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Wydawanie pakietów dla uczestników Małego Ćwierćmaratonu

Wydawanie pakietów dla uczestników Małego Półmaratonu

Przyjmowanie zgłoszeń do 27. Biegu Krasnoludków

Weryfikacja zawodników i wydawanie pakietów startowych
dla uczestników biegu głównego 21.097 km
Weryfikacja zawodników i wydawanie pakietów startowych
dla uczestników 23. Wiązowskiej 5-tki
Rozgrzewka (scena) dla zawodników
Małego Ćwierćmaratonu i Małego Półmaratonu

9.30 Start Małego Ćwierćmaratonu 300 m

9.40 Start Małego Ćwierćmaratonu 600 m

9.50 Start Małego Ćwierćmaratonu 1000 m

10.10 Start Małego Półmaratonu 1500 m
Wręczenie nagród zwycięzcom Małego Ćwierćmaratonu
i Małego Półmaratonu
Zbiórka uczestników 27. Biegu Krasnoludków przy bramie
startowej i przemarsz na linię startu (przy mostku)

Wręczenie nagród zwycięzcom Wiązowskiej 5-tki

Wręczenie nagród zwycięzcom biegu głównego

Wręczenie nagród zwycięzcom biegu głównego w kategoriach
wiekowych i upominków dla zawodników niepełnosprawnych

Zakończenie imprezy

12.00 Start 40. Półmaratonu Wiązowskiego

12.15 Start 23. Wiązowskiej 5-tki

Wręczenie „Pucharu Wójta Gminy Wiązowna za popularyzację 
masowego biegania” w biegach młodzieżowych

Start zawodników biegu głównego z czasem powyżej 2.30
Rozgrzewka (scena) dla zawodników biegu głównego 21,097 km 
i 23. Wiązowskiej 5-tki

11.10 Start 27. Biegu Krasnoludków



W siedmiu naszych sołectwach podatki można już 
zapłacić przy użyciu przenośnego terminala. Na str. 8 
opisujemy, dlaczego niektóre z lokalnych podatków 
wzrosną i jak najwygodniej wpłacić należność.
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22 40 lat tradycji Półmaratonu Wiązowskiego robi wrażenie. 
Tak jak frekwencja na jubileuszowym biegu. Chętnych 
mamy tak wielu, że musieliśmy wprowadzić ograniczenie 
liczby uczestników. Na starcie w tym roku stanie 
ok. 5000 ludzi! O szczegółach na str. 22.

Foto: M
. Sosnow

ska

Na wsparcie mieszkańców naszej gminy Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy może liczyć zawsze. 
W tym roku też nie zawiedliśmy. Na str. 31 opisujemy, 
jak zbieraliśmy pieniądze w tym roku i co sprawiło, 
że pobiliśmy kolejny rekord.
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rok

2019

10,6%

2018

6,8%

2015

4,6%

2010

1,4%

2003

1,2%

Powierzchnia gminy Wiązowna 
pokryta planami miejscowymi
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Planowanie przestrzenne 
w Gminie Wiązowna. 

Systematyczny wzrost
W ciągu ostatnich 5 lat niemal dwukrotnie 
zwiększyliśmy na terenie naszej gminy obszar 
objęty miejscowymi planami zagospodarowania. 
To ogromny wysiłek logistyczny i fi nansowy. Ale 
korzyści, które z tego płyną, nie sposób przecenić.
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Obecnie prawie 11% powierzchni naszej 
gminy jest już pokryte planami miejsco-
wymi. W porównaniu do lat poprzednich 
wzrost jest znaczący. Dzięki tym planom 
wszyscy zainteresowani wiedzą, jaki ro-
dzaj zabudowy dozwolony jest na danym 
terenie, jak przebiegać będą w przyszło-
ści drogi, gdzie rozmieszczona zostanie 
istotna infrastruktura. Plany mają ogrom-
ne znaczenie, np. przy zakupie działki pod 
działalność gospodarczą – dzięki nim in-
westor wie, jaki biznes będzie na danym 
terenie możliwy. Plany pomagają także 
w podjęciu decyzji o zakupie działki pod 
budowę domu – określają bowiem, jakie-
go sąsiedztwa można się spodziewać.

Najwięcej planów stworzyliśmy dla te-
renów, które potencjalnie mogą być 
atrakcyjne dla inwestorów. Wodociągi, 

kanalizacja, gazociągi i  drogi to infra-
struktura, na której zależy inwesto-
rom najbardziej. A  nam zależy, żeby 
jak najwięcej tych inwestorów zlokali-
zowało biznes na terenie gminy. Z tego 
korzystamy wszyscy – podatek, który 
przedsiębiorcy odprowadzają do kasy 
gminy pozwala nam fi nansować potrze-
by mieszkańców. Stąd też większość pla-
nów znajduje się w centralnej i północnej 
części gminy, w szczególności w Wiązow-
nie, Majdanie, Zakręcie i Góraszce, która 
jest jedyną miejscowością w gminie ob-
jętą w większości planami miejscowymi. 
Pokrycie planem wynosi tu ok. 85% po-
wierzchni całego obrębu. 

Nowe plany miejscowe uchwalone 
w  2019  r. obejmują ponad 380 ha po-
wierzchni naszej gminy. Są to tereny 

zlokalizowane w miejscowościach: Glinian-
ka, Boryszew, Malcanów, Duchnów, Zakręt 
oraz Wiązowna. Największe powierzch-
niowo plany powstały dla miejscowości 
Zakręt. Tereny przeznaczone pod obiek-
ty związane z działalnością produkcyjną, 
składową czy magazynową wyznaczamy 
tak, aby nie kolidowały z istniejącą już za-
budową mieszkaniową, a jednocześnie, by 
miały zapewniony dobry dostęp do infra-
struktury drogowej – czyli przede wszyst-
kim wzdłuż głównych dróg krajowych oraz 
ważnych węzłów komunikacyjnych. Zdaje-
my sobie także sprawę, jak ważny jest roz-
wój infrastruktury technicznej, szczególnie 
infrastruktury drogowej, dlatego staramy 
się wytyczać drogi, tak aby w przyszłości 
zapewniały naszym mieszkańcom przede 
wszystkim bezpieczeństwo, ale również 
komfort zamieszkiwania na tych terenach.

Nowe plany miejscowe uchwalone 
w 2019 r. obejmują ponad 380 ha 

powierzchni naszej gminy
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

BOLESŁAWÓW

0 Modernizacja ul. Bażantów 
w Bolesławowie

BORYSZEW

75
Zagospodarowanie tere-
nu wokół świetlicy w Bory-
szewie – zakup pawilonu 
gospodarczego

25 Modernizacja świetlicy 
w Boryszewie

CZARNÓWKA

25 Budowa oświetlenia ul. Lawen-
dowej w Czarnówce

25 Budowa oświetlenia na 
ul. Topoli w Czarnówce

25
Modernizacja drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych we wsi 
Czarnówka i Kruszówiec

DUCHNÓW

0 Zagospodarowanie terenu 
dz. nr 583/1 w Duchnowie

25
Budowa oświetlenia ulicznego 
przy ul. Wspólnej 189 w Duch-
nowie (działka nr 406/3)

25 Budowa oświetlenia ulicznego 
ul. Dłuskiej w Duchnowie

0

Budowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej w m. Duchnów gm. 
Wiązowna – ul. Dłuska, ul. Spa-
cerowa, ul. Góry Warszawskie 
oraz budowa sieci wodociągo-
wej w Zakręcie

0
Projekt sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w Duchno-
wie, w obszarze aktywizacji 
gospodarczej

25
Zagospodarowanie świetlicy 
w Duchnowie oraz terenu wo-
kół niej

DZIECHCINIEC

25 Modernizacja ul. Miodowej 
w Dziechcińcu

25 Budowa oświetlenia ul. Miodo-
wej w Dziechcińcu

W 2019 r. Urząd Gminy Wiązowna wy-
dał 535 decyzji o  warunkach zabu-
dowy, w  tym 380 nowych decyzji, 66 
zmian oraz 89 przeniesień decyzji. Dzię-
ki uchwaleniu nowych planów liczba 
wydanych decyzji z  roku na rok spada, 
dlatego, że w przypadku obowiązujące-
go planu miejscowego nie wydaje się de-
cyzji o warunkach zabudowy. Możliwość 
zabudowy wynika wprost z  treści pla-
nu, o ile oczywiście w planie dany teren 
przewidziany jest pod zabudowę.

Większość planów miejscowych jest 
opracowywana przez pracowników Urzę-
du Gminy. Wiele gmin zleca takie usłu-
gi zewnętrznym wykonawcom. Nasi 
pracownicy, dzięki szkoleniom, w które 
nieustannie inwestujemy, mają wiedzę 
i doświadczenie pozwalające na opraco-
wywanie dokumentów planistycznych 
i  przeprowadzanie skomplikowanych 
procedur uchwalenia planów miejsco-
wych. Takie rozwiązanie jest nie tylko 
korzystne z punktu widzenia fi nansów 
gminy, ale również także z uwagi na lep-
szą znajomość specyfi ki gminy Wiązow-
na, a także możliwość systematycznego 
kontaktu z mieszkańcami.

A w przyszłości…
Pomimo niewątpliwych dotychczaso-
wych osiągnięć na gruncie planowania 
przestrzennego, w bieżącym roku pra-
ce nad kolejnymi planami miejscowymi 
nie ustają. Jesteśmy w trakcie opraco-
wywania, opiniowania i  uzgadniania 
bądź konsultacji społecznych kolejnych 
25 projektów miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego. 

Postępy prac planistycznych można śle-
dzić na naszej stronie internetowej tu-
wiazowna.pl. W grudniu ubiegłego roku 
uruchomiliśmy portal internetowy, dzięki 
któremu każdy, bez konieczności wizyty 
w urzędzie może odnaleźć swoją nieru-
chomość oraz sprawdzić, czy obowiązuje 
dla niej plan miejscowy, jeśli tak, to ja-
kie jest przeznaczenie ustalone planem. 
Portal GISON dostępny jest pod linkiem: 
http://sip.gison.pl/wiazowna.

Więcej informacji na temat planowania 
przestrzennego w gminie Wiązowna udzie-
lają pracownicy Wydziału Planowania Prze-
strzennego, pokój nr 5 (parter) lub pod nr 
tel. 22 512 58 16 lub 22 512 58 19. 

Anna Twardowska
a.twardowska@wiazowna.pl

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
UCHWALONE W 2019 ROKU

1 Uchwała nr 57.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w/s miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Glinianka Wrzosowa 
– Wawrzyniecka”

2 Uchwała nr 58.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w/s miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Polna Bis – obszar planistycz-
ny „A”

3 Uchwała nr 70.IX.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 maja 2019 r. w/s miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Malcanów Akacjowa”

4 Uchwała nr 71.IX.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 maja 2019 r. w/s uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów 
Aktywizacja Gospodarcza II”

5 Uchwała nr 102.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w/s 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zakręt Południowy”

6 Uchwała nr 101.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w/s miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zakręt Północny – część A”

7 Uchwała nr 152.XVI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 listopada 2019 r. w/s 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna 
– Sportowa część A” 

Również sołectwa z południowej części 
gminy nie zostały pominięte w polityce 
przestrzennej. Liczymy, że obowiązujące 
tam dwa nowe plany miejscowe w Gli-
niance i Malcanowie przyczynią się do 
jeszcze szybszego rozwoju tych miejsco-
wości. Obszary te zostały przeznaczone 
przede wszystkim na cele mieszkanio-
we. Natomiast w  miejscowości Duch-
nów, w  okolicach budowanego węzła 

„Konik”, wskazaliśmy tereny, na których 
będzie mogła powstać zabudowa o funk-
cji produkcyjno-magazynowej. Wyzna-
czenie tych terenów w jednym miejscu 
zabezpiecza przed presją inwestycyjną 
obszary zlokalizowane bliżej istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej. Pod koniec 
ubiegłego roku uchwalenia planu docze-
kały się również okolice ulicy Sportowej 
w Wiązownie.
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Podatek od nieruchomości możesz 
zapłacić przelewem, kartą płatniczą 
w urzędzie. W siedmiu naszych sołec-
twach sołtysi przyjmą opłatę za po-
średnictwem terminala płatniczego. 

Coraz więcej osób rezygnuje z gotówki na 
rzecz kart płatniczych, dlatego każde stano-
wisko w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu 
Gminy Wiązowna wyposażone jest już w ter-
minal płatniczy. Jednak to nie wszystko. Część 
naszych sołtysów zdecydowało się również 
na przyjmowanie wpłat za podatki przy po-
mocy terminali. Kartą zapłacimy u przedsta-
wicieli: Boryszewa, Dziechcińca, Wiązowny 
Gminnej, Woli Duckiej, Woli Karczewskiej, 
Zakrętu oraz Żanęcina. Mamy nadzieję, 
że wkrótce dołączą do nich kolejni.

Widełki stawek podatkowych, które 
może zastosować samorząd ustalane są 
na szczeblu centralnym. W naszej gmi-
nie od lat świadomie rezygnujemy ze sto-
sowania najwyższych dopuszczalnych 
prawem stawek podatkowych. Jednak 
zwiększenie tzw. janosikowego (opłaty, 
którą na rzecz biedniejszych samorzą-
dów ponoszą te bogatsze) oraz rosnące 
zobowiązania, które zaciąga rząd, a fi -
nansuje samorząd zmuszają nas do zwe-
ryfi kowania stawek podatkowych. 

Za grunty m.in. związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej zapłacimy 0,87 
zł od 1 m2 powierzchni. A za pozostałe, 
w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego 
– 0,45 zł od 1 m2 powierzchni.

Podatki od budynków lub ich części wynoszą: 
mieszkalne – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, z  wyjątkiem obrębu geode-
zyjnego nr 0023 (Wola Ducka), dla które-
go stawka to 0,01 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej; związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz mieszkalne lub 
ich części zajęte na prowadzenie działal-
ności gospodarczej – 21,06 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej; pozostałe m.in. za 
garaże, budynki gospodarcze, domki let-
niskowe, komórki, zajęte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 4,10 zł od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej.

Podatek od budowli związanych z dzia-
łalnością gospodarczą wynosi 2 proc. ich 
wartości określonej na podstawie ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych.

Stawki podatku rolnego wynoszą: dla grun-
tów gospodarstw rolnych – 146,15 zł z ha 
przeliczeniowego; dla gruntów rolnych nie-
stanowiących gospodarstwa rolnego – 
292,30 zł za ha fi zyczny. Stawka podatku 
leśnego wynosi 42,73 zł za 1 ha fi zyczny. 
Pierwszą ratę podatku od nieruchomości 
należy wnieść do 15 marca 2020 r., drugą 
– 15 maja, trzecią – 15 września, a czwar-
tą – 15 listopada. Więcej informacji można 
uzyskać w Wydziale Podatków w pok. 104 
lub pod nr tel. 22 512 58 73.

Opłaty za śmieci do końca czerwca 2020 r. 
nie powinny ulec zmianie. Za śmieci 
segregowane płacimy 29 zł miesięcznie 
od osoby, a za zmieszane – 67 zł. Opłatę 
należy uiścić do 15 dnia każdego miesią-
ca. Nieruchomości, na których znajdują się 
domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wy-
poczynkowe i użytkowane jedynie przez 
część roku, płacą za odpady segregowane 
132 zł rocznie od domku, a za niesegrego-
wane – 162 zł.  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Nasze stawki 
należą do jednych 
z najniższych 
w powiecie

Podatki i opłaty 2020 r. 
Zmiana stawek

0
Zagospodarowanie terenu wo-
kół świetlicy wiejskiej w Dzie-
chcińcu oraz jej doposażenie

EMÓW

100 Modernizacja drogi Emów 
ul. Sosnowa

25
Zagospodarowanie terenu dzia-
łek gminnych nr 294, 295/2 
i 295/3 w Emowie 

0

Budowa sieci kanalizacyjnej 
wraz z odgałęzieniami w miej-
scowości Emów – w ramach 
„Budowy sieci kanalizacji sani-
tarnej, wodociągowej, moder-
nizacji oczyszczalni ścieków 
i stacji uzdatniania wody na te-
renie gminy Wiązowna”

0 Modernizacja oczyszczalni ście-
ków w Emowie

25
Poprawa bezpieczeństwa 
na drodze wojewódzkiej 
721 – pomoc rzeczowa dla 
województwa

GLINIANKA

0 Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w centrum Glinianki

25
Zagospodarowanie działki nr 
592/1, 38/15, 38/16 przezna-
czonej na potrzeby mieszkań-
ców Glinianki II

25
Uzupełnienie oświetlenia ulicz-
nego (róg ul. Wawrzynieckiej 
i Polnej) zakup lampy

GÓRASZKA

0

Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej w Góraszce – w ramach 
„Budowy sieci kanalizacji sani-
tarnej, wodociągowej, moder-
nizacji oczyszczalni ścieków 
i stacji uzdatniania wody na te-
renie gminy Wiązowna”

0
Doposażenie świetlicy oraz za-
gospodarowanie terenu wokół 
świetlicy poprzez zakup i mon-
taż wyposażenia 

IZABELA

25
Zagospodarowanie tere-
nu świetlicy w Izabeli wraz 
z wyposażeniem

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Ciąg dalszy paska na str. 10
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Studnia na Madagaskarze.
„Wiązowna” już działa!

Mieszkańcy naszej gminy stanęli na wy-
sokości zadania! Dzięki zebranym pie-
niądzom (ponad 4000 euro) brat Daniel 
KLOCH wybudował pierwszą studnię na 
Madagaskarze. Pompa będzie nosić mia-
no „Wiązowna”. W listopadzie 2019 r. Da-
niel KLOCH, misjonarz z Pęclina, zwrócił 
się z prośbą o pomoc w zbiórce pieniędzy, 
dzięki którym można by było sfi nansować 
budowę nowoczesnej studni głębinowej. 
Woda, a właściwie jej brak, to ogromny 
problem na Madagaskarze, wyspie leżą-
cej u wybrzeży Afryki, który zagraża życiu 
i zdrowiu wielu ludzi. Walcząc o przeżycie, 
korzystają z wody zanieczyszczonej, która 
przenosi choroby. Studnia już działa. Dzię-
kujemy!  Redakcja

Skarbówka w Otwocku.
Zmiana godzin pracy

Wszystkie Urzędy Skarbowe w  kra-
ju w  tym Urząd Skarbowy w  Otwocku 
od 7 stycznia mają ujednolicone godzi-
ny otwarcia. Teraz swoje sprawy będzie 
można załatwiać w poniedziałki w godz. 
8.00–18.00, w  które czas pracy został 
wydłużony do 10 godzin, natomiast od 
wtorku do piątku czas obsługi podatni-
ka będzie wynosił 7 godzin i odbywał się 
w godzinach 8.00–15.00. Więcej informa-
cji na stronie www.mazowieckie.kas.gov.
pl. Przypominamy, że od nowego roku 
trzeba posiadać mikrorachunek podatko-
wy, na który należy wpłacać swoje zobo-
wiązania podatkowe. Redakcja

Dowód osobisty. Sprawdź, czy nie 
musisz go wymienić

Ponad 400 dowodów osobistych miesz-
kańców naszej gminy w tym roku traci 
ważność, a  prawie 300 osób nie zo-
rientowało się, że posługuje się nie-
ważnym dokumentem. Jak sprawdzić, 
do kiedy jest ważny dokument? Data 
ważności znajduje się w prawym dol-
nym rogu dokumentu. Wniosek o wy-
danie nowego dowodu można złożyć 
osobiście w  naszym urzędzie gminy 
(pon. od godz. 8.00 do 18.00, wt. – pt. 
w godz. 8.00–16.00) lub elektronicznie 
za pośrednictwem platformy ePUAP. Do 
wniosku dołącza się jedno aktualne bio-
metryczne zdjęcie. W naszym urzędzie 
możemy wydrukować gotowy wniosek, 
możemy też bezpłatnie zrobić zdjęcie. 
Czas oczekiwania na nowy dokument 
wynosi ok. 3 tygodni. Dowody osobi-
ste wydawane są bezpłatnie. 

Redakcja

Gmina Wiązowna. 
Jest nas coraz więcej

Aktualna liczba osób zameldowanych 
na pobyt stały wynosi 12 429 (stan na 
dzień 31.12.2019 r.). W ciągu roku licz-
ba mieszkańców naszej gminy wzrosła 
o 274. Ta liczba uwzględnia: 402 osoby, 
które przybyły do naszej gminy i zamel-
dowały się na stałe, 145 nowo narodzo-
nych dzieci, 187 osób, które wymeldowały 
się z naszej gminy, 86 osób, które zmarły. 
Przyrost naturalny, czyli liczba stanowią-
ca różnicę między urodzeniami a zgona-
mi, wyniósł 59. Największy wzrost liczby 
mieszkańców wystąpił w  miejscowo-
ściach: Wiązowna (52), Duchnów (43), 
Malcanów (28), Góraszka (21), Boryszew 
(15), Czarnówka (14). W kilku miejscowo-
ściach liczba mieszkańców zmalała, w Ra-
diówku o 11 i w Zagórzu o 3.  

Redakcja

Noś odblaski! 
Zadbaj o bezpieczeństwo

Niekorzystne warunki atmosferyczne 
i wieczorny zmrok powodują, że piesi na 
drodze są mało widoczni dla kierujących 
autami. Dlatego każdy, kto porusza się po 
drodze, powinien nosić kamizelkę lub ele-
menty odblaskowe, które mogą uratować 
życie. Nasza gmina przystąpiła do akcji 
#NośOdblaski. Już we wrześniu przekaza-
liśmy wszystkim uczniom i  przedszkola-
kom z naszych szkół odblaskowe zawieszki 
w kształcie liścia wiązu. W październiku 
rozdawaliśmy kamizelki. Życie Państwa jest 
dla nas najważniejsze, a  jeden mały od-
blask może je uratować. Dlatego cały czas 
odblaski są dostępne w naszym urzędzie 
w Biurze Obsługi Mieszkańców, po które 
serdecznie zapraszamy. Zachęcajmy nasze 
dzieci do noszenia odblasków i sami świeć-
my dobrym przykładem. Redakcja

Pomoc Prawna. Bezpłatna 
w Urzędzie Gminy Wiązowna

W Urzędzie Gminy Wiązowna, na mocy poro-
zumienia zawartego z Powiatem Otwockim, 
działa punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. 
Porady udzielane są każdej osobie, która 
złoży oświadczenie, że nie jest w stanie po-
nieść kosztów odpłatnej pomocy prawnika. 
Dokument można złożyć bezpośrednio pod-
czas spotkania. Pomoc prawna prowadzona 
jest w: pon. w godz. 16.00–20.00 – przyjmu-
je adwokat Arkadiusz ZALEWSKI, śr. w godz. 
16.00–20.00 – przyjmuje radca prawny Ka-
rol TOMASZEK i czw. w godz. 16.00–20.00 
– przyjmuje adwokat Barbara CZYŻEWSKA. 
Na wizyty należy umawiać się przez sekre-
tariat (tel. 22 512 58 01). Wybierając się na 
konsultacje, należy wziąć ze sobą wszystkie 
dokumenty, które mogą być potrzebne praw-
nikowi do oceny sytuacji. Redakcja

Foto: D. Kloch
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W 2019 roku zrealizowaliśmy 135 
inwestycji. Wydaliśmy na nie ponad 
27 milionów złotych. Oddaliśmy do 
użytku Targowisko Gminne „Mój Ry-
nek” w Wiązownie oraz plac targowy 
w Gliniance. Łączny koszt tych inwe-
stycji to ponad 3 mln zł.

Zmodernizowaliśmy na potrzeby kultury 
budynek po dawnym GS w centrum Wią-
zowny. Wybudowaliśmy nowe świetlice 
w  Pęclinie, Stefanówce oraz Kopkach. 
Kolejne świetlice już wkrótce powstaną 
w Rzakcie, Lipowie i Porębach. 

Przekazując pieniądze lub materiały bu-
dowlane inwestowaliśmy też w  drogi. 
2,8 mln wydaliśmy na budowę lub re-
monty dróg gminnych. Za te pieniądze 
powstało 30 odcinków dróg w 18 miej-
scowościach. Kolejne 1,5 mln zł przeka-
zaliśmy na modernizację fragmentów 
dróg powiatowych i wojewódzkich, któ-
re przebiegają przez teren naszej gminy. 
Z Funduszu Dróg Samorządowych otrzy-
maliśmy ponad 1,7 mln zł na budowę 
ul. Polnej i Brzozowej w Wiązownie. Te-
ren przy kościele w Gliniance zyskał nowe 
oblicze. Na zagospodarowanie przestrzeni 
przeznaczono ponad 141 tys. zł. 

W ramach partnerstwa sześciu gmin 
powstała pierwsza ścieżka rowerowa. 
Pod koniec roku powstał także pierw-
szy szlak rowerowy. Rok 2019 przy-
niósł też gminie rekordowe w swojej 
historii dofinansowanie. To blisko 11 
mln zł na budowę nowych dróg dla 
rowerzystów.

Fundusz sołecki to znacząca część bu-
dżetu, nie tylko inwestycyjnego. W roku 
2019 w ramach tych środków wydano 
blisko 1 mln zł na remonty dróg, budowę 
oświetlenia, doposażenie świetlic wiej-
skich lub placów sołeckich, a także na 
organizację imprez i wydarzeń służącym 
lokalnej społeczności.

Na inwestycje wodno-kanalizacyjne wy-
daliśmy 1,2 mln zł. Oświetliliśmy lub 
wykonaliśmy projekty oświetlenia dla 
ponad 7,8 km gminnych dróg. Na mo-
dernizacje wiat przystankowych wyda-
liśmy 180 tys. zł. Więcej informacji na 
temat inwestycji gminnych udziela Wy-
dział Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 
63 lub 22 512 58 62. 

Olga Nowak
o.nowak@wiazowna.pl

Inwestycje w 2019 r.
Mamy się czym chwalić

Targowisko i ścieżka 
to inwestycje oddane 

w 2019 r.

25
Pomoc fi nansowa dla Powiatu 
Otwockiego w ramach popra-
wy bezpieczeństwa na drodze 
2702W 

KĄCK

0 Budowa wodociągu 
Kąck-Duchnów

0 Zagospodarowanie terenu wo-
kół świetlicy w Kącku

KOPKI

0 Przebudowa drogi gminnej Li-
powo – Kopki – Dziechciniec

0
Zagospodarowanie świetlicy 
wiejskiej i terenu działki woko-
ło świetlicy w Kopkach

0
Budowa oświetlenia uliczne-
go drogi gminnej nr 270831W 
w Kopkach i Lipowie

KRUSZÓWIEC

25
Modernizacja drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych we wsi 
Czarnówka i Kruszówiec

LIPOWO

0
Budowa świetlicy wiejskiej 
w Lipowie w ramach tworzenia 
sieci świetlic wiejskich na tere-
nie Gminy Wiązowna

25

Pomoc fi nansowa dla Powia-
tu Otwockiego na moderniza-
cję drogi powiatowej nr 2709W 
w miejscowości Malcanów 
i Lipowo

25
Budowa oświetlenia uliczne-
go drogi gminnej nr 270831W 
w Kopkach i Lipowie

MAJDAN

0
Modernizacja dróg gminnych 
ul. Turkusowa i ul. Zaciszna 
w Majdanie

0
Kompleksowa kanalizacja Gmi-
ny Wiązowna w tym budowa 
sieci kanalizacyjnej Zagórze 
– Majdan

75 Modernizacja boiska sportowe-
go w Majdanie

MALCANÓW

0 Zagospodarowanie terenu 
działki 211 w Malcanowie

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Ciąg dalszy paska na str. 14

 Foto: M
. Kloch
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Pawilon kultury. Ekologiczne lampy

Przed modernizowanym budynkiem przy 
ul. Lubelskiej stanęły cztery hybrydowe 
lampy uliczne. Ich charakterystycznym 
elementem są wiatraki i panele słonecz-
ne. Dzięki tym ekologicznym mikroinstala-
cjom wytworzona zostanie energia, która 
pokryje ponad 50 proc. zapotrzebowania 
na prąd. Lampy oświetlą teren przed bu-
dynkiem, a  powstała energia zostanie 
wykorzystana również do podświetlenia 
drzew. To kolejne ekologiczne rozwiąza-
nie, które pojawiło się na terenie naszej 
gminy. Dzięki nim możemy zaoszczędzić 
pieniądze i przeznaczyć je na inne cele. 
To ważne w sytuacji, kiedy rosną kosz-
ty prądu, a co za tym idzie utrzymania 
obiektów, m.in. wiejskich świetlic.  

Ewelina Kowalska 

Budowa świetlicy w Rzakcie. 
Ściany już stoją

Dzięki sprzyjającym warunkom atmos-
ferycznym prace przy budowie świetlicy 
wiejskiej w Rzakcie idą pełną parą. Wy-
konano już ściany oraz nadproża, a tak-
że zalano wieniec. Aktualnie trwają prace 
przy konstrukcji dachu, który następnie 
zostanie pokryty blachodachówką. Ro-
boty budowlane są realizowane zgodnie 
z  przyjętym harmonogramem. Świetli-
ca ma powstać do końca sierpnia 2020 r. 
Koszt inwestycji to ponad 480 tys. zł. 
W ramach inwestycji powstanie partero-
wy budynek o powierzchni ponad 90 m 
kw., na którą składają się: sala świetlicy 

(aula), pomieszczenie socjalno-kuchenne, 
sanitariaty oraz pomieszczenie gospodar-
cze. Główne wejście do budynku będzie 
wyposażone w pochylnię, dzięki której do 
budynku bez problemu dostaną się oso-
by niepełnosprawne. Obiekt jednocześnie 
pomieści 50 użytkowników.  

Tomasz Mielnicki

Boisko „KS Glinianka”. 
Nowa trybuna

Boisko Klubu Sportowego „KS Glinia-
na” wzbogaciło się o  trybunę sportową. 
W trzech rzędach może zasiąść jednocze-
śnie 54 kibiców i dopingować swoich za-
wodników toczących bój na murawie. 
Trybuna jest metalowa i w każdej chwili 
można ją zdemontować. Podesty wykona-

no z krat VEMA. Barierki są wzmocnione 
i wykonane z kształtowników zamknię-
tych z  pionowymi poprzeczkami. Sie-
dziska „wandaloodporne” są w  kolorze 
niebieskim. Klub „KS Glinianka” przygo-
tował we własnym zakresie podłoże, na 
którym zamontowano trybunę. Całość in-
westycji kosztowała 15 tys. zł.  

Tomasz Mielnicki

Nowy paczkomat 
przy „Moim Rynku”

Na mapie Wiązowny pojawił się nowy 
punkt, w którym można odbierać przesył-
ki nadawane InPostem. Nowy paczkomat 
stanął na tyłach Targowiska Gminne-
go „Mój Rynek”. Paczkomat znajduje się 

tuż za tylnym wjazdem na parking targo-
wiska. Umowę dzierżawy gruntu z fi rmą 
InPost podpisaliśmy na 10 lat. Również 
paczkomat na terenie przy Gminnym Par-
ku Centrum pozostanie na swoim miejscu 
przez kolejne 10 lat. 

Aleksandra Bielecka 

Modernizacja boiska sportowego 
w Majdanie

Ze środków funduszu sołeckiego Majda-
nu zamówiono siatkę zabezpieczającą, 
która zawisła nad boiskiem wielofunk-
cyjnym znajdującym się przy świetlicy. 
Powierzchnia, jaką zabezpiecza, to ok. 
730 m2. Siatka jest wykonana z lekkiego 
splotu polietylenowego. Jest to rozwią-
zanie, które wyeliminuje niebezpieczne 

sytuacje, np. nieoczekiwane wtargnię-
ciem na przylegające ulice uczestników 
zajęć sportowych. Koszt inwestycji to ok. 
10 tys. zł. Za realizację zadania odpowie-
dzialna jest fi rma SYMAR z Głowna. 

Jakub Sędek

Mapa inwestycyjna Gminy 
Wiązowna

Na naszej stronie internetowej pod ad-
resem: https://tuwiazowna.pl/inwesty-
cje_gminne/ znajdą Państwo informacje 
dotyczące inwestycji samorządowych pro-
wadzonych na terenie gminy. Mapa poka-
zuje inwestycje zakończone lub w trakcie 
realizacji z podziałem na siedem kategorii. 
Ich nazwy oraz symbole umieszczone są 
w prawym, górnym rogu mapy. Mapa jest 
na bieżąco uzupełniana. Znaczniki przypo-
rządkowane kolejnym inwestycjom należy 
traktować umownie. Nie zawsze pokazu-
ją miejsce inwestycji z dokładnością co do 
metra.  Redakcja 
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Na dyskusję o tym, czy warto segre-
gować śmieci –  szkoda czasu. Oczy-
wiście, że warto. W czasie katastrofy 
ekologicznej, a ta jest już faktem, to 
więcej niż obowiązek. Problem w tym, 
że żeby stworzyć skutecznie działają-
cy, przyjazny mieszkańcom system se-
gregacji i odbioru śmieci, trzeba dobrej 
współpracy producentów towarów, 
rządu, samorządów i wreszcie insty-
tucji zajmujących się odbiorem i recy-
klingiem śmieci. W naszych realiach 
o tej współpracy nie ma jednak mowy.

Od kilkunastu miesięcy rząd forsuje ko-
lejne rozwiązania prawne, które pozornie 
tylko rozwiązują problem. Ich najbardziej 
odczuwalnym skutkiem jest na razie cha-
os legislacyjny i wzrost kosztów obioru 
śmieci. W  zaprojektowanym przez wła-
dze centralne systemie samorząd nie ma 
żadnego wpływu na politykę śmieciową. 
Został sprowadzony do roli organizatora 
przetargu na odbiór nieczystości i pobor-
cy związanych z tym opłat. W konsekwen-
cji to samorząd przekazuje mieszkańcom 

informacje o kolejnych podwyżkach cen za 
odbiór śmieci, nie mając żadnych narzędzi 
do tego, by te podwyżki zniwelować!

Dlatego Rada Gminy Wiązowna w przyję-
tym stanowisku podczas sesji, która od-
była się 28 stycznia, poparła treść listu, 
który do posłów i senatorów rozsyłać będą 
członkowie Stowarzyszenia „Metropolia 
Warszawa”. Do stowarzyszenia, oprócz 
Gminy Wiązowna, należy kilkadziesiąt 
okolicznych samorządów. W liście samo-
rządy domagają się od władz centralnych:
1)  wprowadzenia 50 proc. dofi nansowa-

nia z budżetu państwa do opłat za od-
biór śmieci,

2)  wprowadzenia 5-letniego okresu 
przejściowego, który dałby szansę na 
dostosowanie systemu gospodarki 
odpadami do założeń, które już dziś 
funkcjonują w naszym prawie,

3)  zaprzestania wprowadzania kolejnych 
zmian w prawie, które generują do-
datkowe koszty odbioru śmieci,

4)  uznania odpowiedzialności producenta to-
waru za śmieci, które wprowadza na rynek.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. 
Stanowisko w sprawie śmieci

Wykaz uchwał w sprawach:
1.2020 Stanowisko Rady Gminy Wiązowna 
w sprawie drastycznego wzrostu opłat za od-
pady komunalne;

1.XVIII.2020 zmieniający Uchwałę Nr 166.
XVII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 17 
grudnia 2019 roku w sprawie Uchwały Budże-
towej Gminy Wiązowna na 2020 rok;

2.XVIII.2020 zmian w  Uchwale Nr 165.
XVII.2019 Rady Gminy Wiązowna z  dnia 
17.12.2019  r. w  sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 
2020–2033 z późn. zm.;

3.XVIII.2020 miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego pn. „Dziechciniec 
– Dworska”;

4.XVIII.2020 planu dofi nansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli za-
trudnionych w  jednostkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Wiązowna oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofi nansowania 
opłat za kształcenie nauczycieli ze środków na 
doskonalenie zawodowe w 2020 r. oraz form 

Rada Gminy Wiązowna 
poparła treść listu „Metropolii 
Warszawa” dotyczącego śmieci

– Zadaniem samorządu jest też eduka-
cja, także w zakresie gospodarki odpada-
mi. Samorząd Gminy Wiązowna traktuje 
to zadanie bardzo poważnie. Dlatego 
równolegle ze stanowiskiem Rady Gmi-
ny, Wydział Środowiska i Nieruchomości 
Urzędu Gminy Wiązowna rozpocznie pra-
ce nad przygotowaniem i wdrożeniem na 
naszym terenie kompleksowego i zakro-
jonego na szeroką skalę programu eduka-
cyjnego. Jego celem będzie podniesienie 
efektywności segregacji śmieci na tere-
nie gminy.

Mamy nadzieję, że współpraca wielu sa-
morządów w tej sprawie uczyni nasz głos 
słyszalnym, a  tym samym realnie wpły-
nie na rozwiązania prawne przyjmowane 
przez rząd i parlament.

Podczas styczniowej sesji radni przyję-
li także „Strategię rozwoju Gminy Wią-
zowna na lata 2020–2027” oraz podjęli 
uchwałę w  sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pn. 
„Dziechciniec-Dworska”.

To tylko niektóre z uchwał, więcej w Biu-
letynie Informacji Publicznej Gminy Wią-
zowna oraz pod artykułem. Zapraszamy 
na portal mieszkańca wiazowna.esesja.
pl, gdzie są dostępne materiały z prac 
rady ora z transmisja obrad na żywo. 

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

i specjalności kształcenia, na które dofi nanso-
wanie jest przyznawane;

5.XVIII.2020 wyrażenia zgody na dzierżawę 
gruntu oraz odstąpienie od obowiązkowego 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzier-
żawy części nieruchomości gminnej, położonej 
w obrębie geodezyjnym Emów;

6.XVIII.2020 wyrażenia zgody na nabycie 
do zasobu gminnego nieruchomości, położo-
nej w obrębie geodezyjnym Zagórze;

7.XVIII.2020 zbycia nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Wiązowna, położo-
nej w obrębie geodezyjnym Duchnów (nr ew. 
295/27);

8.XVIII.2020 zbycia nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Wiązowna, położo-
nej w obrębie geodezyjnym Duchnów (nr ew. 
295/28);

9.XVIII.2020 zbycia nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Wiązowna, położo-
nej w obrębie geodezyjnym Duchnów (nr ew. 
295/29);

10.XVIII.2020 nadania nazwy ulicy będącej 

drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geo-
dezyjnym Malcanów;

11.XVIII.2020 nadania nazwy ulicy będącej 
drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geo-
dezyjnym Izabela;

12.XVIII.2020 udzielenia pomocy fi nanso-
wej dla Powiatu Otwockiego na modernizację 
drogi powiatowej nr 2709W w  miejscowo-
ściach Malcanów i Lipowo;

13.XVIII.2020 udzielenia pomocy fi nansowej 
dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi 
powiatowej nr 2709W w miejscowości Żanęcin;

14.XVIII.2020 udzielenia pomocy rzeczowej 
dla Województwa Mazowieckiego na popra-
wę bezpieczeństwa drogi wojewódzkiej nr 721 
w miejscowości Emów, gm. Wiązowna;

15.XVIII.2020 przyjęcia „Strategii rozwoju 
Gminy Wiązowna na lata 2020–2027”;

16.XVIII.2020 wprowadzenia regulami-
nu korzystania z placów zabaw i siłowni ze-
wnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy 
Wiązowna.
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Dochody na 2020 r. zaplanowano na poziomie 98 315 690,35 zł
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Radni Gminy Wiązowna jednogłośnie 
uchwalili budżet Gminy Wiązowna na 
2020 r. Nie będzie on prosty i będzie 
wymagał oszczędnego gospodarowa-
nia tym, co mamy. 

Przyczyną tego są uszczuplone wpły-
wy wynikające ze zmiany stawki po-
datkowej z 18 na 17 proc. i zwolnienia 
z podatku osób do 26 roku życia, a tak-
że z powodu podwyżek dla nauczycieli, 
które nie zostaną pokryte z  subwen-
cji oświatowej, a  z  gminnej kasy. Do 
tego jeszcze musimy zapłacić do budże-
tu państwa zwiększone „janosikowe” – 
prawie 2,7 mln zł (wzrost w stosunku do 
2019 r. o 580 tys. zł).

Dochody i wydatki
Dochody na 2020  r. zaplanowano na 
poziomie 98 315 690,35 zł, a wydatki 
– 113 809 786,58 zł. Głównym skład-
nikiem dochodów jest udział w podatku 
dochodowym od osób fi zycznych (PIT), 
planowany na 28,9 mln zł, dotacje na 
bieżące zadania własne i zlecone – 23 
mln zł, podatki i opłaty lokalne – 16,5 
mln zł oraz subwencje – 15,5 mln zł. Inne 
dochody to kwota 14,3 mln zł.

Oświata i pomoc społeczna – 
58 880 803 zł
Budżet gminy po stronie wydatków 
bieżących (bez inwestycji) to przede 

wszystkim oświata, gdzie łączne nakła-
dy przekroczą kwotę 33 233 436 zł. Pla-
nowana subwencja oświatowa z budżetu 
państwa to tylko 15 516 181 zł. Starcza 
ona na pokrycie niespełna 47 proc. bieżą-
cych wydatków na oświatę i edukacyjną 
opiekę wychowawczą. Brakująca reszta 
pochodzi z naszego wspólnego budżetu. 
Na pomoc społeczną wraz z obsługą rzą-
dowego programu „Rodzina 500+” prze-
widziano kwotę 25 647 367 zł.

Budżet na 2020 r. 
uchwalony

Inwestycje gminne – 26 139 969 zł
Na inwestycje (wydatki majątkowe) 
w  przyszłym roku zaplanowaliśmy 
26 139 969 zł. Na spłatę zobowiązania 
za wykonane roboty budowlane zada-
nia „Systemowa modernizacja obiektów 
gminnych przy wykorzystaniu odnawial-
nych źródeł energii w formule partner-
stwa publiczno-prywatnego w  Gminie 
Wiązowna” wydamy 8,5 mln zł. 

Na budowę wodociągów i  kanalizacji 
przeznaczone jest 4,6 mln zł, na budo-
wę ul. Polnej i Brzozowej w Wiązownie 
– 3,2 mln zł, na budynek po GS tzw. Pa-
wilon kultury – 3,1 mln zł, na ścieżkę ro-
werową – 1,7 mln zł, na budowę świetlic 
i zagospodarowanie terenów – 1 mln zł, 
na wykup i zamianę działek – 900 tys. 
zł, na usługi dla e-kultury – 871 tys. zł, 
na modernizację i budowę dróg – 629 
tys. zł. Planujemy również przyznać 500 
tys. zł dofi nansowania na budowę Po-
sterunku Policji w Wiązownie. Na pozo-
stałe inwestycje przeznaczonych zostało 
848 tys. zł.

Fundusz sołecki – 1 132 651 zł
W przyszłym roku na zadania realizowa-
ne w ramach funduszu sołeckiego, dzie-
lonego na zebraniach przez mieszkańców 
poszczególnych sołectw i osiedli, wydamy 
1 132 651 zł. Aż 2/3 tej kwoty mieszkań-
cy przeznaczyli na zadania inwestycyjne, 
a 1/3 na wydatki bieżące.   

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Struktura wydatków gminy Wiązowna na 2020 rok

Gospodarka
mieszkaniowa

1%
Obsługa długu

1%

Oświata i edukacyjna
opieka wychowawcza

29%

Pomoc społeczna
i Rodzina

22%

Ochrona środowiska
i gospodarka
komunalna

18%

Administracja
8%

Kultura i sport
7%

Utrzymanie dróg
6%

Pozostałe wydatki
5%

Transport zbiorowy
3%
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25
Projekt i wykonanie oświetlenia 
przy skrzyżowaniu ul. Kotliny 
z ul. Podleśną w Malcanowie

25

Pomoc fi nansowa dla Powia-
tu Otwockiego na moderniza-
cję drogi powiatowej nr 2709W 
w miejscowości Malcanów 
i Lipowo

MICHAŁÓWEK

0
Przebudowa ulicy Tajemniczej 
w Michałówku – wykonanie na-
wierzchni utwardzonej i od-
wodnienia drogi

0

Budowa wodociągu Micha-
łówek – Duchnów w ramach 
„Budowy sieci kanalizacji sani-
tarnej, wodociągowej, moder-
nizacji oczyszczalni ścieków 
i stacji uzdatniania wody na te-
renie gminy Wiązowna”

OSIEDLE PARKOWE 

25
Zagospodarowanie terenu 
działki w Wiązownie nr 211/6 
poprzez zakup urządzeń pla-
cu zabaw

100

Poprawa bezpieczeństwa prze-
strzeni publicznej mieszkańców 
Osiedla Parkowego oraz przej-
ścia do ul. Kościelnej poprzez 
budowę systemu monitoringu

PĘCLIN 

25 Budowa oświetlenia ulicznego 
w Pęclinie ul. Zamkowa

25 Budowa oświetlenia ulicznego 
w Pęclinie ul. Źródlana

25
Zagospodarowanie tere-
nu wokół świetlicy wiejskiej 
w Pęclinie

PORĘBY

0
Budowa drogi publicznej 
– ul. Wypoczynkowej w Lipowie 
i Porębach

25
Projekt i budowa oświetlenia 
drogi gminnej dz. nr 255 na Te-
resław od drogi powiatowej 
w Porębach

RADIÓWEK 

25

Budowa ciągu pieszo-jezdne-
go wraz z oświetleniem na od-
cinku od drogi osiedlowej do 
wjazdu na wiadukt nad drogą 
krajową S17 w Radiówku

Organizatorzy akcji 
„Biała Wstążka”

Ponad 100 spotkań, warsztatów, za-
jęć i różnego rodzaju akcji, 5500 roz-
danych biały wstążek, kilkadziesiąt 
bezpłatnych porad m.in. prawników, 
psychologów, pracowników socjalnych 
– to tylko garść tego, co wydarzyło się 
w ramach akcja „Biała Wstążka”.

Dotychczas w ogólnoświatowej kampa-
nii uczestniczyły przede wszystkim duże 
miasta, w 2019 r. do organizatorów „Bia-
łej Wstążki” dołączył nasz samorząd. Zna-
kiem akcji były białe wstążki. W ciągu 16 
dni trwania akcji w ubiegłym roku w na-
szej gminie rozdano ich ponad 5 500. Jej 
noszenie było symbolem sprzeciwu wo-
bec przemocy, która przybierać może róż-
ne formy. To nie tylko bicie, wyzywanie 
czy krzyczenie – przemocą jest także za-
niedbywanie dziecka, mobbing pracowni-
ków czy hejt w Internecie. 

Od 25 listopada do 10 grudnia na te-
renie naszej gminy odbyło się ponad 

100 różnego rodzaju spotkań, warsz-
tatów, marszów przeciw przemocy, za-
jęć, przedstawień, konkursów, zawodów 
sportowych itp. Temat przemocy został 
poruszony na II Konferencji Zdrowot-
nej Gminy Wiązowna. Zorganizowano 
też bezpłatne porady: prawników, psy-
chologów, pracowników socjalnych, asy-
stentów rodziny, specjalistów m.in. od 
uzależnień. W  ramach kampanii pra-
cownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej pełnili całodobowy dyżur 
telefoniczny.

Rada Gminy Wiązowna przyjęła stanowi-
sko przeciw przemocy w naszej gminie, 
w  którym zdecydowała, że począwszy 
od 2019  r. w dniach 25 listopada – 10 
grudnia każdego roku na terenie gminy 
Wiązowna będą prowadzone działania, 
których celem jest uświadamianie nega-
tywnych skutków przemocy w różnych jej 
postaciach. 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

„Biała Wstążka” 
w Gminie Wiązowna. 
Podsumowanie akcji

Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecz-
nej w Wiązownie, Grażynie KILBACH – wiceprzewodniczącej Rady Powiatu w Otwocku, 
Radzie Gminy Wiązowna, wszystkim naszym placówkom oświatowym (szkołom i przed-
szkolom), Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna i  jej fi liom, Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury w Wiązownie i świetlicom wiejskim, Dziennemu Domowi „Senior+” i Klubowi 
„Senior+” z Woli Karczewskiej, wszystkim świetlicom środowiskowym – nauczycielom, 
pedagogom oraz dzieciom i młodzieży, Ośrodkom Zdrowia w Wiązownie i Gliniance, 
klubom sportowym, Centrum Wolontariatu w Radiówku, Środowiskowemu Domowi Sa-
mopomocy; psychologom pracującym w szkołach, przedszkolach i ośrodku zdrowia, Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Otwocku i Posterunkowi Policji w Wiązownie, wszystkim 
naszym Ochotniczym Strażom Pożarnym, Redakcji „haloOtwock”, adwokatowi Marci-
nowi BANDURZE oraz animatorowi sportu Jackowi SKWARZE.
Na całością czuwali pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wiązowna. Brawo!

Dziękujemy za udział w kampanii „Biała Wstążka 2019”

Ciąg dalszy paska na str. 16
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Wyniki konkursu #LepiejPrzytul

Przemoc w naszej gminie
Z danych zaprezentowanych na II Konfe-
rencji Zdrowotnej Gminy Wiązowna przez 
Agatę Łęgowską, przewodniczącą Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, wynika, że 27% ankietowanych do-
świadczyło przemocy, natomiast większość 
– 73% – nie ma takich doświadczeń, zaś 
osoby, które doświadczyły przemocy, przy-
znały, że była to przemoc psychiczna (69%) 
i  fi zyczna (73%). Mieszkańcy podają, że 
również doświadczyli przemocy ekonomicz-
nej (15%), seksualnej (8%) oraz zaniedba-
nia (4%). Osoby, które doznały przemocy 

twierdzą, że sprawcami był przede wszyst-
kim ojciec (50%) i partner/partnerka (42%). 
Pozostali wskazali na matkę (27%), a tak-
że siostrę (4%). Aż 23% badanych dozna-
ło przemocy w swoich domach. Wszyscy 
sprawcy przemocy deklarują, że w momen-
cie jej dokonywania nie znajdowali się pod 
wpływem substancji odurzających (69%). 
13% przyznaje, że była wówczas pod wpły-
wem alkoholu, a 19% wskazało na inne 
substancje psychoaktywne. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Ogłosiliśmy również konkurs #LepiejPrzytul, na który wpłynęło ponad 150 różnego 
rodzaju prac. Jury miało twardy orzech do zgryzienia. Niełatwo było dokonać osta-
tecznego wyboru. Laureatami konkursu w poszczególnych kategoriach zostali:

I miejsce – Amelia SOKÓŁ, II miejsce – Hania BUCZKOWSKA, III miejsce – Inez 
MOŁOTKIEWICZ. Wyróżnienie – Zosia PŁOCHOCKA i Zuzanna WILK

I miejsce – Piotr GADOMSKI, II miejsce – Pola SOBOCIŃSKA, Blanka BOREK i Amelka 
DAREK, III miejsce – Dawid CZARNECKI. Wyróżnienia – Sylwia WELC i Rozalia BEREDA

I miejsce – Piotr GADOMSKI, II miejsce – Pola SOBOCIŃSKA, Blanka BOREK 
i Amelka DAREK, III miejsce – Dawid CZARNECKI. Wyróżnienia – Sylwia WELC 
i Rozalia BEREDA

I miejsce – Natan TUMIŃSKI, II miejsce – Maciej POMORSKI, III miejsce – Matylda TUMIŃ-
SKA i Wojciech DZIEWULSKI. Wyróżnienie – Julianna ŚCIBOR

I miejsce – Dominik KOCZOROWSKI, II miejsce – Antoni, Monika i Aleksander GRZEBALSCY, 
III miejsce – Amelia, Iwona i Agnieszka ŻURAWSKIE

I miejsce – Julek WNUKOWICZ i rodzice, II miejsce – Marcelina, Olga i Konrad SOKOLIK, 
III miejsce – Łucja ŁABĘDA, Hania BŁASZCZAK, Marysia WOŁKOWSKA, Łucja KLIMA-
SZEWSKA. Wyróżnienie – Seniorzy z Domu Dziennego „Senior+” w Woli Karczewskiej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie
Radiówek 25, tel. 22 780 46 59, e-mail: gops@wa.home.pl

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Wiązownie 
Ośrodek Zdrowia w Wiązownie, ul. Lubelska 36, czynny we wtorki w godz. 16.00–18.00 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiązowna 
Radiówek 25, tel.: 22 780 46 59, e-mail: pomoc-zepol@gops-wiazowna.pl

Posterunek Policji w Wiązownie
Ul. Kościelna 9, tel. 22 789 01 77, 112 lub 997

„Niebieska Linia”
Tel. 800 120 002, e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży
Tel. 800 080 222

GDZIE PO POMOC

„3 – 6 lat”:

„7 – 10 lat”: 

„11 – 14 lat” i „15 – 18 lat” opowiadanie

„11 – 14 lat” i „15 – 18 lat” wiersz

„11 – 14 lat” i „15 – 18 lat” praca multimedialna

Grupa
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Każdy z  nas może zrobić 
coś dobrego dla innych. 
Wystarczy przekazać 1% 
swojego podatku na pomoc 
osobom potrzebującym lub 
na rzecz wybranej organiza-
cji pożytku publicznego. 

Przekazanie 1% jest bardzo 
proste. Wystarczy w  rocz-
nym zeznaniu podatkowym 
wpisać numer KRS organiza-
cji lub konkretnej osoby, któ-
rą chce się wesprzeć. W tym 
roku szczególnie zachęcamy 
do pomocy małej Poli KU-
ŚMIEREK która jest bohaterką 
akcji „Świąteczna Radość Pomagania”. 

Dziewczynka ma niespełna dwa lata. 
Urodziła się z wadami rączek. Polę cze-
kają dwie operacje, a po nich żmudna, 
trudna i kosztowna rehabilitacja. Opera-
cja 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. 

Wystarczy w rocznym zeznaniu podat-
kowym w odpowiednim miejscu wpisać 
nr KRS 0000037904 z dopiskiem: 34282 
Kuśmierek Pola lub przelać na konto: 
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 ty-
tułem: 34282 Kuśmierek Pola darowizna 
na pomoc i ochronę zdrowia.   

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Przekaż 1%. 
Wspomóż 
potrzebujących

W poprzednich latach pomagaliśmy w ten sposób innym potrzebującym. 
Wciąż można to zrobić i przekazać swój 1%: 

  Teosiowi GÓRSKIEMU – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” KRS: 0000037904 
z dopiskiem „28184 GÓRSKI Teodor”, 

  Hani GIEPARDZIE – Fundacji Avalon, KRS 0000270809, z dopiskiem: Gieparda 7976.

  Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Jeste-
śmy!”, Duchnów, KRS: 0000228443.

Na terenie naszej gminy działają również organizacje lub są dzieci, którym można 
przekazać część swojego podatku:

  Stowarzyszenie „Krokus – Wiązowna”, Radiówek, KRS: 0000299965; 

  Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym, Żanęcin, 
KRS: 0000322904; 

  Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia i Rozwoju Progres, Duchnów, KRS: 0000341963; 

  Stowarzyszenie Ruch Aktywności Społeczno-Gospodarczej „Wola”, Wola Ducka, 
KRS: 0000167120; 

  Fundacja AVALON (opiekuje się autystycznym Marcinem z Pęclina) KRS: 0000270809 
z dopiskiem „Rejer 5184”. 

Można wesprzeć też działające na terenie Gminy Wiązowna Ochotnicze Straże Pożarne. 
W zeznaniu podatkowym należy podać numer KRS: 0000116212, dopisując nazwę kon-
kretnej jednostki, adres oraz kod pocztowy: 

  OSP Glinianka (ul. Napoleońska 48, 05-408 Glinianka); 

  OSP Malcanów (ul. Mazowiecka 22, Malcanów, 05-462 Wiązowna);

  OSP Wiązowna (ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna).

Foto: M
. Sosnow

ska

Pola wymaga 
poważnej operacji, 

która kosztuje 
ponad 50 tys. złRUDKA

25 Budowa ul. Akacji w Żanęcinie 
oraz ul. Czeremchowej w Rudce

RZAKTA 

25
Budowa oświetlenia uliczne-
go drogi gminnej nr 270839W 
w Rzakcie

25
Budowa świetlicy wiejskiej 
w Rzakcie w ramach tworzenia 
sieci świetlic wiejskich na tere-
nie Gminy Wiązowna

WIĄZOWNA GMINNA 

25
Budowa drogi gminnej 
– ul. Polnej i ul. Brzozowej 
w Wiązownie 

0
Zagospodarowanie Gminnego 
Parku Centrum poprzez budo-
wę stałej sceny

0
Dofi nansowanie dla Komen-
dy Stołecznej Policji na bu-
dowę posterunku Policji 
w Wiązownie

25

Rewitalizacja przestrzeni pu-
blicznej w m. Wiązowna po-
przez utworzenie Centrum 
Aktywności Lokalnej – ZADANIE 
1 – Termomodernizacja i roz-
budowa budynku publicznego 
przy ul. Lubelskiej 53

25

Rewitalizacja przestrzeni pu-
blicznej w m. Wiązowna po-
przez utworzenie Centrum 
Aktywności Lokalnej ZADANIE 2 
– Rewitalizacja przestrzeni pu-
blicznej w centrum miejscowo-
ści Wiązowna

25

Rewitalizacja przestrzeni pu-
blicznej w m. Wiązowna po-
przez utworzenie Centrum 
Aktywności Lokalnej ZADANIE 3 
– Rewitalizacja przestrzeni pu-
blicznej wokół budynku Urzędu 
Gminy Wiązowna

WIĄZOWNA KOŚCIELNA

25 Budowa drogi w Wiązownie 
ul. Sportowa

25
Monitoring boiska Advit w Wią-
zownie wraz z terenem przy 
mostku na rzece Mienia

25 Budowa oświetlenia ulicznego 
w Wiązownie ul. Duchnowska

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Ciąg dalszy paska na str. 18
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Dzienny Dom „Senior+” w Woli 
Karczewskiej zamienił się 
w atelier. Praca wre: projekty, 
wykrawanie, fastrygi, dobór 
dodatków, totalne szaleństwo 
artystyczne. A wszystko to dla 
Poli, małej mieszkanki naszej 
gminy i bohaterki akcji „Świą-
teczna Radość Pomagania”. 

Cudownie zdolni i  zaangażowa-
ni seniorzy w pocie czoła tworzą 
misie na „miarę naszych czasów”, 
kotki, kurki oraz różne inne uro-
cze maskotki, które będą mo-
gli Państwo zakupić na licytacji 

podczas Koncertu Charytatywne-
go dla Poli. Impreza odbędzie się 
29 lutego w Hotelu Brandt, a ce-
giełki – bilety wstępu są do naby-
cia w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Wiązownie. 

Dodatkowo w  ramach wsparcia 
i działań charytatywnych seniorzy 
uczestniczą w warsztatach teatral-
nych oraz plastycznych. Tworzą 
również scenografi ę do spektaklu 
dla dzieci, którego premiera odbę-
dzie się w marcu i na którą już dzi-
siaj Państwa zapraszamy. 

Krystyna Motyka

Emerytury i  renty wzrosną 
od 1 marca 2020 r. Wszystko 
za sprawą corocznej walory-
zacji. Świadczenia powiększą 
się automatycznie. Nie trzeba 
w tej sprawie składać żadnych 
wniosków. 

Wskaźnik waloryzacji rent i emery-
tur z ZUS ma wynieść 103,24 proc. 
Oznacza to wzrost rent i emerytur 
o 3,24 proc. (brutto). To oznacza, 
że podwyżki świadczeń wyniosą co 
najmniej 70 zł brutto. Warunkiem 
otrzymania tej podwyżki jest udo-
kumentowany w Zakładzie Ubez-
pieczeń Społecznych staż pracy – 20 
lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Utrzymano waloryzację dwutorową 
–  kwotową oraz procentową. Oso-
by ze świadczeniami mniejszymi niż 

2160,49 zł brutto otrzymają podwyżkę 
o 70 zł. Emeryci powyżej tego pułapu 
otrzymają emeryturę bądź rentę po-
większoną o kwotę obliczoną na pod-
stawie wskaźnika waloryzacyjnego. 

Wzrosną także najniższe renty 
i emerytury – do 1200 zł (wzrost 
z 1100 zł) w przypadku najniższej 
emerytury, renty z tytułu całkowi-
tej niezdolności do pracy, renty ro-
dzinnej i renty socjalnej; do 900 zł 
(wzrost z 825 zł) w przypadku naj-
niższej renty z tytułu częściowej nie-
zdolności do pracy.

W kwietniu emeryci z niskimi świad-
czeniami otrzymają dodatkową 

„13 emeryturę”, która równa bę-
dzie emeryturze minimalnej. Świad-
czenie dostaną automatycznie, bez 
składania jakichkolwiek wniosków. 

Jednorazowe świadczenia otrzy-
ma osoba pobierająca emeryturę 
zarówno z ZUS, KRUS, jak i mun-
durową. Dostaną je także renciści 
i osoby pobierające „pomostówki” 
świadczenia i zasiłki przedemery-
talne, renty socjalne, nauczyciel-
skie świadczenia kompensacyjne 
oraz renty inwalidów wojennych 
i wojskowych. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” 
wspierają licytację 

Waloryzacja 
rent i emerytur. 
Będzie 
podwyżka

Foto: Adobe Stock

Najniższe emerytury 
wzrosną o 70 zł

Seniorzy dwoją się i troją, 
aby przygotować maskotki 
na licytację
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Sok z brzozy cieszy się coraz większą 
popularnością. Najlepszy jest wczesną 
wiosną. Szklanka soku zaspokaja dzien-
ne zapotrzebowanie magnezu, żelaza 
lub potasu. Regularnie pity wzmacnia 
naszą odporność, przeciwdziała anemii, 
oczyszcza organizm z toksyn i sprawia, 
że nasza przemiana materii przyspiesza.

Sok z  brzozy można kupić w  sklepie 
z ekologiczną żywnością oraz w marke-
tach. Można także pozyskać go samo-
dzielnie. Płynie najintensywniej wczesną 
wiosną. Jak to zrobić? Na początek ważna 
informacja – sok możemy zbierać tylko 
z brzozy brodawkowatej oraz omszonej. 

Metod jest kilka. Pierwsza i najłatwiej-
sza, ale mało wydajna, to ścięcie pęku 
gałązek brzozy i umieszczenie ich w na-
czyniu, najlepiej szklanej butelce, albo 
przymocowanie butelki do przyciętej 
gałęzi na drzewie. Sok będzie ściekał 
kropelkami. 

Druga polega na nacięciu pnia, tak aby 
prostopadle spadające krople trafi ały do 
przyczepionego do drzewa naczynia lub 
butelki opatrzonej lejkiem. Trzeci sposób 
jest, niestety, najmniej przyjazny drze-
wu. Należy wywiercić w pniu kilkucenty-
metrowy otwór, włożyć plastikową rurkę, 
umieścić drugi koniec rurki w naczyniu, do 
którego będzie spływał sok. Po napełnie-
niu naczynia należy zabezpieczyć otwór 
w drzewie pastą ogrodniczą. Sok z brzo-
zy można przechowywać w lodówce nie 
dłużej niż 2–3 dni.

Co zawiera? Sole mineralne: cynk, miedź, 
sód, wapń, magnez, mangan, fosfor, po-
tas; węglowodany – fruktozę, glukozę oraz 
niewielkie ilości sacharozy; białka – ami-
nokwasy (cytrulina, glutamina, kwas gluta-
minowy, asparagina, kwas asparaginowy, 
izoleucyna); witaminy z gr. B, kwas askor-
binowy (witamina C). Jego najważniejsze 
zalety to m.in. wzmacnianie odporności, 
łagodzenie bólów reumatycznych, wspo-
maganie funkcjonowania układu krwio-
nośnego, przeciwdziałanie anemii czy 
wzmacnianie układu odpornościowego.

Sok z brzozy z cytryną
Pół litra soku z brzozy należy zmieszać 
z  pół litra świeżo wyciśniętego soku 
z cytryny. 
Właściwości: oczyszcza organizm z toksyn, 
usprawnia proces przemiany materii.

Sok z brzozy z jabłkiem
Sok wyciśnięty z czterech jabłek połączyć 
z pół litra soku z brzozy.
Właściwości: oczyszcza organizm z toksyn, 
poprawia perystaltykę jelit, usprawnia 
pracę żołądka.

Sok z brzozy z sokiem z malin
250 ml soku z malin wymieszać z pół li-
tra soku z brzozy.
Właściwości: wzmacnia układ odporno-
ściowy, pomaga uporać się wiosennym 
przeziębieniem i alergiami. 

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

Źródło: wikipedia.pl, medonet.pl, 
poradnikzdrowie.pl

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25
Wykonanie projektu i montaż 
brakujących lamp ulicznych na 
ul. Lawendowej do Kwiatów 
Polskich w Wiązownie

25
Wykonanie projektu i budowa 
oświetlenia na ul. Projektowa-
nej w Wiązownie

25
Budowa oświetlenia uliczne-
go na drodze działka nr 41/5 
w Wiązownie

WOLA DUCKA

25
Budowa oświetlenia uliczne-
go ul. Trakt Lubelski w Woli 
Duckiej

25 Budowa oświetlenia ul. Wio-
senna w Woli Duckiej

25
Budowa oświetlenia drogi po-
wiatowej 2712W pomiędzy 
Wolą Karczewską a Wolą Ducką 
– ul. Leszczyny i ul. Słoneczna

WOLA KARCZEWSKA

0
Zagospodarowanie 
terenu działki 285 w Woli 
Karczewskiej

25
Budowa oświetlenia drogi po-
wiatowej 2712W pomiędzy 
Wolą Karczewską a Wolą Ducką 
– ul. Leszczyny i ul. Słoneczna

25
Budowa oświetlenia uliczne-
go drogi gminnej nr 270831W 
w Kopkach i Lipowie

ZAKRĘT

25 Budowa drogi w Zakręcie 
ul. Jana Pawła II

25
Zagospodarowanie terenu 
działki nr 138/4 w Zakręcie – 
Ośrodek Integracji „Zakącik” 

0
Pomoc fi nansowa dla Powiatu 
Otwockiego w ramach popra-
wy bezpieczeństwa na drodze 
2702W 

ŻANĘCIN

25
Zagospodarowanie terenu 
działki wokół świetlicy wiejskiej 
w Żanęcinie

0

Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Żanęcin 
– w ramach „Budowy sieci kana-
lizacji sanitarnej, wodociągowej, 
modernizacji oczyszczalni ście-
ków i stacji uzdatniania wody 
na terenie gminy Wiązowna”

Foto: Adobe Stock

Sok z brzozy. Wiosenna 
bomba witaminowa

Sok z brzozy 
zawiera naturalne 
przeciwutleniacze
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W lutym w życie weszły zmiany do-
tyczące ulgi w opłacaniu składek do 
ZUS, zwanej „małą działalnością go-
spodarczą”. Poszerzy się grono przed-
siębiorców, którzy mogą płacić niższe 
składki w ramach „Małego ZUS-u+”. 

„Mały ZUS” zaczął obowiązywać w 2019 r. 
Skorzystać mogli z niego ci przedsiębiorcy, 
którzy średnio uzyskali w 2018 r. dochód 
nieprzekraczający 2,5-krotności minimal-
nego wynagrodzenia (ok. 63 tys. zł rocz-
nie). Aby poszerzyć grono benefi cjentów 
programu, stworzono „Mały ZUS+”, który 
zaczął obowiązywać od 1 lutego tego roku.

Z nowej ulgi skorzystać mogą przedsię-
biorcy, których przychód w 2019 r. nie 
przekroczył kwoty 120 tys. zł. Warunek 
–  muszą oni udowodnić, iż prowadzi-
li swoją działalność w poprzednim roku 
przez co najmniej 60 dni. Chęć skorzysta-
nia z nowej opcji fi rmy mogą zgłaszać do 

29 lutego 2020 r., a w latach następnych 
– do końca stycznia. 

Kto nie skorzysta z  „Małego ZUS-u+”? 
Przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku 
rozliczyli się w  formie karty podatkowej 
i korzystali również ze zwolnienia z podat-
ku VAT. Z rozwiązania nie będą mogli rów-
nież skorzystać ci, którzy świadczą usługi dla 
swoich poprzednich pracodawców. Ma to 
zniwelować proceder zwalniania pracowni-
ków, aby przechodzili na samozatrudnienie.

Przedsiębiorcy, którzy dopiero teraz zdecy-
dowali się na otwarcie swojej fi rmy, nie mu-
szą się martwić. Kolejność przysługujących 
im ulg się nie zmienia. Na początku nadal 
przysługiwać im będzie „ulga na start”, na-
stępnie 24 miesiące preferencyjnych skła-
dek, a dopiero po tym „Mały ZUS+”.  

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl
Źródło: strefabiznesu.pl

„Mały ZUS”. 
Zmiany 
w przepisach

Ogrzewasz dom lub 
fi rmę olejem? Musisz się 
zarejestrować!

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

0
Pomoc fi nansowa dla Powia-
tu Otwockiego na moderniza-
cję drogi powiatowej nr 2709W 
w miejscowości Żanęcin

0 Budowa ul. Akacji w Żanęcinie 
oraz ul. Czeremchowej w Rudce

ZADANIA OGÓLNOGMINNE

25

Systemowa modernizacja 
obiektów gminnych przy wyko-
rzystaniu odnawialnych źródeł 
energii w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego w Gmi-
nie Wiązowna 

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

25 Budowa miejsc przyjaznych ro-
dzinie w gm. Wiązowna

25 Rozwój systemu dróg rowero-
wych w Gminie Wiązowna

0 Modernizacja sieci komputero-
wej UG

LEGENDA:

(IL) – Inicjatywa Lokalna

0   Opracowanie założeń

25   Faza projektowa/przy-
gotowawcza

50   Kontynuacja/lub/
procedura wyłonienia 
wykonawcy

75   Realizacja zadania/
lub/pozwolenia na 
budowę

100   Zadanie zakończono

Informacji w  sprawie zaawansowania 
realizacji inwestycji prowadzonych na 
terenie gminy udziela Olga Nowak.

o.nowak@wiazowna.pl

Ogrzewasz dom lub fi rmę 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 osób prywatnych jak i  pro-
wadzących działalność gospodarczą.  

Jeśli nie zarejestrujesz swojego pieca, nie 
skorzystasz z preferencyjnej stawki ak-
cyzy i  zapłacisz za olej opałowy blisko 
10 razy więcej! Dodatkowo za brak re-
jestracji pieca – na mocy przepisów kar-
noskarbowych – możesz zapłacić karę 
fi nansową.

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 fi zycznych do-
stępny jest na stronie https://www.po-
datki.gov.pl/.

Więcej informacji na ten temat udziela Iwo-
na Marczyk – Wydział Środowiska i Nie-
ruchomości, pok. 007, tel. 22 512 58 20, 
e-mail: i.marczyk@wiazowna.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock

Zgłoszenie 
rejestracji pieca 
w Urzędzie 
Skarbowym jest 
bezpłatne
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Sterylizacja zwierząt. 
W gminie zabieg za darmo 

Zaszczep 
psa przeciw 
wściekliźnie

Sterylizacja może 
uchronić zwierzę 

przed nowotworami

W marcu ruszą szczepienia przeciwko 
wściekliźnie na terenie gminy Wiązow-
na. Posiadacze psów są obowiązani 
zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie 
w terminie 30 dni od dnia ukończenia 
przez psa 3. miesiąca życia, a następ-
nie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od 
dnia ostatniego szczepienia. 

Na naszym terenie szczepień przeciwko 
wściekliźnie dokonują Ludomir Bętkowski 
oraz Dariusz Gałązka, lekarze weterynarii 
z Gabinetu Weterynaryjnego POLI-VET s.c. 
(ul. Boryszewska 2). Informacje na ten te-
mat można uzyskać pod nr tel. 22 789 01 23.

Harmonogram szczepień na terenie 
Gminy Wiązowna
21 marca: godz. 9.00 – Żanęcin, 10.30 
–  Rudka, 11.00 –  Dziechciniec, 12.30 
– Pęclin, 14.00 – Malcanów;
28 marca: godz. 9.00 –  Michałówek, 
10.00 – Izabela, 12.00 – Zakręt;

4 kwietnia: godz. 9.00 –  Stefanówka, 
10.00 – Majdan, 12.00 – Zagórze;
18 kwietnia: godz. 9.00 –  Boryszew, 
10.30 – Duchnów, 12.00 – Kąck;
25 kwietnia: godz. 9.00 – Poręby, 10.00 
– Glinianka I, 11.00 – Glinianka II;
9 maja: godz. 9.00 – Kruszówiec, 10.00 
– Czarnówka, 11.00 – Bolesławów, 12.00 
– Lipowo, 13.30 – Kopki;
16 maja: godz. 9.00 – Wola Ducka, 10.30 
– Wola Karczewska, 12.00 Rzakta;

23 maja: godz. 14.00 – Wiązowna Kościel-
na, 17.00 – Radiówek;
30 maja: godz. 14.00 – Góraszka, 16.00 
– Emów.

Adresy dokładnych miejsc oraz ceny 
szczepień znajdą Państwo na plakatach, 
które pojawią się na tablicach ogłoszeń 
w poszczególnych miejscowościach. 

Joanna Kociszewska
j.kociszewska@wiazowna.pl
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Foto: Pixabay.com

Sterylizacja i  kastracja kotów oraz 
psów, wbrew obiegowej opinii, pozy-
tywnie wpływa zarówno na ich zdro-
wie fi zyczne, jak i  psychiczne. Jest 
jeszcze jeden plus tego typu zabie-
gów – zapobiegają one niechcianym 
miotom, a co za tym idzie przyczynia-
ją się do zmniejszenia liczby bezdom-
nych zwierząt.

Zabiegi sterylizacji i kastracji przynoszą 
sporo korzyści samym zwierzętom, nie 
tylko zdrowotnych, m.in. zmniejszają po-
ziom agresji, zapobiegają nowotworom 
czy ciążom urojonym. Niestety, nadal jest 
grono osób, które sterylizację traktują jak 
krzywdę wyrządzaną zwierzętom. Rów-
nocześnie wielu z nich nie widzi nic złego 
w topieniu czy porzucaniu w lasach do-
piero co urodzonych maluchów. 

Dzięki sterylizacji nie tylko zyskuje-
my pewność, że nie przyczynimy się 
do wzrostu liczby bezdomnych zwie-
rząt, ale również będziemy mieli pew-
ność, że zrobiliśmy bardzo wiele, aby 
zapewnić swojemu podopiecznemu spo-
kojne i zdrowsze życie. Jeśli mamy wąt-
pliwości, zawsze możemy porozmawiać 
z weterynarzem.

Od ponad trzech lat prowadzimy pro-
gram sterylizacji, kastracji i  czipowa-
nia zwierząt domowych. Zabiegi te są 
w 100 proc. fi nansowane przez samo-
rząd. Z tego programu mogą skorzystać 
właściciele psów i kotów, mieszkających 
na terenie gminy. W 2019 r. zgłoszono 
do sterylizacji blisko 60 suczek, 20 psów, 
100 kotek i 50 kotów, a także zaczipowa-
no 50 zwierząt. Należy złożyć odpowied-
ni wniosek w Urzędzie Gminy Wiązowna, 
a po weryfi kacji umówić się do wetery-
narza (POLI-VET s.c. Wiązowna, ul. Bory-
szewska 2, tel. 22 789 01 23).

Więcej informacji udziela Joanna Koci-
szewska – Wydział Środowiska i Nieru-
chomości, pok. 10, tel. 22 512 58 26.  

Iwona Marczyk
i.marczyk@wiazowna.pl

Szczepienia przeciw 
wściekliźnie ruszają 

pod koniec marca
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Jeśli w ewidencji gruntów i budynków 
znajduje się Twój nieaktualny adres, 
może się zdarzyć, że korespondencja 
wysyłana do Ciebie nie zostanie do-
starczona. Jak temu zaradzić? 

Jeśli jesteś właścicielem działki, to Twoje 
dane, m.in. imię i nazwisko, adres, numer 
księgi wieczystej znajdują się w ewiden-
cji gruntów i budynków, zwanej też re-
jestrem gruntów. To właśnie rejestr 
gruntów jest zbiorem informacji o grun-
tach, budynkach i lokalach oraz ich wła-
ścicielach bądź władających. 

Z ewidencji gruntów i budynków, a nie 
z ewidencji ludności, korzysta większość 
instytucji przy wysyłaniu korespondencji. 

Z tego powodu tak ważne jest, aby na 
bieżąco dokonywać aktualizacji swoich 
danych adresowych w ewidencji gruntów 
i budynków. 

Przypominamy, że w przypadku zmiany 
miejsca zamieszkania, zmiany innych da-
nych np. nadania nazwy ulicy i w związ-
ku z  tym przenumerowania posesji, 
właściciele nieruchomości zobowiązani 
są do zgłoszenia tego faktu w ewiden-
cji gruntów i  budynków, prowadzonej 
w Starostwie Powiatowym w Otwocku 
– Wydział Geodezji i Kartografi i (ul. Ko-
munardów 10 w Otwocku, tel. 22 788 15 
34, e-mail: geodezja@powiat-otwocki.pl). 
To ważne przede wszystkim dla Ciebie! 
Bez nowego adresu nie będziemy mogli 

dostarczyć wielu informacji, np. doty-
czących inwestycji sąsiadujących z Two-
ją nieruchomością.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo geo-
dezyjne i kartografi czne, zmiany te na-
leży zgłosić w terminie 30 dni, licząc od 
dnia ich zaistnienia. W ewidencji grun-
tów i budynków zaleca się także umiesz-
czanie adresu do korespondencji, jeżeli 
z różnych przyczyn nie chcemy tam zmie-
niać adresu zameldowania czy zamiesz-
kania. Wniosek o  zgłoszenie zmian 
danych do Ewidencji Gruntów i Budyn-
ków można pobrać ze strony www.po-
wiat-otwocki.pl. 

Maria Jaworowska
m.jaworowska@wiazowna.pl

Foto: Adobe Stock

Ewidencja gruntów 
i budynków. 
Uaktualnij 
dane!

Bez aktualnego adresu 
nie dostaniesz ważnych, 
urzędowych informacji

ROBIN – ma dopiero rok. To młodziak! 
Wielkością sięga mniej więcej do kolana. 
Nie jest duży. Schronisko trochę przytła-
cza tego dzieciaczka… Pomimo tego jest 
wesoły i rozbrykany. Bardzo lgnie do lu-
dzi i  potrzebuje dużo kontaktu z  czło-
wiekiem. Ogromny pieszczoch z  niego! 
Trochę ma do ogarnięcia, musi jeszcze 
się poduczyć. Ma wielki potencjał! Robin 
jest gotowy zaserwować swoje serce na 
tacy i zalać swoją rodzinę lawiną miłości!

SZNURÓWKA  – biegała sama, z dłu-
gim sznurem przywiązanym do obroży. 
Prawdopodobnie została wyrzucona z auta 
niedaleko schroniska. Była przerażona, wy-
płoszona i  zmarznięta. Sznurówka prze-
zwyciężyła strach i pokazała nam, że jest 
niesamowitym cudaczkiem! Bardzo potrze-
buje kontaktu z człowiekiem – przytulania, 
głaskania. Jest energiczna i szalona! Total-
nie rozbrykana. Uczy się chodzić na smyczy. 
Dogada się z każdym – z dziećmi czy inny-
mi zwierzętami.

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

CZUSZKA – pkolejny psiak z serii tych, 
które w schronisku są od zawsze. Ma już 
ponad 10 lat. Lata beztroskiej młodości mi-
nęły… Został tylko smutek i bezdomność. 
Spokojnie chodzi na smyczy. Nie wiemy, czy 
Czuszka wierzy jeszcze, że wyjdzie z zimnej 
budy. Może straciła już wszystkie nadzie-
je… Pilnie prosimy o dom, w którym zazna 
w końcu ciepła i miłości. Sunia jest wystery-
lizowana, zaczipowana i zaszczepiona – pe-
łen pakiet! Brakuje tylko rodziny…
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Półmaraton Wiązowski to pierwszy 
długodystansowy bieg rozgrywany 
w Polsce w okresie zimowo-wiosen-
nym. Odbywa się zawsze na prze-
łomie lutego i marca. Pierwszy bieg 
odbył się w ostatnią niedzielę lute-
go 1981 r…

Organizatorem I  Półmaratonu był Od-
dział Otwocki Warszawskich Ośrod-
ków Wypoczynku „Wisła” razem z Radą 
Gminną LZS w  Wiązownie. Zawodni-
cy wystartowali z terenu OWS „Rudka”, 
mając półmetek w Józefowie w rejonie 
ul. Leśnej i metę w OWS „Rudka”. Spo-
rym wyzwaniem dla organizatorów był II 
Półmaraton w 1982 r., który został zor-
ganizowany zaraz po ogłoszeniu stanu 
wojennego. W tym okresie nie odbywa-
ły się żadne ogólnopolskie masowe im-
prezy sportowe ani kulturalne. Jednakże 
organizatorom udało się przekonać wła-
dze do organizacji tej imprezy biegowej. 
Z czasem biegowi głównemu zaczęły to-
warzyszyć zmagania młodzieży i dzieci 
na krótszych dystansach, które na stałe 

wpisały się do programu następnych 
półmaratonów.

Od IV Półmaratonu zmieniła się jego na-
zwa na Zimowy Mały Maraton „Świder 
– Wisła”, a jego głównym organizatorem 
była Rada Gminna LZS, Urząd Gminy Wią-
zowna i Rada Wojewódzka LZS. Trasa ma-
ratonu wiodła z Wiązowny do Józefowa. 
Lata biegły, a półmaraton zyskiwał coraz 
więcej zwolenników i uczestników. Orga-
nizacja zawodów, urokliwe trasy i przy-
jazna atmosfera sprawiają, że biegacze 
chętnie wracają co roku do Wiązowny, by 
wziąć udział w biegach rozpoczynających 
kolejny sezon lekkoatletyczny. Z roku na 
rok impreza rozrastała się, by na począt-
ku lat 90. przyjąć nazwę „Półmaraton 
Wiązowski” i rozgrywać się tylko na te-
renie gminy Wiązowna na trasie Wiązow-
na – Duchnów – Wiązowna.

Obecnie zawodnicy biegną wśród ma-
lowniczych lasów, pól i  wiosek na 
trasie Wiązowna –  Żanęcin – Dziechci-
niec – Malcanów – Lipowo – Glinianka 

(nawrót) – Lipowo – Malcanów – Dzie-
chciniec – Pęclin – Duchnów – Wiązow-
na. Obok biegu głównego odbywają się 
biegi młodzieżowe w różnych kategoriach 
wiekowych, bieg krasnoludków – dla dzie-
ci najmłodszych, oraz bieg na 5 km.

Półmaraton Wiązowski jest jedną z naj-
starszych tego typu imprez sportowych 
w Polsce i na stałe wpisał się w kalendarz 
imprez biegowych. Oferta skierowana 
jest zarówno do zawodników uprawia-
jących bieganie wyczynowe, amatorskie, 
zawodników niepełnosprawnych, dzieci 
ze szkół podstawowych i młodzieży lice-
alnej, a także do najmłodszych adeptów 
biegania. Wielką atrakcją imprezy jest 
Bieg Krasnoludków dedykowany przed-
szkolakom, które w specjalnej oprawie 
pokonują dystans około 200 m. Półma-
raton Wiązowski to świetny sprawdzian 
przed występami lekkoatletycznymi dla 
wyczynowców, a  także znakomity tre-
ning dla amatorów. 

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl

Półmaraton Wiązowski. 
Już po raz czterdziesty

Start XX 
Półmaratonu 

Wiązowskiego

Foto. M
. Sosnow

ska
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To już stało się tradycją, że na na-
szym półmaratonie biegniemy nie tyl-
ko dla wyniku i dobrej zabawy! I w 
tym roku uczestnicy naszych biegów 
będą mieli okazję, by wziąć udział 
w akcji charytatywnej „Biegnę dla…” 
organizowanej przez Fundację PKO 
Banku Polskiego. 

W tym roku pobiegniemy dla Poli KU-
ŚMIEREK z Kącka. Dziewczynka ma nie-
spełna dwa lata. Urodziła się z wadami 
rączek. Polę czekają dwie operacje, a po 
nich żmudna, trudna i kosztowna rehabi-
litacja. Serdecznie zapraszamy do wzię-
cia udziału w akcji – wystarczy przyczepić 
na koszulkę kartkę z napisem „Biegnę 

Zrób coś dobrego. 
Pobiegnij dla Poli 

Operacja Poli 
będzie kosztować 
ponad 50 tys. zł

dla Poli” i dotrzeć z nią do mety. Zaanga-
żowanie uczestników zostanie przeliczo-
ne na konkretną pomoc – Fundacja PKO 
Banku Polskiego przekaże darowiznę na 
rzecz dziewczynki. Dodatkowe numery 
startowe będzie można odbierać w dniu 
biegu w biurach zawodów. 

Więcej informacji na temat wydarzeń 
wspieranych przez PKO Bank Polski i Fun-
dację PKO Banku Polskiego można znaleźć 
na stronie: www.bankomania.pkobp.pl/.  

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl
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Twoje dziecko lubi grać w „siatkę”? 
Zapisz je na zajęcia w ramach „Akade-
mii Siatkówki”. Zajęcia, prowadzone 
przez wykwalifi kowaną kadrę, odby-
wają się w Gliniance. 

Przystąpiliśmy do projektu „Akademia 
Siatkówki” w marcu 2018 r. Początkowo 
zajęcia prowadzono w szkole w Malca-
nowie, obecnie zaś w szkole w Gliniance. 
Bezpłatne zajęcia odbywają się dwa razy 

w tygodniu we wtorki i czwartki. Instruk-
torami prowadzącymi zajęcia są: Joan-
na KACZOR – była reprezentantka Polski 
w siatkówce oraz Wojciech DOMAN – na-
uczyciel wychowania fi zycznego. 

„Akademia Siatkówki” to projekt stwo-
rzony przez byłych siatkarzy Łukasza KA-
DZIEWICZA, Pawła SIEZIENIEWSKIEGO 
i  Macieja DOBROWOLSKIEGO. Głównym 
jej celem jest sportowa aktywizacja dzieci 
i młodzieży. Więcej informacji na temat sa-
mych zajęć oraz zapisów udziela Wojciech 
DOMAN tel. 605 784 504.. 

Michał Białek
m.bialek@gok-wiazowna.pl

„Akademia Siatkówki”. Zapisz się na zajęcia

Zajęcia z siatkówki 
odbywają się w szkole 
w Gliniance

Już 23 lutego zawodnicy staną na 
starcie Półmaratonu Wiązowskiego. 
Nasza impreza biegowa cieszy się 
nieustającą popularnością. W związku 
z organizacją biegów czasowo będzie-
my musieli zmienić organizację ruchu. 

Półmaraton odbędzie się na trasie: start 
ul. Kościelna przy szkole w Wiązownie, 
następnie ulicami Pęclińską i Projekto-
waną do Żanęcina, a potem przez Dzie-
chciniec, Malcanów, Lipowo do centrum 
Glinianki. Powrót odbędzie się przez 
miejscowości Glinianka, Lipowo, Malca-
nów, Dziechciniec, Pęclin do mety przy 
szkole w  Wiązownie. Podczas trwania 
półmaratonu zamknięte będą dojazdy do 
trasy biegu na całej długości. Na skrzy-
żowaniach dróg publicznych ustawione 
będą posterunki policji, a na bocznych 
drogach dojazdowych patrole ochotni-
czych straży pożarnych oraz żandarme-
rii wojskowej. 

W godzinach od 07.30 do 15.30 ruch na 
ul. Kościelnej w Wiązownie na odcinku 
od restauracji „Mazowsze” do ul. Pęcliń-
skiej będzie zamknięty. Dojazd do wią-
zowskiego kościoła będzie możliwy od 
ul. Duchnowskiej i ul. Kąckiej. Ponadto 
w godzinach trwania biegu autobusy linii 
720 kursować będą następująco: 

1)  skrócenie jednego kursu autobusowe-
go linii 720, wyjazd z Wiązowny godz. 
12.22. Wspomniany kurs nie doje-
dzie do Rzakty, swoją trasę zakończy 
w Wiązownie na parkingu przy Targo-
wisku Gminnym „Mój Rynek”;

40. Półmaraton Wiązowski. 
Utrudnienia w ruchu 

Będą utrudnienie. 
Skrócony zostanie 

kurs linii 720

Foto: M
. Kloch

2) skierowanie objazdem przez Radió-
wek – Żanęcin – Rzakta dwóch kursów 
autobusowych linii 720 na trasie Wią-
zowna –  Rzakta: wyjazd z  Wiązowny 
godz. 09.43 i 14.53 oraz trzech kursów 
na trasie Rzakta –  Wiązowna: wyjazd 
z Rzakty godz. 07.39, 10.22 i 15.29. 

Prosimy o ograniczenie poruszania się po 
trasie półmaratonu, a w razie konieczno-
ści o zachowanie szczególnej ostrożno-
ści wobec zawodników i  zastosowanie 
się do poleceń policji i służb porządko-
wych. Szczegółowych informacji udziela 
Karol BRONIKOWSKI, tel. 22 512 58 38, 
e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl 

Redakcja 
tukontakt@wiazowna.pl
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Tenis stołowy. Indywidualne 
mistrzostwa

W Szkole Podstawowej im. Bohaterskich 
Lotników Polskich w Wiązownie rozegra-
no „Indywidualne Mistrzostwa Gminy 
Wiązowna w tenisie stołowym dziewcząt 
i chłopców”. Do zawodów zgłosiło się 77 
zawodników ze szkół w Zakręcie, Wiązow-
nie i Gliniance. Turniej, szczególnie w kate-
gorii chłopców, stał na wysokim poziomie 
i był to ostatni etap przygotowań do Mi-
strzostw Powiatu Otwockiego. Klasyfi ka-
cję drużynową dziewcząt wygrała szkoła 
w Zakręcie (opiekun i trener: Kamil SITEK), 
a klasyfi kację drużynową chłopców – szko-
ła w Wiązownie (opiekun i trener: Tomasz 
GRZYBOWSKI). 

Tomasz Grzybowski

II Międzynarodowe Zawody Ligi 
Grapplingowej

Siedmioro reprezentantów klubu Orły Za-
kręt wystartowało na fi nałowych zawodach 
Dziecięcej Ligi Grapplingowej w Żyrardo-
wie. Był to turniej międzynarodowy, a nasi 
zawodnicy toczyli walki z reprezentantami 
Łotwy i Białorusi. Wyniki zawodników z Za-
krętu okazały się rewelacyjne. Przywieźli 
ze sobą garść medali i  trzy pasy. Turniej 
był również podsumowaniem IV sezonu 
Ligi, w którym UKS Orły Zakręt drużyno-
wo zajął trzecie miejsce. Złote medale zdo-
byli: Janina SALOMON Antoni ROGOWSKI, 
Wiktor SAWA, Kornel DĘBKOWSKI i Bar-
tłomiej TWARDOWSKI. Srebrny medal tra-
fi ł do Małgorzaty SALOMON, a  brązowy 
do Kacpra MAJSZCZYKA. Pasy mistrzow-
skie zdobyli: Janina SALOMON, Antoni 
ROGOWSKI oraz Wiktor SAWA.  

Artur Mroczek

Puchar dla GKTS Wiązowna

Po raz trzeci zespół GKTS Wiązowna wy-
grał drużynowy Puchar Polski na Mazow-
szu! W turnieju wystartowało osiem drużyn 
męskich. W fi nale rozegranym w Budkach 
Piaseckich zespół z Wiązowny w składzie: 
Paweł CHMIEL, Maciej CHOJNICKI, Prze-
mysław SAŁACIŃSKI pokonał gospodarzy 
z ULKS Tęczy 4:0. Dzięki temu nasz zespół 
po raz trzeci z rzędu awansował do Tur-
nieju Półfi nałowego Pucharu Polski, gdzie 
wystąpią najlepsze zespoły z województwa 
mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, 
lubelskiego i podlaskiego. Kamil Sitek

Medal 39. Półmaratonu Wiązow-
skiego wśród 10 najładniejszych

Portal MaratonyPolskie.pl ogłosił wyniki 
konkursu na najładniejszy medal minione-
go sezonu biegowego. Do konkursu zgło-
szono blisko sto propozycji. Głosujący mieli 
twardy orzech do zgryzienia. Ostatecznie, 
spośród tych zaprezentowanych, wybrano 
25 najlepszych. W pierwszej 10. znalazł się 
nasz medal 39. Półmaratonu Wiązowskie-
go. Zajął szóste miejsce. Wybrane w głoso-
waniu medale można zobaczyć na stronie 
www.maratonypolskie.pl. Redakcja

Tenis stołowy. Turniej TOP 12 

W Szkole Podstawowej w Wiązownie 21 
grudnia rozegrano Turniej Finałowy TOP 
12 Grand Prix Wiązowny w Tenisie Stoło-
wym. Zwycięzcami w klasyfi kacji general-
nej w poszczególnych kategoriach zostali: 
Dzieci 2007 i młodsi – Igor TWARDOWSKI, 

Dzieci 2004–2006 –  Piotr LESZCZYŃSKI, 
Młodzież 2001–2003 –  Adam PLĄSEK, 
Amator – Jarosław KLAMUR i Open – Ma-
teusz STAWIKOWSKI. Składamy podzięko-
wania Ministerstwu Sportu i Turystyki za 
współfi nansowanie zadania przez cały rok. 
Dziękujemy Urzędowi Gminy Wiązowna za 
wsparcie turnieju Finałowego TOP 12. 

Tomasz Grzybowski

Grand Prix Wiązowny. Nowy cykl 
turniejów

Zapraszamy do udziału w  kolejnej edy-
cji Turniejów Grand Prix Wiązowny w Te-
nisie Stołowym. W  tym roku zostanie 
zorganizowanych dziewięć turniejów kwa-
lifi kacyjnych oraz turniej fi nałowy TOP-12, 
w którym weźmie udział dwunastu naj-
lepszych zawodników z każdej kategorii. 
Uczestnicy każdych zawodów mogą ry-
walizować w czterech kategoriach wieko-
wych. Turnieje odbywać się będą w hali 
Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Lot-
ników Polskich w Wiązownie (ul. Kościel-
na  20). Szczegóły dotyczące Turniejów 
Grand Prix oraz regulamin zawodów do-
stępne są u organizatorów – GKTS Wią-
zowna. Więcej informacji udziela: Kamil 
Sitek (tel. 505 686 358) oraz Tomasz Grzy-
bowski (tel. 501 714 664). 

Foto: E. Rogow
ska

Foto: M
. Sosnow

ska

Informacje do opublikowania 
w „Powiązaniach”

można przesyłać na adres: 
tukontakt@wiazowna.pl

Jeśli jesteś zainteresowany 
współpracą lub dystrybucją 
czasopisma, napisz do nas:
tukontakt@wiazowna.pl
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Już 2 marca rusza elektroniczna re-
krutacja do przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych „zerówek” oraz klas 
pierwszych w szkołach podstawowych 
na terenie gminy Wiązowna. 

Rekrutacja do przedszkoli i szkół prowa-
dzona będzie w systemie elektronicznym. 
Wystarczy wejść na stronę www.tuwia-
zowna.pl do zakładki „Edukacja, Kultu-
ra” i  po lewej stronie z menu wybrać: 
„Elektroniczny nabór do przedszkoli” lub 
„Elektroniczny nabór do szkół podstawo-
wych”. Tu zarejestrujemy dziecko oraz 
pobierzemy wnioski do wypełnienia. Po 
uzupełnieniu dokumentów należy złożyć 
je najpóźniej do 17 marca w przedszko-
lu lub szkole, gdzie znajdują się oddziały 
przedszkolne lub klasy I. 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane 
są pod uwagę kryteria ustawowe oraz 
dodatkowe. W przypadku tych drugich 

punkty zostaną przyznane za to: że ro-
dzice/opiekunowie prawni rozliczają po-
datek dochodowy od osób fi zycznych 
w Urzędzie Skarbowym w Otwocku, zgod-
nie z miejscem zamieszkania; że rodzice 
zgłoszą do placówki oświatowej dwoje 
lub więcej dzieci; że zadeklaruje się pobyt 
dziecka w placówce powyżej podstawy 
programowej; że oboje rodzice/opieku-
nowie prawni pracują, wykonują pracę na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą 
się w trybie dziennym, prowadzą gospo-
darstwo rolne lub działalność gospodar-
czą; że dziecko wychowuje się w rodzinie 
objętej nadzorem kuratorskim lub wspar-
ciem asystenta rodziny. 

Listy dzieci zakwalifi kowanych i nieza-
kwalifi kowanych ukażą się do 23 marca 
2020 r. Następnie rodzice będą musie-
li ostatecznie potwierdzić na piśmie, że 
ich dziecko będzie uczęszczać do wy-
branej przez nich placówki oświatowej. 

W placówkach nadal dysponującymi wol-
nymi miejscami przeprowadzone zosta-
ną uzupełniające rekrutacje (od 2 do 
10 kwietnia 2020 r.), a wyniki poznamy 
28 kwietnia. 

Nasze szkoły i przedszkola to nowocze-
sne, dobrze wyposażone i przestronne 
obiekty. To wykwalifi kowana kadra na-
uczycielska i przyjazna atmosfera oraz 
bogata oferta zajęć pozalekcyjnych. 
Każda ze szkół zapewnia sześciolatkom 
komfortowe warunki w  salach dosto-
sowanych do ich potrzeb. Do czterech 
gminnych przedszkoli w roku szkolnym 
2019/2020 przyjęliśmy wszystkie chętne 
dzieci. Więcej informacji na temat rekru-
tacji do przedszkoli i szkół udziela Cen-
trum Usług Wspólnych, ul. Napoleońska 
53A w Gliniance, tel. 22 180 00 27 lub 
28, e-mail: edukacja@wiazowna.pl. 

Urszula Kozłowska
u.kozlowska@wiazowna.pl

Rekrutacja do gminnych przedszkoli i szkół. 
Zasady i terminy

Szkoła Podstawowa 
w Gliniance – laureat konkursu 
„Modernizacja Roku”
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Dyżury wakacyjne przedszkoli. 
Sprawdź terminy

Wprawdzie do wakacji jeszcze kilka mie-
sięcy, ale niektórzy już planują letni urlop. 
Cenna będzie więc informacja o  termi-
nach dyżurów wakacyjnych w gminnych 
przedszkolach. Plan dyżurów wakacyjnych 
naszych przedszkoli: 01–15.07 – Wola Duc-
ka, 16–31.07 – Zakręt, 03–14.08 – Pęclin, 
16–31.08 – Wiązowna. Zapisy na dyżury 
będą odbywały się w maju 2020 r. Przy-
pominamy, że dyżur wakacyjny doty-
czy jedynie dzieci już uczęszczających do 
przedszkoli gminnych, a  nie dzieci zre-
krutowanych, które zaczną chodzić do 
przedszkola od września 2020 r. Więcej in-
formacji można uzyskać w Centrum Usług 
Wspólnych, ul.  Napoleońska 53A w  Gli-
niance, tel. 22 180 00 27 lub 22 180 00 
28, e-mail: edukacja@wiazowna.pl. 

Urszula Kozłowska

Konkurs językowy. Sukces szkoły 
w Wiązownie

Czterech reprezentantów Szkoły Podsta-
wowej w Wiązownie wzięło udział w  IX 
Świątecznym Dyktandzie Językowym or-
ganizowanym przez I  Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące im. E. Bułhaka w War-
szawie. Podczas dyktanda musieli zmie-
rzyć się z  trudnymi zagadnieniami w aż 
dwóch językach obcych jednocześnie 
–  angielskim i  niemieckim. Z  tym zada-
niem poradzili sobie znakomicie i okazali 
się bezkonkurencyjni na tle innych szkół. 

Dominik GARDOCKI z VIII a zajął I miej-
sce, a Tymon VOSS – II w kategorii klas 
ósmych. Ich młodszy kolega – Milan PISZ-
CZATOWSKI z VI b – wywalczył I miejsce 
w kategorii klas młodszych. Uczestnikom gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Redakcja

Wizyta wolontariuszy z Wietnamu 
i Meksyku

Młodzież z klasy ósmej szkoły w Glinian-
ce wzięła udział w „Euroweek” – warsz-
tatach, w  trakcie których wolontariusze 
z krajów pozaeuropejskich prowadzili za-
jęcia kulturowe oraz podnoszące kom-
petencje językowe. Warsztaty zrobiły 
na uczniach ogromne wrażenie, dlatego 
szkoła postanowiła zaprosić wolontariu-
szy w swoje gościnne progi. Wolontariusze 
– Nam z Wietnamu oraz Brenda z Meksyku 
– gościli w szkole w styczniu. Każda klasa 
wzięła udział w zajęciach przygotowanych 
przez Nam i Brendę. Uczniowie obejrze-
li prezentacje oraz zapoznali się z kulturą 
Wietnamu i Meksyku. Całe spotkanie od-
było się w języku angielskim.  

Katarzyna Dąbrowska-Salzman

Szkoła w Zakręcie. 
Akcja „Piernik dla Poli”

Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. C.K. 
Norwida w Zakręcie zorganizowały akcję 
charytatywną „Piernik dla Poli”. Zebrane 
pieniądze przekażą bohaterce naszej akcji 
„Świąteczna Radość Pomagania”. Podczas 
akcji można było kupić piękne i  smacz-
ne pierniki świąteczne wykonane przez 
uczniów i ich rodziców. Stoisko z wypiekami 
cieszyło się wśród kupujących ogromnym 
zainteresowaniem. Serdecznie dziękuje-
my za otwarte serca i aktywne włączenie 

się do akcji wszystkim, którzy przygotowa-
li przepyszne pierniki: uczniom, nauczycie-
lom, pracownikom szkoły i rodzicom. 

Beata Karbownik

Projekt „ Deutsch+” w Malcanowie

Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Szwo-
leżerów Józefa Piłsudskiego w Malcano-
wie została zakwalifi kowana do projektu 
„Deutsch+” realizowanego przez Insty-
tut Goethego pod patronatem Ambasady 
Niemiec. Do tej pory uczniowie mieli szan-
se wziąć udział w dwóch wydarzeniach: 
koncercie niemieckiego rapera Roge-
ra Reklessa w klubie „Progresja” w War-
szawie oraz w  warsztatach na temat 
ochrony środowiska. Dziękujemy Goethe-
-Institut za możliwość udziału w projekcie 
i czekamy na nowe inicjatywy. 

Agnieszka Talacha

„Zgoda buduje – niezgoda rujnuje”

Uczniowie klasy II a ze Szkoły Podstawo-
wej w Gliniance wystawili przedstawienie 
„Kolorowe kredki. Zgoda buduje, niezgoda 
rujnuje”. Drugoklasiści, w pięknie przygoto-
wanych strojach, zaprezentowali spektakl 
urozmaicony ruchem, tańcem i śpiewem. 
Przesłaniem przedstawienia było ukazanie 
piękna różnorodności każdej postaci i war-
tości współpracy. Efektem końcowym była 
barwna praca plastyczna. Uczniowie na 
swój spektakl zaprosili dzieci z przedszko-
li „Karolek” i „Zabawny Kącik” w Glinian-
ce. Publiczność wspaniale zareagowała na 
grę aktorską starszych kolegów. Dzięku-
jemy przedszkolakom za odwiedziny i li-
czymy na dalszą współpracę. 

Urszula Olszewska 
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Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna 
zaprasza najmłodszych mieszkańców 
do udziału w kampanii „Mała książka 
– wielki człowiek”. W naszej bibliote-
ce oraz w jej fi liach czeka na małych 
czytelników wyprawka, w której znaj-
duje się kilka niespodzianek.

Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblio-
teki, otrzyma w  prezencie „Wyprawkę 
Czytelniczą”, a w niej: książkę „Pierwsze 
wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytel-
nika. W  starannie dobranym zestawie 
utworów wybitnych polskich poetów 
i pisarzy dziecięcych znajdują się zarów-
no pozycje klasyczne, jak i współczesne. 
W gronie autorów znajdziemy m.in. Jo-
annę PAPUZIŃSKĄ, Wandę CHOTOMSKĄ, 
Czesława JANCZARSKIEGO, Hannę JANU-
SZEWSKĄ, Małgorzatę STRZAŁKOWSKĄ, 
Michała RUSINKA, Agnieszkę FRĄCZEK, 
ks. Jana TWARDOWSKIEGO i Grzegorza 
KASDEPKE. Twórcy tak różni, jak różne są 
perspektywy spoglądania na świat – nie-
ogarniony, a przy tym pociągający i po-
budzający dziecięcą ciekawość. Całość 

została wzbogacono znakomitymi ilu-
stracjami artysty Józefa WILKONIA.

W wyprawce dzieci otrzymają także „Kar-
tę Małego Czytelnika”. Za każdą wizytę 
w bibliotece mały czytelnik dostanie na-
klejkę, a po zebraniu dziesięciu zosta-
nie uhonorowany imiennym dyplomem, 
potwierdzającym jego czytelnicze zain-
teresowania. W  wyprawce znajdą coś 
dla siebie także rodzice i opiekunowie 
– przygotowana dla nich broszura infor-
macyjna „Książką połączeni, czyli przed-
szkolak idzie do biblioteki” przypomni 
o nieocenionej roli czytania w rozwoju 
ich dziecka oraz o korzyściach wynikają-
cych z częstego odwiedzania biblioteki. 
Wyprawki są wydawane dzieciom z rocz-
ników 2014–2017. Wierzymy, że wizyta 
w bibliotece może być początkiem wspa-
niałej przygody na całe życie, a wspólne 
czytanie książek w rodzinie wpływa po-
zytywnie na rozwój dziecka i wzmacnia 
poczucie bliskości z rodzicami. Dlatego 
Instytut Książki kontynuuje i rozwija pro-
gram prowadzony od 2017 r. 

Kampania „Mała książka – wielki człowiek” 
to dla dzieci i ich rodziców zaproszenie do 
świata literatury z pięknie wydaną i mądrą 
książką, to także okazja do odwiedzenia bi-
blioteki i zapoznania się z jej ofertą, po to, 
by wracać tam jak najczęściej. Dla bibliote-
karzy to natomiast możliwość pozyskania 
nowych i wiernych czytelników. 

Marzena Kopka
dyrektor@bibliotekawiazowna.pl

To książka będąca owocem międzypokoleniowej 
współpracy. Katarzyna KĘPIŃSKA snuje legendę 
o etymologii nazwy Wiązowna. Opis legendar-
nych prapoczątków miesza się z odniesienia-
mi do prawdy historycznej. Autorka w jednym 
z wątków odwołuje się do losów biskupa Adama 
KRASIŃSKIEGO, który w latach 1764–1767 ukry-
wał się w pałacu w Wiązownie przed szpiegami 
carycy Katarzyny II. Za warstwę ilustracyjną od-
powiadała Emilia BRONIKOWSKA

Książka dostępna w bibliotece w Wiązownie i w jej 

fi liach

Grzesiek nie ma prostego życia, od dzieciństwa 
choruje, stracił nogę, jego tata chciał go zabić. 
Mimo to trudno spotkać człowieka bardziej po-
godnego, zawsze gotowego do rozmowy, rady 
i modlitwy. Człowieka, który zaraża swoim po-
zytywnym nastawieniem, osobiście zna papieży 
Benedykta XVI i Franciszka i dwa razy – pomimo 
swojej niepełnosprawności – doszedł do Santia-
go de Compostela. Ta książka to opowieść o jego 
drodze, a także o Twojej, choć teraz wydaje ci się 
to nieprawdopodobne.

Książka dostępna w fi lii w Duchnowie

Autoportret geniusza, który zmienił oblicze mu-
zyki fi lmowej. Barwna, wciągająca i pełna aneg-
dot opowieść Ennia MORRICONE o jego życiu. 
Razem z mistrzem zerkamy za kulisy show-biz-
nesu. Maestro opowiada o  przypadkach od-
rzucenia i o momentach, kiedy sam odmówił 
współpracy z gwiazdami. O tym, który wielki 
twórca fi lmowy zbył jego twórczość, a  który 
pokochał go namiętnie. I o tym, dlaczego nie 
stworzył ścieżki dźwiękowej do „Mechanicznej 
pomarańczy”.

Książka dostępna w fi lii w Gliniance

„Mała książka – wielki człowiek”. 
Przyjdź do biblioteki

Katarzyna Kępińska Grzegorz Polakiewicz Ennio Morricone

„Baśnią powiązani, w baśni zaczytani…” „Żyje się tylko raz” „Moje życie, moja muzyka. Autobiografi a”
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Czytelnictwo w Wiązownie. 
Biblioteka w liczbach

Mieszkańcy gminy Wiązowna w 2019  r. 
licznie odwiedzali Bibliotekę Publiczną 
Gminy Wiązowna oraz jej fi lie. Do bibliote-
ki w Wiązownie zawitało 1262 czytelników, 
do fi lii w Gliniance – 870, natomiast do fi lii 
w Duchnowie – 293. Razem to 2425 czytel-
ników. To więcej o 10,78 proc. niż w 2018 r. 
19,51 proc. mieszkańców gminy Wiązowna 
jest czytelnikami naszych bibliotek. Wzro-
sła też liczba wypożyczeń w stosunku do 
roku 2018 – o 9,37 proc. Na książki wy-
daliśmy 43 880,91 zł o 29,63 proc. więcej 
niż w roku 2018. Zakupiliśmy 2134 egzem-
plarzy, z tego z dotacji na zakup nowości 
wydawniczych 634 woluminów. Do księgo-
zbioru włączono również 325 książek po-
chodzących z darów od czytelników. 

Marzena Bobrowska

Orszak Trzech Króli. A w Zakręcie 
„Cuda, cuda ogłaszają”

„Orszak Trzech Króli” już po raz trzeci 6 
stycznia przeszedł ulicami Zakrętu. Przy-
świecało mu motto: „Cuda, cuda ogłasza-
ją”. Ksiądz proboszcz Sławomir SAFADER 
poprowadził orszak, niosąc podświetlo-
ną gwiazdę betlejemską zaprojektowaną 
przez artystkę Annę NIEDŹWIECKĄ-JĘ-
DRZEJEWSKĄ. Kolędowanie poprowadził 
Jan TUL. Bezpieczeństwa strzegli policjan-
ci z Wiązowny. Na zakończenie „Orszak 
Trzech Króli” powrócił do kościoła w poszu-
kiwaniu Świętej Rodziny, aby oddać hołd 
Jezuskowi i złożyć mu w darze noworocz-
ne postanowienia, które dzieci zapisały na 
własnoręcznie wykonanych czerwonych 
serduszkach. Organizatorem orszaku było 
Koło Gospodyń Wiejskich w Zakręcie we 
współpracy z ks. proboszczem.  

Aleksandra Rutkowska

Dzień Pamięci Bohaterów Powstania 
Styczniowego

157 lat temu wybuchło Powstanie Stycz-
niowe, największy polski zryw niepodle-
głościowy. 22 stycznia – w rocznicę tego 
wydarzenia – spotykaliśmy się w Emowie, 
nad brzegiem rzeki Świder przy mogile 
powstańców z Oddziału Ziemi Stanisła-
wowskiej płk. Siemomysła KUCZYKA, aby 
wspólnie uczcić pamięć uczestników po-
wstania. Do mogiły dotarliśmy pieszo przy 
świetle pochodni. Licznie zgromadzone 
delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze 
przy mogile powstańców. Po części ofi cjal-
nej zgromadzeni rozmawiali, wspomina-
li i dyskutowali przy ognisku. 

Michał Białek

„Mayday”. Nowa sztuka 
Wiązowskiego Teatru Muzycznego

Nowa sztuka Wiązowskiego Teatru Mu-
zycznego to farsa dla widzów powyżej 16 
lat, oparta na tekście Ray’a COONEY’A. 
Sztukę wyreżyserował Jarosław BALIKOW-
SKI. Scenografi ę i kostiumy przygotowa-
ły Edyta GODLEWSKA oraz Małgorzata 
BORKOWSKA-KOCZYK. „Mayday” opo-
wiada historię Johna SMITHA, który ma 
w  Londynie dwa mieszkania, a  w  nich 
dwie żony. Jak to możliwe? – zapytacie. 
Otóż, jeśli jest się taksówkarzem, to da 
się taką tajemnicę utrzymać bardzo dłu-
go. Niestety, wypadki chodzą po ludziach 
i tu właśnie wypadek Johna powoduje, że 
trafi a do szpitala. Szukają go obie żony 
i  dwóch inspektorów policji, a  najlep-
szy przyjaciel próbuje pomagać wybrnąć 
Johnowi z trudnego położenia.  

Redakcja

„Inspirująca Biblioteka Roku”. 
II miejsce 

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna 
zajęła II miejsce w konkursie o nagro-
dę Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego „Inspirująca Biblioteka Roku”. 
Nasza biblioteka znalazła się na po-
dium za sprawą „Rodzinnego Pikniku 
Patriotyczno-Czytelniczego”. To impre-
za mająca już swoją tradycję, odbywa-
jąca się w  okresie „Ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek”. W tym roku na pik-
niku pojawiło się wiele atrakcji o  te-
matyce patriotycznej i  czytelniczej 
(wystawy plenerowe i stacjonarne, kon-
kursy oraz warsztaty plastyczne i  czy-
telnicze, gra terenowa, rekonstrukcje 
historyczne). Uznanie komisji zyskało 
także szerokie spectrum działań inte-
grujących społeczność lokalną. 

Marzena Kopka

„Dziadek do orzechów”. 
Premiera spektaklu

W Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli 
Karczewskiej odbyła się premiera spekta-
klu „Dziadek do orzechów” w wykonaniu 
aktorów z sekcji dziecięcej Wiązowskie-
go Teatru Muzycznego. Sztukę w opar-
ciu o tekst Bogdana LOEBLE’A (wg Ernsta 
Theodora Amadeusa HOFFMANNA) z mu-
zyką Lucjana KASZYCKIEGO wyreżysero-
wały Daria LELEŃ i Agata BOBROWSKA. 
To powieść o Klarze, dziewczynce o bar-
dzo czułym sercu, która otrzymuje prze-
dziwny prezent. Znajduje pod świąteczną 
choinką… dziadka do orzechów. Nie jest 
to zwykły przyrząd do rozłupywania twar-
dych skorupek. Klara szybko się o tym 
przekonuje i wraz z dziadkiem przeżywa 
niezwykłe przygody.  

Redakcja
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Luty
16.02. godz. 16.00–20.00

Pączki i faworki à la Izabela
Miejsce: Świetlica „Pod Jaworem” 
w Izabeli (ul. Postępu 23)

16.02. godz. 9.00–14.00
Akcja krwiodawstwa przy OSP 
Glinianka
Miejsce: teren OSP w Gliniance

22.02. godz. 17.00–22.00
Bal Karnawałowy Seniora
Miejsce: Dom Kultury „Nad 
Świdrem” w Woli Karczewskiej
Zgłoszenia przyjmuje Wanda Mro-
wińska pod nr tel. 605 405 022 
Koszt: 60 zł od osoby

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
23.02. Godz. 7.30–16.00

40. Półmaraton Wiązowski
Miejsce: Szkoła Podstawowa 
w Wiązownie

25.02. godz. 16.15
Sesja Rady Gminy Wiązowna 
Transmisja on-line: wiazowna.esesja.pl
Miejsce: Urząd Gminy Wiązowna, sala 
konferencyjna

29.02. godz. 18.00
Koncert charytatywny dla Poli
Miejsce: Hotel Brand, Majdan, 
ul. Równa 20
Cegiełki w cenie 100 zł do nabycia w GOK 
Wiązowna (ul. Kościelna 41), tel. tel. 780 
41 79, e-mail: gok@gok-wiazowna.pl. 
Więcej informacji na plakacie na str. 23.

Marzec
03.03. Obchody 157. rocznicy bi-

twy płk. Ziemomysła Kuczyka z woj-
skiem rosyjskim
Miejsce: Poręby

24.03. godz. 16.15
Sesja Rady Gminy Wiązowna
Transmisja on-line:
wiazowna.esesja.pl
Miejsce: Urząd Gminy Wiązowna, 
sala konferencyjna

Kwiecień
01–07.04. Warsztaty wielkanoc-
ne w świetlicach gminnych
Miejsce: Wiązowna, Pęclin, Dziechci-
niec, Żanecin, Kopki, Izabela, Majdan

Prawie każdy z nas w prosty sposób 
może ocalić komuś życie. Jak? Wystar-
czy podzielić się swoją krwią. 

Ten życiodajny płyn będzie można oddać 
na terenie OSP w Gliniance podczas akcji 
honorowego krwiodawstwa, którą orga-
nizują nasi strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej wspólnie z  Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Wiązownie. Zapraszamy 
16 lutego w godz. 9.00–14.00.

Krwiodawcą może zostać każda zdro-
wa osoba w wieku 18–65 lat, o masie 
ciała przynajmniej 50 kg oraz małoletni 

powyżej lat trzynastu (pod pewnymi wa-
runkami), jak również osoby w  wieku 
powyżej 65 lat, które dotychczas syste-
matycznie oddawały krew, ale po uzy-
skaniu zgody lekarza. Dawcą nie mogą 
być osoby, które w ciągu ostatnich sze-
ściu miesięcy m.in. były badane endosko-
powo, przeszły zabieg chirurgiczny lub 
transfuzję; miały zastosowaną akupunk-
turę, przekłuwały uszy lub robiły sobie 
tatuaż; miały kontakt z osobami, które 
zapadły na choroby zakaźne lub które 
przeszły niektóre szczepienia. Dyskwali-
fi kuje również przebycie lub posiadanie 
niektórych chorób. Nie można oddawać 

krwi, będąc pod wpływem alkoholu, nar-
kotyków oraz w stanie nadmiernego po-
budzenia nerwowego.

Na zabieg można udać się do centrum 
krwiodawstwa. W każdym województwie 
znajduje się siedziba Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa. 
W mniejszych miastach są też fi lie. Miesz-
kańcy Gminy Wiązowna mogą oddać krew 
w RCKiK Warszawa Ekipowy Pobór Krwi 
(ul. Warszawska 28, Karczew). 

Redakcja
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Oddaj krew. Uratuj komuś życie
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To był rekordowy 28. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na 
terenie naszej gminy zebrano aż 43 
918,03 zł! Jest to o ponad 6 tys. zł 
więcej niż w ubiegłym roku.

Cała Polska, od Tatr do Bałtyku, była za-
angażowana w 28. Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Również nasza 
gmina po raz kolejny zagrała dla WOŚP. 
W tym roku w Wiązownie powstał wła-
sny, niezależny sztab. Jak co roku można 
było spotkać wolontariuszy zbierających 
datki do puszek. Spotkaliśmy się również 
w szkole w Wiązownie, aby rozkręcić ak-
cję i zachęcić mieszkańców do otwarcia 
serc na potrzeby innych. Deski naszej fi -
nałowej sceny uginały się od gminnych 
artystów i zaproszonych gości. 

Jako pierwszy wystąpił Wiązowski Chór 
Mienia River, który śpiewem i  ekspre-
sją rozentuzjazmował zebraną publicz-
ność. Następnie scenę opanowały dzieci 
z  gminnych szkół i  przedszkoli, które 

z wielkim profesjonalizmem i zaangażo-
waniem prezentowały swoje aktorskie 
zdolności, łącząc umiejętności wokal-
no-muzyczne, instrumentalne, tanecz-
ne i recytatorskie. Występy przeplatane 
były licytacjami. Największą popularno-
ścią cieszyły się koszulki, kubki z  logo 
orkiestry, ale także prace manualne, rę-
kodzielnicze i inne podarunki przekaza-
ne przez darczyńców.

Podczas 28. fi nału nie zabrakło też wie-
lu atrakcji. Najmłodsi mogli skorzystać 
z wielkiego dmuchańca oraz zasmako-
wać waty cukrowej. Atrakcje te zapewni-
ła fi rma „Pszczółka dmuchańce”. Gminny 
Wolontariat Międzypokoleniowy stanął 
na wysokości zadania. Wolontariusze 
przygotowali kącik dla dzieci. Wolonta-
riusze oraz seniorzy z Dziennego Domu 
„Senior+” w Woli Karczewskiej przygoto-
wali kawiarenkę, gdzie serwowali gorącą 
herbatę aromatyzowaną syropem mali-
nowym i goździkami oraz znakomite cia-
sta. „Kiermasz różności” swym mottem 

„Kup coś fajnego, ratuj bliźniego” zachę-
cał do nabywania różnorakich gadżetów 
darowanych na WOŚP. Kiermasz koordy-
nowali – od wielu lat wspierający Orkie-
strę – Barbara i Dariusz PAPROCCY.

Wśród występujących nie zabrakło lokal-
nych grup artystycznych. Usłyszeliśmy 
zespoły „Idylla” i „Strefa Ciszy”. Nie za-
brakło także występów podopiecznych 
szkoły tańca Fast Step oraz Latino Fe-
ver. Strażacy z OSP Wiązowna zachęcali 
uczestników wydarzenia do wzięcia udzia-
łu w lekcji ratownictwa medycznego. Tra-
dycyjne „Światełko do nieba” zakończyło 
całodzienną zabawę w Wiązownie. Blask 
zimnych ogni rozpromienił plac przed wią-
zowską szkołą. Nad bezpieczeństwem wo-
lontariuszy w całej gminie, gdzie zbierano 
datki do puszek, czuwali strażacy z OSP 
Wiązowny, Malcanowa i Glinianki oraz po-
licjanci z Wiązowny i Otwocka. 

Damian Krawczyk
d.krawczyk@gok-wiazowna.pl

28. Finał WOŚP w Wiązownie. 
Padł rekord!

Mieszkańcy naszej 
gminy tłumnie 
przybyli na fi nał 
WOŚP
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Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. 
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