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Już po raz piąty organizujemy świąteczną ak-
cję charytatywną. I znów jesteśmy pewni, że 

wspólnie nie zawiedziemy. Nasi wolontariusze, 
jak co roku, dostarczą do Państwa domów pocz-
tówkę, którą projektujemy specjalnie z myślą 
o naszych mieszkańcach. Życząc miłości i zdro-
wia, nie tylko w czasie Świąt, namawiamy jedno-
cześnie do przekazania 1% podatku na rzecz dzieci, 
które mieszkają w naszej okolicy i tej pomocy na-
prawdę potrzebują. W tym roku bohaterką akcji 
„Świąteczna Radość Pomagania” jest Pola.

Jesteśmy przekonani, że z pomocą sąsiadów Pola 
ma szansę na lepsze życie. Więcej o sytuacji Poli 
i o naszej akcji można przeczytać na stronie 4.
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Bohaterka naszej 
akcji – mała Pola „Świąteczna  

Radość Pomagania” – 
tym razem dla Poli
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21 Co zrobić, żeby dostać gminne dofinansowanie do 
wymiany starego pieca? Jak przebudować instala-
cję CO, by jej eksploatacja była tańsza, bezpieczniej-
sza i ekologiczna? O dopłatach na wymianę pieca 
czytaj na str. 21.

Przygotowujemy się do jubileuszowego 40. Półma-
ratonu Wiązowskiego. To będzie prawdziwe święto. 
Na starcie staniemy w lutym, ale już dziś na str. 24 
możesz przeczytać, dlaczego do biegania warto za-
chęcać dzieci. Jak to zrobić i co im to da. Polecamy!

24

Wystartowaliśmy z  kolejną edycją charytatywnej 
akcji „Świąteczna Radość Pomagania”. Tradycyjnie 
pierwszym wydarzeniem, które towarzyszy tej ak-
cji, było wspólne ubieranie choinki w centrum Wią-
zowny. Na str. 32 możesz zobaczyć fotorelację z tego 
wydarzenia.
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„Świąteczna Radość Pomagania” 
– zróbmy to piąty raz!
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Kiedy projektowaliśmy 
pierwszą pocztówkę 
specjalnie z myślą o naszych 
mieszkańcach, wcale nie 
byliśmy przekonani, że 
ta akcja zadziała. Kiedy 
rozsyłaliśmy pierwsze życzenia 
i prośbę o wsparcie jednym 
procentem podatku potrzebujących 
z naszej gminy, nie byliśmy pewni, że ta 
pomoc się zmaterializuje. A jednak! Dziś 
wiemy na pewno, że „Świąteczna Radość 
Pomagania” działa znakomicie i że jest to 
w największym stopniu Państwa zasługa!

5www.tuwiazowna.pl Samorząd



W tym roku bohaterką akcji „Świąteczna 
Radość pomagania” jest Pola KUŚMIE-
REK z Kącka. Dziewczynka ma niespełna 
dwa lata. Urodziła się z wadami rączek. 
Nie ma kości kciuka prawej dłoni, w lewej 
są one nieproporcjonalnie małe i ułożone 
zbyt blisko. W lewej dłoni nie wykształ-
ciły się kości śródręcza, a w prawej ścię-
gna odpowiedzialne za zginanie kciuka. 
Kość promieniowa lewej ręki jest źle uło-
żona. Czekają ją dwie operacje, a po nich 
żmudna, trudna i kosztowna rehabilita-
cja. Operacja kosztować będzie ponad 50 
tys. zł. Miesięczny koszt rehabilitacji to 
około 1300 zł. Przekazując 1% podatku 
z PIT możemy pomoc i Poli, i jej rodzinie.

– Pola to wyjątkowo urocza dziewczyn-
ka, która ma w sobie ogromną energię. 
Jej rodzina natomiast to dzielni, porządni 
ludzie, którzy codziennie walczą o lepszą 

przyszłość dla Poli. Dlatego chcemy im po-
móc i dlatego do tej pomocy namawiamy 
także Państwa – mówi Wójt Gminy Wią-
zowna Janusz BUDNY. – Nasza akcja jest 
naprawdę skuteczna. Przez te wszystkie 
lata tylko w  samych prowadzonych ak-
cjach ofiarowaliśmy w sumie prawie 250 
tys. zł. To ogromna kwota, która pomogła 
wszystkim bohaterom akcji – podopiecz-
nym Stowarzyszenia „Jesteśmy!”, Teosio-
wi, Rysiowi, a w tym roku – Hani. Przez te 
cztery poprzednie lata nauczyliśmy się, jak 
te akcję prowadzić, jak skutecznie poma-
gać, jak angażować w to i mieszkańców, 
i  wolontariuszy. O  „Świątecznej Rado-
ści Pomagania” myślę z dumą, bo widać 
tu, jak wiele potrafią wspólnie zdziałać 
mieszkańcy naszej gminy.

Ta akcja to nie tylko pocztówka rozsyłana 
do mieszkańców i nie tylko 1% podatku, 

który przekazujemy na pomoc wybrane-
mu dziecku. „Świąteczna Radość Poma-
gania” to wiele imprez towarzyszących, 
licytacji, konkursów i wydarzeń, w trak-
cie których cały kolejny rok zbieramy 
pieniądze na potrzeby chorych dzieci 
z naszej gminy. Te wszystkie wydarze-
nia budują potem relacje, które zostają 
z nami na długo. A o postępach w  le-
czeniu kolejnych bohaterów naszej ak-
cji regularnie informują nas ich rodzice. 
Tak jak robi to np. mama Rysia, którego 
wspieraliśmy dwa lata temu. 

– Tak wiele się wydarzyło. Siedem operacji, 
godzin rehabilitacji nie jestem w stanie zli-
czyć. Często było pod górkę, ale nigdy się 
nie poddawaliśmy. Rysiek miał niedawno 
kontrolę w Poradni Onkologicznej w Cen-
trum Zdrowia Dziecka. Mały naciek nadal 
jest, lekarz powiedział nam, że minęło 5 lat 

Ryś z rodzicami podczas koncertu charytatywnego

Mała Hania z mamą

Występ podczas Pikniku Integracyjnego Stowarzyszenia "Jesteśmy!"

Ryś – Mały Wojownik 
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

 BOLESŁAWÓW

100 Dokumentacja projektowa na 
modernizację ul. Bażantów

100 Konserwacja rowu melioracyj-
nego A 

 BORYSZEW

75 Poprawa bezpieczeństwa na 
drodze 270820 W

100
Zakup przydomowych prze-
pompowni ścieków Boryszew 
dz. nr 451/3

100
Zakup przydomowych prze-
pompowni ścieków Boryszew 
dz. nr 50/2Bolesławów:

 CZARNÓWKA

100 Budowa oświetlenia ul. Kaliny

100 Konserwacja rowu melioracyj-
nego A 

75 Projektowanie oświetlenia 
ul. Lawendowej 

 DUCHNÓW

75 Projektowanie oświetlenia 
ul. Wspólnej 

75 Projektowanie oświetlenia 
ul. Dłuskiej 

100 Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej – pompownia ul. Nizinna

50 Budowa Duchnowskiego Domu 
Kultury – dokumentacja

100
Zagospodarowanie tere-
nu przy świetlicy wraz z jej 
wyposażeniem

 DZIECHCINIEC

100
Budowa ciągu pieszo-rowe-
rowego wzdłuż ul. Majowej – 
pomoc rzeczowa dla Powiatu 
Otwockiego

25
Przebudowa linii energetycz-
nej na potrzeby modernizacji 
ul. Podleśnej

i możemy być spokojni. Za pół roku ko-
lejna kontrola. Dobre wiadomości do-
dały nam skrzydeł  – mówi Natalia 
NAWROCKA. Takie informacje dodają 
skrzydeł także nam. Kiedy widzimy, że 
gminna akcja charytatywna naprawdę 
pomaga w walce o zdrowie, organizu-
jemy ją z prawdziwym zapałem. 

– Co roku przygotowujemy kilka ty-
sięcy pocztówek. Nie kupujemy goto-
wych. Chcemy, żeby były przygotowane 
specjalnie z  myślą o  naszych miesz-
kańcach. Żeby to była miła, ciepła 
i wzruszająca akcja, na którą wszyscy 
w gminie co roku czekamy – mówi na-
czelnik Wydziału Spraw Społecznych 
Urzędu Gminy Wiązowna Lidia PIO-
TROWSKA. – Gdy pocztówki przyjadą 
z drukarni, do pracy zabierają się wo-
lontariusze z  Centrum Wolontariatu 

w Radiówku, którzy dzielnie dzień po 
dniu dostarczają pocztówki do skrzynek 
mieszkańców. Wbrew pozorom logi-
stycznie to dość skomplikowane przed-
sięwzięcie, ale nikt z nas nie narzeka. 
Lubimy tę akcję jak mało którą, bo po-
maganie innym naprawdę daje radość.

W tym roku „Świąteczna Radość Poma-
gania” wystartowała po raz piąty. Jeden 
procent podatku z Państwa PIT może 
pomóc Poli. Wystarczy w rocznym ze-
znaniu podatkowym w odpowiednim 
miejscu wpisać nr KRS 0000037904 
z  dopiskiem: 34282 Kuśmierek Pola 
lub przelać na konto: 42 2490 0005 
0000 4600 7549 3994 tytułem: 34282 
Kuśmierek Pola darowizna na pomoc 
i ochronę zdrowia. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Pamiątkowe zdjęcie: Maria Sadowska z Hanią

Mały Teoś podczas koncertu charytatywnego 
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W mijającym roku nasza gmina zo-
stała doceniona i zauważona w wielu 
konkursach, plebiscytach i  rankin-
gach. To najlepszy dowód na to, jak 
dynamicznie się rozwijamy. 

Nie byłoby rozwoju naszej okolicy bez 
mieszkańców, którzy zarabiając, coraz 
bardziej z własnych podatków zasilają 
wspólny budżet. Nie byłoby tego rozwo-
ju bez przedsiębiorców, którzy budu-
jąc swoje biznesy, budują także nasze 
wspólne marzenia o sprawnej gminnej 
infrastrukturze. 

Nasz rozwój – a co za tym idzie – nagro-
dy nie byłyby możliwe, gdyby nie zgoda 
i współpraca wszystkich organów samo-
rządu i  stale rosnące kompetencje na-
szych urzędników. Wszystko to brzmi dość 
banalnie, ale czasem tak brzmi prawda. 
Jesteśmy przekonani, że sukcesy Gminy 
Wiązowna w ostatnich latach to wspólna 
praca wielu ludzi, i że tylko tak możemy 
osiągnąć jeszcze więcej. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Kolejne nagrody są 
dowodem na rozwój 
naszej gminy

Gminę Wiązowna nagrodzono godłem 
„Teraz Polska”. Ten zaszczytny tytuł 
otrzymała jako jedna z dwóch gmin 
w Polsce. Konkurs „Teraz Polska” na-
gradza najlepsze – pod względem go-
spodarności oraz atrakcyjności dla 
mieszkańców i  przedsiębiorców  – 
gminy w Polsce. Godło „Teraz Polska” 
jest swego rodzaju świadectwem po-
twierdzającym nowoczesność oraz 
wszechstronną atrakcyjność. Jest tak-
że gwarantem solidności i wzorowej 
pracy urzędu gminy. 

Samorządy ubiegające się o godło „Teraz 
Polska” poddawane są wielostopniowej 

weryfikacji. Oceniane są przez pryzmat 
wszystkich zadań, które powinny być re-
alizowane przez gminy. Analizie podlegają 
zarówno zagadnienia związane z polityką 
inwestycyjną, jak i dostępność do infra-
struktury technicznej czy sposoby realiza-
cji polityki społecznej. 

Świecimy przykładem!

„Teraz Polska”. 
Teraz Wiązowna

75
Zagospodarowanie tere-
nu przy świetlicy wraz z jej 
wyposażeniem

100 Konserwacja rowu melioracyj-
nego wzdłuż do ul. Majowej

 EMÓW

100 Modernizacja ul. Sosnowej 

75 Zagospodarowanie terenu 
gminnego przy ul. Sosnowej 

75 Projektowanie oświetlenia 
ul. Sosnowej 

100 Budowa sieci kanalizacji 
w ul. Sosnowej i Gołębiej 

 GLINIANKA

100
Budowa dróg osiedlo-
wych – kontynuacja 
zadania – odwodnienie

100
Zagospodarowanie przestrze-
ni w centrum – kontynuacja 
zadania

100
Zagospodarowanie terenu dzia-
łek 592/1, 38/15 oraz 38/16 na 
potrzeby sołectwa Glinianka II

100 Renowacja boiska szkolnego 

75 Rozbudowa boiska KS 
Glinianka 

100 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Napoleońskiej 

 GÓRASZKA

100
Budowa sieci kanalizacji 
w ul. Zielonej – przejście pod 
DK17

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

100 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Lotosu

100
Zagospodarowanie tere-
nu przy świetlicy wraz z jej 
wyposażeniem

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Ciąg dalszy paska na str. 12

Statuetka konkursu 
Teraz Polska
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„Modernizacja roku 2018”.  
Kolejna nagroda za PPP

Budynek szkoły podstawowej w Gliniance 
został nagrodzony w konkursie „Moder-
nizacja roku 2018”. Do tegorocznej edycji 
zgłosiło się 510 realizacji z całego kraju. 
Komisja odwiedziła 85 obiektów, które 
zakwalifikowały się do głównego fina-
łu. Przyznano tytuły „Modernizacja Roku 
2018” w 14 kategoriach. Budynek Szkoły 
Podstawowej w Gliniance otrzymał nagro-
dy w kategorii „Ochrona środowiska” za 
termomodernizację, przebudowę i rozbu-
dowę budynku w ramach przedsięwzię-
cia „Systemowa modernizacja obiektów 
gminnych przy wykorzystaniu odnawial-
nych źródeł energii”. Inwestycję tę do-
cenili również internauci. W głosowaniu 
internetowym szkołę w Gliniance uznano 
za najpopularniejszą realizację w Polsce 
w kategorii „Obiekt szkolnictwa”. 

Redakcja

„Perły Samorządu”. Gmina Wiązow-
na wśród najlepszych

Już po raz siódmy „Dziennik Gazeta Praw-
na” wybrał najlepsze gminy w czterech 
kategoriach (gmina wiejska, gmina miej-
sko-wiejska, gmina miejska do 100 tys. 
mieszkańców i gmina miejska zamieszki-
wana przez ponad 100 tys. mieszkańców), 
które wyróżniają się na tle innych – zaan-
gażowaniem i pracą na rzecz mieszkań-
ców czy nowatorskimi pomysłami. Gmina 
Wiązowna znalazła się w pierwszej dzie-
siątce gmin wiejskich. Zajęliśmy dziewią-
tą pozycję. Redakcja

Najbogatsze gminy w Polsce.  
Ranking GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował 
zestawienie najbogatszych i najbiedniej-
szych gmin w Polsce. Nasza gmina znala-
zła się na 56 pozycji na 2478 samorządów 
z całej Polski i na 11 spośród tych znajdu-
jących się na Mazowszu. W porównaniu 
z  poprzednim rankingiem podskoczyli-
śmy o 9 oczek w górę (w zestawieniu za 
2017 r. byliśmy na 65 miejscu). Na Ma-
zowszu plasujemy się na 11 pozycji, ale 
jeśli pominiemy miasta – mamy miejsce 
8. W zestawieniu wzięto pod uwagę za-
równo dochody własne – czyli m.in. wpły-
wy z podatków i opłat oraz udziały w PIT 
i CIT – ale także subwencję ogólną, do-
tacje celowe z budżetu państwa, a także 
środki unijne. Redakcja

Liderzy inwestycji. Wiązowna 
w pierwszej 10. na Mazowszu

Znaleźliśmy się w  pierwszej 10. gmin 
wiejskich na Mazowszu w  opublikowa-
nym przez pismo „Wspólnota” rankingu 
wydatków inwestycyjnych samorządów 
2016–2018 – Liderzy inwestycji. Pod lupę 
wzięto lata 2016, 2017 i 2018. W oblicze-
niach brano pod uwagę średnie wydatki 
inwestycyjne samorządów w przeliczeniu 
na mieszkańca. Średnie wydatki inwe-
stycyjne per capita w  latach 2016–2018 
wyniosły 1556,16 zł w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca. Nasza gmina – w po-
równaniu z przednim zestawieniem za lata 
2015–2017 – utrzymała 10 pozycję w przy-
padku gmin z Mazowsza. Jeśli zaś chodzi 
o zestawienie gmin wiejskich w kraju, je-
steśmy na 51 miejscu.  Redakcja

Gmina Wiązowna z tytułem  
„Solidny Partner”

Gmina została wyróżniona tytułem „Solid-
ny partner w środowisku lokalnym”. Uro-
czystość wręczenia laureatom dyplomów 
odbyła się 10 października podczas tar-
gów „POL-ECO-SYSTEM” organizowanych 
przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. 
Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Mazowieckiego nasza 
gmina została uhonorowana tym tytułem 
za podejmowanie działań na rzecz zrów-
noważonego rozwoju oraz wspieranie 
przedsiębiorczości i inicjatyw w środowi-
sku lokalnym. Redakcja

Fundusze unijne.  
Jesteśmy na 11 miejscu w kraju

GUS opublikował zestawienie dotyczące 
perspektywy unijnej 2014–2020 obejmują-
ce 2478 samorządów. Na terenie wszystkich 
gmin w Polsce w zeszłym roku realizowano 
projekty za niemal 186,4 mld zł. Zestawie-
nie otwierały: Warszawa (17 mld zł), Łódź 
(7,2 mld zł) i Kraków (5,1 mld zł). Wyso-
ka – 11 pozycja – przypadła Gminie Wią-
zowna, przez którą przebiega budowany, 
przy wsparciu środków unijnych, odcinek 
drogi ekspresowej S2 Południowej Ob-
wodnicy Warszawy. Wartość projektu, któ-
ry przyczynił się do tak wysokiego skoku 
w zestawieniu, to niemal 2,3 mld zł. Tak 
wysoka pozycja oznacza również, że wy-
jątkowo dobrze w pozyskiwaniu środków 
z UE radzą się przedsiębiorcy działający na 
terenie naszej gminy. Redakcja
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Prawie 3 mln 700 tys. zł – 
tyle w mijającym roku kosz-
towała nas budowa lub 
modernizacja dróg gmin-
nych i powiatowych. Za te 
pieniądze powstało 10 po-
ważnych inwestycji.

Budowa i  remonty dróg to 
jedno z najkosztowniejszych 
zadań, przed którym stoi każ-
dy samorząd. Na terenie na-
szej gminy takich wydatków 
wymaga kilkadziesiąt kilo-
metrów dróg i, co oczywiste, 
wszystkich tych inwestycji nie 
da się przeprowadzić w ciągu 
roku czy dwóch. Od 2015 r., 
czyli od początku poprzedniej 
kadencji samorządu, na ten 
cel wydaliśmy w  sumie po-
nad 10 mln zł. 

Od lat problemem na tere-
nie naszej gminy są drogi 
powiatowe, które powinny 
być remontowane z budżetu 
Powiatu Otwockiego. Powin-
ny, ale nie były. Dlatego kilka 
lat temu przyjęliśmy politykę 
zwiększania pomocy finanso-
wej i rzeczowej, którą co roku 
przekazujemy Powiatowi na 
remonty tych odcinków dróg, 
które przebiegają przez nasz 
teren. W  sumie do tej pory 

drogi powiatowe kosztowały 
nas prawie 9 mln zł.

Dzięki temu wybudowali-
śmy drogę Izabela – Majdan, 
co zdecydowanie wpływa na 
komfort i  bezpieczeństwo 
mieszkańców północnej czę-
ści gminy. W 2019 roku od-
daliśmy też do użytku 10 km 
ścieżki rowerowej od Halino-
wa do Józefowa na drodze 
wojewódzkiej. Ta inwesty-
cja warta jest ponad 8,4 mln 
zł. Druga ścieżka powstanie 
w  południowej części gmi-
ny i będzie prowadzić do już 
istniejącej trasy rowerowej. 
Dostaliśmy na nią prawie 11 
mln dofinansowania. Bieżą-
cymi naprawami, szczególnie 
dróg gruntowych, zajmuje się 
Zakład Gospodarki Komunal-
nej. Powołanie tej instytucji 
zdecydowanie przyspieszy-
ło prace interwencyjne i ob-
niżyło koszty najprostszych 
remontów. 

W zestawieniu obok znajdą 
Państwo wykaz największych 
inwestycji drogowych, które 
przeprowadziliśmy w  mijają-
cym roku. 

Jan Wierzbicki
j.wierzbicki@wiazowna.pl

Drogi gminne i powiatowe.
Praca, która się nie kończy

Modernizacja drogi Majdan – Izabela – Michałówek – Duchnów 
w latach 2015–2019 kosztowała nas prawie 1 mln 800 tys. zł

Budowa i przebudowa dróg gminnych w 2019 r.

L.p. Nazwa zadania Poniesiony koszt 
1. Modernizacja drogi – ul. Sosnowej 

w Emowie
274 tys. zł

2. Przebudowa drogi – ul. Dobrej 
w Zakręcie 

170 tys. zł

3. Przebudowa drogi – ul. Ogrodowej 
w Wiązownie

160 tys. zł

4. Przebudowa drogi gminnej 
nr 270831W – ul. Żwirowej 
w Malcanowie

849 tys. zł

5. Modernizacja drogi – ul. Wiejskiej 
w Rzakcie

181 tys. zł

6. Modernizacja drogi – ul. Konwalii 
w Wiązownie

76 tys. zł

7. Przebudowa drogi – ul. Tajemniczej 
w Michałówku

107 tys. zł

8. Przebudowa drogi gminnej 
Lipowo – Kopki – Dziechciniec

225 tys. zł

9. Modernizacja drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych we wsi Rzakta

185 tys. zł

2 mln 227 tys. zł

Pomoc rzeczowa i finansowa dla Powiatu Otwockiego 
w 2019 r.

L.p. Nazwa zadania Poniesiony koszt 
1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego 

wzdłuż drogi powiatowej Nr 2709W 
w Dziechcińcu

373 tys. zł

2. Budowa chodnika na drodze powia-
towej Nr 2712W w Woli Karczewskiej 

124 tys. zł

3. Modernizacja drogi powiatowej Nr 
2701W na odcinku Izabela – Majdan

945 tys. zł

4. Wykonanie projektu ciągu pieszo-
-rowerowego na drodze 2702W – 
ul. Szkolna w Zakręcie i Izabeli 

20 tys. zł

1 mln 462 tys. zł
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Budowa świetlicy w Rzakcie. Funda-
menty już są

Trwają prace przy budowie świetlicy 
w Rzakcie. W celu przygotowania terenu 
pod budowę świetlicy przebudowaliśmy 
linię niskiego napięcia, która przechodzi-
ła przez działkę. Jednocześnie rozbudo-
waliśmy oświetlenie uliczne. Na początku 
września podpisaliśmy umowę z wyko-
nawcą – firmą ADIMEX. Wykonano już 
część robót ziemnych, posadowiono fun-
damenty, powstają ściany i ścianki dzia-
łowe, wykonano przyłącze wodociągowe. 
Świetlica ma powstać do końca sierpnia 
2020 r. Koszt inwestycji to ponad 480 
tys. zł, a z wyposażeniem to ok. 530 tys. 
zł. Będzie to już piąty tego typu budy-
nek, tworzony w  ramach świetlic wiej-
skich na terenie naszej gminy: po Izabeli, 
Majdanie, Pęclinie i Kopkach.   

Tomasz Mielnicki 

Polna i Brzozowa w Wiązownie. 
Mamy wykonawcę

Otworzyliśmy oferty, które wpłynęły w ra-
mach przetargu na budowę dwóch ulic 
w Wiązownie: Polnej i Brzozowej. Inwesty-
cję wykona firma TOMIRAF. W ramach za-
mówienia wykonawca zajmie się budową 
drogi gminnej Nr 270852W (ul. Polna) od 
ul. Lubelskiej do ul. Brzozowej oraz drogi 
gminnej Nr 270853W (ul. Brzozowej) od 
ul. Boryszewskiej do ul. Polnej. Koszt in-
westycji to ponad 2,5 mln zł. Zakres robót 
obejmie budowę dróg asfaltowych wraz 
ze zjazdami.  Tadeusz Dąbrowski

Ul. Dobra w Zakręcie. Prace 
zakończone

Zakończyły się prace budowlane na ul. 
Dobrej w Zakręcie, które polegały na wy-
konaniu nowej podbudowy, systemu od-
wodniającego (drenażu odsączającego 
oraz trzech studni rewizyjnych), a przede 
wszystkim ułożeniu kostki betonowej. Uli-
ca Dobra to na razie jedyna droga w na-
szej gminie, gdzie podczas układania 
kostki zastosowano tzw. „rzymski” prze-
krój poprzeczny. Polega on na ułożeniu 
kostki w taki sposób, aby na środku dro-
gi powstało niewielkie zagłębienie zbie-
rające wodę. Dzięki temu np. deszczówka 
spływa z poboczy do środka, a następnie 
do studni rewizyjnych. Koszt inwestycji to 
blisko 170 tys. zł.  Jakub Sędek

„Mój Rynek” w Wiązownie. Trzy 
wolne stoły

Wszystkie sklepy na naszym targowisku 
są już wynajęte. Od listopada działają dwa 
nowe punkty – z nabiałem oraz z rybami. 
Zapraszamy na zakupy klientów a kupców 
do handlu. Mamy jeszcze trzy ostatnie 
wolne stoły wewnątrz hali. Osoby, które 
chcą prowadzić sprzedaż na targowisku, 
mogą skorzystać z opcji jednodniowej lub 
rezerwacji miejsca na 30 dni. Wystarczy 
po uprzednim zgłoszeniu do administra-
tora targowiska zapłacić opłatę targową 
(od 5 zł za dzień lub od 50 zł za miesiąc). 
Kontakt z administratorem obiektu pod nr 
tel. 603 233 706. Redakcja

„Zwolnij!”. Nowe radary na drodze 
w Boryszewie

W ramach poprawy bezpieczeństwa na 
drodze gminnej 270820W w Boryszewie 
zamontowaliśmy dwa radarowe pomia-
ry prędkości. Uczestnicy ruchu, którzy 
pojadą za szybko, zobaczą zmianę ko-
loru wyświetlacza prędkości z zielonego 
na czerwony (pulsujący) oraz czerwo-
ny napis „ZWOLNIJ”. Osoby poruszające 
się zgodnie z przepisami otrzymają zie-
lony komunikat „DZIĘKUJĘ”. W zeszłym 
roku podobne urządzenia zamontowali-
śmy przy świetlicy wiejskiej w Góraszce. 
Inwestycja została sfinansowana z fun-
duszu sołeckiego Boryszewa oraz budże-
tu gminy. W sumie kosztowała prawie 
52 tys. zł. Tomasz Mielnicki

Centrum Aktywności Lokalnej.  
Prace na ukończeniu

Do końca grudnia mają zakończyć się 
prace rewitalizacyjne przy Centrum Ak-
tywności Lokalnej w centrum Wiązowny. 
Projekt przewidywał termomodernizację 
oraz przebudowę budynku. W ramach tej 
części inwestycji wykonano ocieplenie, 
wymieniono okna i  drzwi zewnętrzne, 
zmodernizowano źródło ciepła, wykona-
no wentylację mechaniczną z odzyskiem 
ciepła. Prace prowadzone w ramach pro-
jektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej 
w m. Wiązowna poprzez utworzenie Cen-
trum Aktywności Lokalnej – ZADANIE 1 – 
Termomodernizacja i rozbudowa budynku 
publicznego przy ul. Lubelskiej 53” dofi-
nansowane są przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 
1 938 185,14 zł. Ewelina Kowalska
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Na przedostatniej w tym roku sesji naj-
ważniejsza i zarazem najtrudniejsza 
decyzja, którą radni podjęli, dotyczy-
ła zakupu nieruchomości w Radiów-
ku tzw. Domu Społecznego, w którym 
mieści się siedziba Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, Warsztatów 
Terapii Zajęciowej prowadzonych 
przez Stowarzyszenie Rodzin i Przy-
jaciół Osób Niepełnosprawnych „Je-
steśmy!”, Środowiskowego Domu 
Samopomocy, Gminnego Centrum 
Wolontariatu i Stowarzyszenia Senio-
rów „Bądźmy Razem”. 

Biorąc po uwagę względy społeczne, 
a przede wszystkim konieczność pomocy 
osobom najsłabszym i dotkniętym przez 
los, radni zdecydowali o zakupie tej nie-
ruchomości. W wyniku negocjacji ustalo-
no jej wartość na 5 869 000 zł. Należność 
będzie spłacana przez najbliższe cztery 
lata w ratach. Będzie to duże obciążenie 
dla naszego budżetu, szczególnie w sytu-
acji uszczuplonych wpływów wynikających 
ze zmiany stawki podatkowej z 18 na 17 
proc. i zwolnienia z podatku osób do 26 
roku oraz podwyżek dla nauczycieli, które 
nie zostaną pokryte z dotacji oświatowych, 
a z gminnej kasy. do tego jeszcze zwiększo-
no nam „janosikowe” do prawie 3 mln zł.

Na początku sesji młodzi ludzi rozdali 
zebranym uczestnikom spotkania małe, 
białe wstążeczki, które są symbolem ak-
cji „Biała Wstążka”. Radni w  zajętym 
stanowisku poparli działania przeciw 
przemocy w gminie Wiązowna. 

Na sesji podjęto również uchwały dotyczą-
ce miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Ostatecznie przyjęto plan 
„Wiązowna Kościelna – Sportowa część 
A”. Dwa kolejne  – „Zakręt  – Zachód” 
i „Majdan Północny” – dotyczą rozdziele-
nia na dwie części obecnie sporządzanych 
planów, a  jeden – „Duchnów Południo-
wy” – to przystąpienie do sporządzenia 
nowego miejscowego planu. To oznacza 
łatwiejszy rozwój, nowych inwestorów 
i pewność, w jakim kierunku będzie roz-
wijała się okolica. 

Jednym z zadań gminy jest prowadzenie 
działań związanych z profilaktyką i roz-
wiązywaniem problemów alkoholowych. 
Radni przyjęli „Gminny Program Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
w Gminie Wiązowna na rok 2020”, który 
określa lokalne propozycje działań, obej-
mujących profilaktykę oraz minimalizację 
szkód społecznych, wynikających z nad-
używania szkodliwych używek. Nowością 
będą otwarte dyżury członków komisji, 
które będą odbywać się w Urzędzie Gmi-
ny w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca 
w godz. 16–18. Na program w przyszłym 
roku wydamy 200 tys. zł.

Zdecydowano też o  przejęciu ośmiu 
dróg powiatowych, które mają duże 
znaczenie lokalne i  są ważne dla na-
szych mieszkańców. Faktyczne przeję-
cie dróg nastąpi za ponad rok z dniem 
1 stycznia 2021 r. i wtedy będziemy mo-
gli nimi zarządzać, samodzielnie prze-
budowywać czy też modernizować. Są 
to: droga nr 2702W Izabela  – Nowy 
Konik (ciąg ulic Szkolnej oraz ul. As-
faltowej); droga nr 2703W Góraszka – 
Boryszew, w skład której wchodzi ulica 

Sesja Rady Gminy Wiązowna. 
Kupujemy Dom Społeczny

Radni na listopadowej sesji 
zajęli się 19 uchwałami

 IZABELA

100
Modernizacja drogi Majdan–
Izabela–Michałówek–Duch-
nów – pomoc rzeczowa dla 
Powiatu Otwockiego

100
Zagospodarowanie tere-
nu przy świetlicy wraz z jej 
wyposażeniem

25 Budowa miejsc przyjaznych ro-
dzinie przy świetlicach

100 Budowa sieci wodociągowej, 
dz. nr 118/8 i 119/1

100 Konserwacja rowu melioracyj-
nym M-8

 KĄCK

100 Budowa oświetlenia ul. Malow-
niczej – etap I

50 Projekt zagospodarowania te-
renu przy świetlicy

100 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Myśliwskiej (IL)

 KOPKI

100 Przebudowa drogi 
Lipowo–Kopki–Dziechciniec

100 Przebudowa ul. Jeździeckiej – 
poprawa bezpieczeństwa

100 Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy

100 Budowa świetlicy wiejskiej 

 KRUSZÓWIEC

100 Dokumentacja projektowa na 
modernizację ul. Wspaniałej

 LIPOWO

100 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Armii Krajowej 

 MAJDAN

100
Modernizacja drogi Majdan–
Izabela–Michałówek–Duch-
nów – pomoc rzeczowa dla 
Powiatu Otwockiego 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
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100 Projektowanie ul. Zacisznej 

100 Projektowanie ul. Turkusowej – 
etap I

100 Budowa oświetlenia 
w ul. Kalinowej

75
Projektowanie oświetle-
nia ul. Kwitnącej Wiśni 
i Krajobrazowej 

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

50
Budowa sieci kanalizacyjnej 
w rejonie ul. Zagórskiej – przej-
ście pod DK17

25 Budowa sieci 
kanalizacyjnej – projektowanie

100 Przebudowa i konserwacja 
rowu M-9

50 Przebudowa drenowania działu 
100 i 100B 

 MALCANÓW

100
Przebudowa ul. Żwiro-
wej od ul. Mazowieckiej do 
ul. Akacjowej

100 Zagospodarowanie działki 
gminnej „Laguny”

100 Rozbudowa placu zabaw przy 
SP Malcanów 

100 Budowa oświetlenia 
w ul. Granicznej 

75 Budowa oświetlenia 
w ul. Jeździeckiej – projekt

100 Akademia talentów w SP 
Malcanów 

100 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Magnolii (IL)

25 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Letniej (IL)

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

A. Mickiewicza; droga nr 2704W Bory-
szew  – Michałówek; droga nr 2705W 
Wiązowna – Kąck (ciąg ulic: Kościelnej, 
Kąckiej, Sosnowej i  Majowej); droga 
nr 2708W Dziechciniec – Pęclin – Kąck 
(ciąg ulic: Dworskiej, Krótkiej, Radosnej 
i Borowikowej); droga nr 2712W Wola 
Karczewska – Kruszówiec (ciąg ulic: Do-
liny Świdra oraz ulica bez nazwy); dro-
ga nr 2713W Wola Karczewska – Wola 
Ducka (ciąg ulic: Leszczyny, Słonecznej, 
M. Dąbrowskiej) oraz droga nr 2727W 
Wiązowna (dawny przebieg drogi War-
szawa – Lublin), w skład której wchodzi 
ulica Lubelska. 

Zapraszamy do oglądania bezpośrednich 
transmisji z sesji oraz na portal miesz-
kańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostęp-
ne są materiały z  prac rady. Ostatnia 
sesja w tym roku odbędzie się 17 grud-
nia w sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny Wiązowna (ul. Lubelska 59), początek 
godz. 16.15. 

Szczegółowych informacji o sesji udziela Pau-
la Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, 
pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. 603 209 
701, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Wykaz uchwał w sprawach:
1.2019 Stanowisko w sprawie Kampa-
nii „Biała Wstążka” przeciwko przemocy 
w Gminie Wiązowna;

144.XVI.2019 zmieniającej Uchwa-
łę Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna 
z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie 
Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna 
na 2019 rok z późn. zm.;

145.XVI.2019 zmian w  Uchwale Nr 
14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 
18 grudnia 2018 r. w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Wią-
zowna na lata 2019 – 2033, z późn. zm.;

146.XVI.2019 Gminnego Programu 
Profilaktyki i  Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz Przeciwdziała-
nia Narkomanii w Gminie Wiązowna na 
rok 2020;

147.XVI.2019 zmiany Uchwały Nr 
2.III.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 
19 stycznia 2019 roku w sprawie zmia-
ny nazwy jednostki budżetowej oraz na-
dania jej nowego statutu;

148.XVI.2019 przejęcia dróg powiato-
wych i zaliczenia ich do kategorii dróg 
gminnych;

149.XVI.2019 nadania nazwy ulicy bę-
dącej drogą wewnętrzną, położoną w ob-
rębie geodezyjnym Michałówek;

150.XVI.2019 wyrażenia zgody na 
przyjęcie darowizny nieruchomości po-
łożonej w obrębie geodezyjnym Zakręt;

151.XVI.2019 wyrażenia zgody na na-
bycie zabudowanej nieruchomości grun-
towej położonej w obrębie geodezyjnym 
Emów;

152.XVI.2019 miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego pn. „Wią-
zowna Kościelna – Sportowa część A”;

153.XVI.2019 zmiany uchwały nr 411/
XLVI/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 
lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego pn. 
„Zakręt – Zachód”;

154.XVI.2019 zmiany uchwały Rady 
Gminy Wiązowna nr 92.XXV.2016 z dnia 
31 maja 2016 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pn. 
„Majdan Północny”;

155.XVI.2019 przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego pn. „Duchnów 
Południowy”;

156.XVI.2019 określenia lokalnych 
standardów urbanistycznych na terenie 
Gminy Wiązowna;

157.XVI.2019 określenia wysokości 
stawek opłaty za zajęcie pasa drogowe-
go dróg gminnych, których zarządcą jest 
Wójt Gminy Wiązowna na cele niezwią-
zane z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego;

158.XVI.2019 wyrażenia zgody na na-
jem lokalu użytkowego w Gliniance przy 
ul. Napoleońskiej 53;

159.XVI.2019 wyrażenia zgody na na-
jem lokalu użytkowego w  Wiązownie 
przy ul. Lubelskiej 36;

160.XVI.2019 wyrażenia zgody na 
najem lokalu użytkowego w  Glinian-
ce przy ul. Napoleońskiej 53 (usługi 
stomatologiczne);

161.XVI.2019 dopłat do taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania ścieków na tere-
nie Gminy Wiązowna;

162.XVI.2019 zmiany uchwały Nr 
1.III.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 
19 stycznia 2019 r. w sprawie Gminne-
go programu dla rodzin wielodzietnych 
„KARTA DUŻEJ RODZINY”.
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 MICHAŁÓWEK

100 Przebudowa ul. Tajemniczej – 
etap II

100 Budowa oświetlenia przy dro-
dze powiatowej 

75 Projektowanie oświetlenia przy 
drodze wewnętrznej

100 Konserwacja rowu melioracyj-
nego M-8

 OSIEDLE PARKOWE 

100
Montaż monitoringu na ścież-
ce z Osiedla Parkowego do 
ul. Kościelnej

 PĘCLIN 

100 Zagospodarowanie terenu przy 
ul. Krótkiej 

25 Budowa miejsc przyjaznych 
rodzinie

100 Wykonanie projektu budowla-
nego sieci wodociągowej

 PORĘBY

75 Budowa świetlicy 
wiejskiej – projekt

 RADIÓWEK

100 Budowa boiska 
wielofunkcyjnego 

100 Rozbudowa oświetlenia na te-
renie osiedla

 RUDKA

75 Koncepcja drogi ul. Czeremcho-
wej oraz ul. Akacji

 RZAKTA 

100 Modernizacja ul. Wiejskiej 

100 Modernizacja ul. Dobrzynieckiej 

Urząd udostępnia nowy portal mapowy. 
Teraz wszystkie zainteresowane osoby 
będą mogły uzyskać najważniejsze in-
formacje na temat obszaru naszej gmi-
ny bez wychodzenia z domu.

W nowym serwisie mapowym znajdzie-
my różne tematyczne warstwy: orto-
fotomapę, działki ewidencyjne, ulice, 
budynki, obowiązujące miejscowe pla-
ny zagospodarowania przestrzennego 
czy obowiązujące studium uwarunko-
wań i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego.

Wyszukiwarka pomoże znaleźć interesu-
jącą nas działkę. Wystarczy numer ewi-
dencyjny lub numer adresowy budynku. 
Aby wyszukać dany obszar, wystarczy 
wpisać w oknie „Wyszukaj działkę” na-
zwę obrębu geodezyjnego, np. Wiązow-
na Kościelna oraz numer działki.

Poza standardowymi narzędziami nawi-
gacyjnymi, takimi jak przybliżanie i od-
dalanie, portal posiada funkcję włączania 
i wyłączania warstw tematycznych oraz 
skopiowania linku dla bieżącego widoku 

mapy. Możliwe jest również zmierzenie 
odległości między interesującymi nas 
punktami, sprawdzenie powierzchni (np. 
działki budowlanej) i wydrukowanie za-
znaczonego obszaru. 

Dzięki udostępnionym w portalu infor-
macjom z zakresu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, moż-
na w prosty sposób sprawdzić, jakie jest 
przeznaczenie w planie miejscowym dla 
wybranej działki oraz dowiedzieć się 
dla jakich obszarów plany miejscowe są 
w trakcie sporządzania.

Dokładna instrukcja obsługi portalu znaj-
duje się w prawym górnym rogu strony 
pod przyciskiem „?”. Zapraszamy do wy-
próbowania systemu pod bezpośrednim 
adresem: http://sip.gison.pl/wiazowna.

Więcej informacji udziela Joanna Sarnow-
ska –Wydział Planowania Przestrzennego, 
pok. 005, tel. 22 512 58 19, e-mail: j.sar-
nowska@wiazowna.pl. 

Rafał Musiałek
r.musialek@wiazowna.pl

Teraz sprawdzisz swoją 
działkę bez wizyty 

w urzędzie

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Zaznaczamy, że dane prezentowane w portalu mają charakter poglą-
dowy i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek czynności admi-
nistracyjnych czy urzędowych, a uzyskanie niewłaściwych, błędnych 
lub nieaktualnych danych za pomocą niniejszego portalu nie może sta-
nowić podstaw do odpowiedzialności majątkowej Gminy Wiązowna.

Nowy portal mapowy 
Gminy Wiązowna. Szybki 
dostęp do informacji
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W gminie Wiązowna zakończyły się 
prace związane z budową pierwsze-
go z  ośmiu nowych szlaków rowe-
rowych. Projekt „Wybieram rower 
i  wiązowskie szlaki rowerowe” zo-
stał zrealizowany w ramach konkursu 
dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swo-
je otoczenie” zorganizowanego przez 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Blisko 18-kilometrowy szlak „Central-
ny” przebiega przez obszar „Natura 
2000” w  pobliżu rezerwatów przyrody 
w dolinie rzek – Świdra i Mieni. Podob-
nie jak szlaki, które powstaną w kolej-
nych latach, pierwszy odcinek prowadzi 
drogami asfaltowymi, gruntowymi oraz 
miejscami – przez leśne dukty. Trasa zo-
stała oznakowana i wyposażona w dro-
gowskazy, znaki drogowe, metalowe 
słupki i tablice informacyjne. W przyszło-
ści planowany jest zakup ławek, stojaków 
na rowery oraz koszy na śmieci. Szlak jest 
przystosowany zarówno dla doświadczo-
nych kolarzy, jak i amatorów „dwóch kó-
łek”, rodzin z dziećmi czy seniorów.

– Rozpoczęcie budowy szlaków wynika 
ze strategii naszej gminy, odpowiadają-
cej na rosnące zainteresowanie zdrowym 
trybem życia, alternatywnymi środkami 
transportu oraz turystyką weekendową 
wśród mieszkańców i gości spoza regio-
nu. W planowaniu tras rowerowych zale-
żało nam na ich zlokalizowaniu na terenie 

lub w bliskim sąsiedztwie lokalnej flory 
i fauny, w tym pomników przyrody oraz 
infrastruktury do ćwiczeń na świeżym 
powietrzu, np. siłowni plenerowych. Kil-
kuletni projekt, który rozpoczęliśmy dzię-
ki wsparciu PSE, ma także ważny walor 
edukacyjny. Dzięki wytyczeniu kilkudzie-
sięciu kilometrów przyszłych tras może-
my zachęcić mieszkańców do wycieczek 
krajoznawczych w dalsze regiony naszej 
gminy i zainteresować ich jej bogatą hi-
storią – mówi Janusz BUDNY, wójt Gmi-
ny Wiązowna.

Trasa pierwszego szlaku rowerowego 
rozpoczyna się przy Gminnym Parku Cen-
trum w Wiązownie, a następnie prowadzi 
przez miejscowości: Żanęcin, Pęclin, Kąck 
i Poręby. Odcinek kończy się w Glinian-
ce przy ul. Napoleońskiej. W kolejnych 
latach planowana jest budowa siedmiu 
pozostałych szlaków: „Północnego”  – 
z Zagórza do Kącka (ponad 15 km), „Nad-
świdrzańskiego” z Wiązowny do Glinianki 
(ponad 22 km), „Partyzanckiego” z Kopek 
do Kącka (ok. 8 km), „Od dworu do dwo-
ru” dookoła Glinianki, „Duchnowskiego 
łącznika” z Wiązowny do Duchnowa (po-
nad 6 km), „Umocnień Przedmościa War-
szawy” z Józefowa do Starej Miłosnej (ok. 
19 km) oraz „Michałowskiego łącznika” 
na terenie Michałówka (ok. 1 km). Trasy 
wytyczył krajoznawca i Radny. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Pierwszy nowy szlak rowerowy 
w gminie Wiązowna gotowy na 
przyjęcie turystów

Takie drogowskazy 
pojawiły się na 
szlaku

100 Budowa świetlicy 
wiejskiej – dokumentacja

100 Konserwacja rowu melioracyj-
nego A 

100 Usuwanie awarii drenarskich 

100 Modernizacja boiska LUKS 
Rzakta – budowa ogrodzenia

 STEFANÓWKA

100 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Kruczej

100 Budowa sieci kanalizacyjnej 
w ul. Kruczej (IL)

 WIĄZOWNA GMINNA 

50 Budowa ul. Polnej i Brzozowej 

100 Budowa ul. Ogrodowej – etap I

100 Modernizacja przepompowni 
przy Gminnym Paku Centrum 

50
Budowa sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej 
w ul. Boryszewskiej 

100
Zakup przydomowych prze-
pompowni ścieków Wiązowna 
Gminna, dz. nr 142/7 (IL)

100 Renowacja boiska szkolnego SP 
Wiązowna

100 Budowa oświetlenia 
w ul. Ogrodowej 

100 Konserwacja rowu od 
ul. Dmowskiego po ul. Lubelską 

50 Konserwacja kanału Boryszew-
skiego od ul. Dworkowej 

 WIĄZOWNA KOŚCIELNA

50
Projektowanie ul. Sporto-
wej – od ul. Nadrzecznej do 
ul. Kościelnej

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Pierwszy etap projektu „Wybieram rower i wiązowskie szlaki rowerowe” został sfinanso-
wany ze środków Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w ramach konkursu dobrosąsiedz-
kiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów 
związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kultural-
nego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu w gminach, na terenie których jest zlo-
kalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Wiązowna PSE 
realizują projekt budowy linii 400 kV relacji Kozienice-Miłosna. Inwestycja ma zapewnić 
niezawodne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice oraz zwiększyć pewność do-
staw energii w północno-wschodniej i centralnej Polsce. Więcej informacji o działalności 
organizatora konkursu dostępnych jest na stronie raport.pse.pl.

Ciąg dalszy paska na str. 18
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„Zdrowie najważniejsze  –
aktywne warsztaty z  die-
tetykiem” to projekt Rady 
Seniorów Gminy Wiązowna 
realizowany w listopadzie, na 
który Rada pozyskała środki 
z Fundacji Zaczyn. 

Spotkania seniorów z  dietety-
kiem odbyły się w  sześciu miej-
scowościach: Rzakcie, Gliniance, 
Radiówku, Pęclinie, Malcanowie 
i Izabeli. Zajęcia składały się z wy-
kładu i warsztatów kulinarnych. Na 
początku obejrzeliśmy prezentację 
multimedialną na temat: „Zasady 
zdrowego odżywiania seniora oraz 
proponowane menu. Najczęściej 
popełniane błędy żywieniowe”. Po 

prezentacji odbywały 
się indywidualne kon-
sultacje z  dietetycz-
ką, po których seniorzy 
otrzymywali wskazówki oraz zale-
cania odnośnie właściwej dla nich 
diety i wydruk z analizą składu ciała. 

Podczas warsztatów kulinarnych po-
wstały zdrowe, dietetyczne posiłki. 
Spotkania rozpoczynały się aktyw-
nie – krótką gimnastyką, a kończy-
ły mini warsztatami tanecznymi. 
Celem projektu było: wzbogace-
nie wiedzy na temat zdrowego od-
żywiania, zachęcenie seniorów do 
dbania o własne zdrowie, zrozumie-
nie, że wśród czynników warunkują-
cych zdrowie największe znaczenie 

W Polsce liczba osób do-
tkniętych chorobą Al-
zheimera sięga 500 tys. 
Choroba ta „przychodzi” 
bardzo stopniowo, powoli, 
niepostrzeżenie. 

Otoczenie chorego nie zauważa 
zwiastunów. Sygnały od chore-
go, skarżącego się na zaburze-
nia pamięci, bywają tłumaczone 
jako przejaw np. zmęczenia. 
Taka postawa powoduje, że cho-
ry ukrywa przed bliskimi swoje 
dysfunkcje. A choroba bez roz-
poznania i podjęcia leczenia roz-
wija się dalej. 

Nie należy bagatelizować pierw-
szych objawów zarówno u siebie 
samego, jak też u osób bliskich 
sygnalizujących zaburzenia pa-
mięci. Włączenie we wczesnej 
fazie rozwoju choroby odpo-
wiednich oddziaływań prozdro-
wotnych może opóźniać lub 

zatrzymać proces chorobowy. 
Należy zdiagnozować występu-
jące zaburzenia, by odróżnić je 
od innych zaburzeń np. depresji. 

Opieka nad pacjentem z  za-
burzeniami pamięci stanowi 
trudne wyzwanie dla rodziny 
i bliskich. Wymaga cierpliwości, 
spokoju i  poświęcenia. Należy 
dążyć i  zachęcać pacjenta do 
tego, aby tak długo, jak to jest 
możliwe, włączał się w codzien-
ne czynności i aktywnie współ-
uczestniczył w życiu rodzinnym. 
W  po czątkowym okresie cho-
roby pomocna może być psy-
choterapia, terapia zajęciowa, 
treningi pamięci. Udział w  ta-
kich zajęciach podnosi nastrój 
pacjenta i pozwala dłużej zacho-
wać sprawność.

Gdzie szukać pomocy? U psy-
chiatry – ten zaordynuje odpo-
wiednie leki. U psychologa, który 

Rada Seniorów.  
Zdrowie najważniejsze

Choroba Alzheimera. Co warto wiedzieć

Seniorki i seniorzy 
upichcili zdrowe 

dania

mają sposób odżywiania i aktyw-
ność fizyczna, pobudzenie tworze-
nia się więzi społecznych – zostały 
osiągnięte. 

Wszystkie spotkania odbywały się 
w  serdecznej atmosferze. W  pro-
jekcie wzięło udział ponad 100 se-
niorów. Przygotowaniem projektu 
i organizacją spotkań zajmowali się 
członkowie Rady Seniorów Gminy 
Wiązowna. 

Wanda Witkowska
Przewodnicząca Rady Seniorów 

Gminy Wiązowna

pozwoli zrozumieć zachowania chorego 
oraz pomoże opiekunowi zredukować na-
pięcia z tym związane. U pracownika so-
cjalnego  – ten pomoże rozważyć formy 
opieki nad chorym. U prawnika, który roz-
waży sprawy prawne. 

Jerzy Jechalski, psycholog
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„Sport to zdrowie!”. Dlate-
go nasi seniorzy z  Dzienne-
go Domu „Senior+” W  Woli 
Karczewskiej regularnie ćwi-
czą pod czujnym okiem 
instruktora.

Wysiłek fizyczny ma zbawien-
ny wpływ na zdrowie osób star-
szych. Aktywność fizyczna ma 
moc uzdrawiającą dla całego or-
ganizmu. Ruch wspiera również 
pracę mózgu, poprawia ogólne 
samopoczucie oraz stymuluje wy-
twarzanie endorfiny, czyli hormo-
nu szczęścia, które wprawiają nas 
w dobry nastrój.

Z tego też powodu seniorzy 
z Dziennego Domu „Senior+” co-
dzienne ćwiczą, korzystają rów-
nież z  masaży i  naświetlania. 
Dodatkowo uczestniczą w  ćwi-
czeniach rozciągających z kijkami 
oraz taśmami. Wykonują również 
ćwiczenia, które pomagają im 
utrzymać zdrowy kręgosłup.

Działamy również grupowo, bo 
jak wiemy w  grupie zawsze raź-
niej i zapał zdecydowanie wzrasta. 
Za całość odpowiada Alicja WRZOS 
dbająca o sprawność fizyczną na-
szych kochanych seniorów. 

Krystyna Motyka
dyrektor@seniorplus-wiazowna.pl

Zimno, śnieg lub coraz częściej 
marznący deszcz sprawiają, że 
seniorzy rezygnują z  aktyw-
ności zimą. To poważny błąd! 
Ruch, szczególnie ten na świe-
żym powietrzu, to doskonały 
sposób na zachowanie zdrowia, 
utrzymanie dobrej kondycji, 
a co za tym idzie dłuższe życie. 

Badania naukowe pokazują, że 
ruch obniża ciśnienie krwi, po-
maga utrzymać sprawność mięśni 
i  stawów, zmniejsza ryzyko wy-
stąpienia cukrzycy, osteoporozy, 
miażdżycy, choroby niedokrwien-
nej serca czy starczej demencji. 

Z tego powodu seniorzy w  żad-
nym wypadku nie powinni re-
zygnować z  ruchu zimą. Jedną 
z najprostszych form jest spacer. 
Dzięki niemu dotlenimy i  rozru-
szamy organizm oraz pobudzimy 

mózg do produkcji endorfiny, czyli 
hormonu szczęścia. Seniorzy, któ-
rzy nie stronią od aktywności fi-
zycznej i nie mają problemów ze 
zdrowiem, mogą zdecydować się 
na bardziej wymagające formy, np. 
nordic walking czy narty biegowe. 
Ta pierwsza pomaga obniżyć po-
ziom cholesterolu i cukru we krwi, 
zmniejsza ciśnienie i  poprawia 
krążenie. Ta druga, wbrew pozo-
rom, jest jak najbardziej wskazana 
dla seniorów. Pozytywnie wpływa 
na pracę serca oraz funkcjonowa-
nie układu oddechowego. 

Wychodząc na dwór pamiętajmy, by 
zadbać o odpowiedni strój –ubierz-
my się „na cebulkę”. Zwróćmy tak-
że uwagę na to, co jemy. Podstawą 
powinny być rozgrzewające dania 
bogate m.in. w wit. C i A. Pamiętaj-
my o ciepłych napojach, np. herba-
cie z miodem i sokiem z malin. Do 
posiłków warto dodawać też przy-
prawy, takie jak cynamon, imbir czy 
kardamon.  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Źródło: domrodzinny.pl, onet.pl

„Senior+”. 
Sprawność na 
pierwszym 
miejscu

Seniorze, 
zadbaj 
o kondycję 
zimą!

Foto: Adobe Stock

Nordic walking to 
doskonały sposób na 
zachowanie kondycji, 
nie tylko zimą
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Święta Bożego Narodzenia to czas, 
który powinniśmy spędzić w gronie 
najbliższych. To czas, który powinien 
być magiczny, pełen miłości, rodzin-
nego ciepła i spokoju. Niestety, jest 
coś, co może ten stan zakłócić. Bo jak 
wynika ze statystyk, Polacy nie stro-
nią od niego i w Wigilię, i w dwa świą-
teczne dni. To alkohol.

W większości polskich domów na wigi-
lijnym stole oprócz 12 potraw pojawia 
się 13 –to alkohol. I nie tylko w Wigilię, 
również dwa świąteczne dni nie mogą 
obyć się bez mocniejszego trunku. Po-
wodów może być wiele: alkohol wielu 
osobom pozwala się rozluźnić, oderwać 
od problemów dnia codziennego, dla 
niektórych to też sposób na „przetrwa-
nie” chwil w rodzinnym gronie. Nieste-
ty, w rzeczywistości po kilku „głębszych” 
częściej dochodzi do sporów i  kłótni, 
a nawet do rękoczynów. Rośnie też liczba 
wypadków drogowych spowodowanych 
jazdą po pijanemu. Jak wynika z danych 
policji, z roku na rok jest ich coraz więcej. 

Od nas samych zależy, czy na naszym 
stole, czy też innym – rodzinnym, poja-
wią się procenty. Gdy w naszej rodzinie 
alkohol jest problemem jako gospo-
darze spotkania sami nie stawiajmy 

butelki, a jeśli ktoś ją przyniesie – zde-
cydowanie odmówmy. Postarajmy się 
zorganizować ten czas tak, aby był 
to miły wieczór, pełen różnego rodza-
ju wydarzeń: śpiewania kolęd, ogląda-
nia rodzinnych albumów ze zdjęciami, 
świątecznych opowieści dziadków, 
cioć oraz wujków, wspólnego otwiera-
nia prezentów czy świątecznych gier 
i zabaw. 

I tak samo spróbujmy zorganizować czas 
w pozostałe świąteczne dni. Po rodzin-
nym obiedzie, zamiast siedzieć w domu, 
zaproponujmy wszystkim spacer. Mo-
żemy też zorganizować np. świąteczną 
sesję zdjęciową czy wspólne śpiewanie 
kolęd. W ten świąteczny czas twórzmy 
wspomnienia i dawajmy dobry przykład 
zarówno dorosłym, jak i dzieciom. One są 
doskonałymi obserwatorami i naśladow-
cami. Jeśli już od najmłodszych lat widzą 
procenty na świątecznym stole, to już za-
wsze Boże Narodzenie będzie się kojarzyć 
z alkoholem, a - co najgorsze – uznają, że 
butelka to coś, bez czego w Święta nie 
można się obyć. Pokażmy im jednak, że 
to czas miłości, radości i dobroci płyną-
cych z głębi serca. I alkohol nie jest do 
tego niezbędny. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

100 Projektowanie ul. Sadowej 

100 Modernizacja ul. Konwalii 

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

100 Budowa oświetlenia na Osiedlu 
Kwiatowym

100 Budowa oświetlenia 
w ul. Konwalii 

100 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Niezapominajki (IL)

100
Budowa sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej w dz. nr 
196/23 (IL)

100 Budowa sieci kanalizacyjnej 
w ul. Kwiatowej 

100 Budowa sieci wodociągowej 
w działce 196/16

100
Zakup przydomowych prze-
pompowni ścieków Wiązowna 
kościelna dz. nr 451/3

25 Modernizacja ul. Jesionowa

100 Konserwacja i modernizacja 
rowu melioracyjnego R-38

 WOLA DUCKA

100 Projektowanie ul. Sportowej 
i Działkowej

75 Projektowanie oświetlenia 
ul. Trakt Lubelski 

75
Zakup i montaż pawilonu go-
spodarczego na potrzeby 
sołectwa 

 WOLA KARCZEWSKA

100
Budowa chodnika w ul. Doliny 
Świdra – pomoc rzeczowa dla 
Powiatu Otwockiego

Foto: Adobe Stock

Ciąg dalszy paska na str. 20

Święta bez alkoholu. 
Wszystko w Twoich rękach

Alkohol na 
świątecznym stole? 
Nie, dziękujemy!

18 Zdrowie  | biuletyn samorządowy | grudzień 2019



Na X Forum Gospodarczym Gminy 
Wiązowny spotkaliśmy się 5 grudnia 
w  Hotelu Brant. Forum było okazją 
do wymiany informacji i  doświad-
czeń, a poprowadziła je dziennikarka 
Jolanta Erol. 

Pierwsza prelekcja dotyczyła konstytu-
cji biznesu i zawartych w niej zasadach. 
Zaprezentowała ją Aneta MASŁOWSKA. 
Następnie Bartłomiej RATYŃSKI, zastęp-
ca dyrektora GDDKiA oddział Warszawa, 
przedstawił informacje o realizowanych 
inwestycjach Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad na terenie Gminy 
Wiązowna i w jej okolicach. Jako trzeci 
głos zabrał prezes Warszawskiej Izby Go-
spodarczej Marek TRACZYK, który opo-
wiedział o działaniach podejmowanych 
przez izbę w zakresie wspierania rozwo-
ju przedsiębiorczości. O zmianach w ZU-
S-ie, jakie czekają nas w  2020 r. oraz 

o zarządzie sukcesyjnym i wynikających 
z niego uprawnieniach, opowiedział me-
cenas Marcin BANDURA.

Podczas Forum wójt Janusz BUDNY za 
zasługi dla społeczności Gminy Wiązow-
na przyznał tytuł „Zasłużony dla Gminy 
Wiązowna” Centrum Wolontariatu w Ra-
diówku prowadzonemu przez Krystynę 
MOTYKĘ.

Na forum przybyli przedsiębiorcy i przed-
stawiciele lokalnych firm, radni Gminy 
Wiązowna z przewodniczącą Renatą FA-
LIŃSKĄ na czele, a  także pracownicy 
jednostek samorządowych. Obecni byli 
także przedstawiciele powiatu otwockie-
go: wicestarosta Krzysztof KŁÓSEK, wice-
przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna 
KILBACH i radna Jolanta KOCZOROWSKA. 
Jak zawsze byli z nami: prororektor Wyż-
szej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej 

w  Józefowie Tadeusz GRACA, dyrektor 
oddziału PKO BP w Otwocku Iwona KĘ-
SIK, dyrektor Generalny PGE Dystrybucja 
S.A. Odział Warszawa Konrada TULIŃSKI 
oraz dyrektor Zespołu Kontraktów War-
bud S.A. Mariusz KOZAK. Po raz pierw-
szy – by zobaczyć, jak odbywa się takie 
wydarzenie – przyjechali przedstawicie-
le LGD Ziemi Mińskiej.

Mamy nadzieję, że informacje, które zo-
stały przekazane, przydadzą się w  co-
dziennej pracy przedsiębiorców i pomogą 
rozwijać prowadzoną działalność gospo-
darczą. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
gościom za przybycie i  już dzisiaj zapra-
szamy na kolejne forum. 

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl 

X Forum Gospodarcze za nami

Goście z uwagą 
wysłuchali prezentacji

Spotkanie 
poprowadziła 
Jolanta Erol

Po raz dziesiąty 
spotkaliśmy się 
z przedsiębiorcami
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Ogrzewasz dom olejem? 
Musisz się zarejestrować!

Zgłoszenie 
rejestracji pieca 

w Urzędzie 
Skarbowym jest 

bezpłatne

Ogrzewasz dom lub firmę piecem 
olejowym? Musisz go zarejestrować! 
Masz czas do 31 marca 2020 r. Wszedł 
w życie nowy system prawny nadzoru 
nad obrotem olejami opałowymi. Do-
tyczy on zarówno osób prowadzących 
działalność gospodarczą, jak i  zwy-
kłych mieszkańców naszej gminy. 

Nowe przepisy zakładają obowiązkową 
rejestrację wszystkich takich podmio-
tów. Sprzedawcy oleju zarejestrują się 
jako „pośredniczący podmiot olejowy”, 
a konsumenci jako „zużywający podmiot 
olejowy”. Jeśli nie zarejestrujesz swoje-
go pieca, nie skorzystasz z preferencyjnej 
stawki akcyzy i zapłacisz za olej opało-
wy blisko 10 razy więcej! Dodatkowo za 
brak rejestracji pieca – na mocy przepi-
sów karnoskarbowych – możesz zapłacić 
karę finansową.

Zgłoszenie rejestracji pieca jest bezpłat-
ne. Należy je złożyć w formie papierowej 
lub elektronicznej do urzędu skarbowe-
go właściwego w sprawie podatku ak-
cyzowego. Dla naszych mieszkańców to 
Urząd Skarbowy Warszawa-Praga, Dział 
Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier, 
ul. Utrata 4, 03-877 Warszawa, tel. 22 

510 44 28. Wzór zgłoszenia w  formie 
elektronicznej dla osób fizycznych do-
stępny jest na stronie https://www.po-
datki.gov.pl/.

Dokonać rejestracji można: na Porta-
lu PUESC lub na Portalu Podatkowym. 
W tym wypadku potrzebny będzie Pro-
fil Zaufany, jeśli go nie masz wniosek 
można złożyć przez Internet (pz.gov.pl) 
i poświadczyć go w Punkcie Potwierdza-
jącym w  naszym Urzędzie Gminy) lub 
składając zgłoszenia AKC-RU w urzędzie 
skarbowym  – jeżeli nie można doko-
nać rejestracji, korzystając z formularzy 
elektronicznych.

Rejestrując się w formie elektronicznej 
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia otrzy-
mamy od razu. Jeśli wybraliśmy drogę 
tradycyjną – potwierdzenie zostanie wy-
dane przez naczelnika urzędu skarbowe-
go w ciągu siedmiu dni.

Więcej informacji na ten temat udzie-
la Iwona Marczyk – Wydział Środowiska 
i Nieruchomości, pok. 007, tel. 22 512 58 
20, e-mail: i.marczyk@wiazowna.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Foto: Adobe Stock

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

75
Zakup i montaż pawilonu go-
spodarczego na potrzeby 
sołectwa 

25 Budowa miejsc przyjaznych 
rodzinie 

100
Wyposażenie Klubu „Se-
nior+” w Domu Kultury „Nad 
Świdrem”

100 Zagospodarowanie terenu przy 
ul. Doliny Świdra 

 ZAKRĘT

100

Poprawa bezpieczeństwa na 
ul. Szkolnej – dokumentacja 
ciągu pieszo-rowerowego – po-
moc finansowa dla Powiatu 
Otwockiego 

100 Zagospodarowanie placu za-
baw „Zakącika”

100 Zagospodarowanie terenu 
gminnego działki 397/3

75 Konserwacja rowu R-7

 ŻANĘCIN

75 Projektowanie ul. Akacji oraz 
ul. Czeremchowej

100 Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy

 ZADANIA OGÓLNOGMINNE

100 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 – pomoc 
rzeczowa dla województwa 
(Emów, Wiązowna Gmin-
na, Stefanówka, Boryszew, 
Duchnów)

25

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

20 Środowisko  | biuletyn samorządowy | grudzień 2019



Jesteś mieszkańcem naszej gminy? 
Masz starego „kopciucha”, chcesz go 
wymienić na nowe, ekologiczne źró-
dło ciepła? Możesz dostać 4,5 tys. 
zł dofinansowania na taką inwesty-
cję. Wnioski można składać już od 
2 stycznia. 

– Zachęcam do wymiany pieców tzw. „kop-
ciuchów”. Pieniądze, które dajemy, nie tylko 
pozwolą zaoszczędzić na zdrowiu i pienią-
dzach, przeznaczanych co roku na ogrze-
wanie. Wspólnie możemy ochronić nasz 
świat. Oddychajmy czystym powietrzem, 
szanujmy zdrowie swoje i  naszych bli-
skich – namawia Janusz BUDNY, wójt Gmi-
ny Wiązowna.

Pieniądze mogą być przeznaczone na: piec 
gazowy, olejowy czy elektryczny, pompę 
ciepła, piec na paliwo stałe lub bioma-
sę oraz z  podajnikiem automatycznym 
(w przypadku braku sieci gazowej). Zwra-
camy do 4500 zł za: zakup pieca, montaż 
i  jego uruchomienie, demontaż stare-
go pieca, projekt i wykonanie wewnętrz-
nej instalacji c.o., gazowej lub elektrycznej 
oraz zakup i montaż pomp ciepła.

Jak uzyskać dofinansowanie? Prawidło-
wo wypełnij wniosek, podpisz go i złóż. 
Do wniosku dołącz wszystkie wyma-
gane załączniki. Wyraź zgodę na wizy-
tę pracowników Wydziału Środowiska 
i Nieruchomości w Twoim domu, którzy 
potwierdzą istnienie działającego, stare-
go typu kotła. Inwestycję możesz rozpo-
cząć po podpisaniu umowy. Na koniec złóż 
wniosek rozliczeniowy wraz z fakturami za 
wykonane usługi i zakup urządzenia, któ-
ry jest potwierdzeniem wykonanej i ukoń-
czonej inwestycji. 

Więcej informacji w  sprawie wymiany 
„kopciucha” udziela Anna Bogucka – Wy-
dział Środowiska i Nieruchomości Urzędu 

Gminy Wiązowna, tel. 22 512 5 824, e-ma-
il: pone@wiazowna.pl.

Dodatkowe pieniądze możesz otrzymać 
również z programu „Czyste Powietrze” 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
z którego możesz sfinansować nie tylko 
wymianę pieca, ale także: okna i drzwi, 
montaż lub modernizację instalacji ogrze-
wania i ciepłej wody, kolektory słoneczne 
i mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz wen-
tylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Pomoc w  przygotowaniu wniosku uzy-
skasz w Starostwie Powiatowym w Otwoc-
ku przy ul. Górnej 13 (pok. 203), tel. 22 778 
13 16, e-mail: otwocki_czystepowietrze@
wfosigw.pl. 

Iwona Marczyk
i.marczyk@wiazowna.pl

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Centrum Aktywności Lokalnej:

75 zadanie 1 – Termomoderniza-
cja i rozbudowa

75 zadanie 2 – Zagospodarowanie 
przestrzeni przy CAL

100 Budowa targowiska gminnego

75
Systemowa modernizacja 
obiektów gminnych w formu-
le PPP (Wiązowna, Glinianka, 
Wola Ducka) 

100 Ja w internecie – szkolenia 
komputerowe dla mieszkańców

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

50 Wybieram rower i wiązowskie 
szlaki rowerowe – etap I

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 
realizacji inwestycji prowadzonych na 
terenie gminy udziela Olga Nowak.

o.nowak@wiazowna.pl

Oszczędzaj 
(na zdrowie)!

URZĄD GMINY WIĄZOWNA
UL. LUBELSKA 59
05-462 WIĄZOWNA

Wydział Środowiska i Nieruchomości
tel. 22 512 58 24

e-mail: pone@wiazowna.pl

DAJEMY PIENIĄDZE 
NA WYMIANĘ PIECÓW

     aStma

      nowoTwory

   chOroba Parkinsona

 insulinooPorność
	 				zawał	Serca

      udar Mózgu

       chorOby	płuc
        alerGie

 

 www.gov.pl > Stop Smog

Czy wiesz, 
że	pyły	wydostające	się	

ze starych pieców, 
są	przyczyną	chorób?

Inwestycję 
możesz rozpocząć 

po podpisaniu 
umowy

Oszczędzaj na zdrowie! 
Wymień „kopciuch”
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FRAXEL – ma ok 10 miesięcy i jest ra-
czej sporym psiakiem. Zwraca uwagę 
swym niebagatelnym wyglądem, a w do-
datku jest niesamowicie fajny! Taka duża 
ruda przytulanka. Bardzo potrzebuje lu-
dzi, miłości i bliskości. Najlepiej czuje się 
w  towarzystwie ludzi. Nie ma też pro-

blemów w  kon-
taktach z  innymi 
psami. Szukamy 
mądrego, aktyw-
nego domu, który 
doceni każdy wa-
lor tego cudow-
nego stworzenia.

ADVOCAT – to przepiękny pies w ty-
pie owczarka szwajcarskiego. Ma ok. 4 
lata, sięga ponad kolano i waży ok. 25 
kg. Wygląda bardzo dostojnie i robi mega 
wrażenie. W stosunku do psów jest do-
syć charakterny, co – niestety – odzna-
czyło się zanim do nas trafił na jego 
pysku. Szu-
kamy dla nie-
go domu bez 
innych psów, 
ze wzglę-
du na bezpie-
czeństwo obu 
stron.

Spółki Wodne po raz kolejny podjęły 
w tym roku trud i zrealizowały zada-
nia w ramach gospodarowania woda-
mi na terenie naszej gminy. Dzięki nim 
rowy melioracyjne są czyste, a miesz-
kańcy terenów, na których działają, 
mogą być spokojni o bezpieczeństwo 
swoich budynków.

Zlecone przez osiem Spółek Wodnych – 
działających na terenie gminy  – prace 
objęły przede wszystkim konserwację 

ok. 11 400 m i przebudowę 130 m ro-
wów melioracyjnych, ale i przebudowę 
prawie 200 m drenacji, usunięcie kilku 
awarii oraz przygotowanie dokumenta-
cji związanych z wymienionymi pracami 
i planowanymi do wykonania odwodnie-
niami poszczególnych terenów, które re-
alizowane będą w kolejnych latach. 

Realizacja tych zadań nie byłaby możliwa, 
gdyby nie coroczne składki członkowskie 
osób przynależnych do poszczególnych 
spółek, jak i środki pochodzące z różnych 
dotacji, w tym z dotacji z budżetu Gminy 
Wiązowna, które w 2019 r. na ten cel wy-
niosły ponad 154 000 zł. Podziękowania 
należą się zarządom spółek, które pracu-
jąc społecznie, corocznie poprzez szereg 
prac, polepszają warunki wodno-grunto-
we na terenach, swojej działalności. 

Co ważne, wysokość pozyskiwanych 
przez Spółki Wodne środków niejedno-
krotnie uzależnione jest od posiadanych 
środków własnych. Im są one wyższe, 
tym większe dotacje z zewnątrz można 
pozyskać. Dlatego tak ważne jest to, by 
mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy prowa-
dzący na terenie gminy firmy, włączali się 
w działania spółek, przystępując do nich 
lub wpierając je finansowo. 

Więcej informacji na temat działalności 
Spółek Wodnych oraz tego, co zrealizo-
wały w 2019 r., można uzyskać w Wydzia-
le Środowiska i Nieruchomości, pok. 009, 
tel. 22 512 58 21. 

Marta Gajda
m.gajda@wiazowna.pl

Spółki 
Wodne. 
Skuteczne 
działania

Dzięki drożnym 
rowom nasze 
domy są 
bezpieczne

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

TULIA – przyjechała do nas przerażo-
na, że sporą nadwagą, ledwo się ruszała. 
Stan psychiczny też pozostawiał wiele do 
życzenia – gdy 
widziała czło-
wieka, od razu 
strach ją para-
liżował. Z bie-
giem czasu 
i dzięki socja-
lizacji okazało 
się, że to prawdziwa psia dama. Jest bar-
dzo delikatną sunią. Wychodzi na space-
ry, schudła, z każdym dniem jest coraz 
piękniejsza. Tulia zdecydowanie potrze-
buje spokoju i miłości.
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Naszemu półmaratonowi stuknie 
okrągła rocznica. Ma 40 lat i  jest 
już bardzo poważną krajową impre-
zą sportową. Ruszyły elektroniczne 
zapisy. Przewidziano siedem bie-
gów. Może w nich wziąć udział każ-
dy – amator, zawodowiec, dziecko, 
senior i  niepełnosprawny. Zamel-
dowani w  gminie Wiązowna mogą 
skorzystać z  darmowych pakietów 
startowych do 19 stycznia. 

Półmaraton Wiązowski to jeden z najstar-
szych biegów ulicznych, a kiedyś także 
pierwszy bieg zimowo-wiosenny w Pol-
sce. Główny bieg na dystansie 21,0975 
km odbędzie się między: Wiązowną  – 
Żanęcinem – Dziechcińcem – Malcano-
wem  – Lipowym  – Glinianką (nawrót) 
przez Pęclin do Wiązowny. Coraz więk-
szą popularnością cieszy się Wiązowska 

5-tka, czyli bieg na dystansie 5 km. Do 
startu w tym biegu zapraszamy osoby, 
które ukończyły 16 lat. 

W ramach imprezy odbędą się: Mały 
Ćwierćmaraton na dystansach 300, 600 
i 1000 m dla dzieci między 7 a 13 rokiem 
życia, a także Mały Półmaraton na dystan-
sie 1500 m, do którego zapraszamy star-
szych uczniów w wieku 14 i 15 lat. Nie 
zabraknie kultowego Biegu Krasnolud-
ków dla dzieci poniżej 6 lat, tym razem 
w zmienionej formie z opiekunem Kra-
snalem. Zmiany zostały wprowadzone 
również w Pucharze Wójta, gdzie o zwy-
cięstwo i bony na zakup sprzętu sporto-
wego będą walczyć drużyny.

Z okazji jubileuszu będzie prowadzona 
dodatkowa klasyfikacja dla osób urodzo-
nych w 1981 roku, czyli roku powstania 

Półmaratonu Wiązowskiego. Rejestrując 
się do 13 lutego, dostaniesz 40% zniżki. 

Ostatni 39. Półmaraton Wiązowski był re-
kordowy. Prawie 2,8 tys. zawodników oraz 
zawodniczek z Polski i zagranicy stanęło 
na starcie imprezy. Naszą imprezę swo-
ją obecnością uświetnili znani sportowcy. 
W półmaratonie, mimo operacji obojczy-
ka, z numerem 1 startował czterokrotny 
mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. 

40. Półmaraton Wiązowski odbędzie się 
23 lutego 2020 r. Start i meta tradycyjnie 
przy Szkole Podstawowej w Wiązownie. 
Zapisy, regulaminy oraz inne przydatne 
informacje na stronie www.wiazownapol-
maraton.pl oraz na Facebooku: Półmara-
ton Wiązowski.  

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

40. Półmaraton Wiązowski. 
Jubileuszowy bieg

Ostatni 39. 
Półmaraton 
Wiązowski był 
rekordowy

Robert 
Korzeniowski 

od lat jest 
uczestnikiem 

naszego 
półmaratonu

TRENINGI LEKKOATLETYCZNE
Przygotuj się do startu w jubileuszowym 40. Pół-
maratonie Wiązowskim. 
Specjalnie dla Państwa organizujemy cykl tre-
ningów biegowych. Bardziej zaawansowanych 
w  niedzielę rozrusza Team „Zbiegane Dni”, zaś 

w  czwartki i  soboty zajęcia dla początkujących 
biegaczy poprowadzą Małgorzata KAMIŃSKA (tel. 
507 693 238) i Piotr RĘBKOWSKI (tel. 503 035 891). 
Terminy spotkań w kalendarium na str. 34. Udział 
w treningach jest bezpłatny.

Złap formę na Półmaraton!
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Dzieci coraz więcej czasu spędzają 
przed monitorem, a coraz mniej rusza-
jąc się. Jak w takim razie zachęcić je do 
uprawiania sportu, a nie zniechęcić? 

Bieganie to jedna z najprostszych form 
ruchu, która nie wymaga zbyt dużych 
nakładów finansowych. Do biegania nie 
potrzebujemy wynajętej hali czy boiska. 
Wystarczy odpowiedni strój, buty i ścież-
ka w  okolicy. Kolejny plus uprawiania 
tego sportu przez dzieci jest taki, że re-
gularne treningi wzmacniają układ od-
pornościowy młodego organizmu. Dzieci, 
które są aktywne fizycznie, są mniej po-
datne na wszelkie choroby, przeziębienia 
i alergie. Aktywny tryb życia dziecka to 
przede wszystkim lepsza sprawność fi-
zyczna, rozwój mięśni i kości. Dzięki bie-
ganiu młodzi sportowcy zyskują większą 
pewność siebie i poczucie własnej warto-
ści. Bieganie wpływa również na popra-
wę koordynacji ruchowej i ćwiczy zmysł 
równowagi. 

Wspólne uprawianie sportu z dzieckiem 
to nie tylko świetny sposób na zachę-
cenie go do ruchu, jakim jest bieg. To 
również dobry czas na rozmowę o jego 

zainteresowaniach, problemach czy po 
prostu na zwykłe pogaduchy o wszyst-
kim. To będzie taka sportowa integracja 
rodzica z dzieckiem. Kiedy rozmawiamy 
z dzieckiem o uprawianiu takiej formy 
aktywności, zwracajmy uwagę na po-
zytywne jej aspekty, a nie negatywne, 
jak np. ból wywołany zbyt intensywnym 
treningiem. Mówmy o korzyściach pły-
nących z systematycznego biegania i ce-
lach, jakie dzięki niemu można osiągnąć. 
Warto też pokazać, że bieganie doda-
je nam dużo energii i sprawia, że nasza 
forma jest coraz lepsza, a ciało jędrniej-
sze i szczuplejsze. Pamiętajmy, że dziec-
ko możemy tylko zachęcać. Zmuszaniu 
mówimy zdecydowanie „nie”! 

Bieganie powinno sprawiać radość. Nie 
snujmy wizji, w których nasze dziecko 
staje się olimpijczykiem, który będzie 
zdobywał medale na sportowych are-
nach. Młody człowiek przede wszystkim 
chce spędzać czas z rodzicami i wspól-
nie się z nimi bawić. Bieganie jest do 
tego świetną okazją. Gonitwy, wyścigi, 
pokonywanie górek i  szybkie zbiega-
nie ze szczytów wzniesień, to dosko-
nała okazja do zabawy. Jeśli za bardzo 

będziemy naciskać na wykonywanie 
pewnych elementów treningu, to dziec-
ko może się zniechęcić do biegania. 

Frustrację wywołują też niepowodzenia, 
dlatego nie należy kłaść bardzo dużego 
nacisku na wyniki. Dzieci lubią się ścigać 
z  innymi. Rywalizacja pozwala podnosić 
własne umiejętności i sprawia, że dążymy 
do wyznaczonego celu. Jednak z udziałem 
w zawodach wiążą się też z możliwością 
zajęcia innego miejsca, niż te na podium. 
Warto zatem uzmysławiać to dziecku i na-
uczyć wyznaczania małych celów oraz 
tego, że systematyczna praca daje efekty. 
To, że tym razem się nie udało, nie ozna-
cza, że tak będzie zawsze. Nie należy uży-
wać słowa porażka, a raczej traktować to, 
jak zabawę lub dobrą naukę. Samo ukoń-
czenie biegu i  udział w zawodach powi-
nien być czasem radosnym. Warto dziecku 
pogratulować i być z niego dumny, aby od-
czuł, że ma w nas wsparcie. Bez względu 
na zajęte miejsce. 

Michał Białek
m.bialek@gok-wiazowna.pl

Opracowano na podstawie materiałów 
z biegam.pl i festiwalbiegowy.pl

Gonitwy, wyścigi 
i pokonywanie 
górek to doskonała 
okazja do zabawy

Jak zachęcić dziecko do biegania? 
Jest na to sposób
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Grapplingowy „Puchar Orła” pozo-
stał w gnieździe

Miłośnicy grapplingu i  BJJ mieli okazję 
sprawdzić się na macie podczas „Pucharu 
Orła” – zawodów, które odbyły się na hali 
sportowej przy szkole w Zakręcie. UKS Orły 
Zakręt gościły zawodników z kilku innych 
klubów. Walki na matach były rozgrywa-
ne bez kimon, na zasadach IBJJF. Orły spi-
sały się na medale, a konkretnie – sześć 
złotych, 10 srebrnych i  trzy brązowe. Te 
wyniki pozwoliły na utrzymanie „Pucharu 
Orła” w gnieździe. Zawody odbyły się dzięki 
finansowemu wsparciu Fundacji BGK oraz 
Gminy Wiązowna. Klaudyna Dębkowska

Młodzi żeglarze z Glinianki. Rejs po 
Dalmacji

To był już ósmy morski rejs pod egidą 
Szkolnej Sekcji Żeglarskiej w  Gliniance. 
Po raz drugi młodzi żeglarze zawitali do 
Dalmacji. Wyprawa rozpoczęła się w Szy-
beniku. Trasa prowadziła przez: Komiżę, 
Zatokę Stiniva, Lastowo, Zatokę Straciń-
ską, Hvar, Trogire, Skradine do Szybenik. 
Doskonała pogoda była okazją do licznych 
kąpieli w ciepłych wodach Adriatyku. Zwie-
dzaliśmy atrakcje turystyczne Chorwacji. 
Uczestnicy wyprawy na długo zapamiętają 
przepiękne wodospady Krka i imponujące 
Jeziora Plitwickie. Rejs miał charakter sta-
żowy, uczniowie uczyli się podstaw żeglar-
stwa. Do dyspozycji mieli jacht Dufour 460. 
A oto garść danych statystycznych: droga 
rejsu – 215,39 mil morskich, maksymalna 
prędkość – 8 węzłów, czas żeglugi – 43 go-
dziny.  Daniel Kaczyński

Uczennice z Zakrętu mistrzyniami 
w koszykówce

W Szkole Podstawowej w  Gliniance od-
były się „Mistrzostwa Gminy Wiązowna 
w minikoszykówce chłopców i dziewcząt”. 
Do rywalizacji zgłosiły się reprezentacje 
wszystkich szkół. W  kategorii dziewcząt 
najlepsze okazały się uczennice z Zakrę-
tu, które pewnie wygrały pierwsze dwa 
mecze. W spotkaniu, finałowym, nie dały 
szans drużynie gospodarzy i tym samym 
zostały Mistrzyniami Gminy Wiązowna 
w  minikoszykówce. Natomiast pierwsze 
miejsce wśród drużyn chłopięcych zdobył 
zespół z Glinianki. Był to bardzo zacięty bój. 
O zwycięstwie gospodarzy zadecydował je-
den punkt. Artur Mroczek

40. Półmaraton Wiązowski. Honoro-
wi patroni naszej imprezy

Prezesi Polskiego Związku Lekkiej Atlety-
ki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz 
Wojewoda Mazowiecki i Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego objęli honorowy 
patronat nad naszym jubileuszowym 40. 
Półmaratonem Wiązowskim. Prezes PZLA 
napisał, że propozycja objęcia patrona-
tem naszej imprezy jest dla niego „ogrom-
nym wyróżnieniem”. Prezes PKOL uznał, 
że „to wspaniałe przedsięwzięcie integru-
jące różne środowiska oraz propagowanie 
zdrowego stylu życia zasługuje na słowa 
uznania”. Wojewoda Mazowiecki zapew-
nił nas o swojej przychylności dla lokalnych 
inicjatyw służących promocji zdrowego sty-
lu życia, wśród których „szczególną rolę 
odgrywają biegi maratońskie”. Marsza-
łek Województwa Mazowieckiego pogra-
tulował nam jubileuszowej imprezy oraz 
życzy powodzenia w  realizacji wydarze-
nia i „dalszych sukcesów w promowaniu 
biegania jako najprostszej formy ruchu”. 

Redakcja

Sportowe Święto Seniorów 

Jubileuszowa Spartakiada Seniorów „Gli-
nianka 2019”, organizowana przez Sto-
warzyszenie „Bądźmy Razem” we 
współpracy z animatorem sportu Jackiem 

Skwarą realizującym w naszej gminie pro-
jekt „Seniorzy Na Orliki”, licznie zgro-
madziła seniorów (w wieku od 60 do 95 
lat) i  wolontariuszy. Odbyła się w  Szko-
le w Gliniance. Tradycyjnie rozpoczęła się 
odśpiewaniem hymnu, przygotowanego 
specjalnie na imprezę. Konkurencje jak za-
wsze dostosowane były do wieku i możli-
wości uczestników. Każdy senior, biorący 
udział w zawodach, otrzymał dyplom, me-
dal, a niektórzy nawet puchary. Dodatkową 
nagrodą był sprzęt sportowy – koła hula-
-hop i skakanki. Spartakiada finansowana 
była z funduszy Gminy Wiązowna, a pro-
jekt „Seniorzy Na Orliki” z  dotacji Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki i Fundacji Orły 
Sportu. Wanda Witkowska

Redakcja

Mistrzostwa w Szachach Szybkich. 
Nasi z medalami

Nasze dwie drużyny walczyły o tytuł „Mi-
strza Mazowsza w  Szachach Szybkich”. 
Szkołę w  Gliniance reprezentowali: Ty-
mon WRÓBLEWSKI, Igor GNIADEK, Piotr 
SZOSTAK i Sandra PADUCH. Szkołę w Wią-
zownie zaś: Robert KALISZ, Jakub BOBEL, 
Franciszek WCIŚLIŃSKI, Zofia MARCINIEC. 
Drużyna z Glinianki ukończyła turniej na 
11 miejscu na Mazowszu, a drużyna z Wią-
zowny na 53. Indywidualnie srebrny medal 
na 1 desce, z kompletem punków 8/8 wy-
walczył Tymon WRÓBLEWSKI. Dobrze po-
szło również grającej na 4 stole Sandrze 
PADUCH, która zdobyła 6 punktów i zajęła 
9 miejsce na 4 desce, oraz Robertowi KA-
LISZOWI, który również zdobył 9 miejsce 
i 7 punktów na pierwszym stole.   

Urszula Wróblewska

Foto: E. Rogow
ska

Foto: B. Karbow
nik-Tuz
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Kubuś Puchatek, Tygrysek, Kłapo-
uszek oraz Krzyś odwiedzili Gminne 
Przedszkole „Pod Stumilowym Lasem” 
w Pęclinie, aby razem z dziećmi, swo-
imi opiekunami i zaproszonymi gość-
mi świętować dwie ważne rocznice: 
10-lecie nadania imienia przedszko-
lu oraz 20-lecie działania placówki 
w Pęclinie.

Dyrektor przedszkola Katarzyna ROSTEK 
powitała wszystkich przybyłych na uro-
czystość gości, m.in. radne powiatowe Jo-
lantę KOCZOROWSKĄ i Grażynę KILBACH, 
Wójta Gminy Wiązowna Janusza BUD-
NEGO, przewodniczącą komisji oświaty 
Mariolę KUBLIK, ks. proboszcza Edwar-
da KOWARĘ, dyrektorki zaprzyjaźnionych 
palcówek, byłe nauczycielki i dyrektorów 
oraz pracowników przedszkola.

Następnie cofnęliśmy się w  przeszłość 
i obejrzeliśmy wzruszającą prezentacją na 
temat historii przedszkola. Niejednemu łez-
ka w oku się zakręciła. Po prezentacji pojawił 
się nie kto inny, tylko sam Kubuś Puchatek, 
który wraz z Krzysiem, Tygryskiem i Kłapo-
uszkiem towarzyszył i dopingował przed-
szkolaki podczas artystycznego występu. 
Zaprezentowały się dzieci ze wszystkich 
grup: Maleństwa, Prosiaczki, Kłapouszki, 
Króliczki, Tygryski i Puchatki. Przedszkola-
ki były fantastyczne, a każdy występ został 
nagrodzony gromkimi brawami. 

Po części artystycznej na salę wjechał 
ogromny i apetyczny tort. Następnie przy-
szedł czas na życzenia, gratulacje, słowa 
uznania i  ciepłe życzenia od zaproszo-
nych gości. Głos zabrali m.in. wójt Janusz 
BUDNY, radne powiatowe Jolanta KOCZO-
ROWSKA i Grażyna KILBACH oraz dyrek-
tor Centrum Usług Wspólnych Urszula 
KOZŁOWSKA.  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

29 listopada 2019 roku to dzień, któ-
ry na długo zapadnie w pamięci lokal-
nej społeczności Malcanowa. Była to 
uroczystość nadania sztandaru, która 
zgromadziła uczniów, nauczycieli, ro-
dziców, pracowników szkoły oraz wie-
lu dostojnych gości. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świę-
tą z udziałem pocztów sztandarowych 
i Kompanii Honorowej 1 Batalionu Kawa-
lerii Powietrznej 1 Dywizjonu Szwoleże-
rów Józefa Piłsudskiego, którą odprawił 
ks. prałat brygady dr Sławomir ŻARSKI. 
Towarzyszyli mu: ks. Henryk DĄBROW-
SKI (proboszcz Parafii św. Ducha w War-
szawie) i proboszczowie naszych parafii 
Edward KOWARA i Piotr BŁAŻEJCZYK.

Po mszy dyrektor szkoły Hanna SEKULSKA 
przywitała przybyłych gości m.in.: dyrek-
tora Departamentu Zwierzchnictwa nad 
Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa 

Narodowego płk dr Ada-
ma BRZOZOWOSKIEGO, 
dowódcę P1 Pułku Szwole-
żerów Marszałka Józefa Pił-
sudskiego mjr Zbigniewa 
KRUPĘ, mazowieckiego kuratora oświaty 
Krzysztofa WIŚNIEWSKIEGO, przewodni-
cząca Rady Gminy Wiązowna Renatę FA-
LIŃSKĄ oraz wójt Janusza BUDNEGO. 

Ważnym momentem ceremonii było od-
czytanie Aktu Nadania Sztandaru przez 
przedstawicielkę Rady Rodziców. Na-
stępnie dostojni goście wbili honorowe 
gwoździe i wpisali się do Księgi Pamiąt-
kowej. Po przemówieniach, w  których 
padło wiele ciepłych słów, podzięko-
wań i życzeń, nastąpił wyczekiwany mo-
ment. Wzruszającą i  podniosłą chwilą 
było przekazanie sztandaru przez płk 
Damiana JAKUBOWSKIEGO na ręce dy-
rektor, która uklęknąwszy na prawe kola-
no, ucałowała go, a następnie przekazała 

szkolnemu pocztowi sztandarowemu. Te-
raz nadeszła kolej na ślubowanie, złożo-
ne przez przedstawicieli uczniów. 

W części oficjalnej znalazło się też miejsce 
na wręczenie odznaczeń i dyplomów oso-
bom zasłużonym dla szkoły oraz stypen-
diów dla wyróżniających się uczniów. Po 
wyprowadzeniu pocztów sztandarowych 
i opuszczeniu sali przez Kompanię Hono-
rową nastąpiła część artystyczna w wyko-
naniu uczniów naszej szkoły. Uroczystość 
nadania sztandaru Szkole Podstawowej 
im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskie-
go w Malcanowie była dla całej społecz-
ności niezwykłym wydarzeniem – jednym 
z najdonośniejszych w jej historii. 

Hanna Rozbicka

Szkoła w Malcanowie. 
Uroczyste przekazanie 
sztandaru

Uroczyste 
przekazanie nowego 
sztandaru pocztowi 
sztandarowemu szkoły

„Prosiaczki” w czasie 
występu artystycznegoPrzedszkole 

w Pęclinie. 
Huczny 
jubileusz

Foto: R. Koziarski
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Przedszkole w Zakręcie.  
Akcja „Ewakuacja”

W przedszkolu „Leśna kraina” odbyły się 
ćwiczenia ewakuacyjne. Takie akcje po-
zwalają przećwiczyć dzieciom, pracow-
nikom przedszkola i  przede wszystkim 
straży pożarnej oraz policji wszystkie pro-
cedury bezpieczeństwa. W razie prawdzi-
wego zagrożenia służby muszą działać 
profesjonalnie i  niemal automatycznie. 
Przeprowadzone w przedszkolu ćwiczenia 
przebiegły wzorowo i są gwarancją tego, 
że nasze dzieci są bezpieczne. Podobne 
akcje z udziałem naszych OSP odbyły się 
we wszystkich gminnych przedszkolach. 

Redakcja

Uczniowie w wytwórni bombek

Szkolny oddział „zerówki” oraz klasa 3 B 
ze Szkoły Podstawowej im. C.K. NORWIDA 
w Zakręcie wybrały się na niezwykle inte-
resującą wycieczkę do producenta bombek 
Silverado. Dzieci uczestniczyły w zajęciach, 
podczas których poznały tajniki powstawa-
nia różnego rodzaju ozdób choinkowych. 
Zapoznały się ze wszystkimi etapami cyklu 
produkcyjnego bombki szklanej. Zwiedziły 
wzorcownię, gdzie podziwiały wyekspono-
wane pojedyncze wzory ozdób. W czasie 
warsztatów uczniowie mieli możliwość 
samodzielnie pomalować wybrane przez 
siebie bombki pod okiem dekoratorów. 
Powstały fantastyczne ozdoby, które w te 
Święta Bożego Narodzenia ozdobią rodzin-
ne choinki. Stella Bettella

Robot Photon znowu w akcji

To były fantastyczne warsztaty. Dzie-
ci spotkały się z interaktywnym robotem 
Photonem w  filii biblioteki w  Gliniance. 
Prowadzący zajęcia, specjalista od roboty-
ki Szymon KRUPA, wprowadził chłopców 
w świat programowania i magię kodowa-
nia z praktycznym wykorzystaniem apli-
kacji mobilnej w tabletach. Odkrył tajniki 
tworzenia ścieżek dla Photona i praktycz-
nego działania różnych czujników, takich 
jak odległości, światła, dotyku, dźwięku. 
Każde z dzieci otrzymało robota i mogło 
samodzielnie go zaprogramować. Chłop-
cy pochłonięci odkrywaniem możliwości 
Photona poddali się całkowicie nauce. I o 
to właśnie chodzi, by w najbardziej atrak-
cyjnej formie rozwijać logiczne myślenie 
i kreatywność u dzieci oraz odkrywać ich 
talenty.  Dorota Bortkiewicz

Dzień Praw Dziecka w Stumilowym 
Lesie

Już po raz szósty w Gminnym Przedszkolu 
„Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie ob-
chodzono Dzień Prawa Dziecka. Agnieszka 
KRAŚNIEWSKA wcieliła się w rolę podróż-
nika Guliwera, zaś Elżbieta UZARSKA  – 
w Rufusa. Główni bohaterowie wyruszyli 
w podróż po świecie w poszukiwaniu praw 
dziecka. Odwiedziliśmy wraz z nimi sześć 
miejsc, gdzie poznaliśmy ważne prawa, ale 
również Guliwer i Rufus przypomnieli dzie-
ciom, że mają także swoje obowiązki. Na 
zakończenie wszystkie dzieci zaśpiewa-
ły piosenkę Majki JEŻOWSKIEJ „Wszystkie 
dzieci nasze są” oraz otrzymały drobne 
upominki. Podczas tej uroczystości wycho-
wawczynie oraz dyrektor Katarzyna RO-
STEK zostały mianowane Szeryfami Praw 
Dziecka. Milena Bogucka

Szkoła w Gliniance. Nowa pracow-
nia plastyczna

Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Gli-
niance dzięki wsparciu darczyńcy – firmy 
BUDIMEX  – wyposażyła pracownię pla-
styczną w  nowoczesny sprzęt multime-
dialny oraz zestawy niezbędnych narzędzi 
i przyborów plastycznych. Teraz możliwa 
jest realizacja naszych celów dydaktycz-
nych oraz kształtowanie młodych talen-
tów artystycznych. Dyrekcja, nauczyciele 
oraz uczniowie dziękują firmie za życzliwy 
gest oraz składamy szczególne podzięko-
wania na ręce dyrektorów Macieja OLKA 
i Piotra DULĘBY za życzliwość oraz okazaną 
pomoc. Zarządowi oraz pracownikom fir-
my życzymy dalszego rozwoju i wielu suk-
cesów. Teresa Bąk

„Biała Wstążka 2019”. Razem z po-
licją przeciw przemocy

Białe wstążeczki  – symbol akcji przeciw 
przemocy  – pojawiły się na mundurach 
policjantów z  Wiązowny oraz Otwocka. 
Funkcjonariusze włączyli się do akcji „Bia-
ła Wstążka”, która ruszyła 25 listopada 
w naszej gminie. Na inaugurację kampa-
nii „Biała Wstążka 2019” w naszej gminie 
zaproszono profilaktyków z otwockiej ko-
mendy oraz kierownika posterunku Policji 
w Wiązownie wraz z dzielnicowymi, którzy 
na co dzień wspierają działania pomoco-
we prowadzone w ramach procedury Nie-
bieskiej Karty. W akcję włączył się Urząd 
Gminy Wiązowna oraz zaangażowały się 
wszystkie placówki oświatowe i  gmin-
ne jednostki organizacyjne. Szczegółowo 
o  akcji napiszemy w  kolejnym numerze 
„Powiązań”. Redakcja
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Na pamiątkę wydarzeń z 11 listopada 
1918 r. mieszkańcy Gminy Wiązowna 
spotkali się na wspólnych obchodach 
Dnia Niepodległości w Gliniance. Pod-
czas mszy bratu Danielowi KLOCHO-
WI wręczono statuetkę „Honorowego 
Obywatela Gminy Wiązowna”.

W tym roku centralne obchody Dnia 
Niepodległości odbyły się w Gliniance. 
W Kościele pw. św. Wawrzyńca odpra-
wiono uroczystą mszę świętą w intencji 
Ojczyzny z  udziałem pocztów sztan-
darowych z  naszych szkół podstawo-
wych i Ochotniczych Straży Pożarnych 
z  Glinianki, Malcanowa oraz Wiązow-
ny. Podczas mszy miała miejsce uroczy-
sta chwila. Brat Daniel KLOCH otrzymał 

statuetkę oraz dyplom nadania tytułu 
„Honorowy Obywatel Gminy Wiązow-
na”. To wyraz najwyższego wyróżnienia 
i uznania za zasługi dla rozwoju Gminy 
Wiązowna, a także na rzecz jej historii, 
tożsamości i promocji. 

Po mszy zgromadzeni udali się przed ko-
ściół, gdzie przy pomniku Armii Krajowej 
punktualnie o godz. 11.11 odśpiewano 
„Mazurka DĄBROWSKIEGO”. Złożono 
kwiaty oraz zapalono znicze w miejscu 

pamięci. Artystyczną niespodziankę przy-
gotowały dzieci ze szkoły w Gliniance. 

W tym samy czasie w Kościele pw. św. 
Wojciecha w Wiązownie również została 
odprawiona msza święta w intencji Ojczy-
zny. Msza zakończyła się mini koncertem 
pieśni patriotycznych oraz wspólnym od-
śpiewaniem hymnu o godz. 11.11. 

Damian Krawczyk
gok@gok-wiazowna.pl

W przeddzień Święta Niepodległości, 
w niedzielę 10 listopada, na terenie 
przylegającym do kościoła parafialne-
go w Gliniance, odbył się „IV Dzień 
z historią Gminy Wiązowna”.

Na tegoroczną imprezę licznie stawiły 
się grupy rekonstrukcyjne: 7 Pułku Pie-
choty Księstwa Warszawskiego, Stowa-
rzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 51 
pułku piechoty Strzelców Kresowych, 

Towarzystwo Historyczne Roku 1920, 
Klub Miłośników Historii Warszawa, 

Projekt Historyczny „Kon-
spiracja” (współorganizator 
imprezy) oraz Grupa Rekon-
strukcji Historycznej The Old 
Breed. Przez cały czas trwa-
nia wydarzenia, namioty re-
konstruktorów były oblegane 
przez licznych zwiedzają-
cych. Największym powodze-
niem cieszyła się strzelnica. 
Każdy młody uczestnik spo-
tkania chciał spróbować 

swoich sił i  postrzelać z  replik histo-
rycznej broni. 

Kiedy impreza oficjalnie się zakończyła, 
a grupy rekonstrukcyjne powoli demon-
towały swoje obozowiska, członkowie 
Projektu Historycznego „Konspiracja” wy-
ruszyli na nietypową wycieczkę po tere-
nie gminy Wiązowna. Cel – odwiedzenie 
i upamiętnienie miejsc pamięci na terenie 
całej gminy. Przy mogiłach wojskowych 
i pomnikach, na kilka godzin przed nasta-
niem 11 listopada, zapłonęły znicze. 

Tomasz Żurawski

„IV Dzień z historią 
Gminy Wiązowna”. 
Od Napoleona do 
II wojny światowej

„Jeszcze Polska 
nie zginęła…”. 
Obchody Dnia 
Niepodległości

Największym powiedzeniem 
cieszyła się strzelnica

„Honorowy Obywatel 
Gminy Wiązowna” 
z młodymi artystami

Foto: M
. Kloch
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Kolejny sukces Chóru Mienia River

Nasz Chór Mienia River wyśpiewał I miej-
sce na VII Festiwalu Pieśni Żołnierskich 
Patriotycznych, który odbył się 16 listopa-
da w Klubie „Kościuszkowca” w Wesołej. 
Festiwal „Jak długo w sercach naszych” 
to wydarzenie, którego celem jest m.in. 
promowanie patriotyzmu poprzez śpiew, 
rozbudzanie miłości do ojczyzny, a  tak-
że popularyzacja walorów artystycznych 
i wychowawczych pieśni oraz piosenek. 
W festiwalu biorą udział indywidualni wy-
konawcy, zespoły oraz chóry. Nasz chór 
wykonał piosenki i pieśni, które zostały 
docenione przez jury. Gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów. Paulina Sokół

Biblioteka w Duchnowie.  
Spotkanie z królewną Cecylią

Bajki, baśnie zarówno te czytane, jak 
i  oglądane odgrywają bardzo ważną 
rolę w życiu dziecka. Bajkowe postacie 
doczekały się swojego święta. Między-
narodowy Dzień Postaci Bajkowych był 
doskonałą okazją, aby spotkać się w bi-
bliotece i wspólnie świętować ten rado-
sny dzień. Dzięki Alinie WIĘCKIEWICZ, 
aktorce z Teatru Królewskiego w Wila-
nowie, przenieśliśmy się prosto na kró-
lewski dwór, gdzie poznaliśmy królewnę 
Cecylię Renatę. Była bardzo smutna, bo 
nie pozwalano jej tańczyć. Jednak zna-
lazła sposób, by realizować swoje pasje 
i robić to, co kochała najbardziej. Mali wi-
dzowie dowiedzieli się, jak wielką moc 
ma nasza wyobraźnia. Uczestnicy spotka-
nia poznali też technikę tworzenia lalek 
teatralnych.  Marzena Kopka

Autor to nie tylko nazwisko 
w książce

W Szkole Podstawowej w  Wiązownie 
w ramach Ogólnopolskiego Dnia Biblio-
terapii odbyło się spotkanie autorskie 
z  Agnieszką KAZAŁĄ, na którym dzieci 
z  klas pierwszych poznały terapeutycz-
ną moc bajek. Pisarka, a zarazem ilustra-
torka i wydawca, opowiedziała o swojej 
pracy i o tym skąd bierze pomysły na swo-
je książki i  ilustracje. Pięknie przeczyta-
ne przez autorkę fragmenty z książki pt. 
„Nietoperz Leon” pozwoliły dzieciom prze-
nieść się do świata bohatera tej opowie-
ści. Okazało się m.in., że nietoperzom do 
patrzenia potrzebne są... uszy. Podczas 
gdy autorka rozdawała autografy, dzieci 
same mogły spróbować swoich sił czyta-
jąc na głos swoim rówieśnikom.  

Marzena Bobrowska

Galeria „Więzy”.  
Drzewa w roli głównej

W Galerii „Więzy” w Wiązownie można 
było oglądać wystawę prac „O, cóż jest 
piękniejszego niż wysokie drzewa”, któ-
rych głównym tematem i motywem prze-
wodnim były drzewa. Autorami dzieł byli 
zarówno twórcy profesjonalni, jak i dzieci, 
które tworzą intuicyjnie, tak jak czują, od 
serca. Obejrzeć można było zarówno ma-
larstwo, jak i grafikę, rysunek czy batik. – 
Wystawa miała za zadanie zwrócenie 
uwagi, jak bardzo ważnym i potrzebnym 
elementem naszego środowiska – świa-
ta, w którym żyjemy – są drzewa – powie-
działa Joanna CZUBAK.  Paulina Sokół

„Baśnią powiązani, w baśni 
zaczytani…” 

To książka będąca owocem międzypo-
koleniowej współpracy. Katarzyna KĘ-
PIŃSKA snuje m.in. legendę o etymologii 
nazwy Wiązowna. Opis legendarnych pra-
początków miesza się z odniesieniami do 
prawdy historycznej. Autorka w jednym 
z wątków odwołuje się do losów bisku-
pa Adama KRASIŃSKIEGO, który w latach 
1764–1767 ukrywał się w pałacu w Wią-
zownie przed szpiegami carycy Katarzyny 
II. W wielu miejscach zgrabnie zaznacza 
dawne różnice społeczne, podział świata 
na biedotę i bogaczy. Za warstwę ilustra-
cyjną odpowiadała Emilia BRONIKOW-
SKA. Książka dostępna jest w Bibliotece 
Publicznej Gminy Wiązowna oraz jej fi-
liach w Duchnowie i Gliniance.  

Marzena Kopka

W sołectwie Majdan stanął nowy 
krzyż

To replika, która powstała na wzór krzyża, 
stojącego we wsi od 1908 r. Na poświęce-
nie krzyża tłumnie stawili się mieszkańcy 
sołectwa oraz zaproszeni na uroczystość 
goście. W wydarzeniu uczestniczyli miesz-
kańcy sołectwa oraz zaproszeni na uroczy-
stość goście. Krucyfiks powstał z drzewa 
pozyskanego wiele lat temu. Szczególnie 
podziękowania należą się Sławomirowi 
FRĄCKIEWICZOWI, Mariuszowi JABŁOŃ-
SKIEMU oraz Andrzejowi ŁADZIE, bez któ-
rych nie doszłoby do tego tak ważnego 
dla lokalnej społeczności wydarzenia.  

Alicja Czekajewska
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Grudzień
17.12. godz. 16.15 

Sesja Rady Gminy Wiązowna 
Transmisja on-line: wiazowna.ese-
sja.pl
Miejsce: Urząd Gminy Wiązowna, 
sala konferencyjna

21 i 28.12., 04, 11, 18, 
25.01. oraz 08 i 15.02. 
godz. 09.00
Trening lekkoatletyczny dla po-
czątkujących – dzieci i dorośli
Miejsce: Szkoła w Wiązownie

22 i 29.12., 05, 12, 19, 
26.01. oraz 02, 09 i 16.02. 
godz. 10.00

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Pierwszy spektakl „Ba-
śnie japońskie” odbył się 
w  bibliotece w  Wiązownie. 
Powstał w oparciu o opowia-
dania Kazuko ADACHI „Sza-
ta z  żurawich piór”. Było to 
przedstawienie oparte na tra-
dycyjnych ludowych baśniach 
japońskich z wykorzystaniem 
techniki teatru cieni. Dru-

giego dnia zapro-
siliśmy dzieci do 
Domu Kultury „Nad 
Świdrem” w  Woli 
Karczewskiej na 
występ aktorów 
z  Teatru Igraszka, 
którzy przyjecha-
li do nas ze spek-
taklem „Magiczny 
miód”. Dzieci z za-
partym tchem ob-
serwowały kolejne 
przygody i  zma-
gania bohaterów 

sztuki. Po spektaklu odbyły się 
warsztaty lalkarskie. Uczestni-
cy spotkania samodzielnie wy-
konalni lalki podobne do tych, 
z jakich korzystają aktorzy. 

Spotkanie w bibliotece w Duch-
nowie z Plastusiem, głównym 
bohaterem książki Marii KOW-
NACKIEJ, zakończyło bajko-
wy maraton. Wydarzenia były 
świetną okazją do założenia 
kart czytelniczych oraz wzięcia 
udziału w programie Instytutu 
Książki „Mała Książka – Wielki 
Człowiek”. Serdecznie dziękuje-
my za udział wszystkim uczest-
nikom. Całkowity dochód ze 
sprzedaży wejściówek został 
przeznaczony na cel charyta-
tywny – leczenie Hani GIEPAR-
DY, bohaterki akcji „Świąteczna 
Radość Pomagania”. 

Marzena Kopka
dyrektor@biblioteka-wiazowna.pl

„Listopadowe Dni 
Kultury”. Festiwal 
teatru i książek

W jedności siła! Nasi miesz-
kańcy po raz kolejny udo-
wodnili, że mają wielkie 
serca. Jesteśmy jednym z nie-
licznych samorządów, które 
biorą udział w charytatyw-
nej akcji „Szlachetna Pacz-
ka”. Tym razem pomogliśmy 
potrzebującemu, niepełno-
sprawnemu mieszkańco-
wi naszej gminy. Wspólnie 
z  Państwem zebraliśmy 
wszystkie artykuły, o  które 

prosił. Naszą „Szlachetną 
Paczkę”, składającą się z kil-
kudziesięciu oddzielnych 
prezentów, przekazaliśmy 
do magazynu w Dębę Wiel-
kim, które stamtąd trafiły do 
naszego mieszkańca. To nie 
byłoby możliwe bez Państwa 
szczodrości i wsparcia. Dzię-
kujemy! 

Paulina Woźnica
p.woznica@wiazowna.pl

Plastuś spotkał 
się z dziećmi 
w Duchnowie

„Szlachetna 
Paczka”  
dla naszego 
mieszkańca Za nami już IV edycja „Listopadowych Dni Kultury.” Wy-

darzenie organizowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy 
Wiązowna oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie to 
spotkania dzieci z teatrem z okazji Międzynarodowego Dnia 
Postaci Bajkowych. 

„Trening z Teamem Zabiegane Dni” – dla 
wprawionych biegaczy
Miejsce: Gminny Plac Centrum 
w Wiązownie

02, 09, 16, 23, 30.01. oraz 13 
i 20.02. godz. 20.00
Trening lekkoatletyczny dla początkują-
cych – dorośli
Miejsce: Szkoła w Wiązownie

Styczeń
06.01. Warsztaty naukowe

Miejsce: Biblioteka Publiczna Gminy 
Wiązowna

12.01. Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy
Miejsce: finał w SP Wiązowna

12.01. Turniej Tenisa Stołowego na 
rzecz WOŚP
Miejsce: Szkoła Podstawowa 
w Wiązownie

22.01. 157. rocznica wybuchu Po-
wstania Styczniowego
Miejsce: Emów

25.01. Bal karnawałowy 
w bibliotece
Miejsce: filia biblioteki w Duchnowie

28.01. godz. 16.15 
Sesja Rady Gminy Wiązowna 
Transmisja on-line: wiazowna.ese-
sja.pl
Miejsce: Urząd Gminy Wiązowna, 
sala konferencyjna
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Tradycji stało się zadość. Po raz kolej-
ny 8 grudnia spotkaliśmy się z miesz-
kańcami na „Wspólnym ubieraniu 
choinki” na Gminnym Placu Centrum 
w Wiązownie. Oj, działo się! Był Mi-
kołaj, elfy, kreatywne warsztaty, fan-
tastyczne występy, kolorowe stoiska. 
Podczas wydarzenia po raz piąty za-
inaugurowaliśmy akcję „Świąteczną 
Radość Pomagania”. 

Do wspólnej zabawy zapraszali najmłod-
szych mieszkańców: Św. Mikołaj, który 
przywiózł cały worek prezentów, elfy 
i śnieżynki. Ze sceny płynęły kolędy oraz 
świąteczne piosenki w  wykonaniu ze-
społu „Idylla”. Gry i zabawy prowadzili 
animatorzy z „Siemiankowa”. W Fabry-
ce elfów, przygotowanej przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury, czekały bombki do 
samodzielnego zdobienia. Każdy, kto 
ozdobił swoją kulę, mógł ją zawiesić na 
naszym wiązowskim drzewku lub zabrać 
ją ze sobą do domu, by ozdobić nią do-
mową choinkę. 

Gorącą, zimową herbatę zapewnili se-
niorzy z  Domu Dziennego „Senior+” 
i wolontariusze z Centrum Wolontaria-
tu w Radiówku. Na stoisku Urzędu Gmi-
ny Wiązowna królowało „Koło Fortuny”. 
Za znajomość tradycji bożonarodzenio-
wych uczestnicy otrzymywali świąteczne 
upominki. Biblioteka Publiczna promo-
wała książkę „Baśnią powiązani, w ba-
śni zasłuchani…” autorstwa Katarzyny 
KĘPIŃSKIEJ. Na stoiskach m.in. szkół 
i przedszkoli można było nabyć ręcznie 
robione, piękne ozdoby świąteczne.

Na „Wspólne ubierania choinki” zapro-
siliśmy Miłosza STOPIŃSKIEGO, specjali-
stę od Freestyle Football, który wyczyniał 
niesamowite rzeczy z piłką. Tłum widzów 
z zapartym tchem oglądał jego autorski 
występ – połączenie akrobatyki z żongler-
ką oraz breakdance. Następnie swoim la-
tino-christmas-show zebranych na placu 
rozgrzały Śnieżynki z grupy Show Dance 
Night ze studia 4R Active Studio, prowa-
dzonej przez Lecha LASKOWSKIEGO.

Były też zagadnienia eko: zaprosiliśmy 
Izbę Kominiarską, informującą zainte-
resowanych, jak dbać o  instalacje ko-
minowe czy rozpalać w piecach, a GOK 
rozstrzygnął doroczny konkurs eko – tym 
razem na ozdobę z naturalnych produk-
tów lub surowców wtórnych. Rozdano 
też nagrody w konkursie „#LepiejPrzy-
tul”, zorganizowanym w ramach gmin-
nej kampanii „Biała Wstążka”.

Na scenie oprócz artystów zaprezentowa-
ły się także Hania GIEPARDA – bohaterka 
IV akcji „Świąteczna Radość Pomagania” 
oraz Pola KUŚMIEREK z Kącka, wokół któ-
rej przez cały najbliższy rok będzie kręcić 
się piąta już „Świąteczna Radość Poma-
gania”. Pocztówki świąteczne z informa-
cjami o  Poli rozniosą nasi fantastyczni 
wolontariusze, więc zaglądajcie do skrzy-
nek. Gorąco namawiamy Państwa do 
wsparcia naszej małej mieszkanki.  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl 

Choinka w centrum Wiązowny

Pola wraz 
z rodzicami 
odebrała symbol 
naszej akcji

Foto: I. Trzaska
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„Wspólne 
ubieranie choinki” 
w Wiązownie
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