamy dzieci 
i młodzież szkolną do udział w akcji 
„Wakacje Blisko Domu”. Zgłoszenia 
do szkół przyjmowane będą w maju, 
a do GOK-u do 28 czerwca.

Zdajemy sobie sprawę, że dwa miesiące 
wakacji, to wspaniały czas, jednak nie-
kiedy wypełnienie go ciekawymi zaję-
ciami i zapewnienie opieki dzieciom nie 
jest łatwym zadaniem. Dlatego propo-
nujemy Państwu 10 tygodniowych tur-
nusów w  naszych szkołach, Gminnym 
Ośrodku Kultury i niektórych świetlicach 
wiejskich. 

W poprzedniej edycji dzieci, prócz cza-
su spędzonego na terenie naszych placó-
wek, miały okazję zwiedzić m.in. Stadion 
Narodowy, Muzeum Warszawy, gmach 
Telewizji Polskiej, skansen w  Łowiczu, 
wioskę indiańską oraz wiele ciekawych 
miejsc kultury. Podopieczni uczestniczyli 

również w wyjazdach na basen, do kina 
czy teatru. 

W te wakacje na pewno nie zabraknie 
równie atrakcyjnych wycieczek. Podczas 
tegorocznych wakacji dzieci w wieku od 
6 do 15 lat będą mogły spędzić ciekawie 
czas w szkołach w: Gliniance, Malcano-
wie, Wiązownie i Zakręcie. Wypoczynek 
rozpocznie się 24 czerwca i potrwa do 
26 lipca. Szkoła to miejsce bezpieczne 
i przyjazne dzieciom, a w okresie waka-
cji kojarzyć się będzie z dobrą zabawą 
i atrakcyjnie spędzonym czasem. Zgło-
szenia do szkół przyjmowane będą do 
31 maja. W szkołach zapewniony będzie 
płatny posiłek. 

Wypoczynek organizowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Wiązownie odbędzie 
się w terminie 29 lipca – 30 sierpnia. Za-
pewnimy go w trzech miejscach: w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w  Wiązownie, 

Domu Kultury „Nad Świdrem” w  Woli 
Karczewskiej oraz w świetlicy „Pod Ja-
worem” w Izabeli. Jeżeli w terminie do 
15 czerwca zgłosi się minimum 15 chęt-
nych dzieci na wypoczynek w innej świe-
tlicy na terenie gminy Wiązowna, akcja 
„Wakacje Blisko Domu” odbędzie się 
także w tym wskazanym ośrodku. Zgło-
szenia do GOK przyjmowane będą do 
28 czerwca.

Opłata za wypoczynek to 30 zł za tydzień. 
Koszt dla posiadaczy Karty Dużej Rodzi-
ny to 10 zł za tydzień. Karty zgłoszenio-
we można pobrać ze stron internetowych 
organizatorów: Gminy Wiązowna, Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Wiązownie oraz 
poszczególnych szkół.  

Paulina Sokół,  
Urszula Kozłowska

gok@gok-wiazowna.pl,  
u.kozlowska@wiazowna.pl

„Wakacje blisko domu 2019”. 
Zapowiedź akcji

Gminna akcja z roku na rok 
cieszy się coraz większym 

powodzeniem
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Promowano trzy języki obce: angielski, nie-
miecki i rosyjski

„Dzień Języków Obcych” w szkole 
w Zakręcie

W Szkole Podstawowej im. C. K. Norwi-
da w Zakręcie obchodzono „Dzień Języ-
ków Obcych”. Uczniowie klas IV-VIII oraz 
gimnazjalnych wykazali ogromne zaanga-
żowanie w organizację tego wydarzenia. 
Przygotowali wesołe piosenki, tematyczne 
scenki oraz wiersze w trzech językach ob-
cych (angielskim, niemieckim i rosyjskim), 
których uczymy w naszej szkole. Poprzez 
organizowanie tego typu akcji po raz ko-
lejny pokazaliśmy uczniom, jak ważna jest 
znajomość języków obcych w dzisiejszym 
świecie, a także zachęciliśmy do wytrwa-
łej i systematycznej nauki. Na zakończenie 
uczniowie otrzymali nagrody za sukcesy, 
które odnieśli w konkursach językowych. 

Magdalena Ossowska

Wola Ducka. Tajniki pierwszej 
pomocy

Pod jaki numer dzwonić, gdy potrzebna 
pomoc oraz jak wykonać sztuczne od-
dychanie – tego i wielu innych ważnych 
rzeczy nauczyły się przedszkolaki z Woli 
Duckiej podczas zajęć z pierwszej pomocy. 
Warsztaty przygotowała i przeprowadzi-
ła ratowniczka medyczna Ilona BEREDA. 
Przedszkolaki poznały prawidłowe zasady 
udzielania pierwszej pomocy do momen-
tu przyjazdu pogotowia ratunkowego. 
Nauczyły się także, jak należy ułożyć po-
szkodowanego we właściwej pozycji oraz 
poćwiczyły na fantomie uciski na klatce 
piersiowej. Sylwia Król

„Adopcja na Odległość” w szkole 
w Zakręcie

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego 
kolejny raz w  szkole w Zakręcie zosta-
ła otwarta kawiarenka w celu wsparcia 
programu „Adopcja na Odległość”. Tym 
razem postanowiliśmy cały dochód prze-
znaczyć na adopcję grupy dzieci z Lusaki 
stolicy Zambii. Dostawcami przepysznych 
ciast i kolorowych, bajkowych muffinek 
byli rodzice naszych uczniów, a  sprze-
dawcami zostali sami uczniowie, któ-
rzy dzielnie koordynowali przebieg akcji. 
Serdecznie wszystkim dziękujemy – ro-
dzicom za przygotowanie przepysznych 
słodkości do cukierenki oraz innym za za-
angażowanie i aktywne włączenie się do 
akcji. Kolejny raz pokazaliście, że nie jest 
wam obojętny los potrzebujących ludzi. 

Katarzyna Sokolik

Zebrane pieniądze pomogą dzieciom 
z Lusaki

„Jak nabiał w lodówce rozrabiał?”

W przedszkolu w Woli Duckiej odbyły się 
warsztaty edukacyjne w ramach progra-
mu o  zdrowym odżywianiu „Jak nabiał 
w lodówce rozrabiał?”. Dzieci brały udział 
w zajęciach, na których dowiedziały się, 
skąd bierze się mleko oraz jakie produkty 
spożywcze można z niego zrobić. Uczestni-
cy programu zapoznali się z pojęciem „na-
biał”. W trakcie realizacji programu formy 
pracy, metody oraz środki dydaktyczne zo-
stały dostosowane do potrzeb i możliwo-
ści rozwojowych dzieci. Były próby dojenia 
„krowy”, zabawy ruchowo-naśladowcze, 
zabawy konstrukcyjne oraz degustacja 
przetworów mlecznych. Sylwia Król

Krowa w przedszkolu? Jak najbardziej!

„Wiosna radosna” w przedszkolu 
w Pęclinie

Przedszkole „Pod Stumilowym Lasem” 
w  Pęclinie hucznie świętowało Pierw-
szy Dzień Wiosny. Tuż po śniadaniu dzie-
ci z  „Maleństw” i  „Króliczków” zaprosiły 
swoich kolegów i  koleżanki, nauczyciel-
ki i rodziców na przedstawienie „Wiosna 
radosna”, w czasie, którego wszyscy po-
żegnali zimę. Korzystając z okazji organi-
zatorki konkursów „Najpiękniejsza panna 
Marzanna” i  „Bezpieczny przedszkolak”, 
wraz z dyrektor przedszkola, wręczyły na-
grody i dyplomy zwycięzcom oraz wyróżnio-
nym. Przedszkolaki, panie i rodzice złapali 
Marzannę – symbol zimy – ruszyli na plac 
zabaw, gdzie przy piosence „Maszeruje 
Wiosna” i okrzykach „Zimo precz! Wiosno 
przyjdź!” – zgodnie z tradycją – pożegnali 
zimową porę roku. Katarzyna Rostek

Przedszkolaki z Pęclina pożegnały zimę

Kolorowe powitanie wiosny u Misia 
Uszatka

Dzieci z  przedszkola im. Misia Uszat-
ka w Wiązownie w bajkowym nastroju 
powitały pierwszy dzień wiosny. Grupa 
„Zajączki” zaprezentowała swoje umie-
jętności językowo-teatralne. Przygoto-
wano radosną bajkę „Pinocchio”. Całe 
przedstawienie odbyło się w języku an-
gielskim. Przedszkolaki wspaniale pora-
dziły sobie ze scenariuszem, piosenką 
i tańcem. Przedstawienie obejrzała cała 
społeczność przedszkola oraz rodzice i za-
proszeni goście. Dzieci zaprezentowały się 
wspaniale, a występ nagrodzono gromki-
mi brawami. Anna Kulmińska

Dzieci przygotowały przedstawienie Pierwszej pomocy należy uczyć już 
przedszkolaki w języku angielskim
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Wycieczka rowerowa po naszej gmi-
nie to naprawdę dobry pomysł! Zanim 
jednak wsiądziemy na nasze jedno-
ślady, powinniśmy zadbać o  kilka 
istotnych rzeczy. Podpowiadamy, jak 
przygotować rower do sezonu.

Nasz rower przynajmniej raz w roku po-
winien zostać wyczyszczony i przejść fa-
chowy przegląd. Na początek porządnie 
rower myjemy. Szykujemy szczotkę oraz 
kubeł z ciepłą wodą i zwykłym płynem do 
mycia naczyń. Specjaliści od rowerów od-
radzają używania myjki ciśnieniowej. Po-
wód? Można wepchnąć brud tam, gdzie 
się nie powinien znaleźć i kłopot gotowy. 
Szorujemy dokładnie cały rower, opłuku-
jemy czystą wodą i pozosta-
wiamy do wyschnięcia.

Kolejny etap to konserwa-
cja i smarowanie, spraw-
dzenie i  wyregulowanie 
hamulców oraz napędu. Tu najlepiej sko-
rzystać z pomocy profesjonalisty. Sami 
możemy sprawdzić, czy działają lamp-
ki i  migacze dające znać kierowcom, 

że jedziemy na rowerze drogą, a także 
przyjrzeć się stanowi naszych opon. Je-
żeli opona zaczyna pękać lub nie widać 
bieżnika, to znak, że czas na jej wymia-
nę. Na koniec dopompowujemy powie-
trze w kołach.

Kiedy wybieramy się na 
ciut dłuższą wycieczkę, 
powinniśmy zadbać o kil-
ka rzeczy.

Po pierwsze  – zestaw naprawczy, 
w którym powinny znaleźć się: zapasowa 
dętka/łatki, pompka, przybornik narzę-
dziowy z zestawem kluczy imbusowych 
i śrubokrętów oraz skuwacz do łańcucha 
lub zapasowa spinka. 

Po drugie – kask, kamizelka odbla-
skowa, która może uratować nam życie 
i  rękawiczki. Przyda się również mała, 
składana kurtka przeciwdeszczowa lub 
peleryna. 

Po trzecie – mała, podręczna aptecz-
ka, a  w  niej woda utleniona, plastry, 
bandaż.

Po czwarte – woda do picia, np. w bi-
donie przyczepionym do kierownicy lub 
w innym miejscu, do którego będzie ła-
two sięgnąć w czasie jazdy. I, oczywiście, 
coś do jedzenia. Warto też mieć założony 
licznik. I na koniec – naładowany telefon 
z aplikacją mapową. Dzięki niej, gdy doj-
dzie do wypadku i potrzebna będzie po-
moc, skontaktujemy się z odpowiednimi 
służbami, a dzięki GPS-owi podamy na-
sze namiary lokalizacyjne, co szczególnie 
ważne w czasie wycieczek poza główny-
mi trasami komunikacyjnymi.  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Sezon na rower.  
Przegląd i ważne akcesoria
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Kask i kamizelka 
odblaskowa to podstawa 
bezpieczeństwa
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GKTS Wiązowna podczas rozgrywek

GKTS Wiązowna. Zostajemy 
w I lidze

Drużyna GKTS Wiązowna podejmowała 
we własnej hali zespół Energa KTS II To-
ruń. Był to bardzo ważny mecz, dający ze-
społom szansę na oddalenie się ze strefy 
spadkowej I  ligi. Nasi zawodnicy okaza-
li się w tym spotkaniu lepsi. Pokonaliśmy 
rywala w stosunku 6:4. Dzięki temu zwy-
cięstwu na kolejkę przed zakończeniem 
sezonu drużyna GKTS Wiązowna zapew-
niła sobie utrzymanie w rozgrywkach I ligi 
tenisa stołowego! Dziękujemy wspania-
łym kibicom za doping, Gminie Wiązowna 
oraz naszemu sponsorowi – firmie Dako-
ma, marka Cocciné – za wsparcie, a wło-
skiemu bistro Trentadue za ufundowanie 
pizzy podczas meczu. Kamil Sitek

11 medali dla „Orłów” z Zakrętu

W Ostrówku odbył się drugi turniej IV se-
zonu Dziecięcej Ligi Grapplingowej. Moc-
ną reprezentację wystawił klub z Zakrętu. 
Do walki przystąpiło czternastu zawod-
ników. Zdecydowana większość walk 
w wykonaniu „Orłów” zakończyła się suk-
cesem, czego dowodem jest 11 zdobytych 
medali. Doskonałe wyniki indywidualne 
zawodników zaowocowały trzecim miej-
scem na podium w klasyfikacji drużyno-
wej. Po walkach dzieci rozegrano turnieje 
w  kategorii „Senior”, w  których wzięli 
udział trener Artur MROCZEK oraz Adam 
DĘBKOWSKI. Adam w debiucie wywalczył 
brązowy medal. Natomiast Artur wygrał 
swoją kategorię. Artur Mroczek

Dzięki doskonałym wynikom „Orły” zajęły 
III miejsce drużynowo

„Dwa ognie” w Gliniance

Uczniowie klas IV wzięli udział w pierw-
szych zawodach w „Dwa ognie” zorga-
nizowanych przez szkołę w  Gliniance. 
Do rywalizacji zgłosiły się trzy placówki. 
Oprócz czwartoklasistów z Glinianki, wy-
startowała drużyna ze szkoły w Zakręcie 
oraz ze szkoły nr 4 w Otwocku. Skład każ-
dego zespołu tworzyło 10 zawodników – 
chłopców i dziewcząt. Zawody były bardzo 
wyrównane, uczniowie z zacięciem rywa-
lizowali, pamiętając o zasadach fair play. 
I  miejsce zajęła szkoła w  Zakręcie, II  – 
szkoła w Gliniance, a III – przypadło szkole 
w Otwocku. Wszystkie drużyny otrzyma-
ły pamiątkowe dyplomy i bony na sprzęt 
sportowy, a zawodnicy zostali uhonoro-
wani medalami. Kamila Swaczyńska

Podczas rywalizacji zawodnicy pamiętali 
o zasadach fair play

Przedszkolaki zagrały w piłkę nożną

Mistrzostwa Przedszkolaków Gminy Wią-
zowna w  piłce nożnej za nami. W  za-
wodach wzięły udział cztery placówki: 
gminne przedszkola z  Wiązowny, Pęcli-
na i Zakrętu oraz niepubliczne przedszko-
le „Małe stópki” z Wiązowny. W sumie 
na boisku rywalizowało 36 zawodników 
z roczników 2012 – 2013 i młodszych. Or-
lik w Zakręcie podzielono na trzy mniejsze 
boiska, na których rozegrano 15 spotkań. 
Rywalizacja była tak wyrównana, że sę-
dziowie uznali, iż wszyscy zawodnicy 
powinni otrzymać złote medale. Słodki 
poczęstunek i złote krążki sfinansowano 
z budżetu gminy. Serdeczne podziękowa-
nia dla sędziów, wolontariuszy za pomoc 
i zaangażowanie podczas turnieju.  

Jacek Skwara

Dziewczynki i chłopcy świetnie radzili so-
bie na boisku

Lekkoatletyczne czwartki 
w Gliniance

Ruszają spotkania lekkoatletyczne w szko-
le w Gliniance. Odbędą się: 9, 16, 23 i 30 
maja, a finał regionalny – 6 czerwca w godz. 
14.00 – 17.00. Program zawodów to: biegi 
na 60 m, 300 m, 600 m (dziewczęta) i 1000 
m (chłopcy), skok w dal, skok wzwyż oraz 
rzut piłeczką palantową. Każdy uczestnik 
może wystartować w  dwóch konkuren-
cjach, w jednej technicznej i jednej biego-
wej. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele w-f 
w poszczególnych szkołach. Regulamin do-
stępny jest w zakładce UKS Smoki na stro-
nie szkoły w Gliniance. Zapraszamy roczniki: 
2008, 2007 i 2006. Anna Brewczyńska

Wyremontowane boisko w Gliniance na 
pewno sprawdzi się podczas zawodów

Advit Wiązowna.  
Zła passa przerwana

Mecz Advit Wiązowna z PKS Radość za-
kończył się zwycięstwem naszej drużyny. 
Od pierwszej minuty nasz zespół przejął 
inicjatywę i nieustannie atakował bramkę 
przeciwnika. Do świetnej sytuacji doszło 
już w 4 minucie. Padła bramka. Decydują-
cego golu strzelił Arkadiusz ZAPAŚNIK. Na 
drugą połowę wyruszyliśmy skoncentro-
wani i po pierwszej akcji wywalczyliśmy 
rzut rożny. Od 60 minuty to gospodarze 
z Radości przejęli inicjatywę i całą druży-
ną ruszyli do odrabiania wyniku, lecz nasz 
bramkarz i  obrona nie pozwolili im na 
zmianę wyniku. W końcowych minutach 
meczu zawodnik Radości mógł wyrów-
nać, ale Grzesiek WILCZEK obronił sytu-
ację. Z boiska zeszliśmy jako zwycięzcy. 

Facebook/Advit Wiązowna

To był bardzo emocjonujący mecz dla za-
wodników Advit Wiązowna
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Otwockie Forum Kobiet to inicjaty-
wa wspierająca i promująca przedsię-
biorcze kobiety, działające na terenie 
powiatu otwockiego. Tegoroczne wy-
darzenie, które odbyło się 5 kwietnia 
w hotelu Maranello w Otwocku, hono-
rowym patronatem objęli Marszałek 
Województwa Mazowieckiego Adam 
STRUZIK i Wójt Gminy Wiązowna Ja-
nusz BUDNY.

Spotkanie podzielono na panele. 
W pierwszym z nich – pod hasłem „Ży-
cie w podróży” – o swojej pasji, jaką jest 
podróżowanie, opowiadali: fotografka 
i właścicielka firmy „Twoja sesja” Tatiana 
PAŁUCKA, projektantka Patrycja PLESIAK, 
przedsiębiorca Tomasz BIAŁKOWSKI oraz 
psycholog sportu i  podróżnik Andrzej 
WÓJCIKIEWICZ. W  drugim panelu „Po-
dróż przez życie” wzięły udział: dyrektor 

Dziennego Domu „Senior+” 
i  koordynator Centrum Wo-
lontariatu w  Radiówku Kry-
styna MOTYKA, dziennikarka 
Karolina JAKOBSCHE, specja-
listka PR oraz pomysłodaw-
czyni ogólnopolskiej akcji 
społecznej „Jestem Mamą” 
Ania WYCISK (Ania SOOL), 
twórczyni grupy „Rowerowy 
Otwock” i  pilot tandemów 
Magdalena WOJTASIEWICZ, 
właścicielka piekarni Sopli-
cowo w  Otwocku Małgorza-
ta SMOLAK, jedyna lekarka 
w Jeevodaya (Ośrodek Reha-
bilitacji Trędowatych) i świec-
ka misjonarka dr Helena PYZ. 
Panele przeplatane były po-
kazami kolekcji sukienek Pa-

trycji PLESIAK. Na zakończenie forum 
wystąpił Marcin JAJKIEWICZ, aktor te-
atru muzycznego w Łodzi.

Organizatorami wydarzenia byli: Stowa-
rzyszenia Forum Tu i Teraz, na czele z pre-
zes Barbarą STOCKĄ oraz Łukasz PŁACZEK, 
przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju 
Mazowsza INNOMAZ. 

Tekst i foto: Łukasz Płaczek

Samorządy gminne wytypowały do zaszczytnego tytułu 
„Kobieta sukcesu” 16 pań z terenu powiatu otwockiego. 
Wśród nich znalazło się sześć kobiet z naszej gminy. Uro-
czystość uhonorowania odbyła się w siedzibie Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Otwocku.

Zebrane na uroczystości panie przywitała dyrektor PBP Anna 
BIELICKA. Następnie zebrani mogli obejrzeć fotografie pań, 
które na indywidualnych sesjach wykonała młoda fotograf-
ka Maria SZYDŁOWSKA. Ona też dokonała prezentacji dorob-
ku każdej z nich. Wśród wyróżnionych znalazło się sześć pań 
z naszej gminy: piosenkarka, aktorka i reżyserka Daria LELEŃ, 

wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Grażyna KILBACH, dyrek-
tor Biblioteki Publicznej w Wiązownie Marzena KOPKA, Sekre-
tarz Gminy Wiązowna Anna ROSŁANIEC, pracownik Komendy 
Głównej Straży Pożarnej Izabela TUSZOWSKA oraz właściciel-
ka przedszkola i żłobka Marlena WIŚNIEWSKA.

Wójt Gminy Wiązowna Janusz BUDNY, w asyście dyrektor Anny 
BIELECKIEJ i Marii SZYDŁOWSKIEJ, wręczył „Kobietom Sukcesu” 
bukiety kwiatów. Wystawę można oglądać w PBP w Otwocku 
w godzinach otwarcia.  

Więcej info: www.biblioteka.powiat-otwocki.pl
Tekst i foto: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku

Młoda fotografka 
z bohaterkami swoich zdjęć

W czasie spotkania 
odbyły się dwa panele 

dyskusyjne

„Kobieca podróż”.  
III Otwockie Forum Kobiet

„Kobiety 
sukcesu”  
z powiatu 
otwockiego
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Radny Stanisław BOGUCKI wcieli się w rolę 
lektora

Seniorzy w bibliotece.  
Zwyczaje wielkanocne

Seniorzy z  Dziennego Domu „Senior+” 
w Woli Karczewskiej poniedziałek 8 kwietnia 
spędzili w wiązowskiej bibliotece. Tematem 
spotkania były tradycje i zwyczaje dotyczą-
ce Wielkiego Postu i Wielkanocy. Uczestnicy 
z zainteresowaniem wysłuchali ciekawostek 
dotyczących Wielkiego Postu. Dowiedzieli 
się, co jedli w tym okresie nasi przodkowie 
w różnych regionach Polski oraz jakie były 
zwyczaje związane z Niedzielą Palmową. Po-
znali wierzenia ludowe i cudowne właściwo-
ści lecznicze jajek. Uzupełnieniem czytanego 
tekstu była dyskusja, wspomnienia i związa-
ne z tym okresem polskie przysłowia ludowe. 
Wybrane teksty Barbary OGRODOWSKIEJ 
z serii „Ocalić od zapomnienia” pod tytu-
łem: „Polskie obrzędy i zwyczaje” przeczy-
tał m.in. radny i sołtys Malcanowa Stanisław 
BOGUCKI. Teresa Naperty

Wielkanocne tradycje w Gliniance

O malowaniu kolorowych pisanek zwa-
nych kraszankami, o przystrajaniu koszycz-
ków, o święceniu pokarmów, o wspólnym 
rodzinnym śniadaniu, o  zajączku, który 
przynosi słodkości, o  strojeniu domów, 
okien i stołów zielonymi gałązkami oraz 
o  śmigusie i  dyngusie rozmawialiśmy 
w  filii biblioteki w  Gliniance z  dziećmi 
z Przedszkola „Karolek”. O tych i  innych 
zwyczajach przeczytaliśmy w  książce 
„Moje święta” Barbary STANKIEWICZ – 
GAWRYSIAK. Przedszkolaki zapoznały się 
z biblioteką, książkami dla dzieci i wyko-
nały piękne kartki świąteczne. Musiały też 
odnaleźć wcześniej schowane wielkanoc-
ne zajączki i jajka. Marzena Bobrowska

Dzieci wykonały przepiękne kartki 
świąteczne

Dzięki mieszkańcom kapliczka jak 
nowa

Kapliczka na kolonii w Pęclinie na skrzy-
żowaniu ulic Zamkowej i Gościeniec od 
kilku lat była w opłakanym stanie. Miesz-
kańcy postanowili ją ocalić na własną 
rękę. Teraz odnowiony obiekt cieszy oko 
mieszkańców i gości wsi. Remont odbył 
się ze środków własnych mieszkańców 
kolonii Pęclina. Dziękujemy za zaanga-
żowanie oraz remont rodzinie WITANÓW, 
FRUBÓW, GÓRECKICH, KRÓLIKÓW i ŁYSIA-
KÓW. Również gorące podziękowania dla 
głównego wykonawcy Andrzeja NOWA-
KOWSKIEGO.  Patrycja Witan

Kapliczka w Pęclinie odzyskała blask

„Jego wysokość królik” 

Króliki często są mylnie przydzielane do 
kategorii gryzoni. To jednak zupełnie 
inna rodzina ssaków – zajęczaki! Podczas 
warsztatów zorganizowanych w bibliote-
ce w Wiązownie Anna BUDZIŃSKA z kli-
niki weterynaryjnej „Uprzejmy Łoś Kids” 
przekazała uczestnikom spotkania wie-
dzę na temat tych milutkich stworzeń. 
Dowiedzieliśmy się, co należy uwzględ-
nić przed zakupem królika, jak zapewnić 
mu prawidłową pielęgnację, co powin-
no się znaleźć w jego klatce, co lubi jeść 
oraz o najmniej przyjemnym obowiązku, 
czyli czyszczeniu klatki. Jak na bibliote-
kę przystało, poruszyliśmy również te-
matykę królików w literaturze dziecięcej. 
Nawiązaliśmy do jednego ze słynniej-
szych królików – Białego Królika – po-
staci stworzonej przez Lewisa CARROLLA 
występującej w książce „Alicja w krainie 
czarów”.  Marzena Kopka

Królik w bibliotece gości nie tylko na kart-
kach książek

Wiosenny XV Gminny Konkurs 
Recytatorski

Jak co roku na wiosnę odbył się Gmin-
ny Konkurs Recytatorski. Była to już XV 
edycja. Finał zorganizowało przedszko-
le w Zakręcie. W konkursie brało udział 
27 dzieci z: Przedszkola im. Misia Uszat-
ka w Wiązownie, Przedszkola „Pod Stumi-
lowym Lasem” w  Pęclinie, Przedszkola 
w Woli Duckiej oraz Przedszkola w Za-
kręcie. Wszystkie dzieci dzielnie pokonały 
tremę i z uśmiechem pięknie recytowały 
wierszyki poświęcone wiośnie. Laureatom 
konkursu oraz wszystkim przedszkola-
kom biorącym w nim udział przyznano 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.  

Marzena Timofiejuk

Laureaci XV Gminnego Konkursu 
Recytatorskiego

Spotkanie z „Ciocią Jadzią” w szko-
le w Zakręcie

Szkołę Podstawową w Zakręcie odwiedzi-
ła Eliza PIOTROWSKA, autorka książek dla 
dzieci m. in. przygód Cioci Jadzi czy Tup-
cia Chrupcia. Pani Eliza w bardzo barw-
ny sposób opowiadała dzieciom o sobie, 
gdzie mieszka i jak została pisarką. Mówi-
ła bardzo dużo i ciekawie na temat boha-
terki serii o Cioci Jadzi i innych postaciach 
występujących w kolejnych częściach jej 
przygód. Odpowiadała na bardzo wiele 
pytań dzieci, dotyczących jej pisarstwa 
czy pomysłów na kolejne publikacje. 
Uczniowie mieli szansę zakupić książkę 
jej autorstwa i otrzymać autograf.   

Aleksandra Karpińska

Po spotkaniu autorka podpisywała swo-
je książki
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Edward Łysiak „Kresowa 
opowieść. Nadia” Tom III

Trzeci tom sagi o kresach wschodnich. 
Akcja powieści rozgrywa się w 2014 r. 
i skupia się na losach Andrzeja PILAR-
SKIEGO. Inspektor ma do rozwiąza-
nia kolejne zagadki śmierci, powiązane 
z Michałem JAKUBOWSKIM, który w cza-
sie wojny walczył z UPA. Poznaje rów-
nież piękną i tajemniczą Ukrainkę Nadię. 

W  tej pełnej napięcia 
powieści wątki współ-
czesne przeplatają się 
z dramatycznymi wspo-
mnieniami świadków 
zbrodni wołyńskiej.

Książka dostęp-
na w bibliotece 
w Wiązownie

Rafik Schami „Sofia albo początek 
wszystkich historii”

Akcja tej wielowątkowej powieści roz-
grywa się w Syrii, od lat 40-tych, aż po 
Arabską Wiosnę. Opowiada burzliwe 
losy dwóch rodzin: Sofii i Karima, którzy 
w młodości zostali rozdzieleni, by znów 
się spotkać po 60 latach. Ona kiedyś 
uratowała mu życie, a teraz rozpaczliwie 
potrzebuje pomocy. To wciągająca histo-
ria o  namiętno-
ściach, tęsknocie 
i  poszukiwaniu 
swojego miejsca 
w świecie. 

Książka do-
stępna w filii 
w Duchnowie

Magdalena Ludwiczak 
„Dokądkolwiek, byle daleko”

Los nie wszystkich obdarowuje łaska-
wie, wyznając przy tym zasadę, iż to, co 
w  przeszłości zostało niedopowiedzia-
ne, często burzy wszelki założony wcze-
śniej porządek przyszłości, stawiając nas 
w sytuacjach niejednoznacznych. Czy to 
Marię, czy Jakuba przeszłość okaleczyła 
głęboko, zostawiając rany i blizny, które 
po czasie zaczyna-
ją sączyć i  przy-
pominać o  tym, 
co się wówczas 
wydarzyło. 

Książka do-
stępna w filii 
w Gliniance

Maj
9.05. godz. 16.15 

Sesja Rady Gminy Wiązowna 
Transmisja on-line:  
wiazowna.esesja.pl 
Miejsce: Urząd Gminy Wiązowna 

8.05. godz. 12.00
Narodowy Dzień Zwycięstwa 
W programie: przedstawienie rysu hi-
storycznego, montaż słowno – mu-
zyczny w  wykonaniu uczniów ze 
Szkoły Podstawowej im. Bohater-
skich Lotników Polskich w  Wiązow-
nie, apel poległych, złożenie wieńców. 
Miejsce: Skwer im. Stefana Grota  – 
Roweckiego przy Urzędzie Gminy 
Wiązowna

9, 16, 23, 30. 05. godz. 14.00
XI Regionalne Czwartki Lekkoatletycz-
ne w Gliniance
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Gliniance

11.05. godz. 11.30
Wiązowski Szafing. Okazja do 
wymiany lub kupna/sprzeda-
ży ubrań i  rzeczy. Osoby zaintere-
sowane proszone są o  zgłoszenie:  
zapisy@gok-wiazowna.pl
Miejsce: GOK w Wiązownie

12.05. godz. 13:00 – 20:00
Rodzinny Piknik Patriotycz-
no – Czytelniczy w  Wiązownie 
W programie: warsztaty plastyczne 
i czytelnicze, pokaz umundurowania, 

stoiska historyczne, żywe lekcje histo-
rii, gra terenowa i wystawa „Moja Gmi-
na”, koncert zespołu „Góralska Hora”. 
Zwieńczeniem wydarzenia będzie wer-
nisaż wystawy w Galerii Więzy
Miejsce: GOK w Wiązownie

14.05. godz. 10.00
XI Powiatowy Konkurs Pio-
senki Polskiej. Zapraszamy 
solistów w pięciu kategoriach 
wiekowych oraz duety dzie-
ci w  wieku przedszkolnym 
i  wczesnoszkolnym. Regula-
min: www.gok-wiazowna.pl
Miejsce: GOK w Wiązownie

18.05. godz. 17:00 – 22:00
Noc muzeów pt. „Wielka hi-
storia z perspektywy małych 
miejscowości”
Miejsce: Izba Regionalna w Gli-
niance, ul. Napoleońska 36

26.05. godz. 14.00 
XII Piknik Integracyjny 
„Wspólne Więzi 2019”
Miejsce: Dom Społeczny im. 
Jadwigi Małgorzaty Żak w Ra-
diówku (GOPS Radiówek)

28.05. godz. 16.15 
Sesja Rady Gminy Wiązowna 
Transmisja on-line:  
wiazowna.esesja.pl 
Miejsce: Urząd Gminy 
Wiązowna

Czerwiec
4.06. godz. 18.00

100 lat Niepodległości – 30 lat wolności 
Koncert Anny i Ryszarda Spychalskich 
Miejsce: Dom Kultury „Nad Świdrem” 
w Woli Karczewskiej

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Biblioteka poleca
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Kim jest Hania?
Hania cierpi na rdzeniowy zanik mięśni. Dziewczynka do 
codziennej egzystencji potrzebuje m.in. specjalistycznego 
sprzętu medycznego – respiratora (do którego podłączana 
jest co noc), koflatora (asystorakaszlu, który pomaga jej od-
krztusić wydzielinę i oczyścić drogi oddechowe), ssaka (za 
pomocą którego odsysa się ślinę, której Hania nie daje rady 
przełknąć), pulsoksymetru (który każdej nocy monitoruje 

saturację i puls Hani) i wiele innych sprzętów, używanych 
zazwyczaj w szpitalach. Aby pomóc Hani w powrocie do 
zdrowia, na terenie naszej gminy odbędzie się jeszcze wiele 
zbiórek i akcji charytatywnych. Będziemy o nich informo-
wać na stronie gok-wiazowna.pl oraz www.tuwiazowna.pl. 
Hani wciąż można pomagać, wpłacając darowizny na konto 
Fundacji AVALON, której Hania jest podopieczną: 62 1600 
1286 0003 0031 8642 6001 z dopiskiem: Gieparda 7976.

Foto: C. Pękul/Sekcja foto G
O
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Występ Kabaretu „Na chwilę”, Darii 
LELEŃ oraz gościa specjalnego woka-
listki Marii SADOWSKIEJ z zespołem 
No Logo – to tylko kilka z  licznych 
atrakcji, które przygotowano na im-
prezę dedykowaną 2-letniej Hani 
GIEPARDZIE. W niedzielę 7 kwietnia 
odbył się już trzeci koncert charyta-
tywny, podczas którego zebraliśmy 
prawie 30 tys. zł.

Na koncert charytatywny do Hotelu Brant 
przybyło ponad 160 osób. Na początku 
koncertu poznaliśmy Hanię, podopiecz-
ną gminnej akcji „Świąteczna Radość 
Pomagania” i  jej rodzinę. Mama dziew-
czynki – Ewelina GIEPARDA – przybliży-
ła trudy codziennego życia Hani i opisała 
walkę z chorobą. Gościem specjalnym na 
tegorocznym koncercie był zespół „NO 
LOGO” i Maria SADOWSKA – wokalista, 
reżyserka i trenerka wokalna. Artyści za-
prezentowali „Symfonię Małego Miasta”. 
Jest to projekt muzyczny, który opowiada 
o miasteczku Sejny. Widzowie na ekranie 

mogli zobaczyć archiwalne nagrania, któ-
re były wzbogacone muzyką wykonaną 
na żywo przez artystów.

Podobnie jak w zeszłorocznej edycji kon-
certu, tak i  teraz wystąpił Kabaret „Na 
chwilę”, w skład którego wchodzą przed-
stawiciele władz oraz jednostek samo-
rządowych z wójtem Januszem BUDNYM 
na czele. W przerwie między koncertami 
odbywały się licytacje. Przedmiotami licy-
towanymi były m.in. płyta z autografem 
Maryli RODOWICZ, oryginalna grafi-
ka autorstwa Ryszarda WOJTYŃSKIEGO 
(stanowiąca okładkę książki „Śpiące kró-
lewny” Stevena KINGA), liczne vouche-
ry m.in. do Hotelu Bryza w  Juracie czy 
do Restauracji Platter by Karol OKRASA, 

rzeźby i obrazy, koszulki 
z  autografami sportow-
ców, książki z  autogra-
fami autorów oraz wiele 
innych ciekawych i  wy-
jątkowych przedmiotów. 
Wszystkie przekazane 

na licytację rzeczy to dary od sponso-
rów, darczyńców, partnerów i  instytucji 
współpracujących. Łącznie przekazano 
prawie 70 przedmiotów!

Ostatnim punktem programu był bankiet, 
któremu towarzyszyły trzy uzdolnione wo-
kalistki: Daria LELEŃ, Alicja CIECIERSKA 
i Marta MAJEK. Artystki, czarując publicz-
ność swoimi głosami, zaprezentowały zna-
ne piosenki. Smakowite przekąski, desery 
i wyśmienite dania przygotował szef kuchni 
restauracji „Szczere Pole”. Bardzo dzięku-
jemy wszystkim, którzy uczestniczyli w wy-
darzeniu oraz zdecydowali się wesprzeć 
Hanię. Dziękujemy ofiarodawcom przed-
miotów na licytację oraz osobom, które 
włączyły się w organizację imprezy, partne-
rom i mediom. Dzięki zaangażowaniu ludzi 
dobrej woli mogliśmy wspólnie spędzić ten 
wieczór oraz pomóc małej Hani. W sposób 
szczególny dziękujemy właścicielom i pra-
cownikom Hotelu Brant za gościnę, miłą at-
mosferę i wszelką okazaną pomoc. 

Paulina Sokół

Koncert charytatywny dla Hani

Gwiazda koncertu 
wokalistka Maria 
Sadowska z Hanią 
i jej rodzicami

Foto: M. Sosnowska
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Koncert charytatywny dla Hani
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