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ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU
W KONKURSIE PLASTYCZNYM
„NAMALUJ POSTAĆ Z BAJKI”.

Konkurs  pod pa t ronatem Wój ta  Gminy  Wiązowna

PRZYGOTUJ ILUSTRACJĘ DO WYBRANEJ BAJKI
WYDAWNICTWA „BAJKODAJNIA”

bajki są dostępne jako załącznik do regulaminu.
Przewidziano dwie kategorie:  przedszkolaki i klasy I – III. 

Prace plastyczne wykonane samodzielnie i dowolną techniką w formacie A4
należy podpisać . do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy. 

Prace należy złożyć  do 26 października 2020 r.
w Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna (ul. Kościelna 41, Wiązowna).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 listopada 2020 r. 
Najlepsze prace zostaną zamieszczone jako ilustracje do książki, 

którą wyda „bajkodajnia”.
Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest 

na stronie http://bibliotekawiazowna.pl/.

Konkurs zorganizowano w ramach „Kultury w sieci” 
- programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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10 lat Środowiskowego Domu Samopomocy w Ra-
diówku to okazja do podsumowania działalności 
tej niezwykle ważnej instytucji. Wewnątrz numeru 
znajdą Państwo specjalny okolicznościowy dodatek 
poświęcony jego historii.

17

8 W ciągu ostatnich dwóch miesięcy zakończyli-
śmy wiele inwestycji, m.in. mieszkańcy Rzakty 
mogą cieszyć się nową świetlicą. Inne są w trak-
cie. Otrzymaliśmy też dotacje lub złożyliśmy wnioski 
o dofinansowanie. O tym wszystkim przeczytacie 
na str. 8–9.

W ostatnim czasie zmieniły się trasy autobusów 
ZTM. Na stronie 14. wyjaśnimy, dlaczego tak się 
stało i  jakich kolejnych zmian powinniśmy się 
spodziewać.
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Budowa wodociągów 
i kanalizacji.  
Jedno z najtrudniejszych 
zadań samorządu
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Przyłączenie kolejnych domów do wodociągu 
i  kanalizacji jest czasochłonne oraz drogie. 
Budowa każdego nowego kilometra tych sieci 
jest ogromnym wysiłkiem, w który, na szczęście, 
coraz częściej angażują się także mieszkańcy. 
Warto to zrobić, bo korzyści z podłączenia do 
sieci są bardzo wymierne.

Legenda
 Linia kanalizacji sanitarnej
 Linia wodociągowa
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Zadanie musi dotyczyć budowy sieci 
wodociągowej bądź budowy sieci ka-
nalizacji sanitarnej. Podczas realizacji 
inicjatyw, mieszkańcy mogą zaofe-
rować swoją pracę społeczną, wkład 
rzeczowy (np. urządzenia, projekty ko-
nieczne do wykonania inicjatywy) lub 
wkład finansowy. Gmina natomiast 
może zaoferować pomoc finansową 
lub rzeczową w zależności od zakre-
su zadania. Mieszkańcy mogą przygo-
tować wniosek sami bądź zgłosić się 
o pomoc do ZGK w Wiązownie (ul. Bo-
ryszewska 2).

Przy rozpatrywaniu wniosków na 
inicjatywy lokalne przyjmowane są 
następujące kryteria szczegółowe 
oceny wniosku: udział finansowy 
wnioskodawcy w kosztach realizacji 
inicjatywy; wkład rzeczowy wniosko-
dawcy; zaawansowanie przygotowań 
do realizacji przedsięwzięcia; wy-
sokość środków z  budżetu Gminy 
Wiązowna potrzebnych do realizacji 
przedsięwzięcia; zgodność inicjatywy 
z potrzebami lokalnymi; roczne kosz-
ty eksploatacji zadania występujące 
po jego zrealizowaniu.

Urząd we współpracy z ZGK w Wią-
zownie zawiera umowę na realiza-
cję inicjatywy lokalnej. Obie strony 
zobowiązują się w niej do wykona-
nia konkretnych zadań, wspólnej re-
alizacji projektu: mieszkańcy wnoszą 
swój wkład rzeczowy bądź finansowy 
oraz ZGK w Wiązownie przeprowadza 
procedurę udzielenia zamówienia pu-
blicznego i wyłania wykonawcę, który 
zrealizuje budowę sieci.

Budowa kanalizacji 
w Góraszce i Duchnowie 

idzie pełną parą

Obecnie łączna długość sieci wodociągo-
wej w Gminie Wiązowna to 204,35 km, 
a  łączna długość sieci kanalizacyjnej – 
52,8 km. Wodociągi pokrywają 94,6% 
gminy, zaś tylko 35% terenu naszej gmi-
ny ma dostęp do kanalizacji.

To wciąż mało. I nie ma co się oszuki-
wać, w wielu miejscach gminy – tych po-
łożonych najdalej od naszej oczyszczalni 
i tych, gdzie gęstość zabudowy jest nie-
wielka – na taką inwestycje nie będzie 
nas stać jeszcze długo. Nie jest to bo-
wiem koszt budowy wyłącznie rurocią-
gów, ale także przepompowni i  innych 
urządzeń, które dostarczą nieczystości do 
oczyszczalni. W tych miejscach zamknięte 

szamba lub, jeśli warunki geodezyjne na 
to pozwalają, przydomowe oczyszczal-
nie ścieków to jedyne rozwiązania, ja-
kie mogą zastosować nasi mieszkańcy. 
Z myślą o nich prowadzimy w Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej usługi odbioru 
nieczystości płynnych i staramy się utrzy-
mać preferencyjne stawki.

W wielu miejscach kanalizację rozbudo-
wujemy systematycznie, ale mierzymy 
się tam z  innym problemem. Nie wszy-
scy mieszkańcy, których nieruchomości 
położone są przy nowobudowanej sie-
ci, chcą się do niej podłączyć. Wiążą się 
z  tym pewne koszty, ale już w  pierw-
szym roku po podłączeniu do budżetu 

czteroosobowej rodziny wraca nawet 
1900 zł. Odbiór nieczystości poprzez sieć 
kanalizacyjną jest bowiem wielokrotnie 
tańszy. Ci, którzy rozumieją te korzyści, 
włączają się często w tzw. inicjatywy lo-
kalne. To projekty, które gmina realizu-
je wspólnie z mieszkańcami konkretnego 
terenu na ich wniosek. Mieszkańcy, wnio-
skując o  rozpoczęcie danej inwestycji, 
deklarują jednocześnie, co mogą wnieść 
w te inwestycje ze swojej strony. Czasem 
jest to część nieruchomości, czasem go-
tówka, a czasem praca fizyczna.

Oto pięć kroków do zrealizowania in-
westycji w  ramach inicjatywy lokalnej 
mieszkańców.

Foto: Adobe Stock

złożenie wniosku ocena wniosku zawarcie umowy 
i wybór wykonawcy
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Zadanie jest realizowane zgodnie 
z zawartą umową. Budowa sieci zo-
stanie odebrana protokołem odbioru 
końcowego, a mieszkańcy będą mo-
gli przyłączyć swoje nieruchomości 
do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.

Przygotowanie sprawozdania z  re-
alizacji inicjatywy, rozliczenie środ-
ków. To działanie wykonuje ZGK 
w Wiązownie.

10 km kanalizacji w Góraszce i Emowie

Zakończyliśmy przetarg na bu-
dowę kanalizacji w Emowie 
i Góraszce. Wpłynęło 13 ofert. 
W Emowie zamierzamy wybu-
dować kanalizację sanitarnej na 
ul. Sosnowej, Runa Leśnego do 
ul. Jagód oraz na ul. Jagód. Dłu-
gość sieci grawitacyjno-ciśnie-
niowej w Emowie to łącznie ok. 
2,3 km. Natomiast w Górasz-
ce planujemy wybudować sieć 

grawitacyjno-ciśnieniową o dłu-
gości 8,0 km. Zakres plano-
wanych robót obejmuje ulice: 
Zielonej, Flory, Liliowej, Jasnej, 
Kaczeńców, Orzechowej, Ada-
ma Mickiewicza, Rodzinnej, 
fragmencie ul. Lotosu, a także 
drogi, które nie posiadają aktu-
alnie nazwy. Realizacja obu in-
westycji jest przewidziana do 
marca 2022 r.

8 km kanalizacji i wodociągu w Zakręcie i Duchnowie

Jesteśmy w trakcie budowy sie-
ci wodociągowej na ul. Cieka-
wej, Wąskiej, Długiej, Miodowej 
w Zakręcie. Wykonawca za kwo-
tę 557 tys. zł wybuduje 1,5 km 
wodociągów. Jest gotowy już na 
ul. Miodowej, Długiej oraz Wą-
skiej, trwają roboty budowlane 
na ul. Ciekawej. Mamy zawartą 
umowę na budowę sieci kanali-
zacji sanitarnej w Duchnowie na 
ul. Dłuskiej, Ustronnej, Spacero-
wej (do wysokości ul. Kwitnącej 
Jabłoni), ul. Góry Warszawskie 
oraz sieci wodociągowej na ul. 
Ustronnej. W ramach planowa-
nej inwestycji powstanie 3,8 km 

sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
270 m sieci wodociągowej. Koszt 
budowy to prawie 3,5 mln zł. 
Obecnie wybudowano już sieć 
wodociągową na ul. Ustronnej, 
a także sieć kanalizacji sanitar-
nej na ul. Dłuskiej do ul. Ustron-
nej wraz z fragmentem w ul. 
Ustronnej. Prowadzone są dalsze 
roboty budowlane na ul. Dłu-
skiej w kierunku DK2. Na budo-
wę wodociągów w Zakręcie oraz 
kanalizacji w Duchnowie otrzy-
maliśmy dofinansowanie w wy-
sokości 1 911 355 zł ze środków 
Unii Europejskiej.

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

BOLESŁAWÓW

50 Modernizacja ul. Bażantów 

BORYSZEW

100 Zakup pawilonu gospodarczego 
na potrzeby świetlicy

75 Modernizacja świetlicy 

CZARNÓWKA

50
Modernizacja drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych 
w Czarnówce i Kruszówcu

0 Budowa ulicy Brzozy i ulicy 
Różanej – projekt

DUCHNÓW

25 Zagospodarowanie terenu, 
dz. nr. 583/1 

50

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

75
Projekt sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w obszarze 
aktywizacji gospodarczej

100 Zagospodarowanie świetlicy 
oraz terenu wokół niej

50
Budowa sieci wodociągowej 
w ul. K. Dowjata, dz. nr ew. 
447/12 (IL)

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

50
Budowa sieci wodociągowe 
i kanalizacyjnej, dz. nr ew. 248, 
376

0 Modernizacja dojazdów do 
drogi wojewódzkiej 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do 
wspólnej realizacji zadań, które zaspo-
koją lokalne potrzeby. Współpracując 
w tym zakresie, możemy znacznie przy-
śpieszyć budowę wodociągów i kanali-
zacji na naszym terenie. A to znacznie 
wpłynie na komfort naszego życia. 

Zadania można realizować, składając wnio-
sek o inicjatywę lokalną do gminy lub do 
ZGK w Wiązownie na adres e-mai: biuro@
zgk-wiazowna.pl. Więcej informacji mona 
uzyskać pod nr tel. 22 789 01 33. 

Paulina Dudek
Tomasz Mielnicki

realizacja zadania rozliczenia 
kanalizacji
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Modernizacja świetlicy w  Borysze-
wie, nowe zabawki na placach zabaw 
w Gliniance II i Kącku, miejsce do bie-
siadowania w Pęclinie i nawierzchnia 
bezpieczna na „Zakąciku” w Zakrę-
cie  – na te zadania pozyskaliśmy 
wsparcie finansowe z Mazowieckie-
go Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2020. Do końca paździer-
nika zrealizujemy je wszystkie.

Trwa remont budynku świetlicy wiej-
skiej w Boryszewie. Inwestycja obejmu-
je doposażenie łazienki w nowe meble 
oraz wydzielenie powierzchni z sali ogól-
nodostępnej w celu utworzenia aneksu 
kuchennego. Szacowna wartość to 33 
950,93 zł, w tym dotacja 10 tys. zł.

Na działkach nr 592/1, 38/15 i  38/16, 
przeznaczonych na potrzeby mieszkań-
ców Glinianki II, montowane są huśtawki, 
bujaki na sprężynie, domek zabawowy. Bę-
dzie też mini linarium. Szacowana wartość 
to 27 357,44 zł. w tym dotacja 9 119,15 zł.

W Kącku ustawione zostaną zestaw za-
bawowy, karuzela oraz huśtawka potrój-
na, a w Zakręcie wykonano nawierzchnię 
bezpieczną pod urządzeniami siłowni 
plenerowej na terenie Ośrodka Integra-
cji „Zakącik”. Szacowana wartość zada-
nia w Kącku to 34 tys. zł, w tym dotacja 
10  tys. zł, a  w  Zakręcie 32 285,90 zł, 
w tym dotacja 10 tys. zł.

Mieszkańcy Pęclina będą mogli wkrótce 
korzystać z  miejsca do wspólnego bie-
siadowania: Dodatkowo montowany jest 
zestaw zabawowy. Szacowana wartość to 
30 tys. zł, w tym dotacja 10 tys. zł. 

Jakub Sędek
j.sedek@wiazowna.pl

DZIECHCINIEC

100 Modernizacja ul. Miodowej 

75 Budowa oświetlenia 
ul. Miodowej 

50
Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy wiejskiej oraz 
jej doposażenie

EMÓW

100 Modernizacja ul. Sosnowej

50
Zagospodarowanie terenu 
działek gminnych (nr 294, 
295/2 i 295/3) 

25

Budowa sieci kanalizacyjnej 
wraz z odgałęzieniami 
w ramach "Budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej, 
wodociągowej, modernizacji 
oczyszczalni ścieków i stacji 
uzdatniania wody na terenie 
gminy Wiązowna"

50 Modernizacja oczyszczalni 
ścieków 

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

GLINIANKA

75 Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w centrum Glinianki

75 Zagospodarowanie placu 
zabaw przy ul. Sosnowej 

100
Zagospodarowanie działki 
nr 592/1, 38/15, 38/16 
przeznaczonej na potrzeby 
mieszkańców 

100
Uzupełnienie oświetlenia 
ulicznego (róg 
ul. Wawrzynieckiej i Polnej) 
zakup lampy

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

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Budowa dwóch dróg gminnych – ul. 
Polnej i Brzozowej w Wiązownie – do-
biegła końca. Całkowity koszt tej in-
westycji to 2,7 mln zł, z czego ponad 
1,7 mln zł to środki pozyskanie z Fun-
duszu Dróg Samorządowych.

Na obu drogach położono nawierzchnię 
asfaltową, a dla poprawy bezpieczeństwa 
wykonano progi spowalniające. Wzdłuż 
ulicy Polnej wybudowano chodnik z kost-
ki betonowej oraz odwodnienie.

Na ulicy Brzozowej, ze względu na zwartą 
zabudowę, udało się „zmieścić” jedynie 

ok. 50 m odcinek chodnika (od strony 
ul. Boryszewskiej). Wykonano również 
odwodnienie.

Konieczne było także wykonanie przebudo-
wy istniejących sieci telekomunikacyjnych 
oraz istniejących linii elektro-energetycz-
nych w  zakresie usunięcia kolizji z  ele-
mentami budowanych dróg gminnych. 
W ramach realizowanej nowoczesnej in-
westycji uzupełniono również brakują-
ce oświetlenie uliczne. Zamontowano 13 
energooszczędnych lamp LED-owych. 

Tadeusz Dąbrowski
t.dabrowski@wiazowna.pl

Koniec budowy ul. Polnej 
i Brzozowej w Wiązownie

 Inwestycja była możliwa 
dzięki dotacji z FDS 

MIAS Mazowsze 2020. 
Trwają prace

Ciąg dalszy paska na str. 10

Bezpieczna nawierzchnia już 
leży na terenie „Zakącika”

Foto: FB
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Świetlica w Rzakcie. 
Wkrótce otwarcie

Mieszkańcy sołectwa Rzakta wkrótce 
będą mogli korzystać ze swojej świetli-
cy. To kolejna świetlica w gminie, która 
powstała w  ciągu ostatnich lat według 
jednego projektu. Świetlicę wybudowa-
ła firma ADIMEX Sp. z o.o. sp.k. Budynek 
ma 90 m2 powierzchni użytkowej, na któ-
rą składa się: przestronna sala, kuchnia 
oraz łazienka dostosowana do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Koszt budowy 
świetlicy wraz z zagospodarowaniem te-
renu wyniósł prawie 486 tys. zł. Obiekt po-
siada instalację OZE do produkcji prądu. 
Będzie monitorowany, a w środku zało-
żona zostanie instalacja alarmowa. 

Tomasz Mielnicki

Węzeł „Lubelska”.  
Otwarcie odcinka trasy A2

W niecałe 10 minut z Wiązowny do Mińska 
Mazowieckiego! Otwarto odcinek trasy A2 
od węzła „Lubelska” w kierunku na Mińsk 
Mazowiecki. W związku z tym pojawiły się 
problemy. Droga, mimo że jest częściowo 
oddana do użytku, emituje ogromny ha-
łas, bardzo uciążliwy dla mieszkańców. 
Ten sam problem wystąpił przy S17. Te-
raz jesteśmy pewni, że ekrany akustyczne 
są ustawione w niewłaściwych miejscach i  
mają niewystarczające parametry. Zarów-
no mieszkańcy, jak i my wystosowaliśmy 
szereg pism do właściwych instytucji, by 
zajęły się tym problemem.  Redakcja

Czy będzie nowa ul. Długa 
w Zakręcie?

 Pod koniec lipca Starosta Otwocki wydał 
decyzję zezwalającą na realizację inwesty-
cji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej 

nr 270801W – ul. Długiej wraz z odcin-
kami dojazdów w Zakręcie”. Na prawie 
1300 m ul. Długiej planowany jest chod-
nik. Szacowana wartość robót budowla-
nych wynosi ok. 5,1 mln zł. Na to zadanie 
złożyliśmy wniosek o  dofinansowanie 
budowy tej drogi w ramach Rządowego 
Funduszu Dróg Lokalnych. Budowa uwa-
runkowana jest otrzymaniem funduszy 
zewnętrznych. W przeciwnym razie inwe-
stycja będzie musiała poczekać na reali-
zację. Tadeusz Dąbrowski

Zagospodarowanie centrum 
Glinianki

Kontynuujemy prace w ramach planu mo-
dernizacji centrum w  Gliniance. W  tym 
roku planowana jest budowa kładki na 
rowie. To nią będzie można dostać się 
do istniejącego skweru, wybudowane-
go w 2018 roku. W przyszłości powstaną 
dodatkowe miejsca parkingowe, zostaną 
założone trawniki, a także powstanie dal-
sza część chodnika wraz z oświetleniem. 
Trwa procedura uzyskania pozwolenia 
na budowę kładki. W ciągu ostatnich lat 
na zagospodarowanie centrum Glinian-
ki wydaliśmy w sumie ponad 170 tys. zł. 
W tym roku funduszu sołeckiego na budo-
wę kładki przekazano prawie 52 tys. zł. 

Jakub Sędek

Modernizacja przejść dla pieszych. 
Jest dofinansowanie

100 000 zł na modernizację przejść dla 
pieszych w gminie Wiązowna. Taką sumę 
pozyskał Powiat Otwocki. Starosta Otwoc-
ki podpisał umowę, dzięki której powiat 
będzie mógł poprawić bezpieczeństwo na 
przejściach dla pieszych w bezpośredniej 
bliskości szkół podstawowych w Malcano-
wie i w Gliniance. Na przejściach zostaną 

zastosowane warstwy antypoślizgowe, 
pulsacyjne diody oraz znaki ledowe. Po-
nadto zostanie zainstalowane nowe 
oświetlenie. Całkowita wartość projek-
tu wynosi 174 388 zł, z czego 100 000 
zł to otrzymana dotacja z ministerstwa, 
a pozostałą część środków pokryją Gmi-
na Wiązowna oraz Powiat Otwocki. W ra-
mach tych środków zostaną sfinansowane 
także działania „miękkie” dla dzieci i mło-
dzieży z naszej gminy, czyli np. szkolenia, 
warsztaty czy spotkania. Redakcja

I etap drugiej ścieżki rowerowej.  
Przebudowa ul. Lubelskiej 
zakończona

Zakończył się pierwszy etap budowy dru-
giej ścieżki rowerowej w naszej gminie. 
Przy ul. Lubelskiej w Wiązownie, na od-
cinku od ul. Polnej do ul. Boryszewskiej, 
powstały asfaltowa ścieżka rowerowa 
(po zachodniej stronie drogi), ciąg pie-
szo-rowerowy z  kostki betonowej (po 
wschodniej stronie drogi) oraz cztery za-
toczki dla autobusów i zjazdy publiczne 
oraz indywidualne. Przebudowa ulicy Lu-
belskiej jest częścią dużego projektu in-
westycyjnego o  szacunkowej wartości 
ok.12,3 mln zł (w tym prawie 11 mln zł 
dotacji), w wyniku którego na terenie na-
szej gminy powstanie ok. 12 km nowych 
ścieżek rowerowych. Wykonanie prac bu-
dowlanych w krótkim czasie po zawarciu 
umowy na dofinansowanie było możliwe 
dzięki wcześniejszemu opracowaniu do-
kumentacji projektowej. Bardzo cieszymy 
się, że po latach starań dzięki tej inwe-
stycji udało wybudować się przystanek 
w okolicy „Jartonu”. To znacznie poprawi 
komunikację publiczną i szkolną w tym re-
jonie gminy. Tadeusz Dąbrowski

Foto: pixabay.com
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W Urzędzie Gminy Wiązowna wpro-
wadziliśmy kolejne udogodnienia dla 
mieszkańców. Mamy nowy system ko-
lejkowy, który zwiększa komfort ob-
sługi interesanta i pozwala szybciej 
załatwić sprawę.

Na nowy system kolejkowy zdecydowali-
śmy się ze względu na panującą pande-
mię koronawirusa. Kolejkomat obsługuje 
pięć stanowisk:
  nr 1: Wydziału Środowiska 
i Nieruchomości;

  nr 2: Urzędu Stanu Cywilnego;
  nr 3: Wydziału Podatków;
  nr 4: Wydziału Planowania 
Przestrzennego;

  nr 5: Kancelarii ogólnej – na tym sta-
nowisku można załatwić wszystkie 
pozostałe sprawy.

Kolejkomat ustawiliśmy pomiędzy 
drzwiami wejściowymi (w przedsionku) 
do urzędu. Jak działa system?

1) Na monitorze znajdują się przyciski 
z  informacjami, które pomogą wybrać 
odpowiednie dla twojej sprawy stanowi-
sko. Po dotknięciu właściwego, drukuje 
się bilet z numerem i liczbą osób w ko-
lejce przed nami. 

2) Na wezwanie do właściwego okienka 
czekamy przed budynkiem urzędu. Gdy 
pracownik wywoła numer, wyświetli się 
on na ekranie, który znajduje w oknie bu-
dynku oraz usłyszymy zapowiedź słowną 
przez głośnik zainstalowany nad drzwia-
mi wejściowymi do urzędu.

3) Podczas wywołania naszego numeru 
usłyszymy także informację, do którego 
stanowiska powinniśmy się zgłosić. Tam 
też oddajemy nasz bilet. 

Pracujemy również nad systemem re-
zerwacji wizyt przez internet. O  jego 
wdrożeniu zostaną Państwo wcześniej 
poinformowani. Przypominamy też, że 
nasz urząd działa w poniedziałki w godz. 
10.00–18.00, zaś od wtorku do piątku 
w godz. 08.00–16.00. Prosimy przycho-
dzić wyłącznie w sprawach, których nie 
można załatwić przez ePUAP lub telefo-
nicznie, mailowo. Całą resztę załatwia-
my, wykorzystując telefon lub internet.

Więcej informacji udziela Aleksandra Bielec-
ka – Wydział Administracyjny, tel. 22 512 5 
858, e-mail: a.bielecka@wiazowna.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Numerek pobierzemy 
do jednego z pięciu 
stanowisk

Innowacyjny system 
kolejkowy w naszym 
urzędzie

25
Zmniejszenie zapotrzebowania 
i zużycia energii cieplnej 
w budynkach Napoleońska 44 
i 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"

50 Zakup i montaż wyposażenia 
świetlicy

25 Konserwacja Kanału 
Boryszewskiego 

IZABELA

100 Zagospodarowanie terenu 
świetlicy wraz z wyposażeniem

75
Pomoc finansowa dla Powiatu 
Otwockiego w ramach poprawy 
bezpieczeństwa na drodze 
2702W 

50 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Romantycznej (IL)

KĄCK

50 Budowa wodociągu Kąck 
– Duchnów

75 Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy 

KOPKI

100 Przebudowa drogi gminnej 
Lipowo – Kopki – Dziechciniec

50
Zagospodarowanie świetlicy 
wiejskiej i terenu działki 
wokoło świetlicy 

KRUSZÓWIEC

50
Modernizacja drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych 
w Czarnówce i Kruszówcu

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Ciąg dalszy paska na str. 12

 | biuletyn samorządowy | wrzesień-październik 202010 Samorząd



Za nami dwie sesje: sierpniowa i wrze-
śniowa. Radni wyrazili stanowczy 
protest wobec uciążliwości odorowej 
z  instalacji w Woli Duckiej, a  także 
wobec niedostatecznej długości i wy-
sokości ekranów akustycznych wzdłuż 
S17 i A2. Zdecydowali też o przeka-
zaniu pomocy gminie z Podkarpacia.

We wrześniu w internecie pojawiło się 
mnóstwo skarg mieszkańców. Do urzę-
du spływały maile. Rozdzwoniły się te-
lefony. Dotyczyły uciążliwego zapachu, 
który roznosił się po Woli Duckiej, Woli 
Karczewskiej. Dotarł nawet do Lipowa 
i Pęclina. Więcej o tej sprawie piszemy 
na str. 13.

Agnieszka Mikulska, radna okręgu Wola 
Ducka i Wola Karczewska, przygotowała 
stanowisko w sprawie uciążliwości odo-
rowej funkcjonowania instalacji komu-
nalnej przetwarzania odpadów w Woli 
Duckiej. Przy 13 głosach „za” stanowisko 

zostało przez Radę Gminy Wiązow-
na przyjęte. Czytamy w nim, że „Rada 
Gminy Wiązowna, stając w obronie po-
szkodowanych mieszkańców, wzywa do 
zaprzestania emisji odorów z  instalacji 
przetwarzania odpadów komunalnych 
w Woli Duckiej. Wszystkie instytucje ad-
ministracji samorządowej i państwowej, 
które uczestniczą w jakikolwiek sposób 
w systemie gospodarki odpadami, prosi-
my o wsparcie”.

Radni przyjęli również drugie stanowisko 
w  sprawie ochrony akustycznej zabu-
dowy mieszkaniowej położonej wzdłuż 
drogi ekspresowej S17 i autostrady A2. 
Ze stanowiska wynika, że „Rada Gmi-
ny Wiązowna wyraża stanowczy sprze-
ciw wobec drastycznego ograniczenia 
długości ekranów akustycznych w miej-
scowościach, leżących wzdłuż drogie eks-
presowej S17 i autostrady A2 na terenie 
gminy Wiązowna”. W  przypadku tego 
stanowiska – rada była jednomyślna. 

Wszyscy zagłosowali „za”. Więcej infor-
macji na str. 9. 

Rada zdecydowała też o  nadaniu na-
zwy ulic: Południowa w Góraszce, Zorzy 
w Izabeli i Lawendy w Malcanowie, Jasna 
w Lipowie oraz Geodetów w Wiązownie 
Kościelnej oraz o zakupie nieruchomości 
położonej w Duchnowie na poszerzenie 
drogi publicznej ul. Spacerowej.

Gmina Wiązowna, solidaryzując się z miesz-
kańcami gminy Jawornik Polski z Podkar-
pacia, na sierpniowej sesji zdecydowała 
się udzielić pomoc finansową na naprawę 
dróg i mostów po skutkach nawałnic.

Szczegółowych informacji dotyczących 
prac rady gminy udziela Paula Woźnica – 
Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych, 
tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woznica@wia-
zowna.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Sesje Rady  
Gminy 

Wiązowna.  
Przyjęto 14 

uchwał

Sesja wrześniowa odbyła się 
w warunkach reżimu sanitarnego

Wykaz uchwał i stanowisk w sprawach: 
59.XXV.2020 zmieniająca Uchwałę Nr 166.XVII.2019 Rady Gminy 
Wiązowna z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Uchwały Budże-
towej Gminy Wiązowna na 2020 rok;

60.XXV.2020 zmian w Uchwale Nr 165.XVII.2019 Rady Gminy Wią-
zowna z dnia 17.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Wiązowna na lata 2020–2033 z późn. zm.;

61.XXV.2020 zmiany jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej 
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie na 2020 rok;

62.XXV.2020 określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie 
Wiązowna na rok szkolny 2020/2021;

63.XXV.2020 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej 
w obrębie geodezyjnym Duchnów;

64.XXV.2020 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, poło-
żoną w obrębie geodezyjnym Góraszka;

65.XXV.2020 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, poło-
żoną w obrębie geodezyjnym Izabela;

66.XXV.2020 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, poło-
żoną w obrębie geodezyjnym Malcanów;

67.XXV.2020 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji ce-
lowej Gminie Jawornik Polski na naprawę dróg i mostów po skut-
kach nawałnic;

6.2020 uciążliwości odorowej funkcjonowania instalacji komunalnej 
przetwarzania odpadów w Woli Duckiej;

7.2020 ochrony akustycznej zabudowy mieszkaniowej położonej 
wzdłuż drogi ekspresowej S17;

68.XXVI.2020 zmieniający Uchwałę Nr 166.XVII.2019 Rady Gmi-
ny Wiązowna z  dnia 17 grudnia 2019 roku w  sprawie Uchwały 
Budżetowej;

69.XXVI.2020 zmian w  Uchwale Nr 165.XVII.2019 Rady Gminy 
Wiązowna z  dnia 17.12.2019  r. w  sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej;

70.XXXVI.2020 Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elek-
tryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wiązowna na lata 2020–2034;

71.XXVI.2020 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, po-
łożoną w obrębie geodezyjnym Lipowo;

72.XXVI.2020 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, po-
łożoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna.
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LIPOWO

50
Projekt świetlicy wiejskiej 
w ramach tworzenia sieci 
świetlic wiejskich na terenie 
Gminy Wiązowna

75

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

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

MAJDAN

0 Modernizacja dróg gminnych 
ul. Turkusowa i ul. Zaciszna

75 Budowa sieci kanalizacyjnej 
Zagórze – Majdan

100 Modernizacja boiska 
sportowego 

MALCANÓW

25 Zagospodarowanie terenu 
działki 211 

75

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

25
Budowa sieci wodociągowej 
w Malcanowie, dz. nr ew. 305/8 
(IL)

MICHAŁÓWEK

50

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

OSIEDLE PARKOWE 

100 Zakup urządzeń na plac zabaw

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Rolniku! Spisz się przez 
internet lub telefonicznie
W całym kraju trwa Powszechnym 
Spis Rolny. Na terenie naszej gminy 
temu obowiązkowi podlega prawie 
600 rolników. Do końca września spi-
sało się już 21 tys. gospodarstw na 
Mazowszu, w tym 53 w naszej gmi-
nie. Każdy może wypełnić kwestiona-
riusz przez internet lub telefonicznie. 
Jeśli tego nie zrobi – zapuka do nie-
go rachmistrz.

Spis ruszył 1 września i potrwa do 30 
listopada. Podlegają mu faktyczni użyt-
kownicy gospodarstw rolnych  – każ-
dy, kto otrzymał list od prezesa GUS. 
Oprócz informacji o obowiązku spisa-
nia się, list zawiera ważne informacje 
potrzebne do logowania się w aplika-
cji spisowej.

W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 
przewidziano trzy metody do wyboru. 
Pierwsza to samospis internetowy, do 
którego gorąco zachęcamy. Dla rolników, 
którzy nie posiadają komputera lub te-
lefonu z dostępem do Internetu, przygo-
towano stanowisko Gminnego Punktu 
Spisowego w naszym urzędzie (ul. Lubel-
ska 59). Można z niego skorzystać w po-
niedziałki w  godz. 10.00–18.00, a  od 
wtorku do piątku w godz. 8.00–16.00. 
Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów 
nie może lub nie chce spisać się przez 
Internet, może zadzwonić na infolinię 
pod numer 22 279 99 99 i  spisać się 
przez telefon.

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu 
wspomnianych opcji, może spodziewać 
się wizyty rachmistrza. Rolnicy powin-
ni pamiętać, że w takim przypadku nie 

będą już mogli odmówić udzielenia od-
powiedzi i przełożyć tego na inny termin. 

Powszechny Spis Rolny przeprowadzany 
jest co 10 lat. Jako badanie obejmują-
ce wszystkie gospodarstwa rolne w kraju 
jest jedynym źródłem informacji pozwa-
lającym na ocenę stanu polskiego rol-
nictwa. Samym rolnikom wyniki spisu 
pozwolą ocenić zmiany w produkcji ro-
ślinnej i  zwierzęcej mające wpływ na 
opłacalność ich produkcji.

Podstawowym źródłem informacji o Po-
wszechnym Spisie Rolnym 2020 jest stro-
na internetowa www.spisrolny.gov.pl. 
Warto też na bieżąco śledzić stronę in-
ternetową lub konta społecznościowe 
naszego urzędu gminy oraz Urzędu Sta-
tystycznego w Warszawie. Wsparcie i po-
moc można uzyskać, dzwoniąc na infolinię 
spisową pod numer 22 279 99 99.  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Spis potrwa do końca 
listopada 

Ciąg dalszy paska na str. 14
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Uciążliwe odory z Woli Duckiej. 
Zgłosiliśmy problem

W związku z zwiększoną uciążliwością odo-
rową występującą na terenie naszej gminy 
przesłaliśmy do WIOŚ w Warszawie prośbę 
o pilną interwencję w instalacji komunalnej. 
Zgłaszaliśmy sprawę również telefonicznie 
do inspektoratu w Mińsku Mazowieckim. 
Otrzymaliśmy informacje, że wkrótce WIOŚ 
przeprowadzi kontrolę zakładu. Wystąpili-
śmy także do firmy LEKARO o zaprzesta-
nie emisji odorów. Organem kontrolnym 
nad tego typu działalnością gospodarczą 
jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Śro-
dowiska, dlatego też wszelkie zgłosze-
nia należy kierować do WIOŚ pod nr tel. 
25 758 46 85 w godz. 7.30–15.30, a po 
godzinie 15.30 pod nr tel. 692 495 847. 
Przy zgłoszeniu ważne jest wskazanie lo-
kalizacji i czasu, w którym ustalony został 
odór. Iwona Marczyk

Zasiłek dla bezrobotnych. 
Jest podwyżka

Od 1 września wzrósł zasiłek dla bezro-
botnych. Do tej pory osoby bez pracy mo-
gły liczyć maksymalnie na 881 zł brutto. 
Kwota zasiłku wzrosła do 1200 zł brutto 
miesięcznie za pierwsze 90 dni posiada-
nia prawa do zasiłku i 942 zł miesięcznie 
w okresie kolejnych dni. Pełna wysokość 
zasiłku przysługuje wówczas, gdy staż 
pracy wynosi od 5 do 20 lat. Jeśli zaś jest 
niższy niż 5 lat, zasiłek wynosi 80 proc. 
pełnej wysokości. W  przypadku stażu 
dwudziestoletniego i dłuższego zasiłek dla 
bezrobotnych wynosi 120 proc. pełnej wy-
sokości. Redakcja

Zmarł Stanisław Kruszewski, 
wieloletni burmistrz Józefowa

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiado-
mość o śmierci Stanisława Kruszewskiego, 
wybitnego i zasłużonego samorządowca oraz 
burmistrza Józefowa w latach 1998–2018. 
Po zakończeniu ostatniej kadencji nie zre-
zygnował z działalności na rzecz regionu. 
Od 2018 r. był radnym, członkiem zarządu 
powiatu otwockiego. Był mieszkańcem na-
szej gminy w latach 1943–1964. W 2018 
r. otrzymał tytuł „Honorowego obywatela 
Gminy Wiązowna” jako wyraz szacunku dla 
aktywności na wielu płaszczyznach – spo-
łecznej, politycznej i  samorządowej oraz 
w uznaniu za osiągnięcia jako włodarz Mia-
sta Józefów. Redakcja

Ośrodek Zdrowia w Gliniance. 
Nowe zasady pracy

Z powodu pandemii wprowadzono nowe 
zasady działania służby zdrowia. Ich ce-
lem jest ograniczenie przenoszenia się 
wirusa i uchronienie placówek przed za-
mknięciem. W sytuacji przerwania pracy 
przychodni w Gliniance 5 tys. pacjentów 
zmuszonych będzie do szukania pomo-
cy w innych placówkach. Jedną z tych za-
sad jest wprowadzenie teleporady. Przez 
telefon można odbyć konsultację, zamó-
wić recepty i zlecenia na potrzebne środki, 
poprosić o wydanie skierowania na ba-
dania czy poradę u specjalisty. Jeśli zaist-
nieje potrzeba pacjenci zapraszani są na 
osobiste wizyty  o wyznaczonej godzinie. 
Poza tym przychodnia pracuje jak zwy-
kle: wykonywane są szczepienia, realizo-
wane są badania laboratoryjne, EKG, USG, 
przyjmuje ginekologii i stomatolog. Takie 
ograniczenia w dostępności, choć  trudne 
dla Państwa, są konieczne. Musimy  prze-
trwać ten trudny czas, oby minął jak naj-
szybciej! Ewa Śmigasiewicz

„Szlachetna Paczka”. 
Wolontariusze poszukiwani

Chcesz robić coś dobrego i pomagać in-
nym? Zostań wolontariuszem akcji „Szla-
chetna Paczka”. To ogólnopolski projekt 
pomocy rodzinom znajdującym się w trud-
nej sytuacji materialnej, realizowany przez 
Stowarzyszenie „Wiosna”. Celem akcji jest 
„mądra pomoc, czyli taka, która daje szan-
sę na zmianę”. Dzięki zaangażowaniu wo-
lontariuszy i darczyńców rodziny otrzymują 
paczki, w których znajdują się potrzebne im 
rzeczy. Trafiają też do nich przedmioty, bę-
dące spełnieniem marzeń członków rodzi-
ny. Więcej informacji znajduje się na stronie 
www.superw.pl lub można je uzyskać pod 
nr tel. 535 967 895 albo pisząc na e-mail: 
pbulak123@interia.eu Redakcja

Usuwanie azbestu. Mamy dotację

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie otrzymaliśmy dofinansowanie na 
usuwanie i  unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy. To 
kwota 18 334,05 zł. Chętnych do pozby-
cia się azbestu, zapraszamy do składania 
wniosków o usunięcie wyrobów zawiera-
jących azbest. Wniosek dostępny jest na 
stronie www.bip.wiazowna.pl w Poradni-
ku Interesanta oraz w Wydziale Środowi-
ska i Nieruchomości w Urzędzie Gminy 
Wiązowna. Informacji w sprawie udziela 
Anna Bogucka tel. 22 512 58 25, e-mail: 
a.bogucka@wiazowna.pl. Redakcja
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Informacje do opublikowania 
w „Powiązaniach”

można przesyłać na adres: 
tukontakt@wiazowna.pl

Foto: pixabay.com
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100 Utworzenie systemu 
monitoringu

PĘCLIN 

25 Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy wiejskiej 

50 Budowa sieci wodociągowej, 
dz. nr ew. 313/24

PORĘBY

100 Budowa drogi publicznej 
– ul. Wypoczynkowej 

RADIÓWEK 

25

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

25
Zmniejszenie zapotrzebowania 
i zużycia energii cieplnej 
w budynku GOPS-u

RUDKA

0 Budowa kanalizacji sanitarnej 

RZAKTA 

75
Budowa świetlicy wiejskiej 
w ramach tworzenia sieci 
świetlic wiejskich na terenie 
Gminy Wiązowna

25 Budowa drogi rowerowej 

STEFANÓWKA

75
Wyposażenie świetlicy wiejskiej 
i zagospodarowanie terenu 
wokół niej 

WIĄZOWNA GMINNA 

100
Budowa drogi gminnej – 
ul. Polnej i ul. Brzozowej 
w Wiązownie 

50 Zagospodarowanie Gminnego 
Parku Centrum

W tym roku w komunikacji publicz-
nej na terenie naszej gminy zaszły 
duże zmiany. Są one wynikiem pro-
blemów, jakie miał i nadal ma Zarząd 
Transportu Miejskiego z  wyborem 
przewoźników, którzy obsługują linie 
autobusowe zapewniające transport 
na naszym terenie.

Pod koniec kwietnia czasowo przestały 
funkcjonować linie L20, L22 i L48. Podpi-
sane przez Zarząd Transportu Miejskiego 
w  Warszawie umowy z  przewoźnika-
mi obsługującymi linie lokalne, zawie-
rane były na określony czas i  po jego 
upływie przestały obowiązywać. Zarząd 
Transportu Miejskiego kilka miesięcy 
przed zakończeniem umów ogłosił prze-
targ na obsługę linii „L”, jednak aż trzy 
kolejne przetargi zostały unieważnione 
z powodu bardzo wysokich stawek prze-
jazdu, oferowanych przez przewoźników. 
W stosunku do poprzednich zapropono-
wane stawki były większe o ponad 150%. 
Na takie warunki Zarząd Transportu 
Miejskiego nie wyraził zgody.

Wobec problemów ZTM z wyborem no-
wego przewoźnika zmodyfikowano trasy 
autobusów linii 702 i 722 w taki sposób, 
aby ich trasy zastąpiły autobusy linii „L”. 
Linia 702 zastąpiła L20 i została wydłu-
żona z Otwocka ulicą Narutowicza do Gli-
nianki. Linia 722 z Wiązowny kontynuuje 
trasę dotychczasowej linii L22, jadąc do 

Otwocka ul. Żeromskiego. W tym samym 
czasie Zarząd Transportu Miejskiego pra-
cował nad kolejnymi przetargami, dzięki 
czemu od 22 czerwca przywrócono kur-
sowanie linii L48, łączącej Michałówek ze 
stacją PKP w Sulejówku. Linię obsługuje 
nowy przewoźnik, firma Grygiel z Radzy-
mina. Koszt przejazdu 1 wozokilometra 
ustalono na 5,53 zł netto. Umowa obo-
wiązuje od 22 czerwca 2020 r. do 30 li-
stopada 2021 r. 

Jak informuje ZTM, wbrew zapowiedziom, 
ze względu na przedłużające się procedu-
ry przetargowe dotyczące linii L20 – na 
wznowienie kursów L20 do Rzakty bę-
dziemy musieli jeszcze poczekać. Jeden 
z uczestników przetargu odwołał się od 
rozstrzygnięcia i sprawa trafiła do Krajo-
wej Izby Odwoławczej (KIO). A to ozna-
cza kolejne tygodnie zawieszenia działań. 
W związku z przedłużającym się postępo-
waniem przetargowym na linię L20 od 1 
września wynegocjowaliśmy w Zarządzie 
Transportu Miejskiego dodatkowe kursy 
linii 702: 3 kursy rano z Rzakty i dwa po-
wrotne z Otwocka do Rzakty po południu. 
Dodatkowe kursy mają na celu zapewnie-
nie mieszkańcom Rzakty i Glinianki dojaz-
du rano do Otwocka, a także umożliwienie 
bezpośredniego powrotu do Rzakty po za-
jęciach szkolnych lub po pracy. 

Karol Bronikowski
k.bronikowski@wiazowna.pl

Komunikacja miejska. 
Zmiany i odwołanie do KIO

Czekamy na wyniki 
przetargu ZTM

 Foto: M
. Kloch

Zadanie transportowe 2019 r. Wydatki na dzień 
08.10.2020 r.

Szacunkowe wydatki 
do końca 2020 r.

Linie 720, 722 i 730 1 698 672,00 zł 1 578 547,00 zł 2 079 317,00 zł

Linie L20 i L22 548 587,56 zł 216 423,48 zł 299 673,48 zł

Linia L48 240 000,00 zł 220 941,28 zł 292 143,27 zł

Wspólny bilet 100 000,00 zł 80 000,00 zł 120 000,00 zł

Program „Warszawa+” 225 650,00 zł 98 945,00 zł 230 000,00 zł

Suma wydatków  2 812 909,56 zł 2 194 856,76 zł 3 021 133,75 zł

Ciąg dalszy paska na str. 16

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Wydatki na transport publiczny w 2019 i 2020 r. 
(stan na dzień 08.10.2020 r.)
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W życie wszedł nowy Program Ochro-
ny Powietrza (POP). Tym samym woje-
wództwo mazowieckie jako pierwsze 
zakazało korzystania z  kominków 
w dniach, w których przekroczone są 
normy jakości powietrza. Ale to nie 
koniec ograniczeń. Zakazem objęto 
nie tylko kominki, ale też np. spalino-
we dmuchawy do liści czy grille.

Program Ochrony Powietrza (POP) to 
zestaw przepisów mających poprawić 
jakość powietrza w województwie ma-
zowieckim. Nakłada on na mieszkańców 
i  samorządy nowe obowiązki, a  także 
wprowadza daleko idące regulacje do-
tyczące niedozwolonego zachowania 
w dni smogowe, czyli wtedy, gdy zanie-
czyszczenie pyłem przekroczy wartość 
dopuszczalną – 50 ug/m3. Program, któ-
ry będzie funkcjonować do 2026 r., ma 
doprowadzić do maksymalnego ograni-
czenia szkodliwych pyłów (PM10 o 44%, 
PM2,5 o 57%, benzo(a)pirenu o 69% oraz 
ditlenku azotu o 27%). Gminy zostały zo-
bligowane przepisami do aktywnego mi-
nimalizowania źródeł zanieczyszczenia 
powietrza na swoim terenie.

Program zawiera konkretne działania na-
prawcze, których wprowadzenie przełoży 
się na poprawę jakości powietrza w re-
gionie. W dokumencie zapisano działa-
nia tzw. ogólne, czyli te obowiązujące dla 
całego województwa, m.in. inwentaryza-
cję i wymianę kotłów (w naszej gminie 
trwa), nasadzenia zieleni, czyszczenie 
ulic na mokro, zakaz używania dmuchaw 
do liści oraz szeroko pojętą edukację 
ekologiczną. Działania naprawcze okre-
ślone w  programie mają być zrealizo-
wane w ciągu maksymalnie 6 lat. Warto 
w tym miejscu przypomnieć, że od 1 paź-
dziernika 2020 r., ruszył nabór wniosków 
o udzielenie dotacji celowej na wymia-
nę pieca w ramach „Programu ogranicze-
nia niskiej emisji dla Gminy Wiązowna”. 
Wnioski przyjmowane będą do wyczer-
pania środków z  budżetu przeznacza-
nych na ten cel, nie dłużej jednak niż do 
1 marca 2021 r.

Wraz z  POP-em, radni województwa 
uchwalili plan działań krótkotermino-
wych. W czasie, gdy normy czystości po-
wietrza nie będą spełnione, czyli w tzw. 
dni smogowe, mieszkańcy nie będą mogli 

rozpalać ognisk i grilli, używać dmuchaw 
do liści oraz spalinowych pił i kosiarek, 
a  także nie będzie można używać ko-
minków – nie dotyczy to jednak budyn-
ków, w których jest on jedynym źródłem 
ciepła oraz palenia w kominku w dniach 
o czystym powietrzu.

Przepisy POP przewidują dotkliwe kary 
dla osób, które nie będą przestrzegać wy-
tycznych: mogą otrzymać mandat w wy-
sokości do 500 zł lub grzywnę do 5000 zł. 
Podobne kary grożą za spalanie odpadów. 
Natomiast udaremnianie lub utrudnianie 
przeprowadzenia kontroli jest przestęp-
stwem zagrożonym karą aresztu. Kary 
mogą zostać nałożone również na samo-
rząd. Od 50 tys. zł do 500 tys. zł kary może 
nałożyć na gminę za nierealizowanie dzia-
łań zawartych w POP Wojewódzki Inspek-
tor Ochrony Środowiska.  

Anna Bogucka
a.bogucka@wiazowna.pl

Foto: pixabay.com

W kominku nie będzie można 
palić w dni smogowe

Zakaz palenia  
w kominkach. Nowe przepisy
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100
Dofinansowanie dla Komendy 
Stołecznej Policji na budowę 
posterunku Policji w Wiązownie

100

Rewitalizacja przestrzeni 
publicznej poprzez utworzenie 
Centrum Aktywności 
Lokalnej – ZADANIE 1 – 
Termomodernizacja i rozbudowa 
budynku publicznego przy 
ul. Lubelskiej 53

100

Rewitalizacja przestrzeni 
publicznej poprzez utworzenie 
Centrum Aktywności Lokalnej 
ZADANIE 2 – Rewitalizacja 
przestrzeni publicznej 
w centrum miejscowości 
Wiązowna

100

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

100
Wykonanie sieci wodociągowej 
wraz z odgałęzieniami 
przyłączy wodociągowych 
w ul. Polnej

100
Wykonanie odgałęzień 
sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Polnej i Brzozowej

100
Modernizacja ulicy Leśnej 
w Wiązownie – wykonanie 
dokumentacji projektowej

50
Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej 
w ul. Boryszewskiej

25
Kompleksowe rozwiązanie 
zaopatrzenie gminy Wiązowna 
w wodę w tym: budowa sieci 
wodociągowej w ul. Klonowa

50
Konserwacja rowu pomiędzy 
ul. Lubelską a Wrzosową wraz 
z remontem przepustu

WIĄZOWNA KOŚCIELNA

50 Budowa sieci kanalizacyjnej 
w ul. Kwiatowej

100 Budowa drogi – ul. Sportowa

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Mała rzecz, a może uratować życie. 
Jeśli ją masz, to po zmroku jesteś 
widoczny ze 150 metrów. Jeśli nie – 
tylko z  30 metrów. O  czym mowa? 
O odblaskach, które na początku roku 
szkolnego rozdano w  placówkach 
oświatowych. Ruszyła nasza gminna 
akcja „Bądź widoczny. Noś odblaski”.

Na początku roku szkolnego do na-
szych gminnych przedszkoli i szkół tra-
fiły odblaskowe zawieszki – listki wiązu 
oraz opaski. Listki można przyczepić do 
ubrania lub plecaka, a opaski nosić na 
ręce albo nodze. Odblaski można rów-
nież otrzymać podczas wizyty w Urzę-
dzie Gminy Wiązowna w Biurze Obsługi 
Mieszkańca.

Dni są coraz krótsze. Zmrok szybciej za-
pada. Poranne i  wieczorne mgły oraz 
deszcz też sprawiają, że na drogach jest 
bardziej niebezpiecznie. Dlatego każdy, 
kto porusza się pieszo lub rowerem po 
zmroku, powinien zaopatrzyć się w ele-
menty odblaskowe – kamizelki, opaski, 
nalepki, zawieszki, smycze. Im więcej ele-
mentów, tym lepiej.

Zgodnie z  przepisami prawa o  ruchu 
drogowym piesi, którzy poruszają się 
po drodze po zmierzchu poza obszarem 
zabudowanym, są obowiązani używać 
elementów odblaskowych w sposób wi-
doczny dla innych uczestników ruchu.

Element odblaskowy powinien być 
umieszczony w takim miejscu, by znalazł 
się w polu działania świateł i był zauważal-
ny dla kierujących, nadjeżdżających z obu 
kierunków (z tyłu i z przodu). Samochodo-
we światła mijania oświetlają drogę nie-
symetrycznie (więcej światła kierowanego 
jest na prawą stronę drogi), zaleca się za-
tem pieszym idącym lewą stroną drogi (w 
kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów) 
noszenie odblasków na prawej ręce lub 
nodze (od strony ruchu pojazdów). Pra-
widłowo noszone elementy odblaskowe 
mogą uratować życie pieszym. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Bądź 
widoczny. 
Noś odblaski

Konkurs 
Miss Polonia 
2020. Eliza 
w półfinale

Foto: Adobe Stock

Odblaskowe kamizelki 
powinien nosić każdy, kto 

porusza się po drodze

Trzymamy kciuki za 
naszą mieszkankę!
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Mieszkanka Woli Karczewskiej Eliza 
Kobza dotarła do półfinału konkursu 
Miss Polonia 2020, zdobywając tytuł 
II Wicemiss Polonia Województwa 
Mazowieckiego.

Ciąg dalszy paska na str. 21

Na wszystkie dwanaście kandydatek 
można było głosować do niedzieli. Eli-
za Kobza zdobyła 17,8% wszystkich gło-
sów, zajmując III miejsce i  docierając 
do półfinału ogólnopolskiego konkur-
su piękności. Miss Polonia to plebiscyt 
organizowany od 1929 r., a tytuły miss 
wygrywały m.in. Aneta Kręglicka, Ewa 
Wachowicz czy Paulina Krupińska. Gra-
tulujemy naszej mieszkance i trzymamy 
za nią kciuki w kolejnym etapie!

Zmagania konkursowe można obserwo-
wać na portalu Facebook: Miss Polonia 
Województwa Mazowieckiego 2020 oraz 
Miss Polonia 2020. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Minęło już 10 lat, odkąd powstał Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy w Ra-
diówku. 10 lat  – od kiedy po raz 
pierwszy w budynku Domu Społecz-
nego w Radiówku na pierwszym pię-
trze pojawili się uczestnicy.

Pomysł na powstanie placówki, która 
będzie wsparciem dla osób chorujących 
psychicznie, zrodził się w głowie Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w  Wiązownie  – Małgorzaty ŁYSIK. 
Realizacja okazała się wyzwaniem dla 
wielu osób. Stworzenie placówki od 
podstaw nie byłoby możliwe, gdyby nie 
pomoc i zaangażowanie wielu ludzi, mię-
dzy innymi wójta, Marka JĘDRZEJCZAKA, 
i przewodniczącej rady Magdaleny ŁU-
KOMSKIEJ, Jolanty BOGUCKIEJ i  wspo-
mnianej już wcześniej Małgorzaty ŁYSIK. 
Ogromne wsparcie okazała też Małgorza-
ta ŻAK, użyczając budynek w Radiówku 
na rzecz osób potrzebujących i zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym.

Dom to ludzie, którzy w nim przebywają. 
W poszukiwaniu uczestników nieocenio-
na była wiedza i doświadczenie pracow-
ników socjalnych GOPS w  Wiązownie. 
To oni jako pierwsi mieli z nimi kontakt 

i przekonywali do udziału w zajęciach. 
Nie było to łatwym zadaniem. Długo-
trwały pobyt we własnym domu, częste 
wizyty w szpitalach i stereotypy, w jakich 
żyli, nie pozwalały łatwo podjąć decyzji. 
ŚDS stał się domem dla 25 osób cho-
rujących psychicznie z gminy Wiązowna 
i z sąsiadujących z nami gmin.

Wszystkim zależało, by placówka zaczę-
ła żyć i udało się. Przez te 10 lat wiele 
się działo w sferze organizacyjnej. Po-
czątkowo ŚDS był w strukturach GOPS, 
po zmianie przepisów Stowarzyszenie 
Krokus-Wiązowna stało się jednostką 
prowadzącą, a od stycznia 2020 r. Środo-
wiskowy Dom Samopomocy jest jednost-
ką organizacyjną Gminy Wiązowna. Przez 
minioną dekadę zmieniał się również 
stan personalny Zespołu Wspierająco-
-Aktywizującego. Przez siedem lat dy-
rektorem domu był Adam RUDZKI, a od 
marca 2018 r. dyrektorem jest Anna ŚWI-
DERSKA. W placówce dotychczas łącznie 
pracowało 21 osób, staż odbyło 6 osób, 
a uczestników, którym udzielono wspar-
cia, było aż 81.

Czym zajmujemy się w Środowiskowym 
Domu Samopomocy? Ośrodek działa na 

zasadach społeczności terapeutycznej. 
Wszyscy mają możliwość aktywnego 
uczestnictwa w  jego codziennym ży-
ciu, otwartego wyrażania swoich opi-
nii i potrzeb. Uczestnicy współdecydują 
o ważnych bieżących kwestiach. W na-
szym domu nie brakuje zajęć, które 
mają charakter terapeutyczny i  tych, 
które dają możliwość rozwoju zain-
teresowań i  pasji. Każdy z  uczestni-
ków ma możliwość spotykania się raz 
w  tygodniu ze swoim terapeutą pro-
wadzącym i korzystania z poradnictwa 
psychologicznego.

Przez 10 lat działalności byliśmy na 
ośmiu kilkudniowych wycieczkach, do-
datkowo raz w  miesiącu planujemy 
wyjścia poza ośrodek do kina, teatru, 
muzeum lub wybieramy się na całodnio-
wą wycieczkę.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ra-
diówku to dom, w  którym pomagamy 
sobie w procesie zdrowienia. Wartością 
tego miejsca są ludzie, którzy tu przeby-
wają i tworzą klimat prawdziwego, pełne-
go zrozumienia domu. 

Anna Świderska
Dyrektor ŚDS

Środowiskowy Dom 
Samopomocy ma już 10 lat!

Uczestnicy aktywnie spędzają 
czas na świeżym powietrzu
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Gdyby ktoś zapytał nas, co to znaczy 
być zdrowym psychicznie, zapewne 
bez większego namysłu odparlibyśmy, 
że zdrowie świadczy po prostu o bra-
ku choroby. Obecne rozumienie zdro-
wia psychicznego jest jednak znacznie 
szersze.

O zdrowiu psychicznym informuje nas 
nie tylko brak zaburzenia, lecz także 
subiektywnie odczuwany dobrostan 
w  sferze fizycznej, psychicznej oraz 

społecznej. Obecność zaburzenia lub 
choroby psychicznej może wpływać 
na każdy z tych obszarów, pogarszając 
nasze samopoczucie fizyczne (np. po-
wodując zmęczenie i zaburzenia snu), 
oddziałując na emocje, funkcje po-
znawcze (m.in. uwagę, pamięć, uczenie 
się), to, jak postrzegamy rzeczywistość 
(np. w przebiegu schizofrenii, gdy po-
jawiają się omamy lub urojenia) oraz 
utrudniając nam budowanie satysfak-
cjonujących relacji.

Często najbardziej skutecznym sposobem 
leczenia zaburzeń psychicznych jest połą-
czenie farmakoterapii, czyli leków, które 
przepisuje lekarz psychiatra, oraz regular-
nych spotkań z psychoterapeutą. Działa-
nia Środowiskowego Domu Samopomocy 
znacząco wzbogacają te oddziaływania, 
przenosząc je w miejsce, gdzie uczestnicy 
funkcjonują na co dzień i – wraz z innymi 
uczestnikami – tworzą społeczność.  

 Maria Wierzbieniec
Psycholog ŚDS

Zdrowie czy brak choroby?
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Światowa Federacja Zdrowia Psychicz-
nego (WFMH) w 1992 r. ustanowiła 
10 października Światowym Dniem 
Zdrowia Psychicznego, by przybli-
żyć społeczeństwu temat zdrowia 
psychicznego i zachęcać do dbałości 
o nie. Symbolem jest zielona wstążka. 
Każdego roku obchody odbywają się 
pod wspólnym hasłem dla ponad stu 
krajów. Temat roku 2020 to „Zdrowie 
psychiczne dla wszystkich. Większe 
inwestycje – większy dostęp”.

Jak podkreśla WFMH powszechny dostęp 
do pomocy psychologicznej i  psychia-
trycznej jest ważny szczególnie w obli-
czu bezprecedensowych konsekwencji 
dla zdrowia psychicznego i wpływu pan-
demii COVID-19 na miliardy ludzi.

W Radiówku  – Światowy Dzień Zdro-
wia Psychicznego świętujemy od pięciu 
lat. W 2016 r. przygotowaliśmy wysta-
wę „Nasze pomysły”, rok później byliśmy 
w Lublinie. Od trzech lat 10 październi-
ka organizujemy koncert „Podobni mimo 
różnic”. Występują nasi znajomi, uczest-
nicy, terapeuci. Scenariusz koncertu to – 
jak co roku  – doświadczenia naszych 
uczestników. Na 10-lecie zadaliśmy tyl-
ko jedno pytanie: „Jaki był jeden, najważ-
niejszy dzień w ośrodku?”:

KATARZYNA: Ważny dla mnie był 
dzień, w  którym miałam pierwszy tre-
ning kulinarny. Gotowaliśmy ogórkową. 
Wyszła bardzo dobra. Było to dla mnie 
trudne, ale teraz czuję się z tym dobrze.

KRYSTIAN: Najważniejszy dzień? Pe-
wien dzień przed pandemią. W  marcu. 
W  czwartek. Gotowałem wtedy z  panią 

Alinką racuszki. Śpiewałem piosenki he-
avymetalowe. Najbardziej podobało mi 
się bycie w grupie. Rozmawialiśmy, żarto-
waliśmy. Miałem ciężką rozmowę z panią 
Dorotą, moją terapeutką, o moim funkcjo-
nowaniu w ośrodku i domu, moich zainte-
resowaniach. Czułem się mocno wściekły. 
Zły na siebie z powodu swojej niskiej sa-
mooceny i braku wiary w siebie. Gdy pyta-
nia dotyczyły mojej samodzielności, byłem 
mocno przestraszony. Po rozmowie by-
łem w silnym oszołomieniu. Wartościowy 
dzień. Nauczyłem się nie obwiniać siebie za 
źle zrobioną rzecz, której dopiero się uczę. 
Istotne dla mnie jest doświadczenie.

ZUZANNA: Przychodzę ze względu na 
to, że ośrodek jest odskocznią od proble-
mów w domu.

MIKOŁAJ: Dla mnie najważniejsza była 
chwila, kiedy przyszedłem tu z siostrą. 
W domu byłem sam, a tu spotykam się 
z ludźmi. Podoba mi się grill – gdy wszy-
scy siadamy przy jednym stole. Spotka-
łem tutaj sympatycznego pana Andrzeja, 
z którym piłem kawę. Pan Andrzej zmarł. 
Bardzo mi go brakuje.

NATALIA: Ważnymi dniami są wyciecz-
ki. Przed każdą mówię, że nie jadę. Po-
wody są! (śmiejąc się) Biorę leki. Źle się 
czuję. Jest mi niezmiernie smutno. Je-
stem chora! Inni uczestnicy radzą mi 
wtedy porozmawiać ze swoją terapeut-
ką. Prawdziwy powód to mój lęk. Po po-
wrocie jestem radosna, bo zobaczyłam 
to, co chciałam.

ZOFIA: Na początku było trudno, nawet 
bardzo. Wątpiłam, że bycie tu może mi 
pomóc. Dużo nauczyłam się od naszych 

kochanych „kucharek”. Najlepsza re-
stauracja nie ma takich kucharzy jak my. 
W Radiówku rozmawia się o bardzo róż-
nych rzeczach, niekiedy dziwnych też.

SEBASTIAN: Usłyszałem, że kolejnym 
krokiem leczenia jest rozmowa z  psy-
chiatrą i ośrodek. Bałem się, ale potrze-
bowałem zmian. Myślałem, że będzie jak 
w szpitalu. Lekarz i  rodzina przekonali 
mnie. Niewielka nadzieja na poprawę, ale 
nic do stracenia. W ośrodku izolowałem 
się. Obserwowałem, nie rozmawiałem 
z  ludźmi. Uczestniczyłem tylko w zaję-
ciach i to też mało. Przekonałem się, że 
uczestnicy nie są niestabilnymi ludźmi, 
a po prostu mają problemy podobne do 
moich. Rozmowy z terapeutą były na po-
czątku dość dziwne i krępujące – w prze-
szłości zaufanie komuś zwykle kończyło 
się dla mnie skrzywdzeniem. Nie mówi-
łem wiele o sobie, unikałem pytań. Minął 
prawie rok zanim się otworzyłem. Wtedy 
pojawiła się zauważalna poprawa w tym, 
jak się czułem. Ze swoim terapeutą mam 
dobry kontakt i mam do niego zaufanie. 
To kluczowe w całym procesie.

MARIOLA: Ważna dla mnie jest domo-
wa, miła atmosfera. Wszyscy są przyjaźni 
dla siebie. Tak mi się podoba. Nie siedzę 
w domu i nie leżę bezczynnie. Nikt niko-
go nie ocenia, jesteśmy różni, ale tacy 
sami.

Przytaczamy tylko kilka, z  odpowiedzi 
naszych uczestników. Tylko fragmenty. 
Zapraszamy na naszą stronę na FB/radio-
wek.dom, gdzie od 10 października bę-
dziemy publikować całe wypowiedzi. 

Anna Świderska
Dyrektor ŚDS

Noś 
zieloną 
wstążkę
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Podobni mimo różnic
Kiedy dostałam pracę w  Środowi-
skowym Domu Samopomocy w  Ra-
diówku, powiedziałam o tym swojej 
rodzinie i znajomym. Reakcje wszyst-
kich były bardzo podobne. Od wstrę-
tu przez obrzydzenie po współczucie. 
A przecież to była moja wymarzona 
praca, do której przygotowywałam się 
latami.

Większość osób wyobraża sobie chorują-
cego psychicznie w białym zamkniętym 
pokoju obitym materacami, zapewne 
w ubraniu, które uniemożliwia porusza-
nie się. Jak bardzo krzywdzące jest to dla 
przeciętnego Nowaka, który na co dzień 
jest sympatycznym, uprzejmym panem 
o niskiej samoocenie, któremu trudność 
sprawia porozumienie się z panią ZIÓŁKO, 
ekspedientką, w sprawie codziennych za-
kupów. Któremu śnią się koszmary, nie-
raz na jawie, który cierpi z tego powodu. 
Krzywda jest jeszcze większa, jeśli ma 
diagnozę od lekarza psychiatry.

Dla pani Ziółko to brzmi „strzeż się”. 
Tymczasem pani Ziółko zupełnie nie 
zdaje sobie sprawy, że jej codzienna 
niechęć do wstania z  łóżka, czy to, że 

w nocy nie może spać, bo płacze to – 
też może być owa „straszna” choroba 
psychiczna  – depresja. Mimo, że sły-
szała o osobie, która miała epizod de-
presyjny, nie dopuszcza myśli, że sama 
może chorować. Kiedy spotyka pana 
Nowaka w sklepie, obawia się go, po-
nieważ wie, że ma chorobę psychiczną. 
Nie wie jednak, jak bardzo są podob-
ni. Pan Nowak lubi tego samego autora 
książek, był w kinie na filmie, na który 
ona miała ochotę pójść. Każde ma swo-
je trudności i  radości życia codzienne-
go, z tym, że Panu Nowakowi jest coraz 
łatwiej, ponieważ uczęszcza na zajęcia 
do ŚDS. Uczy się tam, jak poradzić so-
bie w kontaktach społecznych, wie co-
raz więcej o swojej chorobie i jak sobie 
radzić z  trudnościami. Pani Ziółko jest 
zdrowa przecież, powszechnie szanowa-
na, bo pracowita, a  to, że nieszczęśli-
wa? – nieważne, tego nie widać.

Skoro w najbliższym otoczeniu psycho-
loga wszyscy się przejęli moim wyborem 
pracy, jak trudno jest wyobrazić sobie in-
nym, cóż takiego dzieje się w ŚDS. Sły-
szałam różne opinie. Nawet historie 
o tym, że ludzie tu chodzą w kaskach (nie 

potrafię sobie wyobrazić, w jakim celu). 
Warto wiedzieć, co naprawdę się tu dzie-
je: po pierwsze nikt nie chodzi w kasku, 
chyba, że wybieramy się na przejażdż-
kę rowerową, ewentualnie urządzamy 
przedstawienie o motocykliście. Jest to 
dom, w którym, żeby zjeść – trzeba ugo-
tować, żeby było przyjemnie  – trzeba 
posprzątać, aby spędzić radosne Świę-
ta – trzeba je przygotować. Różnica jest 
taka, że jest przy tym wsparcie specjali-
stów, których zadaniem jest ułatwienie 
codziennego funkcjonowania, z  nieod-
łączną diagnozą. Poznanie daje najwięk-
szą szansę na pozbycie się lęku.

Wracając do początku mojej opowie-
ści: ściany nie są białe, nikt nie chodzi 
w kaftanie bezpieczeństwa, a dla mnie to 
wymarzona praca ze wspaniałymi ludźmi. 
Najlepsze, że teraz moja rodzina i znajomi 
mówią: Ty to masz fajną pracę. Jeździsz 
na wycieczki, nie siedzisz za biurkiem 
i zawsze wracasz z pracy uśmiechnięta. 
Taki jest Środowiskowy Dom Samopomo-
cy – to miejsce stworzone dla ludzi przez 
ludzi. 

Dorota Dłużniewska-Kołak
psycholog ŚDS
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W życie weszły zmiany w Prawie budow-
lanym. Celem nowelizacji przepisów jest 
uproszczenie procedur budowlanych. 
I rzeczywiście nowe prawo budowlane 
jest mniej restrykcyjne i w wielu kwe-
stiach opiera się na deklaracji inwesto-
ra. Co zatem się zmienia?

Nowe przepisy weszły w życie 19 wrze-
śnia. Zmniejszono zakres dokumentów, 
które należy złożyć do wniosku o pozwo-
lenie na budowę. Od teraz inwestor będzie 
zobowiązany złożyć tylko część dotychcza-
sowego projektu budowlanego tj. projekt 
zagospodarowania terenu oraz projekt 
architektoniczno-budowlany. Pozostałe 
dokumenty, np. projekty konstrukcyjne 
i  instalacyjne, charakterystyka energe-
tyczna czy dokumentacja geologiczno-in-
żynierska, ujęto jako projekt techniczny 
i choć nadal stanowić będzie niezbędny 
element dokumentacji projektowej, jed-
nak wymagany będzie na późniejszym 
etapie, tj. przy zgłoszeniu/oddaniu bu-
dynku do użytkowania. Zamiast projek-
tu technicznego wystarczające będzie 
oświadczenie projektanta o  sporządze-
niu projektu technicznego przed przystą-
pieniem do robót budowlanych. 

Ważną zmianą jest uproszczenie lega-
lizacji samowoli budowlanej. Właściciel 
uniknie opłaty legalizacyjnej, jeśli zgłosi 
do nadzoru budowlanego samowolę, od 
zakończenia budowy której upłynęło co 
najmniej 20 lat, pod warunkiem przed-
stawienia inwentaryzacji geodezyjnej 
oraz ekspertyzy potwierdzającej możli-
wość bezpiecznego użytkowania obiektu. 
Wprowadzono również zmiany w zasa-
dach uzyskiwania odstępstw od przepi-
sów techniczno-budowlanych.

Wydaje się, że wreszcie usystematyzo-
wano kwestie tego, co wymaga pozwo-
lenia na budowę, a  co wymaga tylko 
zgłoszenia, oraz jakie działanie inwesty-
cyjne nie wymaga żadnego dokumentu. 
Bez pozwolenia na budowę, jedynie na 

podstawie zgłoszenia organowi admini-
stracji architektoniczno-budowlanej bę-
dzie można wybudować:
1)  wolno stojące budynki mieszkalne 

jednorodzinne, których obszar od-
działywania mieści się w całości na 
działce lub działkach, na których zo-
stały zaprojektowane;

2)  sieci wodociągowe, kanalizacyjne, 
cieplne, gazowe (o ciśnieniu robo-
czym nie wyższym niż 0,5 MPa) oraz 
elektroenergetyczne (o napięciu zna-
mionowym nie wyższym niż 1 kV);

3)  oczyszczalnie ścieków o wydajności 
do 7,50 m3 na dobę;

4)  szamba o pojemności do 10 m3;
5)  wolno stojące: parterowe budynki 

gospodarcze, garaże i wiaty – o po-
wierzchni zabudowy do 35 m2, przy 
czym łączna liczba tych obiektów na 
działce nie może przekraczać dwóch 
na każde 500 m2 powierzchni działki;

6)  przydomowe: ganki i oranżerie (ogro-
dy zimowe) – o powierzchni zabudo-
wy do 35 m2, przy czym łączna liczba 
tych obiektów na działce nie może 
przekraczać dwóch na każde 500 m2 
powierzchni działki;

7)  wolno stojące parterowe budynki re-
kreacji indywidualnej (domki letnisko-
we), o powierzchni zabudowy do 35 
m2, przy czym liczba tych obiektów na 
działce nie może przekraczać jednego 
na każde 500 m2 powierzchni działki.

Większość spraw załatwimy w  Staro-
stwie Powiatowym w  Otwocku w  Wy-
dziale Architektury i  Budownictwa. 
Obsługa telefoniczna interesantów (pod 
nr tel. 693 506 504, 22 788 15 34, 22 788 
15 35, 22 788 15 37, 22 788 14 65) jest 
realizowana od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00–14.00.

Ma być prościej, łatwiej i bardziej zrozu-
miale. Jak będzie rzeczywiście, niedługo 
się przekonamy. 

Sławomir Burbicki
s.burbicki@wiazowna.pl

Budowa domu. 
Zmiany 

w prawie
Foto: Adobe Stock

Polacy długo czekali 
na zmiany w Prawie 

budowalnym

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

100
Monitoring boiska Advit 
w Wiązownie wraz z terenem 
przy mostku na rzece Mienia

75
Wykonanie projektu i montaż 
brakujących lamp ulicznych na 
ul. Lawendowej do Kwiatów 
Polskich w Wiązownie

0 Modernizacja ul. Dębowej oraz 
ul. Modrzewiowej

WOLA DUCKA

0 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 

WOLA KARCZEWSKA

100 Zagospodarowanie terenu 
działki 285 

100 Budowa miejsc przyjaznych 
rodzinie – plac zabaw

ZAKRĘT

50 Budowa drogi – ul. Jana Pawła II

100 Zagospodarowanie terenu 
Ośrodka Integracji „Zakącik” 

75
Pomoc finansowa dla Powiatu 
Otwockiego w ramach poprawy 
bezpieczeństwa na drodze 
2702W 

25 Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Polnej

50

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

ŻANĘCIN

75 Zagospodarowanie terenu 
działki wokół świetlicy wiejskiej 

25 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 

75
Pomoc finansowa dla Powiatu 
Otwockiego na modernizację 
drogi powiatowej nr 2709W 
w miejscowości Żanęcin

Ciąg dalszy paska na str. 24

21www.tuwiazowna.pl Społeczeństwo



Z wiekiem nasza odporność 
spada, a to prowadzi do pro-
blemów zdrowotnych. Częściej 
zapadamy na różnego rodzaju 
choroby. Szczególnie w okre-
sie jesienno-zimowym senio-
rzy powinni szczególnie dbać 
o siebie i swoje zdrowie. Pod-
powiadamy, jak to robić. 

Po pierwsze – zdrowo i odpowied-
nio się odżywiać. Warto wzmacniać 
odporność, jedząc produkty będą-
ce naturalnymi antybiotykami. To 
czosnek, cebula, imbir, kurkuma, 
miód, chrzan, propolis. Posiłki dla 
seniora powinny być urozmaicone, 
świeżo przygotowane i pełne wi-
tamin oraz mikro- i makroelemen-
tów. W jadłospisie powinny znaleźć 
się owoce i  warzywa. Warto też 
sięgać po naturalne prebiotyki jak 
kefir, jogurt czy kiszonki. Pamiętaj-
my też o nawadnianiu organizmu. 

Można pić mało, ale często. Pamię-
tajmy też o ciepłych napojach. Do 
herbaty można dodać świeży im-
bir i goździki, a do ciepłego mleka 
– kurkumę i miód.

Po drugie – mimo zimna, nie prze-
grzewamy organizmu. Ubiera-
my się “na cebulkę”, dzięki temu 
zawsze możemy coś zdjąć przy 
wzroście temperatury. Wybieramy 
ubrania z naturalnych materiałów, 
a na spacer te o właściwościach ter-
micznych. Pamiętajmy też o  wie-
trzeniu pomieszczeń, w  których 
przebywamy. 

Po trzecie – „W zdrowym ciele zdro-
wy duch”. Tę maksymę każdy senior 
powinien sobie wziąć do serca. Każda 
aktywność fizyczna pozytywnie wpły-
wa na nasz organizm, ale powinna 
być dostosowana do naszych moż-
liwości. W przypadku osób powyżej 

60. roku życia idealnie sprawdzi się 
spacer, nordic walking, pływanie, jog-
ging lub jazda na rowerze. Może to 
być również praca w ogrodzie czy po-
rządki wokół domu.

Po czwarte – szczepimy się. Senio-
rom szczególnie poleca się dwa 
rodzaje szczepień: na grypę oraz 
przeciwko pneumokokom. Pierwsza 
partia szczepionek przeciw grypie, 
z  których mogą skorzystać senio-
rzy 65+ – mieszkańcy naszej gminy,  
już trafiła do przychodni zdrowia 
w Wiązownie i Gliniance. Wcześniej 
należy przebadać się, bo szczepić 
mogą się tylko osoby zdrowe. Wię-
cej informacji na temat szczepień 
udzielają ośrodki w Wiązownie (ul. 
Lubelska 36, tel. 22 789 01 15) oraz 
w Gliniance (ul. Napoleońska 53, tel. 
22 789 97 22). 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Odporność.  
Klucz do zdrowia seniora

Foto: Adobe Stock

Nasze siłownie plenerowe 
polecają się do ćwiczeń na 
świeżym powietrzu
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Jesteś osobą niepełno-
sprawną? Możesz uzyskać 
orzeczenie o  stopniu niepeł-
nosprawności. Sprawdź, jak 
to zrobić i do czego potrzebny 
jest ten dokument.

Zgodnie z przepisami osobą niepeł-
nosprawną jest osoba, która posia-
da stosowne orzeczenie. Orzeczenie 
o niepełnosprawności to dokument 
imienny. Podstawą do uznania oso-
by za niepełnosprawną jest orze-
czenie wydane przez powiatowy 
zespół do spraw orzekania o niepeł-
nosprawności. Orzeczenia o zalicze-
niu do grupy inwalidzkiej, wydane 
przed 1 stycznia 1998 r., traktuje się 
na równi z odpowiednim orzecze-
niem o stopniu niepełnosprawności 
tylko jeżeli są nadal ważne.

Wnioski o  wydanie orzeczenia 
o niepełnosprawności i o stopniu 
niepełnosprawności należy składać 
w siedzibie Powiatowego Zespo-
łu do Spraw Orzekania o Niepeł-
nosprawności (ul. Komunardów 
10, 05-402 Otwock). Do wnio-
sku należy dołączyć odpowiednie 
dokumenty:

1) w  przypadku wydania orze-
czenia o niepełnosprawności lub 
stopniu niepełnosprawności – do-
kumentację medyczną, zaświad-
czenie lekarskie (zaświadczenie 
takie ważne jest miesiąc od daty 
wydania i w tym czasie należy zło-
żyć wniosek) oraz inne dokumen-
ty mające wpływ na ustalenie 
niepełnosprawności lub stopnia 
niepełnosprawności;

2) w przypadku wydania orzeczenia 
o wskazaniach do ulg i uprawnień: 
dokumentację medyczną, orzecze-
nie o inwalidztwie lub niezdolności 
do pracy oraz inne dokumenty ma-
jące wpływ na ustalenie wskazań 
do ulg i uprawnień.

Wniosek powinien być rozpatrzony 
nie później niż w ciągu miesiąca od 
dnia jego złożenia. W przypadkach 
bardziej skomplikowanych spraw 
wniosek powinien być rozpatrzony 
nie później niż w ciągu dwóch mie-
sięcy od daty jego złożenia. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Źródło: niepelnosprawni.gov.pl

Jak zarządzać domowym bu-
dżetem? Jak prowadzić zdro-
wy styl życia? Jak być bardziej 
asertywnym? Nasi seniorzy 
z Dziennego Domu „Senior+” 
do grudnia będą uczestniczyć 
w warsztatach, dzięki którym 
nabędą nowe umiejętności 
oraz poszerzą swoją widzę na 
różnego rodzaju tematy m.in. 
ekonomiczne i zdrowotne.

W wyniku nawiązania współpracy 
Dziennego Domu „Senior+” w Woli 
Karczewskiej z Fundacją im. Lesława 
A. Pagi seniorzy uczestniczą w cy-
klu zajęć opierających się na trzech 
blokach tematycznych: zdrowotnym 
(zdrowy styl życia, diety przy różne-
go rodzaju schorzeniach itp.), eko-
nomicznym (zarządzanie domowym 
budżetem, unikanie kredytów, po-
życzek oraz innego rodzaju zadłu-
żeń) oraz treningach z nabywania 

umiejętności miękkich (komunika-
cja, asertywność, współpraca).

Wykłady, jak i  treningi, odbywa-
ją się w Woli Karczewskiej. Oprócz 
seniorów z DD „Senior+” do udzia-
łu zaproszeni zostali również se-
niorzy, którzy są mieszkańcami 
naszej gminy. Z warsztatów skorzy-
stali członkowie Klubu „Senior+” 

i Wolontariatu Międzypokoleniowe-
go oraz osoby zrzeszone w Stowa-
rzyszeniu „Bądźmy razem”.

Jeśli ktoś z Państwa jest zaintereso-
wany warsztatami, prosimy o kon-
takt pod nr tel. 505 599 703. Zajęcia 
potrwają do grudnia. 

Krystyna Motyka
dyrektor@seniorplus-wiazowna.pl

Warsztaty dla seniorów 
w Woli Karczewskiej

Foto: Adobe Stock

Na wydanie orzeczenia czeka 
się maksymalnie dwa miesiąceOrzeczenie 

o niepełnosprawności

Z warsztatów mogą 
skorzystać seniorzy 

z naszej gminy
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Depresja. Choroba duszy

ZADANIE OGÓLNOGMINNE

75

Systemowa modernizacja 
obiektów gminnych przy 
wykorzystaniu odnawialnych 
źródeł energii w formule 
partnerstwa publiczno-
prywatnego w Gminie 
Wiązowna 

25
E-usługi dla e-kultury 
w Gminach Karczew 
i Wiązowna

100
Budowa miejsc przyjaznych 
rodzinie w Izabeli, Pęclinie 
i Woli Karczewskiej

25
Modernizacja stacji uzdatniania 
wody wraz z ujęciami wody na 
terenie gm. Wiązowna

25
Systemowa modernizacja 
oświetlenia w formule 
partnerstwa 
publiczno-prywatnego

25 Utwardzenie dróg gminnych 
kruszywem 

50
Rozwój systemu dróg 
rowerowych w Gminie 
Wiązowna

0

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

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Może dotknąć każdego – niezależnie 
od wieku czy płci. Najczęściej jest jed-
nak diagnozowana u osób w przedzia-
le wiekowym 20–40 lat i dotyka dwa 
razy częściej kobiety niż mężczyzn. 
Coraz częściej chorują na nią mło-
dzi ludzi poniżej 18 roku życia. Mowa 
o depresji – chorobie, która, jeśli nie 
będzie leczona, może doprowadzić do 
samobójstwa.

WHO wylicza, że obecnie ponad 350 mln 
ludzi na świecie cierpi z powodu depre-
sji, co stanowi prawie 5 proc. populacji. 
Depresja stanowi coraz większy problem 
zdrowotny i  społeczny. Szacuje się, że 
w Polsce na depresję choruje ok. 1,5 mln 
osób. Na depresję częściej chorują kobie-
ty – stanowią aż 73 proc. wszystkich pod-
legających leczeniu. Coraz więcej dzieci 
i młodzieży także choruje na depresję.

Po czym rozpoznać depresję? Najczęst-
sze objawy to: smutek, płaczliwość, utra-
ta zainteresowań (nic mnie nie cieszy), 
zmniejszenie aktywności, apatia, zmę-
czenie, brak energii, zmiana apetytu 
(zmniejszenie lub zwiększenie), zaburze-
nia snu (problemy z zasypianiem, budze-
nie się nad ranem, nadmierna senność), 
niepokój, lęk lub podniecenie, trudności 

z koncentracją i zapamiętywaniem, po-
czucie bezużyteczności, bezsensu, po-
czucie winy, niska samoocena, napięcie 
wewnętrzne, myśli samobójcze, dolegli-
wości bólowe (głowy, brzucha, w klatce 
piersiowej, nerwobóle).

Depresja – jak każda inna choroba – po-
winna być leczona. Jeżeli rozpoznaje-
my u siebie stany obniżonego nastroju 
o niewielkim lub umiarkowanym nasile-
niu, utrzymujące się przez 2–4 tygodnie – 
niezależnie od wywołujących je przyczyn, 
należy zgłosić się do lekarza. Jeżeli nasi-
lenie jest znaczne, konsultacja taka po-
winna się odbyć jak najszybciej.

Terapię powinien prowadzić psychiatra, 
a  w  przypadku, kiedy łatwo można zi-
dentyfikować objawy, leczenie może po-
prowadzić lekarz Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej. Leczenie depresji jest proce-
sem długotrwałym, przyjmowanie leków 
powinno trwać nie mniej niż pół roku 
w przypadku pojedynczego epizodu de-
presji. Jeśli następuje nawrót choroby, le-
czenie należy kontynuować co najmniej 
rok, a najczęściej 2 lata. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Źródło: forumprzeciwdepresji.pl

Jeśli masz problem i chciałbyś z kimś na ten temat porozmawiać, możesz sko-
rzystać z pomocy przez telefon.

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji – tel. 22 594 91 00 
(czynny w każdą środę – czwartek od 17.00 do 19.00)

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym – tel. 116 123 
(poniedziałek-piątek od 14.00–22.00, połączenie bezpłatne)

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – tel. 116 111 
(czynny codziennie od 12.00 do 02.00)

ITAKA – centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego –  
tel. 800 70 2222 (czynne całodobowo)

ITAKA – Antydepresyjny telefon zaufania – tel. 22 484 88 01 
(czynny w poniedziałki i czwartki od 17.00 do 20.00)

Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich – tel. 800 108 108 
(poniedziałek-piątek od 14.00 do 20.00)

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna – tel. 22 425 98 48 
(poniedziałek – piątek od 17.00 do 20.00, sobota od 15.00 do 17.00)

Na depresję częściej chorują kobiety

Foto: Adobe Stock

LEGENDA:

(IL) – Inicjatywa Lokalna

0   Opracowanie założeń

25   Faza projektowa/przygotowawcza

50   Kontynuacja/lub/procedura wyło-
nienia wykonawcy

75   Realizacja zadania/lub/pozwolenia 
na budowę

100   Zadanie zakończono

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

o.nowak@wiazowna.pl
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Foto: Adobe Stock

Na naszym terenie od 1 lipca wprowa-
dzono obligatoryjny obowiązek segre-
gowania śmieci. Dotyczy on wszystkich 
właścicieli nieruchomości, także tych nie-
objętych przez gminę systemem gospoda-
rowania odpadami, czyli przedsiębiorców 
(zakłady, sklepy, punkty usługowe), szko-
ły, przedszkola czy zakłady opieki.

Główne cele znowelizowanej ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach to przede wszystkim upowszechnie-
nie segregacji odpadów przez właścicieli 
nieruchomości oraz zmniejszenie ilości 
składowanych odpadów komunalnych.

Odpady, których nie należy wrzucać do 
pojemników na selektywną zbiórkę od-
padów, mogą być gromadzone jako po-
zostałości po sortowaniu (w sposób 
zmieszany) z  wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych, które należy zagospo-
darować poprzez oddanie do utylizacji 
specjalistycznemu podmiotowi.

Gromadzone selektywnie odpady opa-
kowaniowe z  papieru, metalu, two-
rzyw sztucznych i szkła – nie muszą być 

czyste  – ale bezwzględnie muszą być 
opróżnione!

Tym, którzy jeszcze nie zastosowali się 
do nowych wytycznych, przypominamy 
o konieczności zawarcia nowych umów 
czy aneksów do nich, z przedsiębiorca-
mi odbierającymi odpady z nieruchomo-
ści, oraz o konieczności zmiany sposobu 
gromadzenia odpadów.

Za nieosiągnięcie odpowiednych poziomów 
recyklingu gmina może zostać ukarana 
karą finansową, dlatego też zapowiadamy 
kontrole podmiotów w przedmiocie prze-
strzegania regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku w gminie. Więcej informacji 
udziela Anna Bogucka, tel. tel. 22 512 58 
25, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Przedsiębiorco, segreguj śmieci!

Firmy powinny 
segregować śmieci

Papier
TAK: opakowania z papieru lub tektury; gazety i czasopisma; katalogi, prospekty, foldery; papier szkolny i biurowy; książ-
ki i zeszyty; torebki papierowe; papier pakowy.

NIE: papier powlekany folią i kalka; kartony po mleku i napojach; pieluchy jednorazowe i podpaski; pampersy i podkładki; 
worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych; tapety; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 
Tworzywa sztuczne i metale 

TAK: butelki po napojach, mleku; opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach; opakowania po produktach spożyw-
czych; plastikowe zakrętki; plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie; plastikowe koszyczki po owocach i innych 
produktach; puszki po napojach, sokach; puszki po żywności; złom żelazny i metale kolorowe; metalowe kapsle z bute-
lek, zakrętki słoików i innych pojemników; folia aluminiowa; kartony po mleku i napojach. Zaleca się zgnieść tworzywa 
sztuczne przed wrzuceniem do worka.

NIE: strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne odpady budowlane i rozbiórkowe; nieopróżnione opakowania po le-
kach i farbach, lakierach i olejach, zużyte baterie i akumulatory zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; inne odpady 
komunalne (w tym niebezpieczne).

 
Szkło

TAK: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; butelki po napojach alkoholowych; szklane opakowania po kosmetykach.

NIE: szkło stołowe żaroodporne, ceramika, doniczki, znicze z zawartością wosku, żarówki i świetlówki, szkło kryształowe, 
reflektory, nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometry i strzykawki, monitory i lampy 
telewizyjne, szyby okienne i zbrojone, szyby samochodowe, lustra i witraże, fajans i porcelana, inne odpady komunalne 
(w tym niebezpieczne).
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Działa już Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych dla naszej 
gminy w Emowie. Jeśli masz śmieci 
wielkogabarytowe, stare opony, odpa-
dy budowlane czy stare ubrania, mo-
żesz bezpłatnie oddać je do PSZOK-u.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych działa na terenie oczysz-
czalnia ścieków w Emowie (ul. Wiązow-
ska 2A) w soboty w godz. 10.00–18.00 
(z wyjątkiem z wyjątkiem świątecznych 
sobót). W PSZOK nieodpłatnie przyjmo-
wane są – dostarczone we własnym za-
kresie przez mieszkańców gminy oraz 
właścicieli działek zabudowanych dom-
kiem letniskowym oraz innych nieru-
chomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe – selektyw-
nie zbierane odpady komunalne z gospo-
darstw domowych.

Są to: papier i tektura, szkło, tworzywa 
sztuczne, metale, odpady opakowanio-
we wielomateriałowe, bioodpady, prze-
terminowane leki i chemikalia, odpady 
niekwalifikujące się do odpadów me-
dycznych powstałych w gospodarstwie 
domowym w  wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniek-
cji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igły 
i strzykawki, odpady niebezpieczne gro-
madzone w gospodarstwie domowym, 

zużyte baterie i  akumulatory, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble 
i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 
opony od samochodów osobowych, tek-
stylia i odzież, popioły z palenisk domo-
wych, odpady budowlane i rozbiórkowe 
stanowiące odpady komunalne.

PSZOK nie przyjmuje: niesegregowa-
nych zmieszanych odpadów komunal-
nych, materiałów zawierających azbest, 
papy, odpadów w uszkodzonych opa-
kowaniach, w  stopniu powodującym 
wyciek substancji znajdujących się we-
wnątrz tego opakowania, odpadów, 
których ilości, skład i  charakter wska-
zują na to, iż pochodzą z działalności 
gospodarczej.

Odpady na teren PSZOK można dostar-
czać jedynie pojazdami o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 3,5 t. Obowiązują li-
mity na: odpady poremontowe – 5m3/rok 
z gospodarstwa domowego oraz opony 
samochodowe – 4 szt./rok z gospodar-
stwa domowego.

Odpady wymagające opakowania moż-
na dostarczać jedynie w  szczelnych 
(niecieknących i  nieuszkodzonych) 
opakowaniach, posiadających orygi-
nalną informację (etykietę), umożli-
wiającą identyfikację odpadu w  chwili 
przekazania do PSZOK. Odpady ulegające 

biodegradacji przyjmowane są luzem. 
Odpady należy wysypać z worków lub 
innych opakowań do oznaczonego 
kontenera.

Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje 
ważenia odpadów i identyfikacji ich ro-
dzaju. Nie wyjmuje przywiezionych od-
padów komunalnych z pojazdu, a jedynie 
wskazuje miejsce ich rozładunku. Wyją-
tek stanowią odpady niebezpieczne, któ-
re zostają umieszczone przez pracownika 
obsługującego PSZOK w  przeznaczo-
nym do tego miejscu. PSZOK odmówi 
przyjęcia odpadów, których ilość, skład 
i charakter wskazują na to, iż pochodzą 
z działalności gospodarczej.

Każdorazowe przyjęcie odpadów 
w  PSZOK zostanie zarejestrowane. 
Mieszkaniec lub działkowiec powinien 
okazać się dokumentem potwierdzają-
cym przynależność do gminnego syste-
mu śmieciowego (np. dowód osobisty 
z adresem lub kopia złożonej deklaracji 
lub kopia dowodu wniesionej opłaty za 
gospodarowanie odpadami).

Wszelkie informacje o pracy PSZOK moż-
na uzyskać pod numerem tel. 22 512 58 
24 lub 25 lub elektronicznie, pisząc na 
adres a.bogucka@wiazowna.pl. 

Iwona Marczyk
i.marczyk@wiazowna.pl

Foto: Adobe Stock

PSZOK w Emowie. Oddaj śmieci

Do PSZOK-u 
można oddać m.in. 

elektrośmieci
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Inwentaryzacja jest obowiązkowa dla 
wszystkich budynków i  lokali ogrze-
wanych indywidualnie. Każdy ankieter 
będzie wyposażony w odpowiednie upo-
ważnienie, na którym znajdzie się numer 

dowodu osobistego. To umożliwi Pań-
stwu weryfikację tożsamości ankietera.

Do wypełnienia ankiety będą potrzeb-
ne informacje z tabliczki znamionowej, 
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Inwentaryzacja pieców. 
Udziel informacji

Dzięki 
inwentaryzacji 
będziemy mogli 
zaplanować dalsze 
formy wsparcia

Gama – szybko stało się jasne, że nigdy 
nie zginie w schroniskowym tłumie. Za-
wsze pięknie się prezentuje. Jest szczu-
pła, opływowa, eteryczna i prześliczna! 
Sięga lekko ponad kolano. Jest w wie-
ku około 5, może 6 lat. Doświadczona, 
skromna, ustępliwa oraz ckliwa sunia. 
Dziewucha o złotym sercu czeka…

Techno – pies-krówka do adopcji. Tra-
fił do nas ze złych warunków, których nie 
można nawet nazwać domem. A  teraz 
dusi go schroniskowy boks. Techno chce 
już wyrwać się zza krat. Śpiewa, prosi, 
tańczy. Zrobiłby wszystko, żeby znaleźć 
się w objęciach człowieka. Taki to wła-
śnie uczuciowy, sentymentalny chłopak. 

Żwawy, rozmer-
dany, proludz-
ki i wyrozumiały. 
Ma około 3–4 
lata. Wielkością 
sięga przed ko-
lano. Przyjdź po 
niego…

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

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.

Jajecznica – amatorka wszelakich piesz-
czot, czochrania i buziaków. Wywraca się 
brzucholem do góry i relaksuje pod ciepłą 
ręką człowieka. Idealna do innych psia-
ków, dzieci, młodej pary, a nawet senio-
ra. Uniwersalna 
psia babcia cze-
ka! Uniwersalny 
psiak babci cze-
ka na kocha-
jący, troskliwy 
dom, w  któ-
rym rozkocha 
w  sobie każde 
stworzenie!

znajdującej się na źródle ciepła. Przeka-
zane przez Państwa informacje zostaną 
wykorzystane wyłącznie do utworzenia 
bazy istniejących źródeł ciepła na terenie 
gminy Wiązowna oraz pozwolą nam wy-
pracować nowe formy wsparcia miesz-
kańców, np. finansowe.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie 
z  regulaminem MIWOP 2020 określo-
nym przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Mazowiecki mieszkańcy 
posiadający indywidualne źródło ciepła, 
którzy nie przekażą informacji o  typie 
wykorzystywanego urządzenia, zosta-
ną zakwalifikowani do grupy posia-
dającej źródła pozaklasowe, czyli tzw. 
„kopciuchy”.

Ankietę mogą Państwo również wypeł-
nić samodzielnie. Link do niej znajduje 
się na stronie tuwiazowna.pl. Gospodar-
stwa domowe, które ją wypełnią, zosta-
ną pominięte przez ankieterów.

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

Anna Bogucka
a.bogucka@wiazowna.pl

Ruszyła inwentaryzacja źródeł ciepła w budynkach położonych na te-
renie gminy. Do Państwa drzwi zapukają nasi ankieterzy. Można rów-
nież samemu wypełnić ankietę na stronie internetowej naszej gminy.
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Rozpoczął się rok szkolny 2020/2021. 
Dzięki modernizacji naszych placówek 
oświatowych w latach 2017–2018 ko-
lejny rok wszystkie dzieci z  naszej 
gminy znalazły miejsca w  szkołach 
i przedszkolach. W sumie będzie do 
nich uczęszczać 1 999 przedszkola-
ków i uczniów. To jednak nie będzie 
łatwy rok ze względu na pandemię 
koronawirusa.

Od 1 września przedszkolaki, uczniowie, 
nauczyciele, pracownicy oświaty i rodzi-
ce funkcjonują w zupełnie nowej szkolnej 
rzeczywistości. Wszystkie szkoły i przed-
szkola na terenie gminy Wiązowna, zgod-
nie z ogólnie obowiązującymi przepisami 
i wytycznymi epidemiologicznymi, wpro-
wadziły wewnętrzne procedury organi-
zacji pracy oraz postępowania w czasie 
zagrożenia COVID-19.

W każdej placówce przy wejściu odbywa 
się obowiązkowa dezynfekcja rąk. Dzieci, 
za zgodą rodziców, mają mierzoną tem-
peraturę. By nie tworzyć porannych za-
torów i utrzymywać dystans społeczny, 
większość szkół udostępniła kilka wejść 
dedykowanych uczniom z  poszczegól-
nych oddziałów. Rodzice odprowadzający 
dzieci nie wchodzą na teren placówki. Na 
przerwach, w przestrzeniach wspólnych 
i w czasie dowozu do szkół, uczniowie 
oraz pracownicy mają obowiązek za-
krywania nosa i ust. Wychowawcy sta-
rają się, by dzieci dużo czasu spędzały 
na świeżym powietrzu. Każda klasa ma 
swoją przyporządkowaną salę lekcyjną, 
dzięki temu dzieci nie przemieszczają 
się po całym budynku. Wszyscy, nawet 
najmłodsi, znają zasady prawidłowego 

mycia rąk i stosują 
je możliwie często.

Również stołówka 
szkolna działa na 
nieco innych zasa-
dach. Więcej jest 
przerw obiado-
wych, a  młodsze 
dzieci spożywają 
posiłki poza systemem dzwonkowym – 
tak, by nie spotykać się tłumnie na sto-
łówce. W  bibliotece szkolnej książki 
muszą odbyć obowiązkową dwudnio-
wą kwarantannę. Zwraca się również 
uwagę, by dzieci korzystały z osobistych 
przyborów szkolnych i nie wymieniały 
się nimi.

Kluczowe jest, aby w zajęciach uczest-
niczyli jedynie zdrowi uczniowie, bez 
objawów takich jak katar, kaszel czy 
podwyższona temperatura. Dyrektorzy 
i nauczyciele nieustannie apelują o od-
powiedzialną postawę rodziców i  nie-
przyprowadzanie dzieci chorych, co 
przynosi pozytywne skutki. W przypad-
ku wystąpienia objawów chorobowych 
w  czasie pobytu dziecka w  szkole czy 
przedszkolu powiadamiani są rodzice, 
którzy zobowiązani są do niezwłoczne-
go odebrania dziecka. W każdej placów-
ce wyodrębnione zostało pomieszczenie 
na obowiązkową izolatkę, gdzie będzie 
można umieścić dziecko w razie podej-
rzenia zakażenia.

Chętni mogą korzystać z wyjazdów na 
basen, Przy zachowaniu zasad bezpie-
czeństwa odbywają się również dodat-
kowe zajęcia pozalekcyjne.

Dyrektorzy są w stałym kontakcie z Sa-
nepidem. Dysponują również dedykowa-
nym im numerem telefonu, na wypadek 
nagłej sytuacji. Ze środków ministerial-
nych otrzymaliśmy duże ilości płynu do 
dezynfekcji dla szkół i przedszkoli oraz 
maski medyczne dla personelu. Zaku-
pione zostały termometry bezdotykowe, 
fartuchy ochronne, przyłbice, maseczki, 
rękawice, dozowniki do płynów dezyn-
fekujących, opryskiwacze do dezynfek-
cji placów zabaw. Placówki regularnie 
zaopatrywane są w  środki czystości. 
Zakupiono również myjki i mopy paro-
we, które ułatwiają skuteczne czyszcze-
nie różnych powierzchni. Ponadto na 18 
miesięcy szkoły otrzymały w bezpłatne 
użytkowanie automatyczne dyspensery.

Funkcjonowanie placówek oświatowych 
w  reżimie sanitarnym wymaga ogrom-
nego zdyscyplinowania i zrozumienia ze 
strony uczniów, pracowników oraz ro-
dziców. Pierwszy miesiąc pokazał, że 
współpraca i  przestrzeganie zasad po-
zwala sprawnie działać w tych trudnych 
dla wszystkich warunkach. Według stanu 
na koniec września żadna z placówek nie 
pracuje w trybie zdalnym. 

Urszula Kozłowska
u.kozlowska@wiazowna.pl

Żeby było 
bezpieczniej… 

Nieprzewidywalny 
rok szkolny

Na korytarzach 
dzieci są 

zobowiązane 
mieć maseczki na 

twarzach

Foto: Adobe Stock

Do naszych szkół podstawowych w sumie będzie uczęszczać 1 564 uczniów (SP Glinianka – 391, SP Wiązowna – 520, SP 
Zakręt – 284 i SP Malcanów – 369). W gminnych przedszkolach pod opieką znajdzie się 435 dzieci (przedszkole w Woli 
Duckiej – 90, przedszkole w Pęclinie – 96, przedszkole w Zakręcie – 105, przedszkole w Wiązownie – 144).

Zgodnie z kalendarium MEN dni wolne od nauki zaplanowano w następujących terminach: 23–31 grudnia 2020 r. – zimowa 
przerwa świąteczna, 18–29 stycznia 2021 r. – ferie zimowe, a 1–6 kwietnia 2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna. Zakończenie 
roku szkolnego wypadnie 25 czerwca. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 25–27 maja. Matury rozpoczną się 4 maja.
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„Armata  – o! jaka wielka!” taki 
okrzyk usłyszeliśmy z ust nauczycie-
li i uczniów wychodzących 23 wrze-
śnia na plac przy Szkole Podstawowej 
im. Bohaterskich Lotników Polskich 
w Wiązownie. Tego dnia zjawiła się 
grupa rekonstrukcyjna II Korpusu Pol-
skiego w Józefowie, która poprowa-
dziła „żywą lekcję historii” w ramach 
projektu „Koalicje dla Niepodległej – 
Nasza #Wiktoria1920”.

W ten nietypowy sposób uczniowie 
przenieśli się w czasie. Patrząc na stro-
je i zgromadzone przez rekonstruktorów 
przedmioty, łatwiej było im wyobrazić 
sobie wydarzenia sprzed stu lat, czyli 
z roku 1920. Zanim je obejrzeli, ucznio-
wie przeszli krótką musztrę wojskową 
oraz poznali strój oraz język „prawdzi-
wego” czerwonoarmisty. Podpalono lont 
prochowy i usłyszeli huk armaty. Już jako 
kompanie klasowe udali się w stronę roz-
stawionych namiotów, skrywających pa-
miątki sprzed stu lat.

Stanisław 8c
„Kiedy wyszliśmy poza teren naszej szko-
ły, byłem zachwycony. Znalazłem się 
w „swoim świecie”. Chłonąłem wszyst-
ko jak gąbka. Przeglądaliśmy mundu-
ry odradzającego się Wojska Polskiego, 
jak i przeciwnej strony konfliktu. Uczyli-
śmy się, jak wykorzystywane były punk-
ty medyczne. Dla dziewczyn były również 
stoiska z historycznymi perfumami. Naj-
bardziej przykuło moją uwagę stoisko 
z bronią”.

Dawid 8a
„Moim zdaniem stanowisko z bronią było 
najciekawsze. Wytłumaczono nam, jak 
działa i kto jakich broni używał. Zacie-
kawiły mnie również perfumy. Niektóre 
miały ciekawą historię. Część zapachów 
nie przypadła mi do gustu. Moim ulu-
bionymi perfumami były rosyjskie Chanel 
oraz polskie Jana Kiepury. Według mnie, 
to były do tej pory najciekawsze zajęcia 
w naszej szkole”.

Zofia 8 b
„Rekonstruktorzy opowiadali o mundu-
rach osób walczących, broni palnej oraz 
wyposażeniu szpitala polowego. Mieli-
śmy też możliwość powąchania starych 
perfum i zobaczenia wystrzału z armaty. 
Widać było, że to są ludzie z pasją, któ-
rzy czerpią radość z przekazywania wie-
dzy innym osobom. Zajęcia bardzo mi 
się podobały i zaciekawiły tak trudnym, 
a zarazem ważnym okresem w historii 
naszego kraju”.

Hubert 8b
„Po przywitaniu przez jednego z  re-
konstruktorów i paru komendach jego 
znajomy powiedział nam, że strzeli z ar-
maty: „Spokojnie, nie będzie głośno”. 

Gdy strzelił, to większość osób aż pod-
skoczyła. Na początku całą klasą poszli-
śmy obejrzeć stroje wojenne z różnych 
krajów. Potem dwie panie wytłumaczyły 
nam, jak udzielano pomocy w tamtych 
czasach. Kolejne stanowisko związane 
było z najciekawszą rzeczą, czyli bronią 
białą i palną. Na sam koniec poszliśmy 
do stanowiska z perfumami; nie pach-
niały za ładnie. Moją uwagę najbardziej 
przykuła broń biała oraz informacje od-
nośnie kar, które obowiązywały między 
krajami za stosowanie specjalnej broni”.

Uczniowie byli zachwyceni zestawem per-
fum. Dzieci zainteresowali się także eks-
pozycją mundurów. Mocnym akcentem 
stało się zapoznanie z  obowiązującym 
wtedy uzbrojeniem. Kulminacją spotka-
nia z żywą lekcją historii była rozmowa 
z „sanitariuszką” ratującą życie rannym 
w 1920 r. W pewnej chwili dzwonek szkol-
ny przywołał wszystkich do rzeczywistości 
XXI w. Z głową pełną wiadomości o roku 
1920 mogli powrócić do klas, by uczyć się 
i pracować w zupełnie pokojowych oko-
licznościach.  

Anna Grot, Dorota Konstantynowicz -
-Bogłowska, Bogumiła Majewska

„Nasza #Wiktoria 1920”. 
Rekonstrukcja z wielkim hukiem

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie wspólnie z ośrodkiem w Dębem Wielkim 
otrzymał dofinansowanie do projektu „Koalicje dla Niepodległej – Nasza #Wikto-
ria1920”. W ramach projektu powstała wystawa poświęcona 100. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej. Ponadto prelegenci odwiedzają szkoły z gmin Wiązowna i Dębe 
Wielkie, gdzie – przy okazji prezentacji powstałej wystawy – opowiadają o wyda-
rzeniach związanych z Bitwą Warszawską na terenach naszych gmin. Działania 
w ramach prowadzonego projektu mają na celu przypomnieć młodemu pokole-
niu, że kraj, który teraz znają, zawdzięczają bohaterskim czynom i postawie na-
szych przodków, którzy oddali życie, broniąc naszej ojczyzny i przeciwstawiając 
się najeźdźcom.

Uczniowie przenieśli się 
w czasie do 1920 r.

Foto: SP W
iązow
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W ramach programu „WzMOCnij swo-
je otoczenie” Polskich Sieci Elektro-
energetycznych pozyskaliśmy 20 tys. 
zł. Dzięki dofinansowaniu powstaną 
dwa kolejne szlaki rowerowe.

Na terenie naszej gminy przybywa infra-
struktury rowerowej. Wybudowaliśmy 

ponad 13 km dróg rowerowych, obec-
nie powstała ścieżka rowerowa przy 
ul. Lubelskiej, jednocześnie projektuje-
my kolejne od Glinianki do Duchnowa. 
Gruntowe szlaki rowerowe pozwo-
lą podziwiać rezerwaty w dolinie rzek 
Mieni i Świdra, w tym te objęte progra-
mem „Natura 2000”, oraz ślady historii 

naszej gminy. Dla miłośników leśnych 
duktów i wycieczek krajobrazowych za-
projektowaliśmy osiem szlaków rowe-
rowych. Pierwszy (czerwony) powstał 
w 2019 r.

Po raz kolejny w ramach programu PSE 
„WzMOCnij swoje otoczenie” pozyskali-
śmy grant. Działanie jest kontynuacją ze-
szłorocznego projektu. Gminny Ośrodek 
Kultury w Wiązownie – jako realizator 
grantu – wykona kolejne dwa szlaki ro-
werowe (Wiązowna – Duchnów i Kopki – 
Kąck) do końca listopada br. Realizacja 
obejmuje prace związane z wytyczeniem 
szczegółowym szlaków, zakup i montaż 
tablic drogowych, w tym drogowskazów.

Szlak powstanie w partnerstwie z Polskim 
Towarzystwem Turystyczno-Krajoznaw-
czym Oddział „Mazowsze”, Zakładem Go-
spodarki Komunalnej w Wiązownie oraz 
Spółdzielnią Socjalną „Odmiana”. Doce-
lowo będziemy dążyć do oznakowania 
wszystkich zaprojektowanych szlaków 
rowerowych.  

Olga Nowak
o.nowak@wiazowna.pl

WIĄZOWSKIE
SZLAKI

ROWEROWE

Józefów Rycice

WIĄZOWNA

Zagórze
Duchnów

Kąck

Stara Miłosna

Wola Ducka

Kopki

Glinianka

Rzakta

Poręby

MalcanówŻanęcin Dziechciniec

Pęclin

Emów

Kruszówiec

Bolesławów

Majdan

Izabela
Michałówek

Stary Konik

Golica

Wola 
Karczewska

Powstaną kolejne szlaki 
rowerowe w naszej gminie
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Zajęcia sportowe w Gminie Wiązowna
Zapraszamy na zajęcia sportowe, które odbywają się na terenie naszej gminy. W tabeli poniżej podajemy szczegóło-
we informacje, jak można się zapisać do grup.
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PONIEDZIAŁEK
Aerobik
GOK Wiązowna (ul. Lubelska 53): doro-
śli – 18.30–19.30. Kontakt: Maria Go-
ściniak, tel. 510 899 429, e-mail: advit.
wiazowna@wp.pl.
Świetlica w Dziechcińcu (ul. Majo-
wa 42): dorośli – 20.00–21.00. Kon-
takt: Maria Gościniak tel. 510 899 429, 
e-mail: advit.wiazowna@wp.pl.
Joga
GOK Wiązowna (ul. Lubelska 53) sala 
wiązu: dorośli – 18.00–20.00.
Piłka nożna
Advit Wiązowna (boisko Wiązowna, 
ul. Sportowa 15): roczniki 2012/13 – 
17.00–18.00; roczniki 2005/6 
– 18.00–19.30. Kontakt: Kuba We-
sołowski tel. 666 123 544, Damian 
Olszewski tel. 884 312 62, Marcin Klu-
kowski tel. 510 037 675.
Step
GOK Wiązowna (ul. Lubelska 53) sala 
świerku: dorośli – 19.00–20.00.
Zapasy
UKS „Zakręt” (SP w Zakręcie, ul. Szkol-
na 11): Pisklaki (zerówka i przedszko-
laki) – 15.15–16.00; Małe Orły (klasy 
I – II) – 16.00–17.00; Średnie Orły (kla-
sy III – VI) – 17.00–18.00; Duże Orły – 
18.00–19.00. Kontakt: Artur Mroczek 
tel. 514 244 380, e-mail: ukszakret@
onet.pl.

WTOREK
Aerobik
Świetlica w Pęclinie (ul. Wierzbowa 
1B): dorośli – 19.15–20.15. Kontakt: 
Maria Gościniak, tel. 510 899 429, 
e-mail: advit.wiazowna@wp.pl.
Świetlica w Kopkach (ul. Trakt Napole-
oński 35): dorośli – 20.30–21.30. Kon-
takt: Maria Gościniak tel. 510 899 429, 
e-mail: advit.wiazowna@wp.pl.
Brazylijskie Jiu-jitsu
UKS „Zakręt” (SP w Zakręcie, ul. Szkol-
na 11): Duże Orły – 19.00–20.30. Kon-
takt: Artur Mroczek tel. 514 244 380, 
e-mail: ukszakret@onet.pl.
Piłka nożna
Advit Wiązowna (boisko Wiązow-
na, ul. Sportowa 15): roczniki 2014/15 – 
16.00–17.00; roczniki 2008/9 – 17.00–18.30; 
seniorzy (od 16 lat) – 20.00–21.30.
Klub Sportowy Glinianka (boisko 

ligowe, Lipowo, ul. Młodzieżowa 1): 
roczniki 2011/14 – 17.30–19.00; Se-
niorzy (od 16 lat) – 19.30–21.30. Kon-
takt: Piotr Rybka tel. 783 962 478, 
e-mail: ksginianka@tlen.pl.
LUKS „Rzakta” (boisko ligowe, Rzak-
ta, ul. Mazowiecka 83): rocznik 2011 
i młodsi – 17.00–18.00; rocznik 2010 
i starsi – 18.10–19.10; Seniorzy (od 
16 lat) – 18.00–20.00. Kontakt: Grze-
gorz Grzęda, tel. 502 921 326, e-mail: 
luks.rzakta@wp.pl.
Pilates, stretching
GOK Wiązowna (ul. Lubelska 53) sala 
świerku – 20.00–21.00.
Tenis stołowy
GKTS Wiązowna (SP w Wiązownie, 
ul. Kościelna 20): Grupa młod-
sza – 17.00–18.30; Grupa starsza – 
18.30–20.00. Kontakt: Kamil Sitek tel. 
505 686 358, e-mail: kamilsitas@wp.pl.
Trening fitness
GOK Wiązowna (ul. Lubelska 53) sala 
świerku – 19.00–20.00.
Zdrowy kręgosłup
GOK Wiązowna (ul. Lubelska 53) sala 
świerku – 18.00–19.00.

ŚRODA
Piłka nożna
Advit Wiązowna (boisko Wią-
zowna, ul. Sportowa 15): roczni-
ki 2012/13 – 17.00–18.00; roczniki 
2008/9 – 17.00–18.30; roczniki 2005/6 
– 18.00–19.30.
Brazylijskie Jiu-jitsu
UKS „Zakręt” (SP w Zakręcie, ul. Szkol-
na 11): Pisklaki – 15.15–16.00; Małe 
Orły – 16.00–17.00; Średnie Orły – 
17.00–18.00; Duże Orły – 18.00–19.30.
Tenis stołowy
GKTS Wiązowna (SP w Wią-
zownie, ul. Kościelna 20): Gru-
pa młodsza – 17.00–18.30; Grupa 
starsza – 18.30–20.00.

CZWARTEK
Aerobik
Świetlica w Dziechcińcu (ul. Majowa 
42): dorośli – 18.45–19.45.
GOK Wiązowna (ul. Lubelska 53): 
dorośli – 120.00–21.00.
Brazylijskie Jiu-jitsu
UKS „Zakręt” (SP w Zakręcie, ul. Szkol-
na 11): Małe Orły – 16.15–17.15; Duże 
Orły – 17.30–19.00.
Fitness
GOK Wiązowna (ul. Lubelska 53) sala 
wiązu – 19.00–20.00
Joga dla dzieci
GOK Wiązowna (ul. Lubelska 53) świe-
tlica: 4–6 lat – 17.00–18.00; 7–11 
lat – 18.00–19.00
Piłka nożna
Advit Wiązowna (boisko Wią-
zowna, ul. Sportowa 15): roczni-
ki 2014/15 – 16.00–17.00; roczniki 
2008/9 – 17.00–18.30; seniorzy (od 16 
lat) – 20.00–21.30.
Klub Sportowy Glinianka (boisko ligo-
we, Lipowo, ul. Młodzieżowa 1): rocz-
niki 2011/14 – 17.30–19.00; Seniorzy 
(od 16 lat) – 19.30–21.30.
LUKS „Rzakta” (boisko ligowe, Rzak-
ta, ul. Mazowiecka 83): rocznik 2011 
i młodsi – 17.00–18.00; rocznik 2010 
i starsi – 18.10–19.10; Seniorzy (od 16 
lat) – 98.00–20.00.
Step
GOK Wiązowna (ul. Lubelska 53) sala 
świerku – 20.00–21.00
Tenis stołowy
GKTS Wiązowna (SP w Wiązownie, 
ul. Kościelna 20): Grupa młod-
sza – 17.00–18.30; Grupa 
starsza – 18.30–20.00.

PIĄTEK
Aerobic
Świetlica w Pęclinie (ul. Wierzbowa 
1B): dorośli – 19.15–20.15
Świetlica w Kopkach (ul. Trakt Napole-
oński 35): dorośli – 20.30–21.30.
Brazylijskie Jiu-jitsu
UKS „Zakręt” (SP w Zakręcie, ul. Szkol-
na 11): Średnie Orły – 15.15–16.15.
Piłka nożna
Advit Wiązowna (boisko Wiązow-
na, ul. Sportowa 15): roczniki 2005/6 
– 18.00–19.30.



Gminny  
Ośrodek  
Kultury. Oferta

Już działa Gminny Ośrodek Kultury 
w  Wiązownie. Z  powodu pandemii 
zrezygnowaliśmy z oficjalnego otwar-
cia Pawilonu Kultury. Zapraszamy na 
zajęcia. Oprócz cieszącej się popular-
nością dotychczasowej oferty, pojawi-
ły się nowe propozycje na spędzanie 
wolnego czasu. 

Od września w nowej siedzibie – Pawilo-
nie Kultury – działa nasz Gminny Ośro-
dek Kultury. Przejęty od spółdzielni GS, 
gruntownie zmodernizowany budynek 
stał się kulturalnym sercem naszej oko-
licy. Powstało tu miejsce przeznaczone 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

W budynku powstała ponad 100-me-
trowa wielofunkcyjna, klimatyzowana 
sala, w której mogą odbywać się szko-
lenia, prezentacje, śluby oraz różnego 

rodzaju wydarzenia artystyczne. Obok 
sali jest garderoba dla artystów przygo-
towujących się do występów. W piwni-
cy powstała sala lustrzana (77,31 m2), 
w  której odbywaj się zajęcia tanecz-
ne oraz próby różnego rodzaju zespo-
łów artystycznych. Na terenie Pawilonu 
działa też świetlica dla mieszkańców 
Wiązowny. 

W Pawilonie do dyspozycji jest kilkana-
ście sal – każda otrzymała nazwę inne-
go drzewa, np. wiązu czy świerku. W nich 
odbywają się różnego rodzaju zajęcia 
(pełną rozpiskę znajdą Państwo na stro-
nie obok, a  zajęcia sportowe w  zesta-
wieniu na str. 31). Oprócz tych dobrze 
znanych naszym mieszkańcom wprowa-
dziliśmy do oferty kilka nowości m.in. 
edukido – zajęcia edukacyjne z  kloc-
kami lego, jogę zarówno dla dzieci, jak 

i dla dorosłych oraz serię zajęć prowa-
dzonych przez Szkołę Tańca Fast-Step: 
balet, hip hop, latino solo i zajęcia „fit” 
(zdrowy kręgosłup, płaski brzuch i stret-
ching). Pełną ofertę zajęć znajdą Państwo 
na www.gok-wiazowna.pl, a zdjęcia z za-
jęć na str. 36. 

Gminny Ośrodek Kultury to nie tylko 
budynek w  Wiązownie, lecz także sieć 
świetlic wiejskich. To nie tylko 15 miej-
sca, gdzie odbywają się zajęcia, spotka-
nia rad sołeckich czy zebrania sołeckie. 
Nasze świetlice to również idealne miej-
sce na zorganizowanie prywatnych uro-
czystości: chrzcin, komunii czy urodzin. 
W celu poznania szczegółów wynajmu za-
praszamy do kontaktu pod numerami tel. 
22 780 41 79 oraz 22 180 00 41. 

Michał Białek
Gok@gok-wiaznowa.pl

pl.freepik.com
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Zajęcia w GOK. 
Zapraszamy

PONIEDZIAŁEK

Instrumenty – sala olchy, 13.00–20.00
Ukulele, gitara – sala brzozy, 
15.00–20.00
Hip Hop – sala świerku, 17.00–19.00
Język niemiecki (dorośli) – sala wierz-
by, 17.00–18.00
Ceramika – świetlica, 17.30–19.00

WTOREK

Instrumenty – sala olchy, 13.00–20.00
Ukulele, gitara – sala brzozy, 
15.00–20.00
Furtka Wyobraźni (gr. 4–6 lat) – świe-
tlica, 16.00–16.45
Teatr (dzieci) – sala wiązu, 
16.00–18.00
Rzeźbiarstwo i modelarstwo – sala 
wierzby, 17.00–19.00
Rękodzieło – świetlica, 17.00–19.00

CZWARTEK

Granie na dywanie – sala brzozy, 
16.00–16.45
Rysunek i malarstwo – dzieci, sala 
wierzby, 17.00–18.30
Joga dla dzieci (4–6 lat) – sala świer-
ku. 17.00–18.00
Rysunek i malarstwo – dorośli, sala 
wierzby, 18.30–20.00
Hip hop – sala świerku, 18.00–20.00
Salsatino – sala świerku, 19.00–20.00

ŚRODA

Wiązowski Teatr Muzyczny (doro-
śli) – świetlica, 15.00–17.00
Balet – sala świerku, 16.00–16.50
Edukido – sala dębu, 17.00–18.00
Taniec z gwiazdkami – sala świerku, 
17.00–18.00
Furtka Wyobraźni (gr. 7–10 lat) – 
świetlica, 17.00–17.45
Chór – sala wiązu, 18.00–20.00
Furtka Wyobraźni (gr. 9–15 lat) – 
świetlica, 18.30–19.30
Latino solo dla pań – sala świerku, 
19.00–19.50
Wiązowski Teatr Muzyczny (doro-
śli) – sala dębu, 19.00–21.00

PIĄTEK

Granie na dywanie – sala brzozy, 
16.00–16.45
Fotografia – sala grabu, 17.00–18.30
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Grzesiek nie ma prostego życia: od dzieciństwa 
choruje, stracił nogę, jego tata chciał go zabić. 
Mimo to trudno spotkać człowieka bardziej po-
godnego, zawsze gotowego do rozmowy, rady 
i modlitwy. Człowieka, który zaraża swoim po-
zytywnym nastawieniem, osobiście zna papieży 
Benedykta XVI i Franciszka i dwa razy pomimo 
swojej niepełnosprawności doszedł do Santia-
go de Compostela. Ta książka to opowieść o jego 
drodze, a także o Twojej, choć teraz wydaje Ci się 
to nieprawdopodobne.

Książka dostępna w bibliotece w Wiązownie.

Bogumił Korzyński rozpoczyna pracę w szpita-
lu. Jest rok 1850. Szpital połowy XIX wieku wciąż 
spływa ropą, krwią i brudem, a najlepszym chirur-
giem jest ten, który potrafi w jak najkrótszym cza-
sie wykonać operację. Przeżywalność pacjentów 
sięga kilku procent. Bogumił pragnie zostać gine-
kologiem i pomóc kobietom takim jak jego żona, 
która kolejny poród niemalże przypłaca śmiercią. 
Jednocześnie doktor zmaga się z własnymi demo-
nami i przeszłością.
 

Książka dostępna w filii w Gliniance.

Wiek to tylko liczby – każda z nich może być tą 
szczęśliwą. Eileen nie marzyła o innym życiu. Ko-
chający mąż, udane dzieci i piękny dom – jej miej-
sce na świecie. Pewnego dnia Eileen odkrywa, że 
nie jest jedyną kobietą w życiu swojego męża. Jej 
rywalka, Olivia, jest młodsza, ładniejsza i ma przed 
sobą wspaniałą przyszłość. Załamana Eileen nie 
wierzy już, że w życiu czeka ją cokolwiek dobrego. 
Tymczasem Olivia ma inne zmartwienia. Codzien-
nie musi walczyć o niezależność ze swoją matką 
i babką, uznanymi artystkami. 

Książka dostępna w filii w Duchnowie.

KGW 
w Zakręcie. 
Warsztaty 
wędliniarskie 
i wędzarnicze

Grzegorz Polakiewicz Ałbena Grabowska Danielle Steel

„Żyje się tylko raz” „Uczniowie Hipokratesa. Doktor Bogumił” „Szczęśliwe liczby”Bi
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 Zakręcie

Koło Gospodyń Wiejskich w  Zakrę-
cie zaprosiło społeczność lokalną do 
wspólnego zbudowania przenośnej 
wędzarni i nauki wyrabiania oraz wę-
dzenia wędlin. Warsztaty odbyły się 
w Świetlicy „Pod Jaworem” w Izabeli.

Celem warsztatów było zapoznanie 
uczestników z  tradycyjnymi sposoba-
mi wyrobu swojskich kiełbas, szynek, 
podrobów w warunkach domowych oraz 
uświadomienie, jakie korzyści płyną z ich 
spożywania. Jak wynika z dyskusji pod-
czas warsztatów, docenili ją ci, którzy 
poszukują domowych receptur wytwa-
rzania żywności w trosce o zdrowie swo-
ich rodzin.

W ramach projektu powstała wędzar-
nia wiejska. KGW Zakręt będzie wy-
pożyczać ją mieszkańcom. Podczas 
warsztatów odbyła się promocja książek 
naszej prelegentki Joanny WŁODARSKIEJ 

„Samowystarczalni w domu i ogrodzie” 
oraz „Jak zrobić ser w domu”. W trakcie 
oczekiwania na efekt wędzenia uczest-
nicy poznali prozdrowotne właściwości 
aloesu, zaprezentowane przez firmę Fo-
rever. Na zakończenie odbyła się biesia-
da oraz degustacja wytworzonych przez 
uczestników warsztatów produktów: 
szynek, boczku i  kiełbas. KGW Zakręt 
zaangażowało się w akcję charytatywną 
dla Oskarka BUCZYŃSKIEGO, przekazując 
uwędzone wędliny na licytację dla cho-
rego dziecka.

To już drugi projekt zrealizowany przez 
KGW Zakręt przy wsparciu wolonta-
riatu Fundacji BNP Paribas w  ramach 
programu „Możesz na mnie polegać”. 
Warsztaty „Budowa wędzarni wiejskiej 
i warsztaty wędzenia wędlin” poprowa-
dzili prelegenci z Akademii Siedliska pod 
Lipami. Wzięli w nich udział nasi miesz-
kańcy, Dzienny Dom „Senior+” z Woli 
Karczewskiej, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Zakręcie oraz wolontariusze z Funda-
cji BNP Paribas. 

Aleksandra Rutkowska

Wędzarkę można 
wypożyczyć od Koła 

Gospodyń w Zakręcie
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bohaterka lektury – Balladyna 
kroczy drogą zbrodni, popeł-
nia czyny naganne, by zdobyć 
to, o czym marzy. Ostatecznie 
ginie, rażona piorunem.

Specjalnie wybrane fragmenty 
siedmiu aktów dramatu odczy-
tało kilka pokoleń czytelników. 
W  wydarzeniu wzięli udział, 
towarzyszyli mu, wspierali je 
i  dopingowali: Gminna Rada 
Seniorów, Seniorzy z  Dzien-
nego Domu „Senior+” i Klubu 
„Senior+” w  Woli Karczew-
skiej, Stowarzyszenie Senio-
rów „Bądźmy Razem”, władze 
gminy, sołectwa, Gminny Ośro-

dek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, młodzież z Cen-
trum Wolontariatu w Radiówku oraz – po raz pierwszy – Grupa 
Turystyczno-Motocyklowa z Woli Duckiej.

Na oficjalne zaproszenie biblioteki do udziału w „Narodowym 
Czytaniu”, ku wielkiej radości organizatorów, odpowiedziała 
rekordowa liczba osób. Było ich ponad 40. Wszyscy – przygo-
towując się wcześniej do swojej roli – wykazali się dużym zaan-
gażowaniem. Zastosowane elementy gry aktorskiej zaskoczyły 
słuchaczy i tym samym uświetniły przedstawienie. Sprawiły, że 
chwilami czuliśmy się tak, jakbyśmy naprawdę byli w lesie nad 
jeziorem Gopło, w chacie ubogiej wdowy lub w zamku na sali 
królewskiej. Prawdziwą „wisienką na torcie” były barwne stroje 
teatralne wypożyczone na tę okoliczność. Doskonała współpra-
ca oraz radość z obcowania z książką sprawiły, że wycieczkę do 
krainy romantyzmu uznajemy za bardzo udaną.

Uwieńczeniem spotkania było ogłoszenie wyników konkursu 
literacko-plastycznego „Jan Paweł II – historia z życia przed-
stawiona na kartkach Kamishibai”. Celem konkursu było m.in. 
ukazanie znaczenia wspólnego czytania dla budowania więzi 
rodzinnych oraz rozwijanie aktywności twórczej dzieci. Zwy-
cięzcami zostały Dorota i Sylwia ZĄBERG. W ramach trwającej 
społecznej akcji Fundacji im. Zbigniewa HERBERTA „Podaruj 
Wiersz”, uczestnicy wydarzenia otrzymali losowo wybrane 
wiersze Juliusza SŁOWACKIEGO. Obdarowanym sprawiły one 
ogromną i nieskrywaną radość.

Wydarzeniu towarzyszyła zbiórka krwi organizowana przez mo-
tocyklistów. Zebrano 20 litrów. Muzycznym gościem spotkania 
była Kapela „Pod Hydrantem”.

Mamy nadzieję, że spędzony z biblioteką i lekturą czas był dla 
wszystkich literacką ucztą oraz zasłużonym wytchnieniem od co-
dziennego zgiełku. Do zobaczenia za rok. 

Marzena Kopka 
dyrektor@bibliotekawiazowna.pl

„Narodowe Czytanie”.  
„Balladyna” w Wiązownie
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Dziewiąta już edycja „Narodowego Czytania” klasyki lite-
ratury polskiej odbyła się 5 września w Gminnym Parku 
Centrum w Wiązownie. Tym razem para prezydencka za-
proponowała jeden z najbardziej znanych dramatów Juliu-
sza SŁOWACKIEGO – „Balladynę”.

W postaci z „Balladyny” wcieliło 
się kilka pokoleń mieszkańców 
naszej gminy

Wzorem ubiegłych lat Biblioteka Publiczna Gminy Wiązow-
na zorganizowała akcję wspólnego czytania. Spotkaliśmy się 
w sobotnie, wczesne popołudnie 5 września w Gminnym Par-
ku Centrum w Wiązownie. „Balladynę” znamy ze szkolnych 
lektur. To tragedia, która ukazuje, jak daleko posunie się czło-
wiek, aby osiągnąć swój cel. Żądna bogactw i władzy główna 
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Wystartowaliśmy z kulturą. 

Foto: I. Trzaska, GOK
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