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Dbajmy wspólnie
o nasze środowisko!
Najpierw mądrze kupować, potem
sumiennie segregować – to jedyna metoda
na zmniejszenie ilości śmieci, które
produkujemy. Przeciętny mieszkaniec
naszej gminy wytwarza ich 10% więcej niż
statystyczny Polak. Możemy to zmienić!
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FUNDUSZ SOŁECKI
DO PODZIAŁU –
NIE PRZEGAP
ZEBRANIA!

Szanowni Mieszkańcy, drodzy Sąsiedzi!
Znaleźliśmy się na niechlubnej liście gmin, w których występuje
najwyższy stopień stężenia w powietrzu szkodliwych substancji.
Niestety, trujemy się wzajemnie. Jeśli tego nie powstrzymamy, życie
w naszej gminie stanie się nie do zniesienia – szczególnie w okresie
zimowym, gdy włączamy ogrzewanie.
Rządy większości państw Unii Europejskiej zajmują się tym
problemem od lat. Powstają programy pomocowe, dzięki którym
można pozyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła.
W województwie mazowieckim obowiązują przepisy prawa, na
podstawie których gminy mają ustalić skalę problemu – w każdej
miejscowości, w każdym domu i zakładzie pracy. Do tej analizy
dodać trzeba także informacje o tym, jak ogrzewane są budynki
użyteczności publicznej zarządzane przez gminę.
Dlatego w sierpniu rozpoczęliśmy inwentaryzację pieców.
Te urządzenia zostaną nią objęte:
1. małe kotłownie przydomowe,
2. paleniska domowe (piece ceramiczne, piecokuchnie, piece
wolnostojące, kominki),
3. niewielkie kotłownie do 1 MW, dostarczające ciepło do lokali
usługowych lub warsztatów,
4. kotłownie w obiektach użyteczności publicznej,
5. kotłownie w obiektach handlu i usług.
Dzięki inwentaryzacji dowiemy się, które z instalacji
grzewczych są najczęściej stosowane oraz będziemy mogli
oszacować koszty i zaplanować środki na wsparcie wymiany
ogrzewania. Na przeprowadzenie inwentaryzacji otrzymaliśmy
dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza
MAZOWSZE 2020”.
Informacje o piecach zbierają upoważnieni ankieterzy. Posługują
się oni legitymacją podpisaną przez Wójta Gminy Wiązowna. Ich
tożsamość można potwierdzić, dzwoniąc do Wydziału Środowiska
i Nieruchomości (Anna Bogucka, tel. 22 512 58 29). Przekazane
przez Państwa informacje będą wykorzystane wyłącznie do
tworzenia bazy inwentaryzacyjnej. Wypełnienie ankiety nie
jest obowiązkowe, ale każdy kwestionariusz przybliży nas
do zbudowania porządnego planu, który w niedługim czasie
mamy szansę zrealizować, a tym samym znacznie poprawić
jakość powietrza w naszej okolicy. Dlatego proszę o Państwa
zaangażowanie w tym procesie. To bardzo proste, a może wiele
u nas zmienić.
Z poważaniem

Wójt Gminy Wiązowna
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.tuwiazowna.pl
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Zostań honorowym dawcą. Krwi nie da się kupić
ani wyprodukować. Dlatego dzielmy się nią. Bierzmy przykład ze strażaków z Glinianki. Pamiętaj i Ty
możesz uratować komuś życie. O tym, kto może zostać dawcą, piszemy na str. 22.

Spis rolny. Zostanie przeprowadzony w trzech formach. Samospis od 1 do 14 września, odpowiedzi
w wywiadzie telefonicznym od 15 do 30 września,
odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim w gospodarstwie rolnym od 1 października do 30 listopada. Szczegóły na str. 31.
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Rocznie każdy zdeklarowany w systemie śmieciowym
mieszkaniec naszej gminy wytwarza średnio 350 kg
śmieci! Czteroosobowa rodzina wyrzuca więc rocznie
prawie półtorej tony! Tylko od nas samych zależy, czy
się to zmieni. Żebyśmy nie tonęli w odpadach wystarczy,
wprowadzić kilka codziennych działań, które staną się
dobrymi nawykami. To od nas w dużej mierze zależy,
ile śmieci po nas zostanie.

www.tuwiazowna.pl

Ty decydujesz,
ile wyrzucisz!

Samorząd
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Segreguj,
segreguj i jeszcze
raz segreguj!

Foto: Adobe Stock

Samorząd

Do naszego systemu śmieciowego wpisanych jest 12 885 osób. W ubiegłym roku
z terenu gminy zebrano w sumie ponad
4538 ton wszystkich odpadów, w tym
2990 ton śmieci zmieszanych. Na jednego mieszkańca przypada więc 350 kg! To
o 35 kg więcej niż średnia krajowa, która
wynosi 315 kg. Śmieci zmieszanych produkujemy coraz więcej. Dane nie pozostawiają wątpliwości: w ciągu ostatnich
dwóch lat ilość niesegregowanych śmieci wzrosła u nas o ponad 40% (z 2103 do
2990 ton). Produkujemy też więcej odpadów segregowanych: papieru, tektury
i szkła – o ponad 90%. To mniejszy problem niż produkcja śmieci zmieszanych,
bo surowce wtórne ponownie mogą być
przetwarzane. Nie zmienia to jednak faktu, że ich transport, składowanie i przetwarzanie także nie są obojętne dla
środowiska i naszych portfeli.
To, czy produkujemy śmieci czy surowce
wtórne, zależy od nas samych. Od naszych decyzji i przyzwyczajeń. Nie segregując – produkujemy śmieci, których nie
da się odzyskać, wykorzystać ponownie.
Zostaną z nami i naszymi dziećmi na długie lata. Będą leżały na składowiskach...
Segregując zwiększamy szanse na ich
przetworzenie. Wiele zależy od naszych
decyzji, które podejmujemy codziennie.
Wystarczy wprowadzić kilka zasad, które nie wymagają większych nakładów
finansowych, aby zmniejszać produkcję śmieci. Zmiany można wprowadzać
stopniowo, nie czyniąc przy tym wielkiej
rewolucji. Ważna jest również systematyczność, bo dzięki niej pewne zachowania po jakimś czasie wejdą nam w krew.

W takim razie od czego zacząć?

1 Na początek zaopatrz się w torby wielorazowego użytku, koszyki i woreczki na
żywność. Torby bawełniane bez problemu kupisz w większym sklepie lub w internecie. To samo woreczki – lniane,

bawełniane, z siateczki. Można też uszyć
je samemu. Wystarczy grubsza bawełna,
kawałek siatkowej firanki i sznurek. Dokładne opisy lub filmy z instrukcją znajdziesz w sieci. Można też zorganizować
wspólne sąsiedzkie szycie. To dobry pomysł na integrację.
2 Zwrócić uwagę czy sklep, w którym
na co dzień robisz zakupy, daje szansę
na zakupy bez nadmiernej liczby opakowań. Do lokalnych sklepów wójt gminy
– Janusz BUDNY wysłał prośby o pakowanie sprawunków na prośbę klienta
w przyniesione przez niego opakowania.
Sery, wędliny, warzywa warto kupować
na wagę. Ich opakowania są często wielokrotnie większe niż zawartość. Są też
niepotrzebne do transportu. Wyrzucamy
je najczęściej przy rozpakowywaniu zakupów. „Bezśmieciowe” zakupy – oczywiście, mając własne opakowania – zrobimy
częściowo na naszym targowisku.
3 Zrezygnuj z butelkowanej wody. Pij tę
z kranu. Ta w naszej gminie jest regularnie badana. W Urzędzie Gminy od dawna pijemy ją sami i częstujemy nią gości.
Jeśli nie jesteś przekonany, możesz kupić
i założyć filtr. Ten wydatek szybko Ci się
zwróci (więcej informacji na str. 7).
4 Rób sam jedzenie do pracy i pakuj
w opakowania wielorazowego użytku.
Napoje noś w termosie, metalowej lub
szklanej butelce.
5 Resztki z jedzenia zamrażaj lub wykorzystuj ponownie, tworząc nowe dania.
Z ziemniaczanych obierek można zrobić
chipsy, z włoszczyzny z zupy – pasztet
lub wkład do tarty, a z suchego pieczywa
– bułkę tartą lub grzanki do zupy-krem.
6 Segreguj, segreguj i jeszcze raz segreguj! Szkło staraj się wykorzystywać ponownie. W słoikach można przechowywać

żywność lub zrobić z nich dekorację –
w sieci jest mnóstwo pomysłów.
7 Załóż przydomowy kompostownik.
O tym, jak to zrobić, przeczytasz na str.
25. Trafią tam wszystkie odpady biodegradowalne. Dzięki temu będziesz mieć
naturalny nawóz do ogrodu.
8 Nie kupuj rzeczy, które nie są Ci potrzebne. Wbrew pozorom, niemal każdy
z nas od czasu do czasu kupuje przedmioty, które cieszą tylko przez chwilę
i bardzo szybko stają się śmieciami. Warto przemyśleć każdy zakup dwa razy. To
zdrowe i dla środowiska, i dla portfela.
9 Powieś na lodówce prostą informację o tym, jak segregować śmieci. Od
tego wiele zależy. Gdy nie jesteś pewien,
gdzie wyrzucić konkretne opakowanie,
przedmiot, zużytą rzecz, pewnie najczęściej wyrzucasz ją do odpadów zmieszanych? To błąd! Przez to co roku przybywa
i śmieci, i wysypisk!
‚ Rozmawiaj o segregacji ze swoimi
dziećmi, wnukami, sąsiadami. Wymieniajcie się spostrzeżeniami, wspólnie inspirujcie i motywujcie do działania. To
bardzo ważne, żeby temat śmieci i surowców wtórnych był na co dzień obecny
w naszych rodzinnych rozmowach. Wtedy staje się naturalną częścią naszego
życia. Segregujemy, nawet o tym nie myśląc. A o to chodzi!
Jeśli nie wiesz, jak segregować, to chętnie
pomożemy. Jeśli masz pytania – dzwoń
lub pisz. Informacji na temat systemu
śmieciowego udziela nasz Wydział Środowiska i Nieruchomości (tel. 22 512 58
24, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl lub
e.cieslicka@wiazowna.pl).

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

Zrób porządek na półce
z kosmetykami

Foto: Adobe Stock

Koniec z wodą i napojami
w plastiku

Spójrz na swoją półkę z kosmetykami
i sprawdź, czy potrzebujesz tego wszystkiego. Sprawdź również ich składy. Czy
naprawdę wcieranie przetworzonej ropy
i innych szkodliwych składników jest dobre dla twojej skóry? Do mycia zacznij
używać mydła w kostce, np. kastylijskiego, które uważane jest za najbardziej
naturalne i najłatwiej biodegradowalne mydło na świecie. Poza tym służy
nie tylko do higieny i mycia głowy, ale
także prania czy utrzymywania czystości w domu. Jeśli wybieramy kosmetyki, to zdecydujmy się na te ekologiczne,
w szklanych opakowaniach od lokalnych
producentów.

Jedno gospodarstwo domowe zużywa
rocznie 100 kg papieru! Można i należy
ograniczyć jego zużycie. Jak to zrobić? Zanim wyrzucisz, zapisuj kartki dwustronnie.
Naczynia wycieraj materiałową ściereczką, a nos – wielorazową, bawełnianą chusteczką. Jeśli musisz, drukuj dokumenty
dwustronnie. Materiały papiernicze i papier toaletowy kupuj produkowane z makulatury. Nie drukuj e-maili. Zachowaj
tekturowe pudła oraz papier pakunkowy,
przydadzą się do ponownego pakowania.
Książki wypożyczaj z biblioteki – tu polecamy naszą, gminną – lub kupuj w antykwariatach i na aukcjach. Wymieniaj się ze
znajomymi. Kup czytnik i korzystaj z e-booków. Możesz też słuchać książek, to świetna opcja w drodze do pracy czy szkoły.

Foto: pixabay.com

Zakupy z certyfikatem
Podczas robienia zakupów warto zwrócić uwagę, skąd pochodzą dane produkty
i jak zostały wytworzone. Warto zdecydować się na produkty certyfikowane, czyli
takie, które powstały w sposób zrównoważony i przyjazny środowisku. W przypadku ryb należy szukać oznaczenia MSC
(ryby dziko żyjące) i ASC (ryby hodowlane). Także mięso z chowu ekologicznego
ma taką informację na opakowaniu. Kupując jajka, wybierajmy te oznaczone cyfrą 1 (wolny wybieg) lub 0 (ekologiczne).
Z kolei produkty z papieru powinny mieć
certyfikat FSC. Na półkach sklepowych
można spotkać kilka oznaczeń produktów
ekologicznych. Jeśli chodzi o produkty
spożywcze, w Unii Europejskiej oficjalnym
symbolem jest Ekoliść. Oprócz tego każdy
kraj ma swoje lokalne oznaczenia. Warto
się z nimi również zapoznać.

Oszczędzaj papier

Foto: pixabay.com

Każdego dnia na świecie zużywa się 20
mln plastikowych butelek z wodą! 90%
ceny to koszt samej butelki, czyli Twoje
zmarnowane pieniądze. Zamiast kupować butelkowaną wodę, korzystaj z tej
z kranu. Z domu zabieraj ją w szklanej
(np. po wcześniej kupionym napoju) albo
metalowej butelce (koszt od 20 do 50 zł).
Na stronie http://pijewodezkranu.org
znajdziesz wszelkie informacje na temat
jej jakości w Polsce. Dowiesz się, w jakich restauracjach jest podawana lub
gdzie możesz w mieście za darmo nalać
jej do swojej butelki. Jeśli lubisz gazowaną, możesz kupić syfon i samemu robić
ją w domu lub kupować wymienne syfony w sklepie.
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Oddawaj, naprawiaj i kupuj z drugiej ręki
Podążanie za modą jest zgubne – zarówno dla środowiska, jak i dla portfela. Produkty z drugiej ręki to prosty sposób na
produkowanie mniejszej ilości odpadów.
Ubrania, zabawki czy też meble można
kupić używane. Korzystaj z second-handów, serwisów aukcyjnych, ogłoszeniowych i w social mediach. Chodź na
garażówki i wymiany. Często znajdziesz
tam produkty bardzo dobrej jakości po
okazyjnej cenie. Rzeczy, których nie potrzebujesz, sprzedaj lub oddaj za pośrednictwem internetu, do instytucji
charytatywnej lub domu samotnej matki, dziecka czy opieki społecznej. Zepsuty
sprzęt często można naprawić, wystarczy
znaleźć fachowca.

Kłopotliwe odpady
Baterie i akumulatory, ze względu na obecność w ich składzie chemicznym metali
ciężkich, mogą stanowić znaczne zagrożenie zdrowotne i negatywnie wpłynąć na
środowisko. To odpady niebezpieczne i należy selektywnie je zbierać. W Wiązownie
selektywną zbiórką baterii i akumulatorów
zajmują się m.in. szkoły, urzędy, placówki handlowo-usługowe, zakłady pracy. Zachęcamy, by korzystać ze znajdujących się
tam odpowiednich pojemników. Zebrane
w ten sposób baterie i akumulatory trafią
do odpowiednich firm, które zajmują się ich
unieszkodliwianiem i odzyskiem zawartych
w nich surowców wtórnych. PSZOK mieszczący się w Emowie przy ul. Wiązowskiej
2A nieodpłatnie przyjmuje w soboty zużyte
baterie i akumulatory. Tam też można oddać stare świetlówki, 4 szt. opon od samochodów osobowych, stary sprzęt RTV i AGD.
Przeterminowane leki przyjmą od Ciebie apteki w Wiązownie i Gliniance.

Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Foto: Adobe Stock
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
BOLESŁAWÓW
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Pierwsza ścieżka
rowerowa doskonale
nadaje się na rodzinne
przejażdżki

Modernizacja ul. Bażantów

BORYSZEW

100
50

Zakup pawilonu gospodarczego
na potrzeby świetlicy

Modernizacja świetlicy

PPP

Budowa oświetlenia
ul. Lawendowej

PPP

Budowa oświetlenia ul. Topoli

25

Modernizacja drogi dojazdowej
do gruntów rolnych
w Czarnówce i Kruszówcu

DUCHNÓW

25

Zagospodarowanie terenu
dz. nr. 583/1

PPP

Budowa oświetlenia ulicznego
przy ul. Wspólnej 189 (działka
nr 406/3)

PPP

Budowa oświetlenia ulicznego
ul. Dłuskiej

25

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w – ul. Dłuska,
ul. Spacerowa, ul. Góry
Warszawskie oraz budowa sieci
wodociągowej w Zakręcie

25

Projekt sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w obszarze
aktywizacji gospodarczej

25

Zagospodarowanie świetlicy
oraz terenu wokół niej

25

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Kazimierza Dowjata,
dz. nr ew 447/12 (IL)

25

Budowa sieci wodociągowej,
dz. nr ew. 530/16 (IL)

25

Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej, dz. nr ew. 248,
376
Ciąg dalszy paska na str. 10

Foto: M. Kloch

CZARNÓWKA

Druga ścieżka rowerowa.
Połączy Duchnów
z Glinianką
Trwają prace przy pierwszym etapie
budowy drugiej ścieżki rowerowej
w naszej gminie. Przy ul. Lubelskiej
w Wiązownie, na odcinku od ul. Polnej do ul. Boryszewskiej, powstanie
ścieżka rowerowa i pieszo-rowerowa.
Przebudowa ulicy Lubelskiej w Wiązownie to pierwszy etap dużego projektu
inwestycyjnego. Na terenie gminy powstanie druga ścieżka rowerowa o łącznej długości 10 km. Dostaliśmy dotację
w wysokości prawie 11 mln zł, by zrealizować to zadanie. Wartość przedsięwzięcia jest szacowana na ok. 12,3 mln zł.
Trwają prace przy przebudowie 690 m
ścieżki przy ul. Lubelskiej w Wiązownie
na odcinku od ul. Polnej do ul. Boryszewskiej. Przewidziano budowę 2 m asfaltowej ścieżki rowerowej (po zachodniej
stronie drogi) oraz budowę 2,5 m ciągu pieszo-rowerowego (po wschodniej
stronie drogi). Wzdłuż ul. Lubelskiej powstaną nowe zatoki dla autobusów,
przebudowane zostaną zjazdy publiczne
i indywidualne. Pojawi się również kompleksowy system odwodnienia drogi.
Wykonawcą jest firma SPECBRUK. Wartość kontraktu to 1 087 388 zł. Firma ma
czas na wykonanie prac do 30 września.

Dzięki tym pracom odcinek przy ul. Lubelskiej połączy się z oddaną w zeszłym roku
ścieżką rowerową przy drodze wojewódzkiej nr 721 (wiodącą od granicy Józefowa
do granicy Brzezin) i z innymi tego typu
trasami budowanymi przez GDDKiA w ramach przebudowy drogi S17.
Wybraliśmy też firmy, które zajmą się
sporządzeniem projektu odcinka ścieżki
od Glinianki do Wiązowny. Nowa ścieżka będzie podążała z Duchnowa przez
Wiązownę (ul. Modrzewiowa, Dębowa,
Kącka, Słoneczna, Pęclińska), Pęclin do
Dziechcińca, gdzie połączy się z ciągiem
pieszo-rowerowym prowadzącym do Malcanowa. Dalej pojedziemy przez Lipowo
aż do Szkoły Podstawowej w Gliniance.
Druga ścieżka rowerowa powstaje zgodnie z projektem „Rozwój systemu dróg
rowerowych w Gminie Wiązowna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014–2020 (RPO WM 2014–2020)
Oś Priorytetowa RPO WM: IV Przejście na
gospodarkę niskoemisyjną; działanie: 4.3
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; poddziałanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.

Paulina Dudek
p.dudek@zgk-wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

#ZdalnaSzkola.
Laptopy trafiły do uczniów

Przebudowa ulicy w Czarnówce
i Kruszówcu
Podpisaliśmy umowę na dotację z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na przebudowę ul. Wspaniałej
w Kruszówcu i Czarnówce. Projekt przebudowy 691 m ul. Wspaniałej powstał
w 2019 r. Część środków na wykonanie dokumentacji pochodziło z funduszu sołeckiego Kruszówca, a część wprost z budżetu
Gminy Wiązowna. W tym roku zrealizujemy I etap robót na ul. Wspaniałej na odcinku 311 m od ul. Nowej w Kruszówcu
(droga powiatowa nr 2712W) w kierunku
Glinianki. Wylany zostanie asfalt o szerokości 3,5 m – 4,5 m oraz wykonane pobocza z kruszywa. Otrzymana dotacja to
35 tys. zł. Szacujemy, że całkowity koszt
inwestycji wyniesie ok. 100 tys. zł.
Tomasz Mielnicki

Ul. Polna i Brzozowa w Wiązownie.
Trwają prace
Prowadzimy budowę ulic Polnej i Brzozowej w Wiązownie. Firma Tomiraf rozpoczęła prace przy asfaltowaniu ul. Brzozowej.
Powstaje tam jezdnia o szer. 6 m z odwodnieniem oraz odcinek chodnika o szer. 1,5
m od strony ul. Boryszewskiej. Na ul. Polnej ułożona zostanie asfaltowa jezdnia
o szer. 6 m wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi, jak również chodnik
o szer. 1,5 m. Wykonane zostanie odwodnienie (rowy) oraz brakujące oświetlenie
uliczne. Gminie Wiązowna przyznano dofinansowanie w wysokości 1 732 599 zł
z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość przedsięwzięcia to
3 104 807 zł.
Tadeusz Dąbrowski

Dostaliśmy 70 tys. zł na zakup laptopów
dla uczniów, którzy nie posiadali sprzętu
umożliwiającego im uczestniczenie w lekcjach przez internet. Komputery trafiły
do 24 osób najbardziej ich potrzebujących. Uczniowie otrzymali laptopy z niezbędnym oprogramowaniem, zestawem
słuchawkowym, myszką oraz torbą. Tym
zaś, którzy nie mieli dostępu do internetu, zapewniliśmy go. Wsparła nas firma
24it Serwis z Glinianki. Laptopy zakupiliśmy z grantu #ZdalnaSzkola w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014–2020.
Olga Nowak

Samorząd

Świetlica w Rzakcie na ukończeniu
Mieszkańcy południowej części gminy
wkrótce będą mogli korzystać z nowej świetlicy. Budowa dobiega końca. Prowadzone
są prace wykończeniowe i porządkowe na
terenie wokół obiektu. Aktualnie trwają odbiory. Świetlicę wybudowała firma ADIMEX.
Budynek ma 90 m2 powierzchni użytkowej,
na którą składa się: przestronna sala, kuchnia oraz toaleta dostosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Koszt budowy
świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wyniósł prawie 486 tys. zł. Obiekt będzie monitorowany, a w środku założona
zostanie instalacja alarmowa. Teren będzie ogrodzony. W budynku umeblujemy
kuchnię, zakupimy sprzęty AGD, zamówimy krzesła oraz stoły. Zajęcia prowadzić będzie Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie
– już teraz można zgłaszać mu swoje pomysły i propozycje (tel. 22 180 00 41).
Tomasz Mielnicki

Budowa kanalizacji i wodociągów
w Zakręcie i Duchnowie
Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1 911 355 zł ze środków UE na budowę sieci wodociągowej w Zakręcie i sieci
kanalizacji sanitarnej w Duchnowie. Budową wodociągu na ul. Ciekawej, Wąskiej,
Długiej, Miodowej w Zakręcie zajmie się
firma Inżynieria Adampol, która za kwotę
557 tys. zł brutto wybuduje 1,5 km sieci.
Natomiast kanalizację w Duchnowie na
ul. Dłuskiej, Ustronnej, Spacerowej (do
wysokości ul. Kwitnącej Jabłoni), ul. Góry
Warszawskie oraz sieć wodociągową na
ul. Ustronnej wykona nam Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych za kwotę 3 499 350
zł. W ramach planowanej inwestycji powstanie 3,8 km kanalizacji oraz 270 m
wodociągu.
Redakcja

Nowe place zabaw już otwarte
Trzy nasze sołectwa – Malcanów, Dziechciniec i Kopki – otrzymały dofinansowanie
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.
Sołectwo Dziechciniec otrzymało 10 tys. zł
i rozbudowało placu zabaw przy świetlicy
wiejskiej. Sołectwo Malcanów dostało 7,5
tys. zł i rozbudowało istniejący plac zabaw
o dodatkowe urządzenie. Sołectwo Kopki
otrzymało 10 tys. zł. Pieniądze przeznaczono na stworzenie placu zabaw na terenie
przy nowo powstałej świetlicy wiejskiej.
Wszystkie trzy inwestycje zostały zakończone, a place zabaw są już otwarte dla
naszych mieszkańców.
Jakub Sędek
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DZIECHCINIEC

100

Modernizacja ul. Miodowej

50

Budowa oświetlenia
ul. Miodowej

25

Zagospodarowanie terenu
wokół świetlicy wiejskiej oraz
jej doposażenie

EMÓW

100
25

0

Modernizacja ul. Sosnowej
Zagospodarowanie terenu
działek gminnych nr 294, 295/2
i 295/3
Budowa sieci kanalizacyjnej
wraz z odgałęzieniami –
w ramach „Budowy sieci
kanalizacji sanitarnej,
wodociągowej, modernizacji
oczyszczalni ścieków i stacji
uzdatniania wody na terenie
gminy Wiązowna”

25

Modernizacja oczyszczalni
ścieków

25

Poprawa bezpieczeństwa
na drodze wojewódzkiej
721 – pomoc rzeczowa dla
województwa

GLINIANKA

75

Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej

25

Zagospodarowanie działki
nr 592/1, 38/15, 38/16
przeznaczonej na potrzeby
mieszkańców

100

Uzupełnienie oświetlenia
ulicznego (róg
ul. Wawrzynieckiej i Polnej)

25

Budowa sieci wodociągowej,
dz. nr ew. 13/11,13,46

GÓRASZKA

25

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej – w ramach „Budowy
sieci kanalizacji sanitarnej,
wodociągowej, modernizacji
oczyszczalni ścieków i stacji
uzdatniania wody na terenie
gminy Wiązowna”

„MIAS MAZOWSZE 2020”.
Dostaliśmy dofinansowanie
Pięć naszych sołectw otrzymało dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2020”. W sumie to prawie 50 tys. zł.
Podpisaliśmy umowę na dotacje przyznane nam w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Gmina Wiązowna wnioskowała o przyznanie dofinansowania na
pięć zadań sołeckich (w Boryszewie, Gliniance II, Kącku, Pęclinie oraz Zakręcie).
W sumie otrzymamy prawie 50 tys. zł.
W ramach fundusz sołeckiego oraz środków Województwa Mazowieckiego zrealizowane zostaną następujące inwestycje:
1. 
Modernizacja świetlicy w Boryszewie – remont świetlicy. Inwestycja
obejmuje przebudowę łazienki oraz
wydzielenie powierzchni z sali ogólnodostępnej i utworzenie kuchni. Szacowna wartość to 33 950,93 zł, w tym
dotacja 10 000 zł.
2. Zagospodarowanie działek nr 592/1,
38/15 i 38/16 przeznaczonych na potrzeby mieszkańców Glinianki II –
zakup wraz z montażem huśtawek,
bujaków na sprężynie, domku zabawowego, mini linarium oraz zestawu
dwóch ławek i koszy na śmieci. Szacowana wartość to 27 357,44 zł. w tym
dotacja 9 119,15 zł.
3. 
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kącku – zakup wraz z montażem

zestawu zabawowego, karuzeli oraz
huśtawki potrójnej. Szacowana wartość
to 34 000 zł, w tym dotacja 10 000 zł.
4. 
Zagospodarowanie terenu wokół
świetlicy wiejskiej w Pęclinie – urządzenie miejsca do wspólnego biesiadowania: utwardzenie terenu,
a w wyodrębnionym miejscu – w formie kręgu z ławkami wokół – stworzenie miejsca np. na grilla lub ognisko.
Dodatkowo planuje się zakup i montaż zewnętrznego ławostołu drewnianego oraz dostawę i montaż zestawu
zabawowego. Szacowana wartość to
30 000 zł, w tym dotacja 10 000 zł.
5. Zagospodarowanie „Zakąciku” w Zakręcie – w planach jest wykonanie
bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami siłowni plenerowej na terenie
Ośrodka Integracji „Zakącik”. Szacowana wartość to 32 285,90 zł, w tym
dotacja 10 000 zł.
„MIAS Mazowsze 2020” jest kontynuacją poprzednich edycji i inicjatywą mającą na celu zaspokajanie potrzeb sołectw
poprzez udzielanie przez województwo
wsparcia finansowego gminom wiejskim
i miejsko-wiejskim z terenu Mazowsza, realizującym zadania własne o charakterze
bieżącym czy inwestycyjnym, istotne dla
społeczności danego sołectwa.

Jakub Sędek
j.sedek@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl
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Przy Pawilonie Kultury
w Wiązownie już
działają eko lampy

25

Zakup i montaż wyposażenia
świetlicy

IZABELA

100

Zagospodarowanie terenu
świetlicy wraz z wyposażeniem

75

Pomoc finansowa dla Powiatu
Otwockiego w ramach poprawy
bezpieczeństwa na drodze
2702W

25

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Romantycznej (IL)

100

Budowa miejsc przyjaznych
rodzinie – plac zabaw

KĄCK

Modernizacja oświetlenia
ulicznego. Audyt gotowy
Nasza gmina przyciągająca światłem
– tak niedługo może być, gdyż planujemy kompleksową modernizację
oświetlenia ulicznego nie tylko ze
względu na oszczędności, ale przede
wszystkim w trosce o bezpieczeństwo
mieszkańców i środowisko naturalne.
Finansowanie oświetlenia ulic, placów
i dróg znajdujących się na naszym terenie
spoczywa na barkach samorządu. Zmieniające się normy oświetleniowe, potrzeby wykonania napraw oraz poszukiwanie
oszczędności, poprawa bezpieczeństwa
i dbałość o środowisko wpłynęły na decyzję o konieczności przeprowadzenia modernizacji oświetlenia.
Pierwszym etapem, który już za nami, było
przeprowadzenie inwentaryzacji i audytu
efektywności energetycznej. Dzięki temu
pozyskaliśmy informacje o stanie technicznym i parametrach istniejących lamp.
Wyniki audytu potwierdziły, że na terenie
gminy dominują przestarzałe lampy sodowe o niskim poziomie oddawania barw,
wymagające wymiany. Ponadto konieczna jest wymiana wszystkich skrzynek
oświetleniowych, wprowadzenie systemu sterowania oświetleniem oraz dobudowa nowych latarni.

W ramach audytu przedstawiono również obliczenia efektu ekonomicznego
oraz ekologicznego, związanego z redukcją zużycia energii elektrycznej i redukcją
CO2. Wyniki zdecydowanie przemawiają za koniecznością przeprowadzenia
modernizacji oświetlenia. Dla porównania obecna moc istniejących 2700 lamp
jest wyższa niż łączna moc nowych 4500
lamp LED (2700 zmodernizowanych
i 1800 planowanych do budowy).
– Zbudujemy oświetlenie tam, gdzie
jest ono niezbędne – mówi Wójt Janusz
BUDNY. – A doświadczenia partnerstwa
publiczno-prywatnego, które zdobyliśmy,
realizując modernizacje obiektów szkolnych, dają nadzieję, że całą dużą inwestycję oświetleniową da się przeprowadzić
dość szybko.
Dlatego planowane na obecny rok zadania
oświetleniowe zamierzamy zrealizować
w latach 2021–2022. Stąd też informacje
przy pasku inwestycyjnym przy tego typu
inwestycjach, że będą realizowane w formule PPP, czyli partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ewelina Kowalska
biuro@zgk-wiazowna.pl
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Budowa wodociągu
Kąck-Duchnów
Zagospodarowanie terenu
wokół świetlicy

KOPKI

100

Przebudowa drogi gminnej
Lipowo – Kopki – Dziechciniec

25

Zagospodarowanie świetlicy
wiejskiej i terenu działki
wokoło świetlicy

PPP

Budowa oświetlenia ulicznego
drogi gminnej nr 270831W
w Kopkach i Lipowie

KRUSZÓWIEC

25

Modernizacja drogi dojazdowej
do gruntów rolnych
w Czarnówce i Kruszówcu

LIPOWO

50

Projekt świetlicy wiejskiej
w ramach tworzenia sieci
świetlic wiejskich na terenie
Gminy Wiązowna

25

Pomoc finansowa dla Powiatu
Otwockiego na modernizację
drogi nr 2709W w Malcanowie
i Lipowie

PPP

Budowa oświetlenia ulicznego
drogi gminnej nr 270831W
w Kopkach i Lipowie
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25

Budowa sieci wodociągowej
dz.nr. ew. 468 (IL)

MAJDAN
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100

Modernizacja dróg gminnych:
ul. Turkusowa i ul. Zaciszna
Budowa sieci kanalizacyjnej
Zagórze – Majdan
Modernizacja boiska
sportowego

MALCANÓW

25

Zagospodarowanie terenu
działki 211

25

Projekt i wykonanie oświetlenia
przy skrzyżowaniu ul. Kotliny
z ul. Podleśną

25

Pomoc finansowa dla
Powiatu Otwockiego na
modernizację drogi nr 2709W
w miejscowości Malcanów
i Lipowo

25

Budowa sieci wodociągowej
dz. nr ew. 305/8 (IL)

MICHAŁÓWEK

0

Przebudowa ulicy Tajemniczej
– wykonanie nawierzchni
utwardzonej i odwodnienia
drogi

0

Budowa wodociągu
Michałówek – Duchnów
w ramach „Budowy sieci
kanalizacji sanitarnej,
wodociągowej, modernizacji
oczyszczalni ścieków i stacji
uzdatniania wody na terenie
gminy Wiązowna”

OSIEDLE PARKOWE
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Zakup urządzeń placu zabaw
przedszkola
Utworzenie systemu
monitoringu

PĘCLIN

PPP

Radni są zaniepokojeni
planami podzielenia
Mazowsza

Budowa oświetlenia ulicznego
ul. Zamkowej

Sesja Rady.
Absolutorium przyjęte
Za nami pięć sesji Rady Gminy Wiązowna. Radni przyjęli w sumie 34
uchwały. Na czerwcowej sesji radni
udzielili wójtowi Januszowi BUDNEMU absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2019 rok. Tym głosowaniem potwierdzili, że w ich opinii, gmina jest dobrze zarządzana, a sposób,
w jaki wydawane były nasze wspólne
pieniądze, nie budzi zastrzeżeń.
Podsumowanie minionego roku zostało zawarte w „Raporcie o stanie Gminy
Wiązowna za 2019 rok”. Raport, który we
fragmentach prezentował wójt, opublikowaliśmy także w „Powiązaniach”, aby
każdy mieszkaniec mógł go otrzymać. Po
rozpatrzeniu raportu i zakończeniu debaty – Rada Gminy Wiązowna udzieliła
jednogłośnie wójtowi wotum zaufania.
Następnie po rozpatrzeniu sprawozdania
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2019
rok oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
i Komisji Rewizyjnej radni jednogłośnie
udzielili wójtowi absolutorium z tytułu
wykonania budżetu gminy.
Wśród uchwał przyjętych na ostatnich
pięciu sesjach znalazło się pięć dotyczących przystąpienia do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego: „Dziechciniec – Malcanów”, „Wola Ducka Aktywizacja Gospodarcza”, „Żanęcin Warszawska – Cicha”,
„Stefanówka – Żurawia” i „Wiązowna Kościelna Trakt Lubelski – Gródek”.

Uchwalono także dwa nowe plany – „Zakręt – Zachód część A” i „Lipowo Armii
Krajowej – Wierzbowa”. Radni zaakceptowali także zmiany w opłatach w systemie śmieciowym obowiązującym na
terenie naszej gminy oraz przyjęli „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Wiązowna
w 2020 roku”. Wyrazili także zgodę na
przystąpienie gminy do projektów „Akademia nauki w szkołach w Wiązownie i Zakręcie” oraz „Akademia nauki
w szkołach w Gliniance i Malcanowie”,
współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Wartość projektów to 875 925,63 zł w tym kwota dofinansowania 744 185,63 zł.
Rada Gmina zajęła również stanowisko, w którym wyraziła „zaniepokojenie zamiarem podziału Województwa
Mazowieckiego i sprzeciw wobec narzucaniu podziału administracyjnego przez
administrację rządową, bez poprzedzenia tych działań analizami finansowymi i konsultacjami społecznymi. Rada
ma również obawy, że podział Mazowsza
zniszczy wspólnotę kulturową regionu,
tradycję i budowane przez dekady więzi
społeczne”.
Szczegółowych informacji dotyczących
prac rady gminy udziela Paula Woźnica –
Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych,
tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Wykaz uchwał w sprawach:

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

25.XX.2020 zmieniająca Uchwałę Nr 166.
XVII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 17
grudnia 2019 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2020 rok, z późn. zm.;

43.XXII.2020 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiązowna;

26.XX.2020 zmian w Uchwale Nr 165.
XVII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia
17.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata
2020–2033 z późn. zm.;
27.XX.2020 przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości wskazanym
grupom przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
28.XX.2020 przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dziechciniec – Malcanów”;
29.XX.2020 przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wola Ducka Aktywizacja
Gospodarcza”;
30.XX.2020 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zakręt – Zachód
część A”;
31.XX.2020 przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Żanęcin Warszawska – Cicha”;
32.XX.2020 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wiązowna
w 2020 roku;
33.XX.2020 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiązowna;
34.XX.2020 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wiązowna i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
35.XX.2020 uchwalenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
36.XXI.2020 zmiany uchwały nr 128.XIII.2019
Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września
2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego
Ośrodka Kultury w Wiązownie;
37.XXI.2020 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Lipowo Armii
Krajowej – Wierzbowa”;
38.XXI.2020 nadania nazwy ulicy będącej
drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów;
39.XXI.2020 uchwalenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
40.XXII.2020 uzupełnienia listy ławników
do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga
w Warszawie;
41.XXII.2020 zmieniający Uchwałę Nr 166.
XVII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 17
grudnia 2019 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2020 rok;
42.XXII.2020 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wiązowna i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela

44.XXII.2020 dokonania wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie gminy
Wiązowna;
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

PPP

Budowa oświetlenia ulicznego
ul. Źródlanej

25

Zagospodarowanie terenu
wokół świetlicy wiejskiej

25

Budowa sieci wodociągowej
dz. nr ew. 313/24

100

Budowa miejsc przyjaznych
rodzinie – plac zabaw

45.XXII.2020 pozostawienia bez rozpoznania
skargi na działalność Wójta Gminy Wiązowna;
46.XXII.2020 przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Stefanówka – Żurawia”;
47.XXII.2020 zmiany uchwały Rady Gminy
Wiązowna Nr 63.XXXIX.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych działek inwestycyjnych w gminie Wiązowna;
48.XXII.2020 przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna Trakt Lubelski – Gródek”;

PORĘBY

100

Budowa drogi publicznej
– ul. Wypoczynkowej

PPP

Projekt i budowa oświetlenia
drogi gminnej dz. nr 255 na
Teresław od drogi powiatowej

49.XXIII.2020 udzielenia Wójtowi Gminy
Wiązowna wotum zaufania;
50.XXIII.2020 rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2019 rok;
51.XXIII.2020 udzielenia Wójtowi Gminy
Wiązowna absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2019 rok;
52.XXIII.2020 zmieniająca Uchwałę Nr 166.
XVII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 17
grudnia 2019 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2020 rok;
53.XXIII.2020 zmian w Uchwale Nr 165.
XVII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia
17.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata
2020–2033 z późn. zm.;
54.XXIII.2020 wyrażenia zgody na zawarcie
umów partnerskich pomiędzy Gminą Wiązowna a Ewą Bednarek prowadzącą działalność
gospodarczą pod firmą „Bednarek Ewa Mały
Inżynier” na wspólną realizację projektów
edukacyjnych współfinansowanych z funduszu spójności;
55.XXIII.2020 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej
nr 2709W;
56.XXIII.2020 zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego w ramach Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna
w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014–2020;
57.XXIV.2020 zmieniająca Uchwałę Nr 166.
XVII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 17
grudnia 2019 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2020 rok;
58.XXIV.2020 zmian w Uchwale Nr 165.
XVII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia
17.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata
2020–2033 z późn. zm.

RADIÓWEK

25

Budowa ciągu pieszo-jezdnego
wraz z oświetleniem na
odcinku od drogi osiedlowej do
wjazdu na wiadukt nad drogą
krajową S17

RUDKA

25

Budowa ul. Akacji w Żanęcinie
oraz ul. Czeremchowej

RZAKTA

PPP

Budowa oświetlenia ulicznego
drogi gminnej nr 270839W

75

Budowa świetlicy wiejskiej
w ramach tworzenia sieci
świetlic wiejskich na terenie
Gminy Wiązowna

STEFANÓWKA

25

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

WIĄZOWNA GMINNA

75
0

Budowa drogi gminnej –
ul. Polnej i ul. Brzozowej
Zagospodarowanie Gminnego
Parku Centrum poprzez
budowę stałej sceny
Ciąg dalszy paska na str. 18
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Przy współudziale
funduszu sołeckiego
powstał parking przed
kościołem w Gliniance

Fundusz sołecki i wnioski do
budżetu. Czas na decyzje
Każdy mieszkaniec naszej gminy ma
wpływ, na co wydawane są pieniądze
z budżetu gminy. Jak? Biorąc udział
w dzieleniu części tego gminnego budżetu – funduszu sołeckiego. W sierpniu ruszyły zebrania sołeckie. To na
nich wspólnie podejmowane są ważne decyzje, na co wydać przypadające
sołectwom pieniądze.
Fundusz sołecki to nic innego, jak środki wyodrębnione z budżetu gminy, przeznaczone do dyspozycji mieszkańców
naszych 26 sołectw i 4 osiedli. Wysokość funduszu sołeckiego dla konkretnego sołectwa ustala się na podstawie
tzw. kwoty bazowej i liczby mieszkańców
sołectwa.
Środki z funduszu sołeckiego są także
środkami publicznymi, a zatem podlegają takim samym rygorom, określonym
w ustawie o finansach publicznych, jakim podlegają wszystkie pieniądze w budżecie gminy. Co to oznacza? Podejmując
decyzję, na co wydać te pieniądze, należy kierować się oszczędnością, gospodarnością i celowością. Co ważne, lepiej
zdecydować się na jedno – dwa większe

zadania niż rozkładać fundusz na wiele
mniejszych inicjatyw.
Wniosek, na co przeznaczyć fundusz,
musi dotyczyć przedsięwzięć, które powinny spełnić trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do
zadań własnych gminy oraz być zgodne
ze Strategią Rozwoju Gminy Wiązowna.
Wniosek powinien zawierać wskazanie
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach określonych środków. Może złożyć go sołtys,
rada sołecka lub zarząd osiedla albo co
najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców
sołectwa.
Wniosek składany jest na zebraniu sołeckim. Te zebrania odbędą się w każdym
sołectwie. Nad wszystkimi wnioskami
głosują mieszkańcy, którzy biorą udział
w zebraniu.

Wniosek do budżetu

Inną formą pozyskania funduszy na realizację najpilniejszych potrzeb mieszkańców sołectw są tzw. wnioski do budżetu.
Warto omówić propozycje na zebraniu sołeckim lub spotkać się w węższym gronie

i wspólnie przygotować taką propozycję.
Formularz z jej opisem należy dostarczyć
do urzędu do 30 września (formularz jest
dostępny na 16 stronie). Swoje pomysły
mogą zgłaszać nie tylko mieszkańcy czy
sołectwa, ale i organizacje pozarządowe, a także przedsiębiorcy. Na wszystkie
wnioski odpowiemy po uchwaleniu budżetu przez radę gminy.
Warto się zaangażować i wspólnie podejmować ważne dla wszystkich decyzje. Nie
należy się zniechęcać faktem, że coś, co
już zostało zaproponowane, nie zostało
jeszcze zrealizowane. Należy swoje wnioski składać w kolejnych latach. W końcu
znajdą się pieniądze na ich realizację. Warto współdecydować o tym, jak rozwija się
nasza okolica!

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Pamiętajmy, że środki z funduszu powinny odpowiadać wszystkim kosztom danego zadania, gdyż
w przeciwnym razie mogą nie zostać zaakceptowane do realizacji.

www.tuwiazowna.pl
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Harmonogram zebrań
rozdysponowania funduszu sołeckiego
Lp.

Miejscowość

Dzień

Miesiąc

Dzień tygodnia

Godzina

Miejsce

1.

Bolesławów

11

sierpień

wtorek

18.00

Świetlica, Rzakta, ul. Wiejska 31

2.

Boryszew

28

sierpień

piątek

18.00

Świetlica, Boryszew 4B,

3.

Czarnówka

12

sierpień

środa

18.00

Szkoła Podstawowa,
Glinianka, ul. Napoleońska 1

4.

Duchnów

12

sierpień

środa

18.00

Świetlica, Duchnów, ul. Wspólna 157

5.

Dziechciniec

3

wrzesień

czwartek

18.00

Świetlica, Dziechciniec, ul. Majowa 42

6.

Emów

1

września

wtorek

18.00

Urząd Gminy, Wiązowna, ul. Lubelska 59

7.

Glinianka I

11

wrzesień

piątek

18.00

Remiza OSP,
Glinianka, ul. Napoleońska 48

8.

Glinianka II

27

sierpień

czwartek

18.00

U sołtysa, Glinianka, ul. Wesoła 22

9.

Góraszka

17

sierpień

poniedziałek

18.00

Świetlica, Góraszka, ul. Mickiewicza 74

10.

Izabela

17

sierpień

poniedziałek

18.00

Świetlica, Izabela, ul. Postępu 23

11.

Kąck

11

sierpień

wtorek

18.00

Świetlica, Kąck, ul. Malownicza 21

12.

Kopki

19

sierpień

środa

18.00

Świetlica, Kopki, ul. Trakt Napoleoński 35

13.

Kruszówiec

2

wrzesień

środa

18.00

Szkoła Podstawowa,
Glinianka, ul. Napoleońska 1

14.

Lipowo

13

sierpień

czwartek

18.00

Plac zabaw, Lipowo, ul. Wierzbowa 1

15.

Majdan

19

sierpień

środa

18.00

Świetlica, Majdan, ul. Klubowa 8

16.

Malcanów

20

sierpień

czwartek

18.00

Remiza OSP,
Malcanów, ul. Mazowiecka 22

17.

Michałówek

13

sierpień

czwartek

18.00

Świetlica, Izabela, ul. Postępu 23

18.

Osiedle Parkowe

7

wrzesień

poniedziałek

18.00

Przedszkole, Wiązowna, Os. Parkowe 17

19.

Pęclin

27

sierpień

czwartek

18.00

Świetlica, Pęclin, ul. Wierzbowa 1b

20.

Poręby

31

sierpień

poniedziałek

18.00

Świetlica, Poręby 27

21.

Radiówek

28

sierpień

piątek

18.00

Świetlica, Radiówek 1A

22.

Rudka

2

wrzesień

środa

18.00

U przewodniczącej,
Rudka, ul. Biesiadna 9

23.

Rzakta

3

wrzesień

czwartek

18.00

Świetlica, Rzakta, ul. Wiejska 31

24.

Stefanówka

7

wrzesień

poniedziałek

18.00

Świetlica, Stefanówka, ul. Sowia 8

25.

Wiązowna Gminna

4

wrzesień

piątek

18.00

GOK – Pawilon Kultury,
Wiązowna, ul. Lubelska 53

26.

Wiązowna Kościelna

31

sierpień

poniedziałek

18.00

GOK – Pawilon Kultury,
Wiązowna, ul. Lubelska 53

27.

Wola Ducka

2

wrzesień

środa

18.00

Świetlica, Wola Ducka, ul. Słoneczna 19

28.

Wola Karczewska

8

wrzesień

wtorek

18.00

Dom Kultury,
Wola Karczewska, ul. Doliny Świdra 6,

29.

Zakręt

9

wrzesień

środa

18.00

Szkoła Podstawowa,
Zakręt, ul. Szkolna 11

30.

Żanęcin

7

wrzesień

poniedziałek

18.00

Świetlica, Żanęcin, ul. Rajska 2
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Wniosek do wycięcia

…………………………………………………
(imię, nazwisko/ nazwa wnioskodawcy)

…………………………………………………
…………………………………………………
(adres wnioskodawcy)

…………………………………………………
(telefon kontaktowy)

…………………………………………………
(e-mail)

Wójt Gminy Wiązowna

ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna

WNIOSEK DO BUDŻETU GMINY WIĄZOWNA NA 2021 ROK
Wnioskuję o wpisanie do Budżetu Gminy Wiązowna na 2021 rok następującego zadania:
……………………………………………………………………………………………………………
(tytuł/nazwa zadania)

Szacowany koszt zadania (w zł): …………………………………………………………………………
(słownie:……………………………………………………………………………………………………)
Lokalizacja: ………………………………………………………………….……………………………
(dokładne położenie wnioskowanej inwestycji, ew. nr działki, obręb, określenie właściciela)

Opis zadania (m.in. cel, termin, zakres): …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Wiązowna dotycząca ochrony danych osobowych
Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Gminy Wiązowna w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest Wójt Gminy Wiązowna z siedzibą
w (05-462) Wiązownie, ul. Lubelska 59. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 22 512 5 835, email: iod@wiazowna.pl, lub pisemnie na adres urzędu. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu złożenia wniosku do budżetu Gminy Wiązowna na rok 2021 oraz procedury projektowania
i tworzenia budżetu. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą do
czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu, a potem będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, które zobowiązują Administratora do ich przechowywania. Klient
posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochrony danych osobowych.
Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma
charakter dobrowolny. Klienta dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie ma zamiaru przekazywać
danych osobowych Klienta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Urząd Gminy Wiązowna w procesie projektowania i tworzenia budżetu gminy na 2021 r.

…………………………………………………………
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Forma odpowiedzi na wniosek (proszę podkreślić wybraną formę i wpisać odpowiedni adres lub wpisać jak w nagłówku):

Poczta tradycyjna: …………………………………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: …………………………………………………………………………………

www.tuwiazowna.pl

„Dobry start”. Nabór wniosków

Foto: pixabay.com

Ranking bogactwa samorządów.
Skok o dwa oczka

„Głosujesz – Pomagasz – Zyskujesz” tak nazwaliśmy gminny konkurs, który zachęcał do
udziału w wyborach. Za najwyższą frekwencją
– po odjęciu osób, które głosowały na podstawie zaświadczeń sołectwa otrzymały nagrody.
Pierwsze miejsce zajął obwód nr 4 – Wiązowna Kościelna (81,11%), wygrana dla sołectwa
15 tys. zł. Drugie miejsce przypadło obwodowi nr 10 – Wola Ducka, Wola Karczewska
(79,15%), łączna wygrana dla sołectw 10 tys.
zł. Trzecie miejsce zajął obwód nr 6 – Glinianka I, Glinianka II, Poręby (78,84%), łączna wygrana dla sołectw 5 tys. zł. Nagrody pieniężne
sołectwa będą mogły przeznaczyć na zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej.
Dzięki mobilizacji zdobyliśmy najwyższą frekwencję w naszym powiecie.
Redakcja

Potrzebujesz pomocy lub tzw. złotej rączki? Bliska osoba wymaga opieki? Zgłoś się
do Spółdzielni Socjalnej „Odmiana”! Zajmuje się ona m.in. wycinką drzew, w tym
metodą alpinistyczną, usługami związanymi z pielęgnacją terenów zielonych i koszeniem trawy, pracami porządkowymi,
drobnymi naprawami, w tym malowaniem
ścian. „Odmiana” realizuje również usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania.
Zakres i wymiar usług ustalany jest indywidualnie z podopiecznym i rodziną. Jeśli jesteś zainteresowany, zadzwoń pod
nr tel. 660 401 842 lub napisz e-mail na
adres: spoldzielniaodmiana@gmail.com.
Redakcja

Foto: pixabay.com

Gminny konkurs na najwyższą
frekwencję rozstrzygnięty
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Spółdzielnia Socjalna „Odmiana”.
Zaopiekuje się, pomoże, naprawi

Foto: pixabay.com

Pismo „Wspólnota” opublikowało zestawienie „Bogactwo samorządów. Ranking
dochodów JST 2019”. Na Mazowszu jesteśmy siódmą najbogatszą gminą wiejską a 27 wśród wszystkich gmin wiejskich
z całej Polski – podskoczyliśmy o dwa
oczka w górę w porównaniu z 2018 r. (a
w zestawieniu z 2010 r. – o 98 pozycji).
Zgodnie z wyliczeniami – dochód w przeliczeniu na mieszkańca wyniósł 6011,54
zł w 2019 r. Metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu nie zmienia się od
lat. Pominięte zostały wpływy z dotacji
celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale silny wpływ na
wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować
samorząd bardzo wysoko w rankingu.
Redakcja

Trwa nabór wniosków o świadczenie „Dobry start” czyli 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka.
Wniosek o świadczenie można składać
on-line: przez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS
oraz bezpośrednio w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej (Radiówek 25, tel. 22
780 46 59 i 22 610 45 53, e-mail: gops@
wa.home.pl). Wniosek należy złożyć do
30 listopada. Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry start” w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie
później niż do 30 września. Jeśli wniosek
zostanie złożony w kolejnych miesiącach
(we wrześniu, październiku lub w listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.
Redakcja

Społeczeństwo

Warunki zabudowy, lokalizacja
inwestycji. Zmiana w opłacie

„Polski Bon Turystyczny”.
Rejestracja ruszyła 1 sierpnia
Można wnioskować o „Polski Bon Turystyczny” na dziecko, na które pobiera się
500+. Wartość bonu to 500 zł. Na dziecko niepełnosprawne przysługiwać będą
dwa bony, w sumie na 1000 zł. Bon nie
będzie wypłacony w gotówce. Otrzymamy kod, który trzeba będzie podać, rezerwując noclegi lub kolonie dla dziecka.
Aby otrzymać bon, trzeba założyć profil
na Platformie Usług Elektronicznych PUE
ZUS i tam się zarejestrować. Po rejestracji na podany numer telefonu dostaniemy 16-cyfrowy kod – to właśnie będzie
bon. Za jego pomocą zapłacimy za noclegi
i zorganizowane wyjazdy w Polsce. Aktualna lista tych podmiotów jest publikowana na www.bonturystyczny.gov.pl. Bon
będzie można zrealizować do 31 marca
2022 r.
Redakcja

Od dnia 24 lipca opłata skarbowa za
wydanie decyzji o warunkach zabudowy, a także za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosi
598 zł (niezależnie od rodzaju inwestycji). To rozwiązanie wprowadziła tarcza
antykryzysowa 4.0. Z opłaty tej są zwolnieni właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości. Opłata w pełnej
wysokości będzie należna od wniosków
o wydanie decyzji składanych przez osoby inne niż właściciele lub użytkownicy
wieczyści bez względu na to, czy planują wybudowanie budynku mieszkalnego.
Więcej informacji w Wydziale Planowania
Przestrzennego tel. 22 512 58 11, e-mail:
m.golab@wiazowna.pl.
Redakcja

Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

100

Rewitalizacja przestrzeni
publicznej w m. Wiązowna
poprzez utworzenie Centrum
Aktywności Lokalnej ZADANIE
2 – Rewitalizacja przestrzeni
publicznej w centrum
Wiązowny

100

Rewitalizacja przestrzeni
publicznej w Wiązownie
poprzez utworzenie Centrum
Aktywności Lokalnej ZADANIE
3 – Rewitalizacja przestrzeni
publicznej wokół budynku
Urzędu Gminy Wiązowna

100

Wykonanie odgałęzień
sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Polnej i Brzozowej

WIĄZOWNA KOŚCIELNA

50
100

Budowa ul. Sportowej
Monitoring boiska Advit
w Wiązownie wraz z terenem
przy mostku na rzece Mienia

PPP

Budowa oświetlenia ulicznego
ul. Duchnowskiej

50

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

PPP

Wykonanie projektu
i budowa oświetlenia na
ul. Projektowanej

PPP

Budowa oświetlenia ulicznego,
działka nr 41/5

WOLA DUCKA

PPP

Budowa oświetlenia ulicznego
ul. Trakt Lubelski

Ciąg dalszy paska na str. 21

Przez nawałnicę, która pod koniec
czerwca przeszła przez Podkarpacie,
ucierpieli mieszkańcy Trzcinicy i okolic. Zorganizowaliśmy szybką zbiórkę
najpotrzebniejszych rzeczy. W niedzielę 5 lipca samochód z zebranymi darami dotarł do Trzcinicy.
Pomysłodawczynią i koordynatorem
zbiórki była mieszkanka Malcanowa Sylwia PIWOWAR. W zbiórkę włączyli się
również sołtysi Stanisław BOGUCKI i Robert KUNECKI.
W szybką akcję – pomoc była potrzebna
„na już” – zaangażował się Urząd Gminy
Wiązowna, który za zebrane wśród pracowników pieniądze (ponad 1800 zł) zakupił przede wszystkim środki czystości

oraz preparaty do ochrony przed komarami dla strażaków. Dopisali również
nasi mieszkańcy, którzy przynieśli masę
potrzebnych powodzianom rzeczy, m.in.
środki czystości, wiadra, mopy, miotły,
duże miski, pościel i ręczniki, wodę pitną
i napoje, żywność długoterminową, naczynia kuchenne oraz ubrania.
Pan Marcin CINEK zaoferował, że dostarczy rzeczy do Trzcinicy. Auto zapakowaliśmy w sobotę, a o 8.30 rano w niedzielę
5 lipca nasz nieoceniony kierowca dostarczył dary do OSP Trzcinica.
Dziękujemy wszystkim za błyskawiczną mobilizację oraz zaangażowanie w akcję! 
Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Alkohol a upał.
Sprawdź, czym
to grozi
Spożywanie alkoholu w ogóle, a szczególnie w upalne dni może poważnie
nam zaszkodzić, a nawet przyczynić
się do śmierci.
Procenty i upały to złe połączenie. Prowadzi do niebezpiecznych skoków ciśnienia
krwi, sprzyja zaburzeniom rytmu serca i tworzeniu się zakrzepów. Picie piwa
zwiększa ryzyko odwodnienia organizmu.
Złocisty trunek działa moczopędnie. Nie
nawadnia, a odbiera nam płyny. Etanol
zawarty w alkoholu wywołuje obniżenie
cukru we krwi, a w zestawieniu ze słońcem napoje alkoholowe zwiększają ryzyko
udaru, który jest niebezpieczny dla życia.

Foto: Adobe Stock

100

Wykonanie sieci wodociągowej
wraz z odgałęzieniami
przyłączy wodociągowych
w ul. Polnej

Pomoc dla
powodzian
z Trzcinicy
dostarczona

W ciągu kilku
godzin udało
się zebrać moc
najpotrzebniejszych
rzeczy

Foto: Adobe Stock

100

Rewitalizacja przestrzeni
publicznej w Wiązowna
poprzez utworzenie Centrum
Aktywności Lokalnej – ZADANIE
1 – Termomodernizacja
i rozbudowa budynku
publicznego przy ul. Lubelskiej
53 (Pawilon Kultury)
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Alkohol +
prowadzenie auta =
wypadek
Niebezpieczeństwo rośnie, gdy w pobliżu
znajduje się woda... Nawet mała dawka
alkoholu może spowodować utratę równowagi, przecenienie swoich umiejętności w wodzie i niewłaściwą ocenę sytuacji,
co może okazać się tragiczne w skutkach.
Po wypiciu nawet jednego piwa stężenie
alkoholu we krwi może wahać się od 0,2
do 0,8 promila. Absolutnie nie wsiadamy
za kółko.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Wznowiliśmy spotkania z terapeutą w Punkcie Informacjo-Konsultacyjnym
dla osób uzależnionych. Na spotkania z terapeutą Blandyną BARANKIEWICZ-PREJS zapraszamy we wtorki w godz. 16.00–18.00 do Urzędu Gminy Wiązowna pok. 001. Jeśli masz problem w rodzinie lub widzisz w sąsiedztwie niepokojącą sytuację zgłoś problem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Dodatkowe informacje na temat problemów z uzależnieniami
znajdują się na stronie tuwiazowna.pl w zakładce Załatw sprawę w urzędzie/
problemy alkoholowe – pomoc.
Więcej informacji udziela Elżbieta Różańska – Sekretarz Komisji, pok. 208, tel.
22 512 58 32, 603 330 058, e-mail: e.rozanska@wiazowna.pl.

www.tuwiazowna.pl

Grypa to poważna choroba,
która atakuje górne drogi oddechowe. Jest często mylona
z przeziębieniem ze względu
na podobne objawy. Może być
niebezpieczna, szczególnie dla
seniorów. Można się przed nią
bronić. Jak? Szczepiąc się na
grypę.
Grypą zarazimy się, mając bezpośredni kontakt z chorym lub drogą
kropelkową. Wystarczy kichnięcie,
by wirus grypy przeniósł się na drugą osobę. Jedno kichnięcie to ok. 3
tys. kropelek z wirusem pędzącym
167 km/h. Dlatego, jak podkreślają
eksperci, tak ważne jest przestrzeganie zasad higieny, m.in. częste
mycie rąk oraz kichanie i kasłanie
w zgięcie łokciowe.
Główne objawy grypy to: wysoka
temperatura, katar, kaszel, ból głowy, gardła i mięśni. Ponieważ objawy grypy i zwykłego przeziębienia
są do siebie podobne, to postawienie prawidłowej diagnozy jest
utrudnione. Co może wskazywać,

że jednak mamy grypę? Gwałtowny początek z całą gamą objawów,
szczególnie z wysoką gorączką; bóle
mięśni, stawów i dreszcze; łagodny
katar (przy przeziębieniu zazwyczaj
„leje nam się z nosa”).
Zachorowanie na grypę wiąże
się z ryzykiem wystąpienia różnego rodzaju powikłań, które potrafią być bardzo niebezpieczne.
Do najczęstszych należą: zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zapalenie mięśnia sercowego oraz
niewydolność oddechowa. Istnieje również ryzyko powikłań
neurologicznych: zapalenie mózgu oraz zapalenie opon mózgowych, których następstwa mogą
być nieodwracalne. Jak twierdzą
specjaliści, seniorzy są najbardziej narażeni na powikłania pogrypowe i zgony z tego powodu.
Szczepionki mają na celu zapobieganie grypie lub łagodne przejście choroby, zwłaszcza
u osób, które należą do grupy
podwyższonego ryzyka. Należy je

Dzięki szczepieniom
chorobę przejdziemy
łagodnie
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Foto: Adobe Stock

Szczepienia.
Postaw się grypie

Dla seniorów

wykonać jesienią zaraz przed sezonem wzmożonego zachorowania na grypę. Dzięki szczepionce
nasz układ immunologiczny zaczyna wytwarzać przeciwciała,
których zadaniem jest bronić
nas przed chorobą. Odporność
rozwija się zazwyczaj w ciągu
trzech tygodni od podania szczepionki, a utrzymuje się nawet do
12 miesięcy. Co ważne, zdaniem
ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy osoby,
które zaszczepią się przeciwko
grypie, mogą być bardziej odporne na zakażenie SARS-CoV-2
jesienią i zimą, a wtedy właśnie
może (choć nie musi) nadejść
druga fala COVID-19.
Jak co roku zadbamy o naszych seniorów 65+. Będą on mogli skorzystać z darmowych szczepień
przeciw grypie, które odbędą się
w ośrodkach zdrowia w Wiązownie
i Gliniance. Szczegóły wkrótce znajdą się na www.tuwiazowna.pl. 
Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Dla seniorów
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WAŻNE TELEFONY

NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO – 112
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
NOCNA POMOC LEKARSKA – 22 778 12 00
SZPITAL POWIATOWY W OTWOCKU – 22 778 26 00
STRAŻ POŻARNA – 998
POLICJA – 997
POLICJA WIĄZOWNA – 47 724 17 61 (7.00–22.00)
POLICJA JÓZEFÓW – 47 724 18 71
POLICJA OTWOCK – 47 724 19 00, 47 724 12 13
POGOTOWIE GAZOWE – 992
POGOTOWIE ENERGETYCZNE – 991 lub 22 340 41 00

GMINA WIĄZOWNA

URZĄD GMINY WIĄZOWNA – 22 512 58 00
(pon. 10.00–18.00, wt.–pt. 8.00–16.00)
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – 22 780 46 59
(pon. 8.00–18.00, wt.–pt. 8.00–16.00)
OŚRODEK ZDROWIA W WIĄZOWNIE – 22 789 01 15
OŚRODEK ZDROWIA W GLINIANCE – 22 789 97 22
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ – 22 789 01 33
(pon. 10.00–18.00, wt.–pt. 8.00–16.00)
AWARIE WODOCIĄGOWE (po godzinach pracy ZGK w Wiązownie)
603 680 134 – Malcanów, Dziechciniec, Pęclin, Kąck, Kopki, Lipowo
603 680 113 – R
 zakta, Glinianka, Kruszówiec, Czarnówka, Bolesławów,
Poręby, Wola Karczewska, Wola Ducka
607 300 442 – M
 ajdan, Zakręt, Góraszka, Emów, Boryszew Stefanówka,
Izabela, Michałówek, Duchnów, Wiązowna Gminna,
Wiązowna Kościelna, Radiówek, Rudka i Żanęcin
AWARIE KANALIZACJI (po godzinach pracy ZGK) – 603 645 736
GMINNY OŚRODEK KULTURY – 22 180 00 41
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY WIĄZOWNA – 22 789 01 46
FLILIA BIBLIOTEKI W GLINIANCE – 22 789 97 90
FILIA BIBLIOTEKI W DUCHNOWIE – 22 780 44 44

POWIAT

STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU – 22 778 13 00
URZĄD SKARBOWY W OTWOCKU – 22 778 23 01
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OTWOCKU – 22 560 16 00

Informacja do wycięcia

Gdzie po pomoc i informację

www.tuwiazowna.pl

Przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego, którzy w swojej działalności gospodarczej odczuli skutki
pandemii, mogą liczyć na wsparcie
samorządu Mazowsza. Ruszyła Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa.
Przedsiębiorcy mogą uzyskać Mazowiecką Pożyczkę Płynnościową ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata
2014–2020. Mmożliwi sfinansowanie
wydatków związanych z utrzymaniem
bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej (m.in.
wynagrodzenia pracowników, pokrycie
zobowiązań publiczno-prywatnych, handlowych, zaległych faktur, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zakup
towarów). Maksymalna kwota pożyczki
to 500 tys. zł. Okres spłaty – 60 miesięcy.

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Foto: Adobe Stock

Preferencyjna
pożyczka dla
firm

Można dostać nawet
500 tys. zł
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Dla firm

Dodatkowo, w związku z wystąpieniem
epidemii COVID-19 istnieje możliwość:
 obniżenia oprocentowania pożyczki
poniżej obowiązującego poziomu;
 zastosowania karencji w spłacie raty
kapitałowych – do 12 miesięcy z możliwością wydłużenia okresu spłaty;
 zastosowania wakacji kredytowych
w trakcie obsługi finansowania (raty
kapitałowe i odsetkowe) – do 4 miesięcy z możliwością wydłużenia okresu spłaty.
Środki te znajdują się w dyspozycji Banku
Gospodarstwa Krajowego w ramach obowiązującej umowy o finansowaniu, podpisanej z Województwem Mazowieckim. 
Redakcja
tukontakt@wiazwona.pl
Źródło: pozyczkiunijne.bgk.pl

PPP

Budowa oświetlenia
ul. Wiosenna

PPP

Budowa oświetlenia drogi
powiatowej 2712W pomiędzy
Wolą Karczewską a Wolą Ducką
– ul. Leszczyny i ul. Słoneczna

WOLA KARCZEWSKA

25

Zagospodarowanie terenu
działki 285

PPP

Budowa oświetlenia drogi
powiatowej 2712W pomiędzy
Wolą Karczewską a Wolą Ducką
– ul. Leszczyny i ul. Słoneczna

PPP

Budowa oświetlenia ulicznego
drogi gminnej nr 270831W
w Kopkach i Lipowie

100

Budowa miejsc przyjaznych
rodzinie – plac zabaw

ZAKRĘT
Budowa ul. Jana Pawła II

25

Zagospodarowanie terenu
Ośrodka Integracji „Zakącik”

75

Pomoc finansowa dla Powiatu
Otwockiego w ramach poprawy
bezpieczeństwa na drodze
2702W

Nowelizacja prawa
geodezyjnego. Dane bez opłat

25

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Polnej

Weszła w życie nowelizacja ustawy dotyczącej prawa geodezyjnego
i kartograficznego. Do tej pory proces
pozyskiwania danych był skomplikowany i czasochłonny, a dostęp do danych związany z opłatami.

25

Zagospodarowanie terenu
działki wokół świetlicy wiejskiej

25

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej Żanęcinie –
w ramach „Budowy sieci
kanalizacji sanitarnej,
wodociągowej, modernizacji
oczyszczalni ścieków i stacji
uzdatniania wody na terenie
gminy Wiązowna”

25

Pomoc finansowa dla Powiatu
Otwockiego na modernizację
drogi nr 2709W

Foto: Adobe Stock

25

Teraz łatwiej będzie
pozyskać dane
geodezyjne

Przepisy przewidują przede wszystkim
przyspieszenie procesu inwestycyjnego
dla geodetów, usprawnienie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz
zapewnienie lepszego finansowania geodezji w powiatach. Dla firm zmiany te
oznaczają m.in. oszczędność kosztów

i czasu na uzyskanie danych geodezyjnych oraz minimalizację formalności
związanych z otrzymaniem potrzebnych
materiałów.
Dzięki temu można samodzielnie wyszukiwać konkretne lokalizacje, nieruchomości
czy działki według określonych parametrów. To korzystne rozwiązania szczególnie
dla firm działających w branży architektonicznej, budowlanej i pokrewnych.

Redakcja
tukontakt@wiazwona.pl
Źródło: www.housemarket.pl

ŻANĘCIN

Ciąg dalszy paska na str. 24
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Zdrowie
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„Twoja krew –
Moje życie”.
Honorowi dawcy
potrzebni od zaraz

Na zabieg można udać się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Na jego stronie
http://www.rckik-warszawa.com.pl można znaleźć aktualny harmonogram akcji
oraz bieżące informacje. Możemy też oddać krew w Karczewie ul. Warszawska 28,
w każdą trzecią sobotę w miesiącu nieparzystym w godz. 10–14. W naszej gminie
także odbywają się akcje krwiodawstwa
inicjowane przez strażaków z Glinianki, którzy należą do Klubu Honorowych
Dawców Krwi Legion. Najbliższa planowana jest na wrzesień przy OSP Glinianka.

Krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18–65 lat, o masie
ciała przynajmniej 50 kg oraz małoletni
powyżej 13 lat (pod pewnymi warunkami), jak również osoby w wieku powyżej
65 lat, które dotychczas systematycznie
oddawały krew, ale po uzyskaniu zgody
lekarza.
Dawcami nie mogą być osoby, które w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
m.in. były badane endoskopowo, przeszły zabieg chirurgiczny lub transfuzję
krwi; miały zastosowaną akupunkturę,

Strażacy z Glinianki
cyklicznie organizują akcje
krwiodawstwa

Foto: FB/OSP Glinianka

W czasie wakacji spada liczba honorowych dawców krwi,
natomiast rośnie liczba pacjentów jej potrzebujących.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Warszawie zachęca do oddawania krwi mieszkańców
Mazowsza szczególnie w miesiącach letnich, kiedy występuje zwiększone zapotrzebowanie na krew.

przekłuwały uszy lub robiły sobie tatuaż;
miały kontakt z osobami, które zapadły
na choroby zakaźne lub które przeszły
niektóre szczepienia, np. przeciwko żółtaczce lub wściekliźnie. Dyskwalifikuje
również przebycie lub posiadanie niektórych chorób.
Nie można oddawać krwi, będąc pod
wpływem alkoholu, narkotyków oraz
w stanie nadmiernego pobudzenia nerwowego.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Osoby z Alzheimerem podczas pandemii.
Wskazówki dla opiekunów
Sytuacja pandemii i wyzwania z tym
związane, wbrew obawom, bardziej
dotyczą opiekunów osób z chorobą
Alzheimera niż samych chorych.

Spółdzielnia Socjalna „Odmiana”
realizuje projekt

POGADUCHY
TOWARZYSKIE
Alzheimer i demencja
dotyka osoby starsze,
ich rodziny i opiekunów.
Nie bądź bezradny.

Czas trwania projektu: 1.06.2018-30.11.2020
Rekrutacja: do 31.08.2018
Informacje: 506 808 370, 22 780 46 59 w. 34

Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Zadanie nr 4: Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność
osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin.

W zależności od stopnia choroby, chory nie zdaje sobie w pełni sprawy z zagrożeń wynikających z epidemii, nie
wszystko jest w stanie zrozumieć, wielu informacji nie odnosi do siebie. Te
okoliczności są dla chorego zbawienne,
gdyż nie generują destrukcyjnego uczucia lęku. Bowiem osoba chora, gdy przeżywa strach, lęk czy niepewność zaczyna
gorzej funkcjonować – gorzej sypia, staje się pobudzona ruchowo, niespokojna.
Wtedy pojawia się konieczność zwiększenia opieki nad chorym. W związku
z tym przed opiekunami stają dodatkowe wymagania, które na szczęście nie są
zbyt uciążliwe. Warto pamiętać, że:

1.

Najważniejszy jest spokój i zadbanie o bezpieczeństwo zarówno swoje,
jak i chorego. To opiekun jest zagrożeniem dla chorego, jeśli chodzi o możliwość zarażenia. To opiekun przeżywa
strach w sytuacji pandemii, który może
przenosić się na chorego.

2.

Warto przypominać choremu o częstym myciu rąk, umieszczając napisy
bądź obrazki o tym przypominające.

3.

Należy zadbać o jak największą izolację od osób z zewnątrz, ograniczając liczbę opiekunów.

4.

Izolacja nie powinna zmniejszać
dopływu bodźców i dotychczasowej
aktywności.

5.

Należy podawać choremu informacje
tylko te, które są mu potrzebne do codziennego funkcjonowania.

6.

Należy zadbać o siebie, szczególnie
o funkcjonowanie na niskim poziomie
stresu, napięcia i lęku.

Jerzy Jechalski
Psycholog

www.tuwiazowna.pl

Zdrowie

Foto: Adobe Stock

Soki można dodawać
do herbaty lub pić
połączone z wodą
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Przetwory na zimę.
Wzmocnij swoją odporność
Nasze lasy, łąki i ogrody pełne są roślin o leczniczych właściwościach.
Wielkimi krokami nadchodzi jesień
i dlatego warto już teraz pomyśleć
o własnych przetworach, które późną
jesienią i zimą pozwolą nam wzmocnić organizm lub pomóc mu w walce
z szalejącymi w tym czasie infekcjami.
Naszej uwadze polecają się przede
wszystkim owoce czarnego bzu, dzikiej
róży. Należy pamiętać, aby owoce zbierać z krzewów rosnących z dala od dróg.
Jagody czarnego bzu kryją w sobie wiele cennych substancji, m.in. glikozydy
antocyjanowe, pektyny, garbniki, kwasy
owocowe, witaminy C i A, sole mineralne. Czarny bez ma właściwości napotne, moczopędne, lekko przeczyszczające
i przeciwbólowe oraz oczyszczające krew
i organizm z toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii. Owoce czarnego
bzu zbieramy w sierpniu i wrześniu. Owoce powinny być dojrzałe, czarne i lśniące.

Owoce dzikiej róży mają więcej witaminy
C niż cytrusy. Oprócz niej znajdują się też
witaminy A, B1, B2, E, K oraz kwas foliowy. Sok z owoców stosuje się na wzmocnienie odporności, dlatego warto go
podawać dzieciom i osobom starszym.
Regularne spożywany pomaga usunąć
wolne rodniki, zmniejsza uczucie zmęczenia, poprawia ogólne samopoczucie
i wygląd skóry. Działa rozkurczająco, żółciopędnie i moczopędnie.

Sok z czarnego bzu

Owoce czarnego bzu (1 kg) oddzielamy
od baldachimów. Wkładamy do garnka i zasypujemy cukrem (trzcinowym
lub białym – 200 g) lub zalewamy miodem (200 ml). Odstawiamy na 5 godz., aż
puszczą sok. Następnie na małym ogniu
gotujemy owoce przez godzinę. Przez sitko zlewamy sok i przecieramy owocową
miazgę. Rozlewamy do słoiczków. Pasteryzujemy. Jeśli chcemy wzmocnić działanie soku, podczas gotowania możemy

dodać łyżeczkę goździków i 2 łyżeczki
startego imbiru.

Sok z owoców dzikiej róży

Owoce (1 kg) dokładnie myjemy. Usuwamy ogonki. Rozcinamy na pół i wybieramy gniazda nasienne. Wkładamy do
garnka. Zalewamy litrem gorącej wody
i podgrzewamy na wolnym ogniu przez
15 minut, nie doprowadzając do wrzenia. Owoce wraz z sokiem przekładamy
na sitko o bardzo drobnych oczkach i zlewamy sok. Następnie owoce ponownie
zalewamy wodą (0,5 l) z dodatkiem kwasku cytrynowego (2 g), podgrzewamy ok.
10 min. i przelewamy przez płótno. Sok
wlewamy do butelek i pasteryzujemy 15
min. Owoce możemy przetrzeć przez sitko, włożyć do garnka, dodać 250 g cukru. Doprowadzić do wrzenia i przełożyć
do wyparzonych słoiczków. Pasteryzujemy 15 min.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Podwyższanie działki
gruzem bez pozwolenia jest
niezgodne z prawem

Budowa ul. Akacji w Rudece
oraz ul. Czeremchowej

25

ZADANIA OGÓLNOGMINNE
E-usługi dla e-kultury
w Gminach Wiązowna
i Karczew

25

Rozwój systemu dróg
rowerowych w gminie
Wiązowna

50

Dofinansowanie dla Komendy
Stołecznej Policji na budowę
posterunku policji

Informacji w sprawie zaawansowania
realizacji inwestycji prowadzonych na
terenie gminy udziela Olga Nowak.
o.nowak@wiazowna.pl

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
PPP Zadanie planowane do

realizacji w kompleksowym projekcie „Systemowa modernizacja
oświetlenia w formule
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w latach
2021–2022”

Foto: Adobe Stock
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Budowa domu.
Nie przyjmuj ziemi i gruzu
na swoją działkę
Utwardzasz lub podnosisz teren odpadami z budowy? Pamiętaj! Musisz
mieć na to pozwolenie, inaczej grożą konsekwencje prawne i finansowe.
Pamiętajmy, że ziemia i gleba z wykopów
budowlanych innych niż z naszej działki
– jest odpadem. To oznacza, że właściciel gruntu, który utwardza lub podnosi teren odpadami (ziemią, glebą), musi
uzyskać odpowiednie zezwolenia – zgodę na przetwarzanie, magazynowanie
i składowanie odpadów. Jeśli dojdzie do
takiej sytuacji bez uzyskanej wcześniejszego pozwolenia, będzie musiał usunąć
tego typu odpady z naszego terenu.
Niwelacja terenu, czyli wyrównanie
i ukształtowanie działki do naszych potrzeb, poprzez uzupełnienie ubytków
na gruncie dodatkową ziemią, może zachwiać stosunki wodne. Zgodnie z prawem wodnym właściciel gruntu nie może:
 zmieniać stanu wody na gruncie,
a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł
ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
 odprowadzać wód oraz ścieków na
grunty sąsiednie.
Ponadto właściciel ma obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie
wody, powstałych na jego działce wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
Jeśli spowodowane przez nas zmiany

wpływają szkodliwie na tereny sąsiednie, gmina może – w drodze decyzji – nakazać właścicielowi przywrócenie stanu
poprzedniego lub wykonanie urządzeń
zapobiegających szkodom, np. drenażu.
Niwelacja terenu jest dopuszczalna jedynie w przypadku uzyskania pozwolenia
na budowę – w ramach prac przygotowawczych (wyrównanie terenu pod budowę gruntem pochodzącym z naszej
działki), rekultywację (proces mający przywrócić właściwe ukształtowanie
rzeźby terenu), która uwzględnia nawiezienie dodatkowych mas ziemnych.
Właściciele nieruchomości, przyjmując
ziemię lub odpady bez odpowiednich zezwoleń, narażają się nie tylko na konsekwencje prawne, ale również na koszty
związane z decyzją nakazującą jej wywiezienie. Ustawa o odpadach przewiduje kary pieniężne w wysokości do 10
tys. zł. Kary wymierzane są w drodze decyzji administracyjnej przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska.
Widzisz, że ktoś podnosi teren i używa do
tego odpadów pobudowlanych – zgłoś to
tel. 661 969 850
Więcej informacji udziela Anna Bogucka –
Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel.
22 512 58 24, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl

Iwona Marczyk
i.marczyk@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl
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Na kompost nie
wyrzucamy odpadków
mięsnych i kości

Ogrodowy kompostownik.
Sposób na bioodpady

Obierki, zielone odpady ogrodowe czy skoszona trawa – to wszystko, zamiast trafiać do worków, może
przemienić się w „czarne złoto” ogrodników – kompost. Każdy może założyć
kompostownik na swojej działce. Podpowiadamy, jak to zrobić.
Kompostownik to doskonały sposób na
zagospodarowanie roślinnych resztek czy
kuchennych bioodpadów. Tworzymy go
w miejscu osłoniętym od słońca i wiatru. Podłoże musi być przepuszczalne,
aby zapewnić odpływ nadmiaru wody,
np. w czasie deszczu, i jednocześnie

umożliwić dostęp do niego żyjącym
w ziemi pożytecznym mikroorganizmom.
Jego wielkość nie powinna przekraczać
120 cm wysokości i 150 cm szerokości.
Kompostownik lepiej zrobić z drewna
albo siatki. Ważne, aby ściany były ażurowe, to zapewni dostęp powietrza do
wnętrza. Dlaczego? Rozkładające odpadki mikroorganizmy żyją w środowisku zawierającym tlen, a gdy jest go
za mało, umierają. Ich miejsce zajmują
beztlenowce, które sprawiają, że resztki gniją, a zamiast kompostu powstaje
cuchnąca masa.

Szukają kochającego domu

Na samym dole układamy warstwę drenażową – pocięte gałęzie i gałązki. Następnie dajemy słomę, ziemię ogrodową
lub torf. Na to już wyrzucamy nasze bioodpady. Układając kolejne warstwy, co
jakiś czas należy przesypać je mieloną
kredą lub dolomitem. Jesienią zaś trzeba dodać nawozu azotowego, np. saletry
amonowej. Co jakiś czas przerzucamy
materiał, by zapewnić dostęp powietrza. To przyspieszy proces kompostowania. Kiedy jest sucho, pryzmę należy
zraszać wodą.
Na kompost lepiej nie wrzucać chwastów z nasionami, chorych roślin, a także
zbyt dużej ilości skórek z owoców cytrusowych. Te ostatnie są pryskane środkami chemicznymi umożliwiającymi długi
transport. Nie należy wrzucać odchodów
zwierząt domowych oraz mięsnych odpadków i kości. Gdy kompost staje się suchy, brązowy i sypki, a po wzięciu do ręki
nie brudzi palców oraz ma zapach przypominający woń ściółki leśnej, jest gotowy
do zastosowania w ogrodzie.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

kontakt: adopcje@celestynow.toz.pl

|

tel. 22 789 70 61

BÓB – tak jak roślina, na część której CZARUŚ – koci chłopczyk do adopcji. ORYS
został nazwany, „dojrzał” w lipcu. Ma za
sobą ciężkie chwile w Radysach. Liczy ok.
5 lat, waży z 20 kg, a sięga ponad kolano. Duży, potulny ciapuś. Dobroduszny
psina. Pełen energii i charyzmy. Super do
innych zwierząt. W boksie mieszka z dojrzałym psiakiem i są dla siebie świetnymi kumplami.
Wykastrowany,
zaczipowany i zaszczepiony, czeka
na wymarzoną rodzinkę. Nie dajcie
się mu zasiedzieć
w schronisku!

To przecudnej urody kociak, który trafił
do nas z ulicy... Jego rodzeństwo już pojechało do domku. A on został sam, tęskni
i płacze… Zaczepia każdego, szuka uwagi.
Jest bardzo przyjazny, uwielbia głaskanie i mizianie. Już gotowy do adopcji –
zaszczepiony, zaczipowany! Może ruszyć
do swojego domku, o którym tak
marzy... Obowiązuje umowa adopcyjna i kocie
zabezpieczenia.

– to półtoraroczny puchatek
szuka domu! Orys tyle przeszedł w Radysach i koniec końców – wciąż jest bezdomny. Jaki jest? Roześmiany, troskliwy
i empatyczny, nie odpuści żadnej okazji
na bliskości. Sięga na wysokość kolana.
Jest włochaty, puszysty i miękki. Wykastrowany, zaczipowany i zaszczepiony. Jest otwarty
na wszystkich,
nawet na inne
psiaki. Czeka na
własnego człowieka. Na takie
cudo nie ma tu
miejsca!

Zainteresowani proszeni są o pobranie ankiety przedadopcyjnej ze strony www.celestynow.toz.pl
(zakładka NASZE ZWIERZĘTA) i odesłanie wypełnionej na adres: adopcje@celestynow.toz.pl.
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Sprawdzimy szamba.
Przygotuj się na kontrolę
Pracownicy Wydziału Środowiska i Nieruchomości przeprowadzą
kontrole szamb. Sprawdzać będą,
czy nieruchomość wyposażona jest
w zbiornik na nieczystości płynne
lub przydomową oczyszczalnię ścieków oraz częstotliwość ich opróżniania w stosunku do zużytej wody.
Gmina ma obowiązek prowadzenia
ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb)
oraz przydomowych oczyszczalni
ścieków. Właściciel nieruchomości
ma obowiązek udokumentować korzystanie z usług wywozu nieczystości. Powinien posiadać umowę
na ich odbiór oraz dowody uiszczania opłat za tę usługę.
W celu aktualizacji ewidencji od
1 września ruszą kontrole, które
przeprowadzą pracownicy Wydziału Środowiska i Nieruchomości.

Potrwają one do 15 grudnia. Właściciele na prośbę urzędników będą
zobowiązani do okazania umów na
usługę odbioru nieczystości oraz rachunków potwierdzających wywóz
nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę uprawnionego do prowadzenia działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych z terenu Gminy Wiązowna.
Właściciele nieruchomości, którzy
nie mają jeszcze podpisanych umów
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, powinni niezwłocznie
to uczynić. Przy okazji sprawdzone
zostaną deklaracje śmieciowe.
Obok prezentujemy harmonogram
planowanych do przeprowadzenia
kontroli.

Anna Bogucka
a.bogucka@wiazowna.pl

Harmonogram kontroli
MIEJSCOWOŚĆ

TERMIN KONTROLI

Glinianka, Kruszówiec

1 – 7 września

Kopki, Lipowo

8 – 14 września

Poręby, Rzakta

15 – 21 września

Wola Ducka,
Wola Karczewska

22 – 28 września

Duchnów, Izabela

29 września –
5 października

Majdan, Michałówek

6 – 12 października

Zagórze, Zakręt

13 – 19 października

Dziechciniec, Emów

20 – 26 października

Rudka, Kąck

27 października –
2 listopada

Malcanów, Pęclin

3 – 9 listopada

Żanęcin, Boryszew

10 – 16 listopada

Góraszka, Stefanówka

17 – 23 listopada

Wiązowna Gminna

24 – 30 listopada

Wiązowna Kościelna

1 – 7 grudnia

Bolesławów, Czarnówka

8 – 14 grudnia

Foto: Adobe Stock

Na odbiór szamba
musimy mieć umowę

www.tuwiazowna.pl

TVP kontra „Ostre grzyby”.
Mecz w Zakręcie

Dzienny Dom „Senior+”.
Ruch to zdrowie
Nasi seniorzy w czasie zawieszania
działalności Dziennego Domu „Senior+”
w Woli Karczewskiej korzystali z zajęć organizowanych dla nich w trybie on-line.
Seniorzy, przebywając w domach, uczestniczyli w zajęciach ruchowych, korzystając z przygotowanych dla nich filmików
instruktażowych. Każdy mógł wypożyczyć
sprzęt (piłki, rowery, gumki, stepy) i ćwiczyć wraz z instruktorką przed monitorem.
Po powrocie do Domu „Senior+” pracują
w małych grupach, zachowując wszelkie
środki ostrożności: mierzą temperaturę,
często myją i dezynfekują ręce. Ćwiczą zarówno w salach, jak i w ogrodzie na świeżym powietrzu. Korzystają też ze spotkań
z rehabilitantami. 	    Krystyna Motyka
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„Mamuśki” wróciły do akcji.
Ruszyły treningi

KS Advit Wiązowna.
Trwa nabór do drużyn

Nasze „Mamuśki” wróciły na boisko. Po
długiej przerwie na „Orliku” w Zakręcie
ruszyły treningi w piłkę nożną dla pań.
Panie już ostro wzięły się do pracy i trenują, aby złapać formę. Nasze „Mamuśki” w zeszłym roku zadebiutowały na
„Mistrzostwach Polski Mamusiek” na
stadionie Juwenii przy ul. Dworskiego
w Przemyślu. Nasze panie przygotowywały się do tych zawodów dwa miesiące
pod czujnym okiem trenera Jacka SKWARY. Sprostały stawianemu przed nimi wyzwaniu. Zajęły czwartą, wysoką pozycję.
Redakcja

Wkrótce rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021. Klub Sportowy „Advit”
Wiązowna zaprasza dzieci z roczników
2014 – 2015 do prowadzonej szkoły piłkarskiej. Treningi ruszą już od września na
boisku klubu sportowego. Chęć uczestniczenia w zajęciach można zgłaszać pod
nr tel. 666 123 544, jak również pisząc
na adres e-mail klubu: advit.wiazowna@
wp.pl. Zajęcia będą odbywać się zgodnie
z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego. Klub Sportowy Advit jest dotowany z budżetu Gminy Wiązowna.
Redakcja

Uprawiasz sporty? Pamiętaj o odpowiednim nawadnianiu

„Biegam w KORONIE”.
Wyniki konkursu

Intensywnie trenując, nie tylko latem, kiedy jest upał, należy dużo pić. Właściwe
nawodnienie organizmu sprawi, że nasz
organizm będzie funkcjonował prawidłowo. Do każdego treningu należy przystąpić odpowiednio nawodnionym. Przed
rozpoczęciem ćwiczeń należy wypić od
250 (szklanka) do 600 ml (ponad dwie
szklanki) wody. W czasie treningu zaleca się przyjmowania w odstępach 15–20
min. 250–350 ml płynów. Przy intensywnym treningu, trwającym przynajmniej
godzinę, należy sięgnąć po napoje izotoniczne zawierające więcej sodu oraz węglowodany. Po treningu w ciągu 24 godz.
należy wyrównać stan nawodnienia organizmu oraz uzupełnić straty elektrolitów.
Na każdy utracony kilogram masy ciała
w czasie treningu należy przyjąć ok. 1,5 l
płynu.
Michał Białek

Na początku czerwca ogłosiliśmy konkurs
„Biegam w KORONIE”. Otrzymaliśmy sporo zgłoszeń. Spośród nich wybraliśmy trzy
zwycięskie. Pozostałe nagrodziliśmy upominkami. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym konkursie.
Za najlepsze uznaliśmy zdjęcia: Stefana
VETRILA, Pauliny TRZEWLIKOWSKIEJ i Grncareqa. Zwycięzcy otrzymali nasze materiały promocyjne oraz… talon na darmowy
pakiet startowy w 41. Półmaratonie Wiązowskim.
Redakcja

Foto: pixabay.com

Na „Orliku” w Zakręcie rozegrany został
mecz towarzyski w piłkę nożną pomiędzy
drużyną TVP w składzie: Kamil WOLSKI,
Sebastian KRÓLIKOWSKI, Konrad BULIK,
Michał CHOROSIŃSKI, Jan PIASECKI, Bartłomiej GRACZAK, Adrian KOLIŃSKI i trener Rafał PATYRA, a „Ostrymi grzybami”,
reprezentującymi naszą gminę, w składzie: Piotr RACZKOWSKI, Jan KURKUS, Jakub KOSZEWSKI, Mateusz NOWAK, Adrian
KARDAS, Tomasz SANOJCA, Filip CHMIELEWSKI, Mikołaj HALEMBA, Michał BIAŁEK
i trener Jacek SKWARA. Nasi chłopcy spisali się dzielnie, ale ulegli przeciwnikowi
7 do 1. Miejmy nadzieję, że kolejny mecz
zakończy się zdecydowanie lepszym wynikiem. Trzymamy kciuki!
Redakcja

Sport

Informacje do opublikowania
w „Powiązaniach”
można przesyłać na adres:
tukontakt@wiazowna.pl
Foto: Adobe Stock

Foto: www.szczyrk2020.pl

Jeśli jesteś zainteresowany
współpracą lub dystrybucją
czasopisma, napisz do nas:
tukontakt@wiazowna.pl
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Biblioteka Publiczna
Gminy Wiązowna.
Pierwsza w powiecie

Rok 2019 był dla naszej biblioteki wyjątkowy i pod wieloma względami bardzo udany. Wzrost czytelniczy, wzrost
wypożyczeń oraz organizacja wielu wydarzeń. Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek w Warszawie ogłosił wyniki „Analizy
Funkcjonowania Bibliotek” w powiecie
otwockim za rok 2019.
Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna zajęła pierwsze miejsce pod względem liczby
czytelników (19,74 proc.) i zakupu nowości

Nasze biblioteki biją
rekordy wypożyczeń

wydawniczych (17,37 proc.) według wskaźników na 100 mieszkańców. Pod względem ilości wypożyczeń nasza biblioteka
klasyfikuje się na czwartym miejscu.
To bardzo optymistyczne informacje, które dodają nam skrzydeł do dalszej pracy.
Warto podkreślić, że powiat otwocki, do
którego należymy, zajmuje 10 miejsce na
19 powiatów województwa mazowieckiego pod względem ilości czytelników
i wypożyczeń na 100 mieszkańców.

Foto: FB/Biblioteka

Nasza gminna biblioteka może pochwalić się znakomitymi wynikami w rankingu „Bibliotek publicznych powiatu
otwockiego w 2019 r.”. Jesteśmy pierwsi w dwóch kategoriach: liczby czytelników i zakupu nowości wydawniczych.

Biblioteka jest miejscem żywym, inspirującym i ważnym dla każdego z nas. Chcielibyśmy, by mimo zaistniałych różnych
trudności, czytelnictwo nadal wzrastało,
a książka była początkiem kolejnej przygody i powodem do relaksu. Zapraszamy
do odwiedzania naszych placówek i sięgania po nowości, które dla Państwa przygotowaliśmy.

Marzena Kopka
dyrektor@bibliotekawiazowna.pl

„Narodowe
Czytanie 2020”.
W roli głównej
„Balladyna”
Po raz dziewiąty odbędzie się „Narodowe Czytanie” klasyki polskiej
literatury, organizowane z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Lekturą tegorocznej
edycji jest „Balladyna” Juliusza
SŁOWACKIEGO. Spotykamy się
5 września na terenie Gminnego
Parku Centrum w Wiązownie.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w „Narodowym Czytaniu” i współtworzenia
akcji razem z Biblioteką Publiczną Gminy Wiązowna. W tym roku
wydarzenie odbędzie się na terenie Gminnego Parku Centrum przy
ul. Lubelskiej 30 w Wiązownie
w godz. 11.00–14.00.

przyczyn niedawnej klęski powstania
i debat nad wspólną historią oraz
przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie
postaw i czynów bohaterów. Przedstawia niezdrową rywalizację, żądzę
władzy i sukcesu za wszelką cenę,
której końcowym efektem jest wielka tragedia. Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch
siostrach – Balladynie i Alinie – stała się bardzo popularna. Wywarła
duży wpływ na muzykę, malarstwo
czy rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów
i aktorów scen polskich, cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem.

„Balladyna” to znane dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 r., a wydany
pięć lat później w Paryżu. Powstał na
emigracji w czasie dyskusji na temat

„Balladyna” to wyjątkowy utwór, wyróżniający się m.in. uniwersalnym
przesłaniem. Obnaża ludzkie słabości
i wady, ale jednocześnie opowiada
się po stronie zgody, porozumienia

i ukazuje zwycięstwo dobra nad złem. Poddając się refleksji nad przesłaniem lektury, z powodzeniem każdy
może w niej odnaleźć swoją „Balladynę”.
Mamy nadzieję, że twórczość Juliusza SŁOWACKIEGO
we wszystkich ożywi dumę z naszego narodowego
wieszcza oraz przyniesie wiele satysfakcji czytelniczej
i dostarczy dużo radości w obcowaniu z wybitną polską literaturą.

Dorota Bortkiewicz
kontakt@bibliotekawiazowna.pl
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Polscy szwoleżerzy w okopach
na Przedmościu Warszawy
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Rok 1920 w gminie Wiązowna
Przed 100 laty tereny dzisiejszej gminy Wiązowna stały się teatrem kluczowych wydarzeń dla zachowania
niepodległości Polski. To między innymi na naszym obszarze toczyły się
walki w ramach Bitwy Warszawskiej,
która zdecydowała o losach kraju.
Naczelny Wódz Wojska Polskiego, marszałek Józef PIŁSUDSKI, 6 sierpnia 1920 r.
wydaje rozkaz wycofania się na linię Wisły. Warszawa miała być broniona na dalekich przedpolach, na linii Przedmościa
Warszawskiego.
Odcinek przedmościa na południe od
Traktu Brzeskiego (dzisiejsza droga krajowa nr 2), biegnący przez Zakręt, Majdan, Wiązownę, Emów i Józefów (aż do
Wisły), obsadziła 15 Dywizja Piechoty.
Jej oddziały przybywają pod Warszawę
12 – 13 sierpnia. W ślad za cofającymi się polskimi wojskami podążają jednostki Armii Czerwonej. Sztab 10 Dywizji
Strzeleckiej, której zadaniem jest próba
sforsowania obrony Warszawy w tym rejonie, za miejsce swojego stacjonowania
wybiera dwór w majątku Ruda (gmina
Dębe Wielkie). W Malcanowie zatrzymuje
się dowództwo 28 Brygady Strzeleckiej,
w rejonie Pęclina i Kącka zajmuje stanowiska bolszewicka artyleria.
Już 14 sierpnia 1920 r. dochodzi do
pierwszych ataków żołnierzy rosyjskich.

Są one prowadzone głównie pod osłoną
nocy. Jednakże Wojsko Polskie, mające
oparcie w zbudowanych w czasie I wojny
światowej poniemieckich fortyfikacjach
(których pozostałości w Wiązownie, Góraszce, Emowie i Zagórzu możemy oglądać do dziś) oraz silne wsparcie artylerii,
udaremnia wszystkie próby przerwania
obrony w tym rejonie.
Trudna sytuacja na froncie zaczyna
zmieniać się 16 sierpnia. Tego dnia rusza, prowadzona osobiście przez Józefa PIŁSUDSKIEGO, kontrofensywa znad
Wieprza. Atakującym oddziałom udaje się wyjść na skrzydło, a następnie na
tyły Armii Czerwonej. Jednakże przełomowy dla sytuacji na froncie jest kolejny dzień. Rankiem 17 sierpnia 1920 r.
z rejonu Janówka wyrusza polska grupa
uderzeniowa pod dowództwem pułkownika Stanisława WRZALIŃSKIEGO. Wsparta przez lotnictwo, 6 plutonów czołgów
oraz trzy pociągi pancerne, rozpoczyna
spychanie sowietów na wschód. Oddziały idące znad Wieprza odcinają bolszewikom drogę odwrotu. Czerwonoarmiści
ponoszą ogromne straty, np. 85 pułk Armii Czerwonej wycofując się przez zajęty wcześniej przez Polaków Pęclin, traci
75 żołnierzy (zabitych i rannych), 83 pułk
zostaje rozbity w Rzakcie, nie mogąc się
wycofać przez szosę Mińsk Mazowiecki –
Kołbiel (dzisiejsza droga krajowa nr 50),
którą obsadziły polskie jednostki.

17 i 18 sierpnia toczą się także ciężkie
walki o Gliniankę. Pomimo początkowego zajęcia wsi przez Wojsko Polskie,
około godziny 22.00 oddziały wchodzące
w skład 62 Pułku Piechoty zostają z niej
wyparte przez bolszewików. Rozpoczyna
się zażarta walka, wieś kilkukrotnie przechodzi z rąk do rąk. Starcia trwają także w rejonie Porąb i Woli Karczewskiej.
Dopiero jednoczesny atak z północy
i południa powoduje złamanie oporu sowieckich żołnierzy zgromadzonych w rejonie dworu Glinianka. Żołnierze 62 PP
biorą do niewoli 783 jeńców, zdobywają
4 działa i 27 ciężkich karabinów maszynowych oraz kilkaset wozów taborowych
wraz z ładunkiem.
Historia walk, jakie rozegrały się na terenie dzisiejszej gminy Wiązowna, jest
nadal słabo znana. Niestety, wydarzenia
te opisywane są bardzo skrótowo w powszechnie dostępnej literaturze, mimo
ich ważnego znaczenia. Przerwanie przez
Armię Czerwoną polskiej obrony na południowy wschód od Warszawy mogło spowodować przechwycenie przez wrogie
oddziały przepraw przez Wisłę i zaatakowanie stolicy od zachodu. Jednakże dzięki bohaterskiej postawie żołnierzy Wojska
Polskiego oraz współpracy oddziałów nacierających z południa i zachodu, plany
bolszewickiego dowództwa zostały zniweczone.

Tomasz K. Żurawski
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Dostawa i odbiór
„Książki na telefon”
jest bezpłatna

„Książka na
telefon”.
Nowa akcja
naszej biblioteki
Wychodząc na przeciw potrzebom
mieszkańców naszej gminy, Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna zorganizowała nową akcję – „Książka na
telefon”.
Z „Książki na telefon” mogą korzystać
osoby, które ze względu na stan zdrowia, wiek lub niepełnosprawność nie
mają innej możliwości dotarcia do naszych bibliotek. Muszą posiadać kartę
biblioteczną – ale tę można też założyć
telefonicznie. Publikacje można zamawiać telefonicznie w bibliotece w Wiązownie, dzwoniąc w godzinach pracy

Książki dostarczą do domów czytelników
pracownicy biblioteki. Jednorazowo można wypożyczyć pięć pozycji ze zbiorów

na okres nie dłuższy niż miesiąc. Jeśli nie
możemy samodzielnie zwrócić książek –
wystarczy, że damy o tym znać wcześniej
telefonicznie lub e-mailem. Nasz pracownik zjawi się u Państwa w umówionym
terminie i odbierze je.

Marzena Bobrowska
kontakt@bibliotekawiazowna.pl

„Halina”

„Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą”

„1920. Prawdziwy Cud nad Wisłą.
Przebudzenie Polaków”

Witold Ławrynowicz

Józef Bartnik, Ewa Storożyńska

Jarosław Szarek

To pierwszy tom trylogii przygód porucznika
Wiktora Powalskiego i sanitariuszki Haliny Drozdowskiej, które rozgrywają na tle wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Wielki bój o władzę nad
bohaterami stoczą dwie potężne siły: Miłość
i Śmierć. Pytanie tylko, która okaże się silniejsza.
Autor z wielką precyzją odtworzył ówczesne czasy, włączając do fabuły również postacie historyczne. Dalsze losy bohaterów w: „Kiedy krwawią
kwiaty” i „Droga do człowieczeństwa”.

Autorzy przedstawiają nieznane zdarzenia, które
zmieniają dotychczasowe spojrzenie na przebieg
bitwy o Warszawę. Zebrali zachowane świadectwa i odkryli jeszcze jeden, niezwykle cenny opis
zjawienia Maryi na przedpolu Warszawy. Otóż
Maryja miała się ukazać na niebie w takiej postaci, jak jest przedstawiona na czczonym w kościele
ojców jezuitów na Starym Mieście w Warszawie
obrazie. Stąd niezwykle barwna historia powstania obrazu i rozwoju jego kultu.

Fascynujący reportaż historyczny zawiera próbę odpowiedzi na frapujące pytania, dotyczące
dramatycznych wydarzeń lata 1920 r., poprzedzających Bitwę Warszawską. W polskiej świadomości upowszechniło się przekonanie, że
w obliczu bolszewickiej agresji naród polski,
zwarty i gotowy, zahartowany w niedawnych
bojach o niepodległość, natychmiast stanął do
walki z najeźdźcą. Czy aby na pewno od razu
tak się stało?

Książka dostępna w bibliotece w Wiązownie

Książka dostępna w filii w Gliniance

Książka dostępna w filii w Duchnowie

Biblioteka poleca

placówki na nr 22 789 01 46 lub pisząc
wiadomość na adres: kontakt@bibliotekawiazowna.pl. Dostawa i odbiór są
bezpłatne.

www.tuwiazowna.pl
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Rolniku, przygotuj się do spisu!
Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika
gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane
z tym ważnym badaniem.

rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa
rolnego otrzyma list od Prezesa GUS.
Oprócz informacji o obowiązku spisania
się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy
zachować aż do momentu spisania się!

Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą
zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Jak się spisać? W Powszechnym Spisie
Rolnym 2020 przewidziano trzy metody
do wyboru.

Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności

powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda
wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub
telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub
telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu
Gminnego Punktu Spisowego.
Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów
nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię
spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.
Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu
wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że
w takim przypadku nie będą już mogli
odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze
rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

• internetowo
• przez telefon
• przyjmując rachmistrza

Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące
wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego
rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji
roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na
opłacalność ich produkcji.
Gdzie szukać informacji? Podstawowym
źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też na
bieżąco śledzić stronę internetową lub
konta społecznościowe (Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu Statystycznego
w Warszawie.
Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie
i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię
spisową pod numer: 22 279 99 99.

Wejdź na spisrolny.gov.pl
lub zadzwoń na infolinię spisową
pod numer 22 279 99 99

Więcej informacji o spisie na stronie:
https://spisrolny.gov.pl/

Urząd Statystyczny w Warszawie
sekretariatUSWAW@stat.gov.pl

Foto: R. Szczęsny

Wiązy. Symbol naszej gminy
Najbardziej leciwe wiązy rosną w Wiązownie, Majdanie, Kącku i Gliniance oraz
przy czerwonym szlaku nad Mienią. –
Wiązy są piękne o każdej porze roku, ale
najpiękniej wyglądają wiosną i jesienią

– mówi Ryszard SZCZĘSNY, który od lat
na fotografiach zatrzymuje mijający czas
w naszej gminie. – Wiązów jest stosunkowo sporo, jednak wydaje się, że ich
ilość systematycznie maleje. Dlatego od

kilkunastu lat je fotografowałem. Dopiero jak się spojrzy na zdjęcie, tego samego
wiązu, sprzed kilkunastu lat i obecnie, widać naturalny proces starzenia i „odchodzenia” drzewa.

