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Budowa S17 i A2 
idą pełną parą

Z Majdanu prosto na Wilanów jeszcze w tym 
roku. Tak zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad. Oddanie do użytku tego 
fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy 
powinno przyśpieszyć budowę węzła w Zakręcie. 
Wchodzimy więc w  finalny etap rozbudowy 
kluczowych dróg na terenie naszej gminy.
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Do Mińska Mazowieckiego 
z Wiązowny dojedziemy 

teraz w 10 minut

Budowę dwóch dróg tranzytowych – 
autostrady A2 i drogi ekspresowej S17 
na terenie naszej gminy podzielono na 
odcinki, które obecnie są na różnych 
etapach realizacji. Najbardziej zaawan-
sowane prace trwają na najdłuższym od-
cinku trasy S17 – od węzła „Góraszka” 
do Kołbieli. To cieszy kierowców podró-
żujących między Warszawą a Lublinem. 
Od lipca możemy już swobodnie poru-
szać się dwoma pasami drogi głównej 
w  obu kierunkach. Obecne prace wy-
kończeniowe dotyczą przede wszystkim 
tzw. dróg serwisowych, obsługujących 
ruch lokalny.

Kierowcy, którzy codziennie przemiesz-
czają się jednak między Wiązowną a War-
szawą, najbardziej czekają na poprawę 
przepustowości drogi S17 od Góraszki do 
Zakrętu. Na tym odcinku budowanej dro-
gi utrudnienia są największe, szczególnie 
w  godzinach porannych i  popołudnio-
wych szczytów. Jeśli GDDKiA zrealizuje 
swój plan i do końca roku otworzy frag-
ment Południowej Obwodnicy Warszawy 
– od Majdanu przez most południowy do 
ul. Przyczółkowej w Wilanowie, korki na 
terenie naszej gminy powinny wyraźnie 
się rozluźnić. Ale choć łatwiej nam bę-
dzie dojechać na południe Warszawy, to 
w okolicach Zakrętu czekają nas utrud-
nienia jeszcze większe niż obecnie. Dziś 
plac budowy trzykondygnacyjnego wę-
zła, który ma tam stanąć, jest ograni-
czony przez ruch aut. Wyprowadzenie 
dużej części tego ruchu na Południowej 

Obwodnicy Warszawy, pozwoli drogow-
com zająć większą część pasa drogo-
wego. To umożliwi prace z  większym 
rozmachem, przyśpieszy budowę, ale nie 
ułatwi przemieszczania się w tej okolicy. 

W połowie sierpnia oddano do użytko-
wania 15-kilometrowy odcinek auto-
strady A2 pomiędzy węzłem „Lubelska” 
(w Majdanie) a początkiem obwodnicy 
Mińska Mazowieckiego. Otwarcie tego 
fragmentu trasy zapewnia ruch tran-
zytowy z (i do) Lublina w (i z) kierunku 
Mińska Mazowieckiego, bez konieczności 
pokonywania uciążliwego odcinka drogi 
pomiędzy Majdanem a Zakrętem. 

Wraz z finalizacją prac budowlanych i od-
dawaniem do użytku kolejnych odcin-
ków dróg, oprócz oczywistych korzyści 
płynących z możliwości szybszego prze-
mieszczania się, pojawiają się również 
problemy. Uwagi dotyczące zastosowa-
nia niewystarczającej ochrony akustycz-
nej terenów, sąsiadujących z  trasą S17 
zgłaszają szczególnie mieszkańcy Wią-
zowny, Osiedla Radiówek, ale również 
i Woli Duckiej. Aby zminimalizować uciąż-
liwość hałasową, zarówno władze gminy, 
jak i przedstawiciele mieszkańców, złożyli 
w tej sprawie pisma i petycje, kierowane 
m.in. do inwestora GDDKiA, jak również 
podmiotów zewnętrznych. Liczymy, że 
współdziałanie w tej sprawie przyniesie 
pożądany skutek. 

Sławomir Burbicki
s.burbicki@wiazowna.pl

Foto: M
. Kloch

BOLESŁAWÓW

50 Modernizacja ul. Bażantów 

BORYSZEW

100 Zakup pawilonu gospodarczego na 
potrzeby świetlicy

75 Modernizacja świetlicy 

CZARNÓWKA

75
Modernizacja drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w Czarnówce 
i Kruszówcu

0 Budowa ulicy Brzozy i ulicy Róża-
nej – projekt

DUCHNÓW

50 Zagospodarowanie terenu,  
dz. nr 583/1 

50

Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej – ul. Dłuska, ul. Spacerowa 
i ul. Góry Warszawskie w Duchno-
wie oraz budowa sieci wodociągo-
wej w Zakręcie

75
Projekt sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej 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 kana-
lizacyjnej, dz. nr ew. 248, 376

25 Modernizacja dojazdów do drogi 
wojewódzkiej 

DZIECHCINIEC

100 Modernizacja ul. Miodowej

75 Budowa oświetlenia ul. Miodowej 

50
Zagospodarowanie terenu wo-
kół świetlicy wiejskiej oraz jej 
doposażenie

EMÓW

100 Modernizacja ul. Sosnowej

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
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Dzięki tej inwestycji 
powstanie ok. 12 km 

trasa dla rowerów

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

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

50

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz 
z odgałęzieniami w ramach „Bu-
dowy sieci kanalizacji sanitar-
nej, wodociągowej, modernizacji 
oczyszczalni ścieków i stacji uzdat-
niania wody na terenie gminy 
Wiązowna”

50 Modernizacja oczyszczalni ścieków 

50
Poprawa bezpieczeństwa na drodze 
wojewódzkiej 721 – pomoc rzeczo-
wa dla województwa

GLINIANKA

75 Zagospodarowanie przestrzeni pu-
blicznej 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) za-
kup lampy

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

25
Zmniejszenie zapotrzebowania i zu-
życia energii cieplnej w budynkach 
Napoleońska 44 i 46

GÓRASZKA

25

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

75 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

Oddaliśmy kolejny fragment drogi dla 
rowerów w naszej gminie. A to dopie-
ro początek kolejnej wielomilionowej 
inwestycji w bezpieczeństwo i kom-
fort rowerzystów.

Zakończył się pierwszy etap budowy 
drugiej ścieżki rowerowej w naszej gmi-
nie. Przy ul. Lubelskiej w Wiązownie, na 
odcinku od ul. Polnej do ul. Boryszew-
skiej, powstały ścieżka rowerowa oraz 
ciąg pieszo-rowerowy. Przebudowa ulicy 
Lubelskiej w Wiązownie na odcinku od 
ul. Polnej do ul. Boryszewskiej (690 m) 
jest częścią dużego projektu inwestycyj-
nego o szacunkowej wartości ok. 12,3 
mln zł (w  tym prawie 11 mln zł dota-
cji), 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.

Zakończony obecnie odcinek drogi po-
wiatowej nr 2727W (ul. Lubelskiej) łączy 
inwestycje drogowe zrealizowane przez 
Gminę Wiązowna w 2019 i 2020 r. (bu-
dowa ul. Polnej i ul. Brzozowej w Wią-
zownie oraz budowa ścieżki rowerowej 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 od 
granicy Józefowa do granicy gminy Hali-
nów) z przebudowywaną drogą krajową 
S17 Warszawa-Lublin.

Wybudowano asfaltową ścieżkę rowe-
rową (po zachodniej stronie drogi), ciąg 
pieszo-rowerowy z  kostki betonowej 
(po wschodniej stronie drogi) oraz czte-
ry zatoczki dla autobusów i zjazdy pu-
bliczne oraz indywidualne. Pojawił się 
również kompleksowy system odwodnie-
nia drogi. W ramach inwestycji konieczna 
była także przebudowa linii oświetlenia 
ulicznego oraz napowietrznych linii sie-
ci energetycznych, kolidujących z budo-
wą ścieżki.

Aktualnie trwa proces wyboru projektan-
tów II etapu budowy ścieżki, która będzie 
podążała z Duchnowa przez Wiązownę, 
Pęclin do Dziechcińca, gdzie połączy się 
z ciągiem pieszo-rowerowym prowadzą-
cym do Malcanowa. Dalej pojedziemy 
przez Lipowo aż do Szkoły Podstawowej 
w Gliniance.

Druga ścieżka rowerowa powstaje zgod-
nie z  projektem „Rozwój systemu dróg 
rowerowych w Gminie Wiązowna” w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014 – 2020 (RPO WM 2014 – 2020) 
Oś Priorytetowa RPO WM: IV Przejście na 
gospodarkę niskoemisyjną; działanie: 4.3 
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; 
poddziałanie: 4.3.2 Mobilność miejska 
w ramach ZIT. Wszystkie prace związane 
z tymi projektami powinny się zakończyć 
do końca tego roku. 

Tadeusz Dąbrowski 
t.dabrowski@wiazowna.pl

Kolejna ścieżka rowerowa. 
I etap budowy za nami

7www.tuwiazowna.pl Samorząd



Prawie 3,2 mln zł – tyle otrzymali-
śmy dotacji z  Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki 
tym funduszom nasz Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej przekształ-
ci się w nowoczesne Centrum Usług 
Społecznych. Nowa instytucja będzie 
zajmować się nie tylko pomocą spo-
łeczną, ale także ochroną zdrowia czy 
edukacją.

Gmina Wiązowna otrzyma dofinanso-
wanie w wysokości 3 124 999,65 zł na 
utworzenie Centrum Usług Społecznych. 
Powstanie ono poprzez przekształce-
nie naszego Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, który ma siedzibę w Radiów-
ku. CUS rozpocznie swoją działalność 
w maju 2021 r.

Budynek w  Radiówku zostanie dosto-
sowanych do potrzeb nowego Centrum 
i  jednostek w  nim działających. Poja-
wi się m.in. Biuro Obsługi Mieszkańca, 
w którym będzie można uzyskać szcze-
gółowe informacje na temat różnego ro-
dzaju usług społecznych świadczonych 
na terenie naszej gminy, uzyskać pomoc 
lub załatwić sprawę. Na adaptacje CUS 
wydamy prawie 400 tys. zł.

Na początku w ramach programu przygo-
tujemy dokładną analizę potrzeb naszych 
wszystkich mieszkańców. W  oparciu 
o  nią opracujemy katalog usług, z  ja-
kich będzie można skorzystać w  ra-
mach Centrum. Obok podejmowanych 
już działań, mających na celu udzielenie 
pomocy, CUS będzie aktywny w innych, 
nowych obszarach, np. kulturze, eduka-
cji, profilaktyce zdrowotnej czy rekreacji. 
Szczególną uwagą zostaną objęte m.in. 
osoby starsze i niepełnosprawne, bezro-
botni, a także całe rodziny, które wyma-
gać będą pomocy lub specjalistycznego 
wsparcia.

Dzięki działalności Centrum, usługi spo-
łeczne staną się szerzej dostępne dla 
wszystkich mieszkańców naszej gminy, 
a my będziemy w stanie trafniej i w spo-
sób bardziej kompleksowy odpowiadać 
na rosnące i  zmieniające się potrzeby 
osób samotnych, rodzin i całych społecz-
ności lokalnych.

Więcej informacji o projekcie udziela Mał-
gorzata Łysik – Dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Wiązownie, tel. 22 
780 46 59, e-mail: gops@wa.home.pl 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

75 Zagospodarowanie terenu wokół 
świetlicy 

KOPKI

100 Przebudowa drogi gminnej Lipowo 
– Kopki – Dziechciniec

50
Zagospodarowanie świetlicy wiej-
skiej i terenu działki wokoło 
świetlicy 

KRUSZÓWIEC

75
Modernizacja drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w Czarnówce 
i Kruszówcu

LIPOWO

50
Projekt świetlicy wiejskiej w ra-
mach tworzenia sieci świetlic wiej-
skich na terenie Gminy Wiązowna

75
Pomoc finansowa dla Powiatu 
Otwockiego na modernizację drogi 
powiatowej nr 2709W w miejsco-
wości 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 Zagó-
rze – Majdan

100 Modernizacja boiska sportowego 

MALCANÓW

25 Zagospodarowanie terenu dział-
ki 211 

75
Pomoc finansowa dla Powiatu 
Otwockiego na modernizację drogi 
powiatowej nr 2709W w miejsco-
wości Malcanów i Lipowo

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

MICHAŁÓWEK

50

Budowa wodociągu Michałówek – 
Duchnów w ramach „Budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej, wodociągo-
wej, modernizacji oczyszczalni ście-
ków i stacji uzdatniania wody na 
terenie gminy Wiązowna”

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Centrum Usług Społecznych 
zamiast GOPS.  
Rozszerzamy działalność

Ciąg dalszy paska na str. 13

Foto: U
G

 W
iązow

na

Dzisiaj GOPS,  
od maja 2021 r. – CUS
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Budowa dróg. Powstaną projekty 
pięciu ulic

Podpisaliśmy umowy z  wykonawcami 
projektów pięciu ulic – trzech w Wiązow-
nie i dwóch w Czarnówce. Na projekt uli-
cy Leśnej w Wiązownie zabezpieczyliśmy 
w budżecie kwotę 10 tys. zł. Wykonanie 
dokumentacji pozwoli na kompleksowe 
zmodernizowanie drogi gminnej, co uła-
twi dojazd do nowo powstającego Poste-
runku Policji w Wiązownie. „Modernizacja 
ul. Dębowej oraz odcinka ul. Modrzewio-
wej w Wiązownie” – w przypadku tego 
zadania powstaną projekty obu ulic, co 
pozwoli nam kontynuować tę inwestycję 
w  następnych latach. Zwiększono także 
środki na „Budowę ulicy Brzozy i ulicy Ró-
żanej w Czarnówce”. Dzięki dokumentacji 
projektowej będziemy mogli w przyszłym 
roku położyć na te ulice asfalt. W przypad-
ku tego zadania część pieniędzy będzie 
pochodzić z  funduszu sołeckiego Czar-
nówki, która na ten cel przekazała kwotę 
25 825,77 zł. Jakub Sędek

8 km kanalizacji i wodociągu 
w Zakręcie i Duchnowie

Trwa budowa wodociągu w Zakręcie. Za 
557 tys. zł powstanie 1,5 km sieci. Wo-
dociąg wybudowaliśmy już na ul. Miodo-
wej, Długiej oraz Wąskiej, trwają roboty 
budowlane na ul.  Ciekawej. Prowadzo-
na jest także budowa kanalizacji (3,8 km) 
i wodociągu (270 m) w Duchnowie. Koszt 
budowy to prawie 3,5 mln zł. Obec-
nie wybudowano już sieć wodociągową 
w ul. Ustronnej, a także sieć kanalizacji 
sanitarnej w ul. Dłuskiej do ul. Ustronnej 
wraz z fragmentem w ul. Ustronnej. Pro-
wadzone są dalsze roboty budowlane na 
ul. Dłuskiej w kierunku DK2. Na budowę 

wodociągów w Zakręcie oraz kanalizacji 
w Duchnowie otrzymaliśmy dofinansowa-
nie w wysokości 1 911 355 zł ze środków 
Unii Europejskiej. Tomasz Mielnicki

Inwestycje gminne. Budowa drogi 
w Kruszówcu

Zakończyliśmy modernizację ul. Wspania-
łej w  Kruszówcu. Zakład Gospodarki Ko-
munalnej wykonał podbudowę pod nową 
nawierzchnię. W ramach przebudowy wy-
konywano nawierzchnię asfaltową o sze-
rokości 3,5–4,5 m. Powstało też pobocze 
z kruszywa. Wody opadowe będą odpro-
wadzane do istniejących rowów bądź na 
pas zieleni. Gmina uzyskała dotację z Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Mazo-
wieckiego w kwocie 35 tys. zł na przebudowę 
tej drogi. Całkowity koszt inwestycji wynie-
sie ok. 138 tys. zł. Tomasz Mielnicki

„Liderzy inwestycji”. Wiązowna 
w pierwszej 10. na Mazowszu

Pismo „Wspólnota” opublikowało zesta-
wienie „Liderzy inwestycji. Ranking wy-
datków inwestycyjnych samorządów 
2017 – 2019”. Nasza gmina – w  porów-
naniu z przednim zestawieniem za lata 
2016 – 2018 – skoczyła o  jedną pozycję 
w górę w przypadku gmin z Mazowsza. 
Mamy dziewiąte miejsce. Jeśli zaś chodzi 
o zestawienie gmin wiejskich w kraju, je-
steśmy na 55 miejscu, a wydatki inwe-
stycyjne per capita wzrosły z 1556,16 zł 
do 1808,17 zł. W zestawieniu przeana-
lizowano wydatki 16 województw i  18 
miast wojewódzkich, 48 miast na pra-
wach powiatu, 314 powiatów, 267 miast 

powiatowych, 606 miast innych oraz 1537 
gmin wiejskich. W obliczeniach brano pod 
uwagę średnie wydatki inwestycyjne sa-
morządów w przeliczeniu na mieszkań-
ca. Cały ranking dostępny jest na stronie: 
www.wspolnota.org.pl. Redakcja

MIAS 2020. Koniec prac

Modernizacja świetlicy w  Boryszewie, 
nowe zabawki na placach zabaw w Gli-
niance II i Kącku, miejsce do biesiadowa-
nia w Pęclinie i nawierzchnia bezpieczna na 
placu „Zakącik” w Zakręcie – na te zadania 
pozyskaliśmy wsparcie finansowe z Mazo-
wieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2020. Otrzymaliśmy prawie 50 
tys. zł. Do końca października zrealizowali-
śmy je wszystkie. „MIAS Mazowsze 2020” 
jest kontynuacją poprzednich edycji i inicja-
tywą, mającą na celu zaspokajanie potrzeb 
sołectw. Jakub Sędek

Kanalizacja w Emowie i Góraszce. 
Jest wykonawca

We wrześniu ogłosiliśmy przetarg na bu-
dowę dwóch sieci kanalizacji – w Emo-
wie i Góraszce. Mamy już wykonawców 
tych inwestycji. W Emowie zamierzamy 
wybudować kanalizację w ul. Sosnowej 
i Runa Leśnego do ul. Jagód oraz w ul. Ja-
gód. Długość sieci w Emowie to łącznie 
ok. 2,3 km. Natomiast w Góraszce planu-
jemy wybudować sieć o długości 8 km. 
Zakres planowanych robót obejmuje bu-
dowę kanalizacji w: ul. Zielonej, Flory, Li-
liowej, Jasnej, Kaczeńców, Orzechowej, 
Adama Mickiewicza, Rodzinnej, fragmen-
cie ul. Lotosu, a także w drogach, które 
nie posiadają aktualnie nazwy. Na realiza-
cję obu inwestycji wykonawcy będą mieli 
czas do marca 2022 r. Redakcja

Foto: pixabay.com
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Mamy nowego Przewodniczącego 
Rady Gminy Wiązowna oraz nową 
Skarbnik Gminy Wiązowna. Zmian na 
obu stanowiskach dokonali radni pod-
czas głosowania na sesji, która odbyła 
się 3 listopada.

Na sesji zdalnej 28 października, która 
trwała niespełna 15 minut, Renata FALIŃ-
SKA złożyła rezygnację ze sprawowanej 
funkcji. Obrady zostały przerwane. We 
wtorek 3 listopada Rada Gminy Wiązow-
na podjęła decyzję o przyjęciu wniosku 
Renaty FALIŃSKIEJ o rezygnacji z  funk-
cji Przewodniczącej. Jednocześnie rad-
ni poparli wniosek wiceprzewodniczącej 
Bogumiły MAJEWSKIEJ o powołanie An-
drzeja CHOLEWY na funkcję Przewodni-
czącego Rady Gminy Wiązowna.

W głosowaniu tajnym za kandydatem 
głosowało dziewięciu radnych, a  jedna 
osoba się wstrzymała. W  sesji uczest-
niczyło 15 radnych. Pięciu radnych nie 
wzięło udziału w głosowaniu na własny 
wniosek. Renata FALIŃSKA, Marzena 

DACH, Mariola KUBLIK, Magdalena KO-
CZOROWSKA – SZLASSA oraz Paweł ZA-
WADKA mieli wątpliwości, czy zdalny 
system głosowania zapewnia im anoni-
mowość w tajnym głosowaniu nad wy-
borem przewodniczącego.

W czasie tej samej sesji radni na wnio-
sek wójta gminy odwołali Skarbnika 
Gminy Wiązowna – Alicję MATUSZEW-
SKĄ i powołali na tę funkcję Agnieszkę 
KOWALSKĄ – do tej pory Główną Księ-
gową Urzędu Gminy Wiązowna. Podczas 
sesji przyjęto w sumie 24 uchwały i jed-
no stanowisko. Pełny wykaz znajduje się 
w BIP oraz na tuwiazowna.pl.

Szczegółowych informacji o sesji udziela 
Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecz-
nych, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.wozni-
ca@wiazowna.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Sesja Rady 
Gminy. 
Zmiana warty 

Wykaz uchwał i stanowisk w sprawach: 
73.XXVII.2020 przyjęcia rezygnacji Przewodniczącej Rady Gminy 
Wiązowna;

74.XXVII.2020 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wiązowna;

75.XXVII.2020 odwołania Skarbnika Gminy Wiązowna;

76.XXVII.2020 powołania Skarbnika Gminy Wiązowna;

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

78.XXVII.2020 zmian w Uchwale Nr 165.XVII.2019 Rady Gminy Wią-
zowna z dnia 17.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Wiązowna na lata 2020 – 2033 z późn. zm.;

79.XXVII.2020 projekt uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy;

80.XXVII.2020 przeprowadzenia przedterminowych wyrobów soł-
tysa sołectwa Boryszew;

81.XXVII.2020 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pn. „Stefanówka – Pliszki”;

82.XXVII.2020 miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego pn. „Wiązowna Kościelna – Żabia”;

83.XXVII.2020 zmiany uchwały Nr 66.XXXIX.2017 w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia MPZP pn. „Izabela – Dębów;

84.XXVII.2020 miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego pn. „Izabela Dębów część A”;

85.XXVII.2020 przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna;

86.XXVII.2020 przystąpienia Gminy Wiązowna do realizacji projektu 
pn. „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” dofinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektyw-
ne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 
2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym;

87.XXVII.2020 przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”;

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

89.XXVII.2020 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, po-
łożoną w obrębie geodezyjnym Duchnów;

90.XXVII.2020 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, po-
łożoną w obrębie geodezyjnym Duchnów;

91.XXVII.2020 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, po-
łożoną w obrębie geodezyjnym Duchnów;

92.XXVII.2020 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, po-
łożoną w obrębie geodezyjnym Glinianka;

93.XXVII.2020 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomo-
ści położonej w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna;

94.XXVII.2020 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nierucho-
mości położonych w obrębie geodezyjnym Kąck;

95.XXVII.2020 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nierucho-
mości położonych w obrębie geodezyjnym Boryszew;

96.XXVII.2020 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nierucho-
mości położonych w obrębie geodezyjnym Duchnów;

8.2020 Stanowisko w sprawie opinii w przedmiocie pozbawienia 
charakteru ochronnego lasów w obrębach ewidencyjnych Duchnów 
i Żanęcin.

Szanowni Mieszkańcy
Rada Gminy Wiązowna powierzyła mi funk-
cję Przewodniczącego. To dla mnie duże wy-
różnienie, które przyjmuję z całą idącą za tym 
odpowiedzialnością.

Z większością radnych obecnej kadencji 
współpracuję od lat. To grono fantastycz-
nych ludzi, którym Państwo zaufali i oddali 
im w opiekę naszą gminę. Ludzi, którzy rozu-
mieją swoje obowiązki, mają szerokie kom-
petencje i doświadczenie. Przyjmuję niełatwe 
zadanie koordynowania pracy piętnastooso-
bowej rady, którzy wiedzą, czego chcą; wie-
dzą, co jest najważniejsze dla ich sąsiadów; 
rozumieją potrzeby sołectw i  strategiczne 
wyzwania całej gminy. Jestem przekonany, 
że tak jak do tej pory, wspólnie będziemy po-
trafili wypracowywać kompromisy i budować 
rozwiązania, których zazdrościć nam będą 
inne samorządy.

Nasza gmina potrzebuje śmiałych planów, od-
wagi w podejmowaniu decyzji i konsekwencji 
w ich realizacji. Potrzebujemy zgody i uczci-
wości w  podejmowaniu decyzji. Nie wolno 
nam ani przez chwilę zapomnieć, kto nas po-
wołał do tej pracy, dla kogo pracujemy, po co 
tu jesteśmy. Interes naszych mieszkańców po-
winien być dla nas najwyższym priorytetem. 
Nawet, jeśli dbając o niego, będziemy musie-
li przeciwstawić się pozornie silniejszym czy 
mogącym więcej. Siłą Rady Gminy Wiązow-
na, wójta i samorządowej administracji przez 
ostatnie lata była jedność. Efektem – dziesiąt-
ki projektów, które przeniosły życie w naszej 
okolicy na inny poziom.

Chcę być nadal częścią takiego właśnie pro-
jektu. O takie rozwiązania będę walczył. Do 
takiej jedności będę dążył. 

Andrzej Cholewa

Nowy Przewodniczący 
Rady Gminy Wiązowna 

Andrzej Cholewa
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Darmowe szczepienia dla seniorów

Ruszyły darmowe szczepienia przeciw 
grypie dla seniorów. Wykonywane są 
w dwóch Ośrodkach Zdrowia: w Wiązow-
nie (ul. Lubelska 36, tel. 22 789 01 15) 
oraz w Gliniance (ul. Napoleońska 53, tel. 
22 789 97 22), które na nasze zlecenie 
kupują preparaty. Prawo do szczepienia 
mają wszyscy seniorzy w wieku 65+, któ-
rzy są mieszkańcami naszej gminy. Pa-
cjenci, którzy nie są zapisani do jednego 
z dwóch ośrodków zdrowia, ale spełniają-
cy warunek wieku i zamieszkania, mogą 
zaszczepić się po okazaniu ważnego za-
świadczenia lekarskiego kwalifikujące-
go ich do zabiegu, które można uzyskać 
w dowolnej przychodni. Niestety, w ca-
łym kraju brakuje szczepionek. Nie ma 
ich w hurtowniach, a przez to nie ma ich 
również w aptekach. Z tego też powodu 
nasze przychodnie, które odpowiadają za 
zakup preparatów, otrzymują je w  nie-
wielkich partiach.  Redakcja

Nowe władze powiatu. Nasi miesz-
kańcy w zarządzie i prezydium rady

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu 
Otwockiego, która odbyła się 9 paździer-
nika, wybrano nowe władze powiatu. Sta-
rostą został Krzysztof SZCZEGIELNIAK. 
Stanowisko wicestarosty objął mieszka-
niec naszej gminy – Paweł ZAWADA. W za-
rządzie powiatu znaleźli się również: Kinga 
BŁASZCZYK, Dariusz KOŁODZIEJCZYK oraz 
Grzegorz MICHALCZYK. Podczas sesji po-
wołano również nowych przedstawicieli 
Rady Powiatu Otwockiego. Przewodniczą-
cą rady została Grażyna KILBACH, miesz-
kanka naszej gminy oraz wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich 

Lotników Polskich w Wiązownie. Na wice-
przewodniczących rady wybrano Grażynę 
OLSZEWSKĄ oraz Romana SREBNICKIEGO. 
Gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy 
samorządowej! Redakcja

Dzwoni rachmistrz? Skorzystaj 
z okazji i się spisz

Rachmistrze prowadzą telefoniczny Po-
wszechny Spis Rolny 2020. Warto skorzy-
stać z tej metody spisowej – rachmistrz 
zadaje pytania i wprowadza odpowiedzi 
do formularza spisowego, rolnik musi mu 
tylko przekazać wymagane informacje. 
Rachmistrzowie telefoniczni pracują od 
poniedziałku do soboty od 8.00 do 20.00. 
W tych godzinach telefonu mogą się spo-
dziewać ci użytkownicy gospodarstw rol-
nych, którzy nie spisali jeszcze swojego 
gospodarstwa przez Internet. Można też 
spisać się przez telefon z własnej inicja-
tywy, dzwoniąc w  dogodnej dla siebie 
chwili na infolinię spisową pod numer 22 
279 99 99. Należy wybrać przeznaczony 
dla spisu telefonicznego kanał „1”, a na-
stępnie z pomocą rachmistrza wypełnić 
spis (koszt połączenia zgodny z cennikiem 
operatora). GUS

Ruszyła e-wizyta w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowa-
dza nową usługę, to e-wizyta. By odwie-
dzić ZUS on-line, wystarczy komputer lub 
smartfon z kamerką i mikrofonem. Klient 
wybiera dogodny dla siebie termin i go-
dzinę wizyty. Podczas e-wizyty eksper-
ci ZUS odpowiedzą na pytania z zakresu 
emerytur i  rent, zasiłków, ubezpieczeń 
i składek. Na e-wizytę można umówić się 
w dni robocze godzinach 9.00 – 14.30. Aby 
zarezerwować wizytę w dogodnym termi-
nie, należy wejść na link do umówienia 
e-wizyty, który znajduje na stronie www.

zus.pl. Jeśli klient będzie chciał uzyskać 
informacje w konkretnej, indywidualnej 
sprawie, powinien przygotować doku-
ment tożsamości. Należy go pokazać do 
kamery podczas e-wizyty. Redakcja

Setne urodziny naszej mieszkanki. 
Najserdeczniejsze życzenia

Mieszkanka naszej gminy, Zofia ZAWOLIK 
obchodzi okrągły jubileusz – setne uro-
dziny. Pani Zofia cieszy się dobrym zdro-
wiem, pogodą ducha i wsparciem rodziny. 
Nie wygląda na swój wiek. Zapytana o re-
ceptę, jak dożyć takich urodzin odpowie-
działa: „Nie wiem, chyba trzeba ciężko 
pracować”. Pani Zofia wiele lat zajmowa-
ła się gospodarstwem rolnym, wychowa-
ła sześcioro dzieci i doczekała się ośmiu 
wnuków i ośmiu prawnuków. Najlepsze 
życzenia w imieniu Urzędu Gminy Wią-
zowna złożyli jubilatce zastępca kierow-
nika USC Agnieszka KIJOWSKA oraz Jacek 
SZWALGIN, pracownik socjalny GOPS. 

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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„Biała wstążka 2020”.
Kolejny raz przeciw przemocy
Po raz drugi w naszej gminie orga-
nizujemy kampanię „Biała wstążka”. 
Od 25 listopada do 10 grudnia na te-
renie naszej gminy będziemy pro-
wadzić różnego rodzaju działania, 
których cel jest tylko jeden – zatrzy-
manie przemocy.

„Biała wstążka” to największa na świe-
cie akcja mająca na celu zatrzymanie 
przemocy. Jest prowadzona w  ponad 
60 krajach, także w Polsce. W zeszłym 
roku dołączyła do niej nasza gminy. I nie 
zamierzamy spocząć na laurach, mimo 
ograniczeń związanych z pandemią. 

Także w tym roku od 25 listopada do 10 
grudnia na terenie naszej gminy odby-
wać będą się różnego rodzaju otwarte 
spotkania, warsztaty, a także bezpłatne 
porady specjalistów. Udzielimy pomocy 
ofierze przemocy, doradzimy świadkom, 
ale chcemy też wspierać sprawców prze-
mocy w  zaprzestaniu zachowań, które 
czasem są jedyną znaną im formą zwró-
cenia uwagi na siebie, swoje uczucia.

Wszystkie informacje o kampanii dostęp-
ne będą na stronie www.tuwiazowna.pl 
i  na stronach organizatorów: Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Wią-
zownie, naszych szkół i przedszkoli oraz 
Dziennego Domu „Senior+” i innych in-
stytucji publicznych. 

Znakiem akcji jest biała wstążka. Jej no-
szenie ma być symbolem sprzeciwu wo-
bec przemocy, która przybierać może 
różne formy. Zachęcamy do jej przypięcia. 
Będzie dostępna u wszystkich partnerów 
akcji, w tym w Biurze Obsługi Mieszkańca 
naszego urzędu. Niech jej noszenie będzie 
sygnałem, że nie jesteśmy bierni i jeśli jest 
taka potrzeba – pomożemy.  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

DATA MIEJSCE I CZAS WYDARZENIE OPIS

23.11.2020 r. Dzienny Dom „Se-
nior+” w Woli 
Karczewskiej

Warsztaty dla senio-
rów na temat zapo-
biegania przemocy

25.11.2020 r. Urząd Gminy Wią-
zowna, ul. Lubel-
ska 59

Inauguracja akcji 
„Biała wstążka 2020”

Rozdawanie wstążek, 
ulotek i zachęcanie 
do udziału w wyda-
rzeniu. Strona tu-
wiazowna.pl, FB, 
Instagram

GOPS w Radiów-
ku, pon. – pt. godz. 
8.00 – 19.30, do 10 
grudnia.

Rozpoczęcie dyżurów 
telefonicznych pra-
cowników socjalnych 
i asystentów rodziny

Przedszkole „Pod 
Stumilowym Lasem” 
w Pęclinie 

Dzień Praw Dziecka

Biblioteka Publiczna 
Gminy Wiązowna

Bibliotekoterapia 
„Porozumienie bez 
przemocy” 

Otwarcie specjalnego 
kącika tematyczne-
go z publikacjami na 
temat pomocy, złych 
emocji i radzenia so-
bie z nimi

Boisko „Orlik” w Za-
kręcie (ul. Szkol-
na 11), godz. 
17.00 – 18.00

„Gramy Fair Play” – 
zajęcia sportowe dla 
dzieci przygotowane 
przez Gminny Ośro-
dek Kultury

25.11, 2.12, 9.12 – 
wstęp wolny. Więcej 
informacji tel. 22 180 
00 41

26.11.2020 r. Gminne Przedszko-
le im. Misia Uszatka 
w Wiązownie

Program „Chronimy 
dzieci”

Program profilakty-
ki przemocy wobec 
dzieci. Będzie pro-
wadzony przez sześć 
kolejnych dni

Szkoła Podstawowa 
w Malcanowie

Pogadanki i lek-
cje w klasach na te-
mat przeciwdziałania 
przemocy i kampanii 
„Biała Wstążka 2020”

Zajęcia będą prowa-
dzone przez cały czas 
trwania akcji

27.11.2020 r. Przedszkole w Woli 
Duckiej, godz. 
16.00 – 17.00

Dyżur telefoniczny 
psychologa pod nr 
22 180 00 20

Boisko „Orlik” w Za-
kręcie (ul. Szkol-
na 11), godz. 
19.45 – 21.30

„Gramy Fair Play” – 
zajęcia sportowe dla 
osób 35+

27.11, 30.11, 4.12 
i 7.12 – bezpłatne za-
proszenia dostępne 
w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Wiązownie

28.11.2020 r. Szkoła Podstawowa 
w Wiązownie

Mecz I ligi tenisa 
stołowego „Przeciw 
przemocy”

„Biała Wstążka 2020” – wybrane wydarzenia.  
Więcej na www.tuwiazowna.pl
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DATA MIEJSCE I CZAS WYDARZENIE OPIS

30.11.2020 r. ŚDS Radiówek, godz. 
13.30 – 14.30

„Czym jest przemoc. 
Mity i fakty”. Dys-
kusja panelowa dla 
Uczestników ŚDS

30.11.2020 r. Szkoła Podstawowa 
w Wiązownie

„Stop przemocy” – 
scenki terapeutyczne

Scenki o tematyce 
antyprzemocowych. 
Tworzenie i prezen-
tacja plakatów

01.12.2020 r. GOPS w Radiówku, 
16.00 – 18.00

Dyżur psychologa Zapraszamy na dyżur 
także 8.12.

Urząd Gminy, Punkt 
Informacyjno-Kon-
sultacyjny, w godz. 
16.00 – 18.00

Indywidualne spotka-
nia z terapeutą

Zapraszamy na spo-
tkanie także 8.12.

02.12.2020 r. Portal Facebook:  
ŚDS Radiówek

Teatr cieni w wy-
konaniu uczestni-
ków i pracowników 
ŚDS-u. 

Film udostępnio-
ny będzie na FB ŚDS 
i tuwiazowna.pl

 Przedszkole w Woli 
Duckiej

„Prawa dziec-
ka” – warsztaty 
z psychologiem

 

03.12.2020 r. Przedszkole „Leśna 
Kraina” w Zakręcie

„Emocje – waż-
na rzecz” – spo-
tkania grupowe 
z psychologiem

Klub młodzieżowy 
Radiówek

Warsztaty „Jak zapo-
biegać dokuczaniu 
w klasie i tworzyć at-
mosferę koleżeństwa 
i współpracy”

04.12.2020 r. Przedszkole w Woli 
Duckiej, godz. 
16.00 – 17.00

Dyżur telefoniczny 
psychologa pod nr 
22 180 00 20

06.12.2020 r. „Świąteczna Radość 
Pomagania”, Gmin-
ny Park Centrum 
w Wiązownie, godz. 
10.00 – 12.00

Rozstrzygnięcie kon-
kursu „Miłość ma 
moc”

07.12.2020 r. Przedszkole „Pod 
Stumilowym Lasem” 
w Pęclinie

Spotkanie 
z policjantem

Gminne Przedszko-
le im. Misia Uszatka 
w Wiązownie, godz. 
17.00 – 20.00, wstęp 
wolny

Warsztaty dla rodzi-
ców „Słowa ranią”

Warsztaty dla ro-
dziców, zwracające 
uwagę na właściwy 
sposób komunikowa-
nia się z dzieckiem

08.12.2020 r. Przedszkole w Woli 
Duckiej

„Życzliwe Balony” Przygotowanie życzli-
wych balonów razem 
z dziećmi i ozdobie-
nie nimi placówki 

09.12.2020 r. Przedszkole w Woli 
Duckiej

Warsztaty z psy-
chologiem „Nasze 
emocje”

10.12.2020 r. Szkoła Podstawowa 
w Gliniance

Przedstawienie „Po-
dróżnik w krainie 
Praw Dzieci”

Uczniowie VII c wy-
stawią sztukę, jej na-
grane będzie można 
obejrzeć na zakoń-
czenie kampanii

Urząd Gminy 
Wiązowna

Podsumowanie akcji 
„Biała wstążka 2020”

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

OSIEDLE PARKOWE 

100 Zakup urządzeń na plac zabaw

100 Utworzenie systemu monitoringu

PĘCLIN 

75 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 wia-
dukt nad drogą krajową S17 

25
Zmniejszenie zapotrzebowania 
i zużycia energii cieplnej w budyn-
ku GOPS-u

RUDKA

25 Budowa kanalizacji sanitarnej 

RZAKTA 

75
Budowa świetlicy wiejskiej w ra-
mach tworzenia sieci świetlic wiej-
skich na terenie Gminy Wiązowna

25 Budowa drogi rowerowej 

STEFANÓWKA

75
Wyposażenie świetlicy wiejskiej 
i zagospodarowanie terenu wo-
kół niej 

WIĄZOWNA GMINNA 

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

50 Zagospodarowanie Gminnego Par-
ku Centrum

100
Dofinansowanie dla Komendy Sto-
łecznej Policji na budowę posterun-
ku Policji w Wiązownie

100

Rewitalizacja przestrzeni publicz-
nej poprzez utworzenie Centrum 
Aktywności Lokalnej – ZADANIE 1 
– Termomodernizacja i rozbudowa 
budynku publicznego przy ul. Lu-
belskiej 53

100

Rewitalizacja przestrzeni publicznej 
poprzez utworzenie Centrum Ak-
tywności Lokalnej ZADANIE 2 – Re-
witalizacja przestrzeni publicznej 
w centrum miejscowości Wiązowna

100

Rewitalizacja przestrzeni publicznej 
poprzez utworzenie Centrum Aktyw-
ności Lokalnej ZADANIE 3 – Rewita-
lizacja przestrzeni publicznej wokół 
budynku Urzędu Gminy Wiązowna
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Podczas 30 spotkań mieszkańcy po-
szczególnych sołectw naszej gminy 
rozdysponowali fundusz sołecki na 
2021  r. Kwota środków na przyszły 
rok wynosi 1 266 778,99 zł. Najwięcej 
pieniędzy zostanie przeznaczonych na 
drogi, sport i rekreację oraz kulturę. 

Fundusz sołecki to środki wyodrębnio-
ne z  budżetu gminy przeznaczone do 
dyspozycji mieszkańców sołectw. Kwo-
ta środków funduszu sołeckiego jest 
uzależniona m.in. od liczby mieszkań-
ców sołectwa i wyliczana jest co roku na 
podstawie wzoru określonego w usta-
wie o funduszu sołeckim. O przeznacze-
niu określonej kwoty środków funduszu 
sołeckiego decydują mieszkańcy na ze-
braniu sołeckim.

Najwięcej środków ze swoich funduszy 
na 2021 r. sołectwa przeznaczyły na re-
monty i naprawy dróg, zakup kruszywa 
i materiałów do naprawy dróg, budowy 
ciągów pieszo-rowerowych, projekty tych 
ciągów. Mieszkańcy na te zadania prze-
kazali ponad 570 tys. zł. 

Kolejnymi ważnymi przedsięwzięciami 
są działania związane z zagospodarowa-
niem terenów przy świetlicach, placach 
zabaw i siłowniach plenerowych (np. bu-
dowa i remont świetlicy, doposażenie si-
łowni plenerowej, wyrównanie terenu, 
remont i doposażenie placu zabaw, bu-
dowa altany). Na te przedsięwzięcia za-
planowano kwotę ponad 460 tys. zł. 

Na zorganizowanie imprez aktywizują-
cych i  pikników sołeckich mieszkańcy 
przeznaczyli natomiast 52 tys. zł. Środki 
funduszu sołeckiego na 2021 r. w kwo-
cie 44 tys. zł zostały także zaplanowane 
na budowę przystanków autobusowych, 
przygotowanie projektów pętli autobu-
sowych, a 37 tys. zł zostanie przezna-
czone na projekty budowy wodociągu, 
kanalizacji i ich budowy. 

W ramach środków z  funduszu sołec-
kiego za kwotę ponad 23 tys. zł zosta-
ną także wykonane monitoringi miejsc 
publicznych. Na zapewnienie gotowości 
bojowej ochotniczych straży pożarnych 
znajdujących się w gminie została prze-
znaczona kwota 15 tys. zł.

Pozostałe środki z funduszu sołeckiego na 
2021 r. w kwocie ponad 47 tys. zł doty-
czą m. in. zakupu tablic informacyjnych 
o ograniczeniu prędkości, bieżącego utrzy-
mania placów zabaw, terenów sołeckich, 
naprawy rowów melioracyjnych, prowa-
dzenie strony internetowej, przygotowa-
nia wydawnictw, zakup koszy na śmieci, 
drobnych remontów i zajęć w świetlicach.

Pełne zestawienia znajduje się na str. 
14 – 15. Nad wydatkami z funduszu sołec-
kiego czuwają władze sołeckie i osiedlowe. 
Kontakt do sołtysów i przewodniczących 
zarządów osiedli znajdą Państwo na www.
tuwiazowna.pl > W Twojej okolicy.  

Justyna Sadkowska
j.sadkowska@wiazowna.pl

Fundusz sołecki na 2021 r. 
podzielony

Za pieniądze z funduszu 
sołeckiego powstaje 

wiele lokalnych 
inwestycji

NAZWA ZADANIA FS 2021 / 
PRZEDSIĘWZIĘCIA KWOTA

BOLESŁAWÓW

Modernizacja ul. Bażantów 20 388,07 zł 

BORYSZEW

Budowa mini placu zabaw 
dla dzieci

30 045,58 zł 

CZARNÓWKA

Wykonanie nawierzchni asfal-
towej ul. Brzozy

34 623,96 zł 

DUCHNÓW

Modernizacja i projekt budo-
wy ul. Kwitnącej Jabłoni, Ni-
zinnej do mostu, Księżycowej

38 317,93 zł 

Modernizacja i projekt bu-
dowy drogi nr 406/3 wraz 
z przebudową skrzyżowa-
nia ulicy Wspólnej z działką 
nr 406/3

20 000 zł 

Piknik Rodzinny 8 000 zł 

Mikołajki 2021 2 000 zł 

DZIECHCINIEC

Zagospodarowanie tere-
nu przy świetlicy oraz jej 
doposażenie 

46 731,38 zł 

Zakup i montaż tablic infor-
macyjnych o ograniczeniu 
prędkości

1 200 zł 

Podtrzymanie gotowości bo-
jowej OSP Malcanów

1 000 zł 

OSIEDLE EMÓW

Zagospodarowanie tere-
nu działek gminnych nr 294, 
295/2 i 295/3 

25 000 zł 

Spotkanie aktywizujące dla 
mieszkańców 

1 000 zł 

Zakup kruszywa na drogi 12 343,89 zł 

GLINIANKA I

Zakup kruszywa na ul. Dobrą 4 000 zł 

Spotkanie aktywizujące dla 
mieszkańców

4 000 zł 

Zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej w centrum 
Glinianki

63 537,10 zł 

GLINIANKA II

Bieżące utrzymanie terenu dz. 
592 (koszenie)

4 000 zł 

Utrzymanie gotowości bojo-
wej OSP Glinianka

2 000 zł 

Doziarnienie dróg gminnych 5 000 zł 

Zakup urządzeń siłowni ple-
nerowej, wyrównanie dział-
ki nr 592

18 473,29 zł 

GÓRASZKA

Zakup materiałów i wyposa-
żenia świetlicy

3 149,03 zł 

Projekt i budowa peronów 
autobusowych

30 000 zł 

Zakup kruszywa na drogi 18 000 zł 

IZABELA

Zakup flag i uchwytów na 
flagi

1 000 zł 
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Budowa ciągu pieszo-rowero-
wego Izabela – Zakręt

14 000 zł 

Budowa zadaszenia tarasu 
świetlicy „Pod Jaworem”

7 000 zł 

„Imieniny Izabeli” – spotkanie 7 000 zł 

Organizacja zajęć edukacyj-
nych i spotkań aktywizują-
cych mieszkańców

4 200,05 zł 

Zakup ozdób świątecznych 
(dekoracje uliczne i przy 
świetlicy)

1 500 zł 

Obsługa i utrzymanie strony 
internetowej Izabeli

1 000 zł 

Konserwacja przepu-
stów drogowych i urządzeń 
melioracyjnych 

2 000 zł 

KĄCK

Zagospodarowanie terenu za 
świetlicą 

15 000 zł 

Budowa pętli autobusowej 10 000 zł 

Poprawa stanu dróg (zakup 
kruszywa) 

5 000 zł 

Wyposażenie świetlicy 6 555,46 zł 

KOPKI

Wyposażenie świetlicy i zago-
spodarowanie jej terenu

27 971,01 zł 

KRUSZÓWIEC

Podtrzymanie gotowości bo-
jowej OSP Glinianka

1 000 zł 

Modernizacja drogi przez 
wieś 

19 173,46 zł 

LIPOWO

Budowa świetlicy w Lipowie 36 000 zł 

Utrzymanie placu zabaw na 
działce nr 147 

3 917,70 zł 

MAJDAN

Zagospodarowanie tere-
nu przy świetlicy oraz jej 
doposażenie

25 000 zł 

Zakup materiałów na remont 
dróg gminnych 

46 036,34 zł 

MALCANÓW

Utrzymanie strony 
internetowej 

500 zł 

Zakup krzeseł 2 500 zł 

Wsparcie wydarzenia pod na-
zwą „Pierzyna”

1 500 zł 

Wsparcie wydarzenia pod na-
zwą „Szanty pod Laguną”

8 000 zł 

Zagospodarowanie terenu na 
dz. nr 211 (czyszczenie sta-
wu, zestawy ćwiczeniowe)

19 000 zł 

Modernizacja dróg gmin-
nych: nr działki 305/8 
i 306/2 i ul. Podleśnej (od-
cinek pomiędzy ul. Żwirową 
a ul. Kotliny)

19 148,27 zł 

MICHAŁÓWEK

Modernizacja i konserwacja 
urządzeń melioracyjnych 

1 000,00 zł 

Organizacja zajęć dla dzieci 
w świetlicy w Izabeli

3 680,30 zł 

Przebudowa ul. Tajemniczej 
w Michałówku

20 000 zł 

PĘCLIN

Remont miejsca pamięci 15 000 zł 

Budowa altany na terenie 
placu przy ul. Krótkiej

15 000 zł 

Wyposażenie świetlicy w Pęc-
linie i zagospodarowanie 
terenu

17 002,91 zł 

Zapewnienie gotowości bojo-
wej OSP Malcanów

1 000 zł 

Prace przygotowawcze do 
wydania publikacji z okazji 
200-lecia Pęclina

1 000 zł 

PORĘBY

Projekt wodociągu 
w Porębach

19 601,17 zł 

RADIÓWEK

Osiedlowe imprezy aktywizu-
jące mieszkańców

6 401,75 zł 

Dokończenie budowy cią-
gu pieszo-rowerowego wraz 
z oświetleniem na odcinku 
od drogi osiedlowej do wjaz-
du na wiadukt nad drogą kra-
jową S17

20 000 zł 

Wydawnictwo jubileuszowe 
z okazji 70-lecia powstania 
osiedla

3 000 zł 

RUDKA

Projekt kanalizacji osiedla 
Rudka

17 812,74 zł 

RZAKTA

Projekt pętli autobusowej 4 289,06 zł 

Położenie asfaltu ul. Wiejskiej 
– kontynuacja zadania

15 000 zł 

Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy

30 000 zł 

STEFANÓWKA

Zakup kruszywa na drogi 
w sołectwie

18 000 zł 

Wyposażenie świetlicy oraz 
organizacja zajęć, zagospoda-
rowanie terenu

15 267,79 zł 

Utrzymanie gotowości bojo-
wej OSP Wiązowna

2 000 zł 

OSIEDLE PARKOWE

Kompleksowa obsłu-
ga i konserwacja systemu 
monitoringu

4 428,00 zł 

Uzupełnienie nakładki 
asfaltowej 

12 000 zł 

Utrzymanie gotowości bojo-
wej OSP Wiązowna

1 000 zł 

Zagospodarowanie fragmen-
tu działki nr 21- 616 w okoli-
cy wjazdu do osiedla 

7 967,67 zł 

WIĄZOWNA GMINNA

Remont i odwodnienie ul. Ro-
mana Dmowskiego

8 000 zł 

Monitoring ulic w Wiązownie 11 537,10 zł 

Zapewnienie gotowości bojo-
wej OSP Wiązowna

2 000 zł 

Modernizacja chodnika na 
ul. Kościelnej wraz z prze-
budową przejścia dla pie-
szych przy wyjeździe na 
ul. Lubelską

50 000 zł 

WIĄZOWNA KOŚCIELNA

Modernizacja chodnika 
ul. Kościelnej wraz z przebu-
dową przejścia dla pieszych 
dla pieszych przy skrzyżowa-
niu z ul. Duchnowską

48 000 zł 

Zapewnienie gotowości bojo-
wej OSP Wiązowna

2 000 zł 

Zakup koszy na śmieci i sto-
jaka rowerowego 

1 537,10 zł 

Przeniesienie słupa energe-
tycznego i dwóch skrzynek od 
przepompowni oraz poprawa 
wjazdu na ul. Irysową

20 000 zł 

WOLA DUCKA

Projekt chodnika ciągu pieszo 
rowerowego z odwodnieniem 
przy ul. Słonecznej w Woli 
Duckiej

10 000 zł 

Utrzymanie ładu w przestrze-
ni publicznej 

10 000 zł 

Zakup urządzeń rekreacyj-
nych dla mieszkańców 

27 929,86 zł 

WOLA KARCZEWSKA

Budowa chodnika wzdłuż 
ul. Doliny Świdra 

30 000zł 

Projekt ul. Rzeki wraz 
z odwonieniem

9 130,79 zł 

ZAKRĘT

Budowa ciągu pieszo-rowero-
wego w kierunku Izabeli

52 037,10 zł 

Zagospodarowanie terenu 
i zakup wyposażenia na plac 
zabaw „Zakącik”

7 000 zł 

Monitoring terenu „Orlika” 8 000 zł 

Konkurs bożonarodzeniowy 
na najładniejszą dekorację 
obejścia 

500 zł 

Wigilia dla seniorów – miesz-
kańców Zakrętu

1 000 zł 

Zapewnienie gotowości bojo-
wej OSP

3 000 zł 

ŻANĘCIN

Wyposażenie świetlicy 11 000 zł 

Wyposażenie terenu przy 
świetlicy

9 343,13 zł 

Organizacja wyjazdów 
studyjno-aktywizujących

14 000 zł 

Poprawa bezpieczeństwa na 
drogach

1 500 zł 

Edukacja kulturalna 
mieszkańców

2 000 zł 

RAZEM    1 266 778,99 zł 
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100
Wykonanie sieci wodociągowej 
wraz z odgałęzieniami przyłączy 
wodociągowych w ul. Polnej

100
Wykonanie odgałęzień sieci ka-
nalizacji sanitarnej w ul. Polnej 
i Brzozowej

100
Modernizacja ulicy Leśnej w Wią-
zownie – wykonanie dokumentacji 
projektowej

50
Budowa sieci wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej 
w ul. Boryszewskiej

25
Kompleksowe rozwiązanie zaopa-
trzenie gminy Wiązowna w wodę 
w tym: budowa sieci wodociągowej 
w ul. Klonowa

50
Konserwacja rowu pomiędzy ul. Lu-
belską a Wrzosową wraz z remon-
tem przepustu

WIĄZOWNA KOŚCIELNA

50 Budowa sieci kanalizacyjnej 
w ul. Kwiatowej

100 Budowa drogi – ul. Sportowa

100
Monitoring boiska Advit w Wiązow-
nie wraz z terenem przy mostku na 
rzece Mienia

75
Wykonanie projektu i montaż bra-
kujących lamp ulicznych na ul. La-
wendowej do Kwiatów Polskich 
w Wiązownie

0 Modernizacja ul. Dębowej oraz 
ul. Modrzewiowej

WOLA DUCKA

50 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 

WOLA KARCZEWSKA

100 Zagospodarowanie terenu dział-
ki 285 

100 Budowa miejsc przyjaznych rodzi-
nie – 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

75

Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w Duchnowie – ul. Dłuska, 
ul. Spacerowa, ul. Góry Warszaw-
skie oraz budowa sieci wodociągo-
wej Zakręcie

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
przedsiębiorców, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych wprowadził na PUE ZUS 
nowe rozwiązania i ułatwienia dla firm.

Uruchomiono kreator do wniosków 
o wydanie zaświadczenia A1 w następu-
jących sytuacjach:
1.  delegowania pracownika do innego 

państwa członkowskiego UE, EOG lub 
Szwajcarii,

2.  czasowego przeniesienia wykonywa-
nia działalności na własny rachunek 
do innego państwa członkowskiego 
UE, EOG lub Szwajcarii,

3.  wykonywania pracy najemnej lub 
działalności na własny rachunek, 
w kilku państwach członkowskich UE, 
EOG lub Szwajcarii.

System wybiera właściwy wniosek po 
udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań. 
Następnie kreator podpowiada, jak go 
wypełnić krok po kroku. W ten sposób 
powstaje komplet dokumentów – wnio-
sek o wydanie zaświadczenia A1 z wy-
maganymi załącznikami. Przygotowano 
też nowy formularz wniosku ogólne-
go (POG). Jest to wniosek, za pomocą 

którego można przekazać do ZUS wyja-
śnienie, zażalenie, skargę, podanie.

ZUS udostępnił również na PUE ZUS 
uproszczone formularze pełnomocnictwa 
(PEL) oraz odwołania pełnomocnictwa 
(PEL-O). Przygotowano także instruk-
cję „Jak podpisać i wysłać elektronicznie 
przez PUE ZUS załącznik PEL-Z, gdy firmę 
reprezentuje wielu przedstawicieli”. Wię-
cej informacji o tych ułatwieniach można 
znaleźć na stronie ZUS.  

Źródło: ZUS

ZUS dla firm. Nowe 
funkcjonalności na PUE

Forum Przedsiębiorczości 
zamyka swoją działalność

Foto: Adobe Stock

Przez Internet można już 
załatwić większość spraw 

firmowych

Jedną z ostatnich 
akcji Stowarzyszenia 
było sadzenie drzew 
dla poprawy jakości 
powietrza

Foto: SFPG
M

Stowarzyszenie Forum Przedsiębior-
czości Gminy Wiązowna zdecydowa-
ło o zakończeniu swojej działalności.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV 
Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sądowego na posiedzeniu niejaw-
nym postanowił o rozpoczęciu procesu 
likwidacji Stowarzyszenia.

Ciąg dalszy paska na str. 24

Z tego też powodu powołana została ko-
misja likwidacyjna w  składzie Barbara 
Hoch-Szwedo oraz Dorota Pliszczyńska. 
Do komisji do 10 grudnia 2020 r. można 
zgłaszać roszczenia wobec Stowarzysze-
nia. Panie dostępne są pod nr tel. Barba-
ra Hoch-Szwedo 502 850 909, zaś Dorota 
Pliszczyńska 601 499 210. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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Zimowe 
utrzymanie 
dróg w Gminie 
Wiązowna
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Legenda

drogi krajowe odśnieżane przez GDDKiA Oddział w Warszawie

droga wojewódzka odśnieżana przez MZDW w Warszawie

drogi powiatowe odśnieżane przez ZDP w Otwocku

drogi gminne odśnieżane przez gminę Wiązowna

drogi gminne odśnieżane przez ZDP w Otwocku do 31.12.2020

rejon I – OSP Wiązowna

rejon II – OSP Glinianka

rejon III – OSP Malcanów

rejon IV – firma zewnętrzna
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Zimowe utrzymanie dróg  
w Gminie Wiązowna

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie koor-
dynuje akcję zimowego utrzymywania dróg w naszej 
gminie. Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do 
kontaktu:

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna
tel. 22 789 01 33, e-mail: biuro@zgk-wiazowna.pl
Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej Jerzy Okliński
tel. 607 300 171, e-mail: j.oklinski@zgk-wiazowna.pl
Starszy Mistrz ds. infrastruktury Grzegorz Sado
tel. 603 040 225, e-mail: g.sado@zgk-wiazowna.pl

Prosimy o niepozostawianie samochodów 
na ulicach w czasie opadu śniegu, gdyż 

uniemożliwia to odśnieżanie.

2020/2021



Utrzymaniem chodników, dróg rowerowych i parkingów zajmie się Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie przy współ-
udziale Spółdzielni Socjalnej „Odmiana” i firmy zewnętrznej. Przypominamy mieszkańcom, że zgodnie z przepisami utrzy-
manie czystości i porządku (usuniecie lodu, śniegu, błota i innych nieczystości) na chodnikach położonych wzdłuż posesji 

spoczywa na ich właścicielach.

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Wiązow-
nie – rejon I

Boryszew, ulice:
Droga gminna nr 
270820W od drogi woj. 
721 do kapliczki
Golica
Klonowa
Pliszki
Złota

Duchnów, ulice:
Droga wew. dz. nr ew. 
406/3
Inne drogi w razie 
konieczności
Muzyczna

Emów, ulice:
Jasna
Mlądzka
Nadwiślańczyków
Runa Leśnego
Sosnowa

Góraszka, ulice:
Kaczeńców
Krótka
Liliowa
Południowa
Wrzosów
Zielona

Izabela, ulice:
Droga 2701W i 2704W 
Izabela – Boryszew
Zorzy

Majdan, ulice:
Dębów 
Klubowa
Piękna
Przyleśna
Wesoła

Michałówek, ulice:
Michałówek – Konik 
Nowy ul. Koncertowa
Tajemnicza

Wiązowna, ulice:
Bażantowa
Brzozowa

Dębowa
Duchnowska
Dworkowa
Dz. nr ew. 305, 505, 
306
Klonowa
Kwiatowa
Leśna
Modrzewiowa
Nadrzeczna
Ogrodowa
Osiedle Parkowe
Osiedle XXX-lecia
Sportowa
Parkingowa
Parkowa
Pętla ZTM
Pliszki
Polna
Szkolna
Wrzosowa
Złota

Zagórze, ulice: 
Zagórska

Radiówek:
Droga gminna nr 
270847W przez osiedle

Rudka – Żanęcin, ulice:
Biesiadna
Czeremchowa

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Gliniance 
– rejon II

Bolesławów, ulice:
Bażantów
Młynarska

Czarnówka, ulice:
Akacjowa 
Brzozy 
Górna
Lawendowa 
Młynarska
Różana
Serdeczna
Topoli

Dziechciniec, ulice:
Miodowej
Ziołowa

Glinianka, ulice:
Droga 270837W 
ul. Wawrzyniecka 
Kościelna 
Partyzantów
Poprzeczna
Podzamcze 
Sosnowa (osiedle)
Szkolna
Wspaniała
Wrzosowa do Celinowa
Zacisze (osiedle)
Zamkowa

Kopki, ulice:
Nad Świdrem
Radosna
Trakt Napoleoński
Ułańska

Kruszówiec, ulice:
Kocia
Porannej rosy
Szkolna
Wspaniała

Lipowo, ulice:
Cedrowa
dr. wewn. SUW Lipowo
Niezapominajki
Radosna
Trakt Napoleoński
Ułańska
Wierzbowa
Wypoczynkowa

Malcanów, ulice:
Jeździecka
Letnia
Szyszkowa

Poręby, drogi:
gminna 270836W
wew. (dz. 19 – 94)
wew. (dz. 19 – 11)
wew. (dz. 19 – 404)
wew. (dz. 19 – 401)

Rzakta, ulice:
Borkowa
Dobrzyniecka 
Graniczna (od drogi 
wew. do ul. Topoli)
Górska 
Jagodowa 

Południowa 
Popławska
Rolnicza 
Wiejska

Wola Ducka, ulice:
Spacerowa 
Sportowa
Wiosenna
Zdrojowa

Wola Karczewska, 
ulice:
Ogrodów
Nad Świdrem
Pętla ZTM
Rzeki
Radosna

Ochotnicza 
Straż Pożarna 
w Malcanowie – 
rejon III

Duchnów, ulice:
Duchnów, ulice:
Dłuska
Góry Warszawskiej 
Kwitnącej Jabłoni
Pogodna
Różna
Sasanki
Spacerowa

Dziechciniec, ulice:
Bukowa
Kamiennej Górki
Piaskowa
Ziołowa 
Zaciszna (od Akacji)

Kąck, ulice:
Akacjowa 
Brzozowa
Bursztynowa
Kącka 
Malownicza
Majowa
Sosnowa

Malcanów, ulice:
Akacjowa
Graniczna
Kotliny
śnej Polany

Pęclin, ulice:
Letniskowa
Majowa
Pętla ZTM
Pęclińska
Podleśna
Wierzbowa
Zamkowa
Żwirowa
Źródlana

Wiązowna, ulice:
Geodetów
Irysowa
Malwy
Płachta
Projektowana
Sadowa
Sarnia
Słoneczna
Świerkowa
Turystyczna

Żanęcin, ulice:
Akacji
Cicha
Gościniec
Nizinna

Firma zewnętrzna – 
rejon IV Zakręt

Zakręt, ulice:
Ciekawa
Cisowa
Dębowa
Długa
Dobra
Górna
Jana Pawła II
Kręta
Księdza Iwaniuka
Miła
Nowa
Piękna
Polna
Słoneczna
Sosnowa
Sportowa
Świerkowa
Wąska
Droga do szkoły, przed-
szkola i Orlika

Nasi strażacy 
odśnieżą 
drogi
Zimy są coraz lżejsze. Jednak zawsze 
musimy być gotowi na to, co zgotu-
je nam nadchodząca pora roku. Od 
2015  r. jednostki ochotniczej stra-
ży pożarnej są odpowiedzialne za 
odśnieżanie większości dróg gmin-
nych. Strażacy z Glinianki, Malcano-
wa i Wiązowny podzielili się terenem 

gminy i obsługują wyznaczone im re-
jony. W Zakręcie zajmie się tym firma 
zewnętrzna. 

Za utrzymanie dróg gminnych odpowia-
da nasz Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Wiązownie. Tak jak w ubiegłych latach 
odśnieżaniem większości dróg gminnych 
– na zlecenie ZGK – zajmą się nasi stra-
żacy z Glinianki, Malcanowa i Wiązowny. 

Za drogę krajową nr 17 odpowiada 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad, za drogi wojewódzkie – Ma-
zowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Warszawie, a za drogę nr 721 – Rejon 
Drogowy Otwock Piaseczno. W przypad-
ku dróg powiatowych jest to Zarząd Dróg 
Powiatowych w Otwocku.

Przekazujemy Państwu mapę dróg 
z podziałem na kategorie i  informacje 
o  zarządcach dróg odpowiedzialnych 
za ich zimowe utrzymanie. Więcej in-
formacji można uzyskać bezpośrednio 
w Zakładzie. 

Droga krajowa nr 17

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Warszawie
Rejon w Garwolinie
ul. Legionów 9, tel. 25 682 41 59
e-mail: garwolin@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

Droga wojewódzka nr 721

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Warszawie
Rejon Drogowy Otwock
Piaseczno z/s w Otwocku
ul. Górna 18, tel. 22 779 24 87
e-mail: rd.otwock@mzdw.pl
Dane kontaktowe w sprawie zimo-
wego utrzymania: tel. 22 779 30 20; 
22 779 30 29
www.mzdw.pl

Drogi powiatowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwoc-
ku z/s w Karczewie, ul. Bohaterów 
Westerplatte 31, 05-480 Karczew, 
tel. 22 780 64 21, e-mail: zdp@po-
wiat-otwocki.pl
2701W Zakręt – Michałówek 
– Duchnów
2702W Izabela – Nowy Konik (w 
tym ul. Szkolna)
2703W Góraszka – Boryszew (w tym 
ul. A. Mickiewicza)
2704W Boryszew – Michałówek
2705W Wiązowna – Kąck
2706W Glinianka – Poręby – Górki
2707W Duchnów – Kąck – Wielgolas 
Duchnowski
2708W Dziechciniec – Pęclin – Kąck
2709W Żanęcin – Malcanów – Gli-
nianka – Bolesławów – Grębiszew
2710W Glinianka – Wola Karczew-
ska – Teofilów – Świerk
2711W Czarnówka – Rzakta 
– Józefów
2712W Wola Karczewska 
– Kruszówiec
2713W Celestynów – Dąbrówka – 
Glina – Wola Karczewska
2727W Wiązowna (dawny przebieg 
drogi Warszawa – Lublin)
2731W Wiązowna – Falenica



Jedzenie leczy – to prawda znana nie 
od dziś. Właściwie skomponowany ja-
dłospis wspomaga organizm w czasie 
choroby oraz wzmacnia jego odpor-
ność. Co ważne, powinny znaleźć się 
w nim krajowe produkty sezonowe, 
które są sprzymierzeńcami w walce 
z wirusami i bakteriami, atakującymi 
nas szczególnie jesienią i zimą.

Jaka powinna być idealna dieta jesienią 
i zimą? Musi dostarczyć organizmowi wi-
taminy A i C oraz składniki mineralne – 
selen czy cynk, które pobudzą nasz układ 
odpornościowy do walki. Na co w takim 
razie stawiać jesienią i zimą?
1.  Warzywa kapuściane oraz kalafior, bro-

kuły, jarmuż, rzepa, brukselka. Zawiera-
ją przeciwutleniacze o właściwościach 
przeciwnowotworowych. Przeciw-
działają przeziębieniom i  grypie.  

Buraki – są bogate w żelazo oraz wit. 
C, które wspierają odporność i chronią 
przed przeziębieniem. Polecane oso-
bom cierpiącym na anemię.

2.  Kiszonki – to naturalne probiotyki. 
Dostarczają organizmowi bakterii, 
które budują florę bakteryjną naszych 
jelit, a to przekłada się na dobrą od-
porność organizmu. 

3.  Czosnek – to naturalny antybiotyk. 
Działa przeciwbakteryjnie, przeciwwi-
rusowo, przeciwgrzybiczo, przeciwa-
lergicznie oraz przeciwnowotworowo.

4.  Dynia – jest bogata w witaminy: A, B1, 
B2, C, PP oraz minerały: fosfor, żelazo, 
wapń, potas i magnez. Jest niskokalo-
ryczna i beztłuszczowa. Właściwości 
lecznicze mają też pestki. Są stoso-
wane przeciwko pasożytom przewo-
du pokarmowego.

5.  Jabłka i gruszki – te pierwsze to źró-
dło witamin A, C i E oraz potasu, cyn-
ku, żelaza oraz błonnika. Wspomagają 
trawienie, podnoszą poziom dobrego 
cholesterolu i  chronią nasz wzrok. 
Gruszki są bogate w witaminy B, C, 
K, A oraz żelazo, białko, błonnik czy 
miedź. 

6.  Fasola – to cenne źródło białka, dla-
tego jedzą ją weganie i wegetarianie. 
Działa antystresowo, antydepresyjnie 
oraz opóźnia proces starzenia. 

7.  Dzika róża – jest bogata w witaminę C 
– zawiera jej kilkadziesiąt razy więcej 
niż cytrusy. Zawiera witaminy B1, B2, 
K oraz E, a także pektyny, kwasy or-
ganiczne i bioflawonoidy. Jest świet-
na na przeziębienia. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Śmierć człowieka jest powszechnie 
uznawana za smutną i nieprzyjemną 
okoliczność. Wydawać by się mogło, 
że skoro śmierć dotyka każdego, to 
nie powinno to zjawisko ani nikogo 
zaskakiwać, ani być czymś nienatu-
ralnym. A  jednak współczesny czło-
wiek tak mocno wyparł owo zjawisko 
ze swojej codzienności, że najczę-
ściej jest zaskoczony odejściem oso-
by bliskiej.

Współczesny człowiek żyje tak, jakby 
miał żyć wiecznie, a nie jak pielgrzym na 
tej ziemi. Społeczeństwo polskie uzna-
je, iż śmierć jest oddzieleniem duszy od 
ciała. Stan rozłączenia duszy i ciała jest 
czymś nienaturalnym, gdyż człowiek jest 
jednością. Zmartwychwstanie polega na 

przywróceniu tego stanu. Ta wiara ludzi 
w stałe życie w wieczności zupełnie nie 
przystaje do zachowań większości chrze-
ścijan w sytuacjach związanych z umie-
raniem i ze śmiercią bliskiej osoby.

Dlaczego o  tym piszę? Chciałbym tym 
tekstem przypomnieć rodzinom opieku-
jącym się bliskimi, stopniowo odchodzą-
cymi z tego świata, że trzeba zapanować 
nad lękiem – szczególnie, gdy było się 
dotychczas człowiekiem silnej wiary. Dla 
tych osób ważne będzie, aby jeszcze raz, 
na nowo i od podstaw, zrewidowali swój 
stosunek poznawczy i emocjonalny do 
umierania, w tym umierania swoich bli-
skich i samego siebie. To pozwoli odzy-
skać pełny sens życia i cieszyć się każdą 
chwilą życia na tym świecie. To pozwoli 

spieszyć się kochać ludzi, bo tak szybko 
odchodzą. I nawet w trudnych chwilach 
opieki nad uciążliwymi bliskimi znajdo-
wać promyk radości.

Opieka nad umierającym pacjentem, za-
pewnienie równowagi pomiędzy funkcja-
mi leczniczymi i opiekuńczymi, stanowią 
trudne wyzwania dla lekarzy, pielęgnia-
rek i rodzin. Spojrzenie na to z perspekty-
wy zjawiska nieuniknionej, ale naturalnej 
śmierci, której nadamy nowy, świadomy 
sens i znaczenie, może ułatwić nam opie-
kę nad naszymi bliskimi. Dzięki naszej po-
mocy pomału wybierają się w drogę, którą 
w tym momencie nie możemy z nimi po-
dążać. Ale podążymy. Na pewno. 

Psycholog Jerzy Jechalski

Sposób na 
zdrowie.  

Jedz sezonowo

Patrząc w słońce

Foto: Adobe Stock

Jedz sezonowe warzywa 
i owoce. Są pełen 

odżywczych składników
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Pięć lat temu, w 2015 r. wtedy 
jeszcze Dzienny Dom „Senior-
-WIGOR” w Woli Karczewskiej 
zaprosił w swe gościnne progi 
seniorów z naszej gminy.

Dzienny Dom „Senior+” w  Woli 
Karczewskiej początkowo funkcjo-
nował pod nazwą „Senior-WIGOR”. 
W 2018 r. zmienił nazwę na Dzien-
ny Dom „Senior+”. Od 2015 r. pro-
wadzi swoją działalność dla 30 osób 
nieaktywnych zawodowo w wieku 
60+, a seniorów przez pierwsze lata 
witała Jolanta BOGUCKA – pierwsza 
dyrektor jednostki.

Od początku istnienia celem domu 
jest przede wszystkim: zapewnienie 
aktywności, wsparcia oraz pomocy 
adekwatnej do potrzeb i możliwości 
seniorów wynikających z ich wieku 
i stanu zdrowia. 

Kim są i jacy są nasi seniorzy? To 
mieszkańcy naszej gminy. Są ciepli, 
życzliwi i  odważni. Chętnie biorą 
udział w zajęciach, zwiedzają Pol-
skę, tańczą, ćwiczą, malują, gotują. 
Występują na piknikach i wydarze-
niach kulturalnych, angażują się 
w liczne konkursy. Są otwarci i chęt-
ni na to, co nowe. Można powie-
dzieć, że korzystają z życia pełnymi 
garściami i dają mnóstwo od siebie. 

Ruch to sprawność i życie
Takim mottem się kierujemy. Sami 
uczestnicy dostrzegają zmiany: po-
prawili swoją sprawność fizycz-
ną. Ćwiczenia, które sprawiały im 
na początku trudność, teraz przy-
chodzą z  łatwością. Seniorzy są 
w świetnej kondycji – nie zapomi-
najmy, że przybyło nam wszystkim 
5 lat.

Ćwiczenia na koncentracje 
i logiczne myślenie
Odbywają się regularnie średnio 
trzy razy w tygodniu. Prowadzone 
są przez terapeutów zajęciowych. 
Przygotowywane są krzyżówki, 
sudoku, rebusy, ćwiczenia z  se-
rii zabaw matematycznych i  gry 
słów. Wszystko wzbogacone gra-
mi planszowymi. W  skład zajęć 

wchodzi praca nad koncentracją, 
odprężeniem, sprytnym rozwiąza-
niem zadań. 

Warsztaty projektowa-
nia i szycia, warsztaty 
artystyczne
Głównym celem wszystkich zajęć 
artystycznych jest doskonalenie 
i nabywanie nowych umiejętności 
z zakresu tworzenia. Zajęcia popra-
wiają motorykę i pobudzają prace 
mózgu. Tyle teorii. W praktyce po-
wstają piękne maskotki, finezyj-
ne obrazy, lampiony, bombki czy 
wianki. Docenienie i zachwyt oglą-
dających zawsze dodaje skrzydeł 
naszym seniorom. 

Usługi prozdrowotne 
Są niesamowicie ważne dla naszych 
seniorów. Dzięki temu, że w naszej 
placówce obecna jest pielęgniarka, 
seniorzy czują wsparcie, również 
pod kątem medycznym. Pomiar cu-
kru, ciśnienia, ważenie, pomoc przy 
umawianiu wizyt lekarskich, a tak-
że psychoedukacja jako forma pro-
mocji zdrowia to wszystko pozwala 
na stałą kontrolę zdrowia. 

Działania charytatywne
Powiedzieć, że seniorzy mają ol-
brzymie serce, to zdecydowanie 
za mało. Dzielą się tym, co mają. 
Wspierają dzieci, młodzież, zwie-
rzęta, zbierają korki i przekazują na 
licytacje przeróżne własne wyroby. 

Od 5 lat angażują się w Wielką Or-
kiestrę Świątecznej Pomocy i Szla-
chetną Paczkę, dekorują pierniki dla 
Hospicjum „Promyczek” i wspiera-
ją „Świąteczną Radość Pomaga-
nia”. Seniorzy czują się potrzebni 
i ważni, a to ma znaczący wpływ na 
ich samopoczucie psychiczne. 

Rozmowy, wspólne kawy, 
Jak dbamy o dom i siebie 
nawzajem? 
Mieszkając w swoim domu, chce-
my o nim decydować. Wybieramy 
firanki, kwiaty, urządzamy ogród, 
dbamy o domowników. W DD „Se-
nior+” to seniorzy wybierają, jak 
ma wyglądać ich sala, jakie kwiaty 
stoją w wazonie. W naszym domu 
jest pełno zdjęć, gra muzyka, cza-
sem pachnie szarlotką, a ostatnio 
pomarańczami (gdy odbywa się 
aromaterapia). 

Za sukces DD „Senior+” odpowie-
dzialnych jest wiele osób, na czele 
z pomysłodawcami założenia pla-
cówki – Małgorzatą ŁYSIK – Dyrektor 
GOPS i Januszem BUDNYM – Wójtem 
Gminy. Dziękuję współpracownikom 
za zaangażowanie w wykonywane 
obowiązki, rodzinom i przyjaciołom 
naszych seniorów – za okazywane 
wsparcie, a wszystkim czytelnikom 
„Powiązań” – za śledzenie naszych 
losów. 

Krystyna Motyka
dyrektor@seniorplus-wiazowna.pl

„Senior+” ma już 5 lat Seniorzy podczas 
„Narodowego 

Czytania 2020”
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Mój „Senior+”
„Będąc od kilkunastu lat na eme-
ryturze, nie myślałam o tym, aby 
zapisać się do Dziennego Domu 
„Senior+”. Taką decyzję pod-
jęłam po śmierci mojego uko-
chanego męża. Postanowiłam 
zagospodarować swój wolny 
czas i tak trafiłam do Woli Kar-
czewskiej. Zostałam tam bardzo 
mile przyjęta. To miejsce jest 
dla mnie magiczne, codziennie 
się spotykamy i rozmawiamy ze 
sobą, bardzo aktywnie spędzamy 
razem czas. Wspólnie ze wszyst-
kimi wykonuję różne ćwiczenia 
gimnastyczno-rehabilitacyjne. 

Uczestniczę w warsztatach kuli-
narnych, artystycznych, wyciecz-
kach i spotkaniach z ciekawymi 
ludźmi. Rysuję obrazy. Osobi-
ście każdego dnia z przyjemno-
ścią wstaję i wychodzę, aby kilka 
godzin spędzić w miłym gronie 
(…). Mamy pandemię, a ja mimo 
to, zachowując warunki bezpie-
czeństwa, staram się uczest-
niczyć w zajęciach. To dlatego, 
że tęsknię za gronem przyjaciół 
i  rozmowami, a  gdy rano jadę 
do Woli Karczewskiej, to zasta-
nawiam się co jeszcze nowego 
mnie spotka”. 

Seniorka

„Z okazji 5 urodzin naszego Domu 
pragnę przekazać kilka słów. 
Uważam, że dla osób starszych 
to miejsce wyjątkowe. Wyjąt-
kowe dlatego, że każdy znajdu-
je w nim coś dla siebie – coś, co 
najlepiej lubi robić, czy to samo-
dzielnie, czy też w pracach grupo-
wych. Oczywiście, z uśmiechem 
na ustach i wspólnym śpiewem. 
Ogromną przyjemność sprawiają 

mi wszelkiego rodzaju pogadanki, 
prelekcje oraz spotkania czytel-
nicze. Czerpię dużą przyjemność 
z nauki tańca, wyjazdów do te-
atru oraz innych wydarzeń kultu-
ralnych. Ogromną wartością dla 
poprawy kondycji jest codzienna 
gimnastyka, masaże, ćwiczenia 
na materacu oraz na sprzętach 
fitness.

Zadowolona Seniorka K.C.

„U Seniorów”
„Wstałam rano jeszcze nie świtało.
Spojrzałam w lustro, a tu urody 
mało.
Szybko się ubrałam i na busik 
poleciałam.
Duchnów, Wiązowna, Radiówek, 
Wola Ducka i Karczewska,
Za fajerą kierowca Gienio humo-
rem tryska.
Pani Krysia – nasza dyrektorka, 
uśmiechem nas wita, 
A jak już powita, to i zapyta:
Moi kochani, co chcecie mieć 
w planie? Szycie, a może 
malowanie? 
Pogadamy, herbatkę wypijemy 
i na górę już idziemy.
Panie Diana i Marzena już czekają 
i warsztaty zaczynają.
Tadzio poduszki szyje, Hania An-
drzeja trzyma za szyję.
Haftujemy, wycinamy, na nudę 
nie narzekamy. 

Rehabilitantka – pani Ala – mu-
zyczką zachęca,
Ciśnieniomierz rozkręca, mierzy 
ciśnienie i sprawdza nasze fizycz-
ne nastawienie.
Fela na rowerku, Krysia na ma-
sażu, Alinka z piłką się zmaga, 
a Wiesia nogami macha.
Obiadki zawsze nam smakują, 
a nasze panie w dechę babki, nie 
żałują nam dokładki.
Oprócz ćwiczeń i warsztatów wy-
jeżdżamy, świat zwiedzamy.
Wędzenie, mielenie, robienie 
kiełbasy,
Wychodzą lepsze niż te od Okrasy.
Tańce z Maćkiem, cza-cza, rumba, 
samba,
To jest frajda, to jest jazda.
Gdy nas boli głowa, w kręgosłu-
pie łupie
Nasza pielęgniarka Janeczka po-
ratować umie.
Tak nam dzień za dniem umyka, 
że już piąty rok za pasem znika”.

H.W. 

Foto: D
D
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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 miejsco-
wości Żanęcin

ZADANIA OGÓLNOGMINNE

75

Systemowa modernizacja obiek-
tów gminnych przy wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii w for-
mule partnerstwa publiczno-pry-
watnego w Gminie Wiązowna 

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

100
Budowa miejsc przyjaznych ro-
dzinie w Izabeli, Pęclinie i Woli 
Karczewskiej

50
Modernizacja stacji uzdatniania 
wody wraz z ujęciami wody na te-
renie gm. Wiązowna

25
Systemowa modernizacja oświe-
tlenia w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego

25 Utwardzenie dróg gminnych 
kruszywem 

50
Rozwój systemu dróg rowerowych 
w Gminie Wiązowna

0
„Systemowa modernizacja oświe-
tlenia w formule Partnerstwa Pu-
bliczno-Prywatnego w latach 
2021 – 2022”

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

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

Temperatura spadła. Zaczynamy 
ogrzewać nasze dom. Powinniśmy za-
dbać o nasze bezpieczeństwo i zdro-
wie. Jak? Po pierwsze zrobić przegląd 
kominiarski. To nasz obowiązek. Po 
drugi – powinniśmy palić w piecu od-
powiednimi materiałami. Piec to nie 
śmietnik. A to, co spalamy – wraca do 
nas w powietrzu, którym oddychamy. 

Ruszył sezon grzewczy. Każdy właści-
ciel nieruchomości ma obowiązek przy-
najmniej raz w roku wykonać przegląd 
kominiarski. Dodatkowo przy paleniu pa-
liwem stałym (węgiel, koks) należy czy-
ścić przewody kominowe cztery razy 
w roku, a paliwem ciekłym (np. olej opa-
łowy) – dwa razy do roku. Czyszczenie 
przewodów wentylacyjnych musi odby-
wać się co najmniej raz na rok.

O dobrą sprawność własnej instala-
cji dbajmy na co dzień, paląc w piecu 
odpowiednimi materiałami. To prze-
łoży się na nasze zdrowie. Pamiętaj-
my, wszystko, co wrzucamy do pieca, 
wraca do naszych płuc i płuc naszych 
sąsiadów. Czym nie palić w piecu? Na 
pewno nie wrzucamy do niego śmie-
ci, bo te zamieniają się w szereg trują-
cych związków. Domowy piec nie nadaje 
się do spalania żadnego rodzaju two-
rzyw sztucznych. W  piecu nie można 
też spalać drewna malowanego, impre-
gnowanego i lakierowanego ze względu 
na skład chemiczny farb, impregna-
tów i  lakierów. Powinniśmy również 
wystrzegać się wrzucania do pieców 
płyt wiórowych, paneli podłogowych, 

dykty i  innych podobnych materiałów. 
Są to wyroby w większej części złożone 
z drewna, lecz zawierające syntetyczne 
kleje, często są laminowane lub lakiero-
wane. Należy zrezygnować z używania 
węgla brunatnego oraz paliw produko-
wanych z jego użyciem, węgla kamien-
nego w  postaci sypkiej o  uziarnieniu 
0 – 3 mm oraz z mokrego drewna (o wil-
gotności powyżej 20%). 

Duże znaczenie ma też sposób rozpala-
nia w piecach. Warto rozważyć tak zwa-
ne rozpalanie od góry, kiedy to rozpałkę 
podkładamy na szczycie paleniska.

To nie jedyne kroki, jakie możemy pod-
jąć w walce o czyste powietrze. W cza-
sie, gdy normy czystości powietrza nie 
będą spełnione, czyli w tzw. dni smogo-
we, mieszkańcy nie będą mogli rozpalać 
ognisk i grilli, używać dmuchaw do liści 
oraz spalinowych pił i kosiarek, a także 
nie będzie można używać kominków. 

Gdzie sprawdzić, jaka jest jakość powie-
trza danego dnia? Informacje można zna-
leźć na stronie: http://powietrze.gios.gov.
pl/. Można również zainstalować na tele-
fonie bezpłatną aplikację mobilną „Jakość 
powietrza w Polsce”. Na naszym urzędzie 
zamontowany jest czujnik jakości po-
wietrza. Informacje podawane są w cza-
sie rzeczywistym. Dane można śledzić na 
stronie firmy Airly w zakładce: MAPA oraz 
na smartfonie, pobierając darmową apli-
kację Airly. 

Anna Bogucka
a.bogucka@wiazowna.pl

Ruszył sezon grzewczy. 
Zadbaj o zdrowie

Foto: Adobe Stock

Pamiętajmy, to co spalamy, 
potem wraca do nas we 
wdychanym powietrzu
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By spełnić wymogi prawa, nasz samo-
rząd zobowiązany jest do przeprowa-
dzenia przetargu i wyłonienia firmy 
odbierającej śmieci od mieszkań-
ców gminy, właścicieli domków let-
niskowych oraz z Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlo-
kalizowanego na terenie Oczyszczalni 
Ścieków w Emowie. Firma, która wy-
gra przetarg, będzie obsługiwała na-
szych mieszkańców od 1 stycznia do 
31 grudnia 2021 r.

Nowe zamówienie przewiduje, że od-
pady odbierane będą według harmono-
gramu przygotowanego przez Gminę, 
a nie przedsiębiorcę (chcemy zachować 
ciągłość i powtarzalność obowiązują-
cego obecnie harmonogramu). Planu-
jemy również wdrożyć aplikację, która 
pozwoli nam policzyć worki (z podzia-
łem na wysegregowane frakcje odpa-
dów), które będą odbierane sprzed 
posesji. To rozwiązanie ma pokazać, 
ile i jakie produkujemy śmieci na tere-
nie naszej gminy. Przypomnijmy, że od 
lipca 2020 r. wszedł w życie ustawowy 

obowiązek rozliczania się z wykonaw-
cą za odbiór odpadów w przeliczeniu za 
tonę. Wcześniej korzystać można było 
z możliwości rozliczenia się w sposób 
ryczałtowy. Pierwsze miesiące nowe-
go systemu pokazują, że odebranych 
odpadów jest więcej niż w ubiegłych 
latach. Przyczyn może być kilka, stąd 
też konieczność wprowadzenia narzę-
dzi ułatwiających obserwację strumie-
nia odpadów.

Z uwagi na niestabilność przepisów 
w zakresie gospodarki odpadami (obec-
nie planowana jest kolejna nowelizacja 
ustawy) i wynikające z  tego trudności 
w oszacowaniu ryzyka kontraktu przez 
przedsiębiorców postanowiliśmy, że ko-
lejna umowa będzie obowiązywała tyl-
ko przez rok. Nie stawialiśmy również 
w  przetargu szczególnych (cenotwór-
czych) wymagań wobec naszego przy-
szłego kontrahenta. Przepisy dotyczące 
właściwego odbioru i  gospodarowa-
nia odpadami są ogólnokrajowe – do 
tych, oczywiście, należy się stosować 
już teraz.

Przypominamy, że samorząd jedynie po-
średniczy między mieszkańcami a firmą, 
która ten przetarg wygrywa. To oznacza, 
że finalna cena usług w żadnej mierze 
nie zależy od samorządu, który nie ma 
wpływu ani na samą procedurę przetar-
gową (regulują ją przepisy prawa), ani na 
prywatnych przedsiębiorców (odbiorców 
odpadów), którzy kalkulują ceny usług 
według własnych założeń biznesowych. 
To, ile zapłacimy za zagospodarowanie 
odpadów, zależy głównie od tego, ile 
mieszkańcy ich wyprodukują. Od lipca 
stawka od mieszkańców wynosi 36,38 
zł. Na realizację tego zadania samorząd 
zabezpieczył w budżecie gminy środki na 
kwotę 5,2 mln zł.

Więcej informacji udziela Anna Bogucka – Wy-
dział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 
58 24, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl 

Iwona Marczyk
i.marczyk@wiazowna.pl

Przetarg na odbiór śmieci. 
Wkrótce rozstrzygnięcie

Segregować śmieci 
musimy wszyscy.  

To nasz obowiązek

Pasja – razem ze swoją schroniskową 
kumpelką Draką bardzo stara się zwró-
cić na siebie uwagę przechodzących obok 
boksu ludzi. Skaczą wysoko i zwinnie jak 
piłeczki. Pasja jest delikatna i nieśmiała. 
Potrzebuje czasu i miłości, żeby się w peł-
ni otworzyć, ale jest na dobrej drodze do 
zawalczenia o swój los i znalezienia wy-
marzonego człowieka. Pasja od kilku 
miesięcy chodzi z  wolontariuszami na 
spacery, daje się już głaskać i nawet coraz 
bardziej sprawia 
jej to przyjem-
ność. Jak tyl-
ko zaufa komuś 
na 100%, będzie 
super miłą, od-
daną i  kochaną 
przyjaciółką.

Camel – to jeszcze bobas! To 10-mie-
sięczna psia „plastelinka”, do ułożenia 
i wychowania. Taki podrostek, osiągnął 
już optymalny wzrost. W schronisku czu-
je się okropnie! Wrzucony na głęboką 
wodę dzieciaczek, nie potrafi zrozumieć, 
co się dzieje. Jest bezgranicznie oddany 
człowiekowi. Szuka wsparcia i troski. Ma 
bystry łepek! Z charakteru - nieziemsko 
łagodny. Można przy nim robić wszyst-
ko! Domek z  innymi psiakami bardzo 
mile widziany! 
Camel ma czip, 
szczepienia i jest 
wykastrowany. 
Czeka na swoją 
rodzinkę! 

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.

Sarna – bardzo źle znosi pobyt w schro-
nisku. Dom potrzebny na już! Prosimy, 
chociaż przez chwilę spójrzcie w jej oczka. 
Ona tak bardzo potrzebuje człowieka. Ma 
około 4-5 lat i kawał życia przed sobą. 
Rozmiarowo jest duża, ale nie ogromna. 
Ma bardzo szczupłą sylwetkę. Prawdzi-
wa z  niej modelka! Nienachalna, sto-
nowana psia księżniczka. Jest bardzo 
przyjazna. Tylko bardzo boi się schroni-
ska. Może mieszkać z innymi psami, ma 
przyjazne nasta-
wienie. Jest już 
wysterylizowa-
na, zaszczepiona 
i  zaczipowana. 
Z  całego serca 
błagamy o wspa-
niałą rodzinkę.
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Wszystkie dzieci, również ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi, mogą 
uczęszczać do szkoły ogólnodostęp-
nej. Orzeczenie o potrzebie kształce-
nia specjalnego nie oznacza od razu 
szkoły specjalnej. 

Decyzja o  poddaniu dziecka diagnozie 
w poradni psychologiczno-pedagogicz-
nej należy wyłącznie do rodziców. Przed-
szkole czy szkoła nie mogą załatwić tego 
w naszym imieniu, mimo że często to 
one, jako pierwsze, dostrzegają trudno-
ści i deficyty rozwojowe u dzieci. 

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna 
ma na celu wyjaśnienie przyczyn trud-
ności w uczeniu się bądź zachowaniu. 
Potocznie nazywamy ją badaniem, jed-
nak z  badaniem lekarskim nie ma nic 
wspólnego, może oprócz tego, że prze-
prowadzana jest z zachowaniem pełniej 
dyskrecji. Jej wynik – w  postaci opinii 
lub orzeczenia – trafia tylko do rodziców 
dziecka i to od nich zależy, czy placówka 

edukacyjna, do której dziecko uczęszcza, 
o tym się dowie.

Dostarczenie orzeczenia o  potrzebie 
kształcenia specjalnego zobowiązuje 
szkołę do opracowania indywidualnego 
programu edukacyjno-terapeutyczne-
go (IPET). Jest to podstawowy doku-
ment, określający funkcjonowanie 
dziecka z orzeczeniem w szkole. Opra-
cowany z  jednej strony na podstawie 
informacji zawartych w orzeczeniu po-
radni, a z drugiej – wielospecjalistycznej 
oceny poziomu funkcjonowania ucznia, 
przygotowanej przez nauczycieli. IPET 
określa, jakimi zajęciami dziecko będzie 
objęte, w jaki sposób będą one organi-
zowane (np. indywidualny czy grupowy), 
w jakim wymiarze godzin. 

To wszystko uzależnione jest od indywi-
dualnych możliwości i potrzeb ucznia. Co 
ważne, dyrektor ma obowiązek poinfor-
mować rodziców o spotkaniu zespołu na-
uczycieli i specjalistów opracowujących 

indywidualny program edukacyjno-te-
rapeutyczny oraz przekazać im kopię 
zarówno wielospecjalistycznej oceny 
poziomu funkcjonowania ucznia, jak 
i programu. 

W szkołach i  przedszkolach, dla któ-
rych organem prowadzącym jest Gmi-
na Wiązowna, organizowanych jest ok. 
930 godzin zajęć z zakresu pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej tygodniowo 
(stan na 15.10.2020 r.). W każdej szko-
le zatrudnieni są psychologowie, peda-
godzy, terapeuci pedagogiczni, logopedzi 
i  nauczyciele współorganizujący proces 
kształcenia. Więcej informacji na ten te-
mat można uzyskać we wszystkich na-
szych placówkach oświatowych oraz 
w Centrum Usług Wspólnych Gminy Wią-
zowna (tel. 22 180 00 27, e-mail: eduka-
cja@wiazowna.pl). 

Urszula Kozłowska
u.kozlowska@wiazowna.pl

Foto: Adobe Stock

Dziecko z orzeczeniem w szkole
Dla dziecka 

z orzeczeniem 
przygotowuje 

się indywidualny 
program nauczania
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Światowy Dzień Drzewa w Gliniance

Po raz drugi obchodziliśmy Światowy 
Dzień Drzewa. Dzieci z oddziałów przed-
szkolnych i uczniowie klas I-III Szkoły Pod-
stawowej w Gliniance aktywie włączyli się 
do obchodów tego święta. Dzieci obejrza-
ły prezentację, która przybliżyła im histo-
rię tego ważnego święta oraz dowiedziały 
się wiele o  znaczeniu drzew w naszym 
życiu. Dzieci z  oddziałów przedszkol-
nych i  wszystkie „zeróweczki” posadzi-
ły swoje lipy. Uczniowie z klas I–III wzięli 
udział w konkursie „Nasze drzewo”. Każ-
da z klas wykonała przestrzenne drzewo 
dowolną techniką plastyczną. Komisja 
wyłoniła zwycięzców, a  dyrektor szkoły 
Teresa BĄK wręczyła upominki i pamiąt-
kowe dyplomy, gratulując uczniom pomy-
słowości, kreatywności i zaangażowania 
w pracę. Nasi uczniowie są eko, bo wie-
dzą, że sadzenie drzew jest jednym z naj-
bardziej skutecznych i prostych sposobów 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym. 
Drzewa to nasze wspólne dobro!  

Anna Balińska, Agnieszka Skuza

Bezpieczni na drodze. Zajęcia 
edukacyjne

Podczas pieszej wycieczki uczniowie klasy 
2a ze Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwi-
da w Zakręcie utrwalali praktyczne zasady 
poruszania się w ruchu drogowym. Wypo-
sażeni w kamizelki odblaskowe byliśmy 
na tyle widoczni, iż pojazdy zatrzymy-
wały się, nim zbliżyliśmy się do oznako-
wanego przejścia dla pieszych. W czasie 
wycieczki utrwaliliśmy znajomość pod-
stawowych znaków drogowych oraz za-
sadę, jak bezpiecznie korzystać z przejścia 

dla pieszych, aby nie stwarzać zagrożenia 
zarówno dla siebie jak i innych uczestni-
ków. W radosnym nastroju powróciliśmy 
do szkoły. Uczniowie 2a

Dzień ziemniaka w przedszkolu 
w Pęclinie

Jesień to czas zbiorów ziemniaków i innych 
sezonowych warzyw z ogrodu. Na powi-
tanie jesieni w Przedszkolu „Pod Stumi-
lowym Lasem” w Pęclinie zorganizowano 
wspólne ognisko. A jak ognisko, to i pieczo-
ne ziemniaczki. Pan Stasio i panie oddzia-
łowe dopilnowały, aby nasze przedszkolaki 
po wyjściu na dwór mogły skosztować tych 
pyszności. Wcześniej przygotowali ogni-
sko i zadbali o pożywny „wkład”. Niektó-
re dzieci pieczone ziemniaki jadły pierwszy 
raz w życiu. Trzeba było je zachęcać do 
spróbowania. Starsze przedszkolaki zja-
dały je z wielkim smakiem i ciągle doma-
gały się dokładki.  Ewa Budny

Konkurs wiedzy o Lemie.  
Znamy zwycięzców

Szkoła Podstawowa w Wiązownie hucznie 
obchodziła setną rocznicę urodzin jednego 
z największych współczesnych twórców – 
Stanisława LEMA. Zorganizowano konkurs 
wiedzy o życiu i twórczości pisarza. Miej-
sce pierwsze zajął Jakub BOBEL, uczeń 
klasy 6 d. Na drugim stopniu podium sta-
nął Rafał POMORSKI z 6 c, zaś trzeci wy-
nik uzyskał Jan ŁUKASZUK z  6a. Dzięki 
wsparciu finansowemu jednego z fanów 
twórczości mistrza science-fiction, finali-
ści otrzymali po dwie książki przybliżające 
postać znanego na całym świecie polskie-
go pisarza: autobiografię LEMA „Wysoki 
Zamek” oraz publikację Wojciecha ORLIŃ-
SKIEGO „Lem. Życie nie z tej ziemi”.  

Dorota Konstantynowicz – Bogłowska

„Narodowe Czytanie” w szkole 
w Zakręcie

Uczniowie klas siódmych ze Szkoły Pod-
stawowej im. C.K. Norwida w  Zakręcie 
włączyli się w akcję „Narodowego Czyta-
nia”. Lekturą dziewiątej odsłony była „Bal-
ladyna” Juliusza SŁOWACKIEGO – wybitne 
dzieło polskiego romantyzmu. Osadzony 
w  tle baśniowości i  legendarnych opo-
wieści dramat żywo zainteresował siód-
moklasistów. Wspólna lektura klasyki 
polskiej na świeżym powietrzu, przy za-
chowaniu reżimu sanitarnego, wywołała 
wśród uczniów atmosferę tajemniczości 
i ciekawości, ale też i czytelniczą satys-
fakcję, tym bardziej, iż uczniowie czytali 
tekst z podziałem na role. Była to dla nas 
niezwykła przygoda i inspirujące doświad-
czenie. Magdalena Sadkowska

Próbna ewakuacja w szkole 
w Malcanowie

W oparciu o  instrukcję bezpieczeństwa 
pożarowego w Szkole Podstawowej im. 1 
Pułku Szwoleżerów w Malcanowie prze-
prowadzono próbna ewakuację. Klasy 
wraz ze swoimi opiekunami spokojnie 
opuszczały szkołę, aby udać się na miej-
sce wyznaczonej zbiórki – na boisko znaj-
dujące się za budynkiem szkoły. Następnie 
nauczyciele zameldowali obecność po-
szczególnych klas. Cała akcja przebiegła 
bardzo sprawnie, zgodnie z  przyjętymi 
procedurami. Próbna akcja zakończyła 
się świetnym wynikiem czasowym.   

Norbert Przybysz
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Jest praktykowana od ponad 4000 lat. 
Uprawiać może ją każdy – niezależnie 
od wieku. Relaksuje oraz poprawia 
kondycję naszego ciała. Jogę ćwiczą 
już miliony ludzi na całym świecie. 
Dlaczego warto spróbować? Oto po-
wody, które przekonają do praktyko-
wania jogi. 

1.  Wpływ jogi na zdrowie, zarówno fi-
zyczne jak i psychiczne, jest potwier-
dzony przez wiele badań. Pomaga 
zwiększyć świadomość własnego ciała 
oraz elastyczność różnych grup mię-
śniowych, obniża ciśnienie, zmniejsza 
poziom cukru we krwi, zwiększa wy-
dolność płuc, pomaga uśmierzyć ból 
mięśniowy, reguluje gospodarkę hor-
monalną, obniża poziom stresu.

2.  Joga to aktywność fizyczna dla każde-
go. Mogą ją ćwiczyć zarówno dzieci, 
jak i młodzież, dorośli oraz seniorzy. 

3.  Można ją praktykować nawet ma-
jąc problemy zdrowotne. Oczywiście 
wcześniej należy skonsultować się 
z  lekarzem, by dowiedzieć się jakie-
go typu asan nie należy wykonywać. 
Przykładowo pozycji odwróconych nie 
zaleca się przy wysokim ciśnieniu czy 
stanach zapalnych zatok. Warto poin-
formować instruktora o naszych scho-
rzeniach, aby mógł on dostosować 
ćwiczenia do naszego stanu zdrowia.

4.  Można ją uprawiać praktycznie wszę-
dzie: w domu, w pracy, na łonie natu-
ry, na zajęciach w klubie.

5.  Nie wymaga dużych nakładów finan-
sowych. Potrzebujemy w  zasadzie 
tylko dobrej maty. Dodatkowe przed-
mioty – klocki, pasek, guma – moż-
na zastąpić tym, co mamy w domu. 
Wygodny strój ma praktycznie każ-
dy – wystarczy koszulka i spodnie od 
dresu.

6.  Relaksuje zarówno ciało, jak i umysł. 

7.  Poprawia koncentrację i równowagę. 

8.  Joga nadaje ciału elastyczności, wy-
dłuża mięśnie, ścięgna i więzadła.

9.  Pomaga przy odchudzaniu, pozwala 
spalić tkankę tłuszczową i pomaga re-
gulować przemianę materii.

10.  Pomaga opóźnić proces starzenia 
się organizmu oraz poprawia od-
porność. Osoby praktykujące jogę 
rzadziej zapadają na różne choroby.

Zajęcia z jogi odbywają się w Gminnym 
Ośrodku Kultury w  Wiązownie. Dorośli 
ćwiczą w poniedziałki, a dzieci – w czwart-
ki. Chcesz się zapisać? Skontaktuj się 
z GOK pod nr tel. 22 180 00 41 lub napisz 
na adres: zapisy@gok-wiazowna.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

10 powodów, dlaczego warto ćwiczyć

Foto: pixabay.com

Joga.

Joga – można ją ćwiczyć 
wszędzie i w każdym wieku
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Zajęcia sportowe w pandemii

Cała Polska znajduje się w  czerwonej 
strefie. Oznacza to nowe zasady obowią-
zujące w sporcie. Wydarzenia, współza-
wodnictwo i zajęcia sportowe odbywają 
się bez udziału publiczności. Może brać 
w nich udział nie więcej niż 250 uczest-
ników jednocześnie, nie licząc osób zaj-
mujących się obsługą wydarzenia. Baseny, 
siłownie, kluby i centra fitness mogą być 
otwarte, jeśli są przeznaczone np. dla 
osób uprawiających sport w ramach zajęć 
sportowych, to znaczy aktywności spor-
towych zorganizowanych, prowadzonych 
i odbywających się wg harmonogramu na 
terenie danego obiektu. Organizator za-
jęć powinien zapewnić trenującym od-
powiednie warunki sanitarne określone 
w przepisach rozporządzenia. Ofertę zajęć 
sportowych znajdą Państwo w poprzed-
nim numerze „Powiązań” i na www.tuwia-
zowna.pl w zakładce: Sport. Redakcja

Kolejne sukcesy młodego szachisty 
z Gminy Wiązowna

Po dłuższej przerwie związanej z  pan-
demią rozpoczęły się wreszcie turnieje 
szachowe. Dużymi sukcesami może po-
chwalić się nasz młody szachista z Gli-
nianki Karol MIELCUCH, który wygrał 
w ostatnim czasie dwa ważne turnieje. 
Dziewięciolatek we wrześniu wygrał odby-
wający się w Warszawie turniej „Pożegna-
nie lata”, gdzie był jednym z najmłodszych 
zawodników. Natomiast w weekend 3 – 4 
października wygrał odbywający się na 
Bielanach jubileuszowy XXV Turniej Sza-
chowy dla dzieci i młodzieży do 10 lat, 
pokonując wszystkich siedmiu przeciwni-
ków. Anna Mielcuch

Grad Prix Wiązowny.  
Turniej tenisa stołowego

Pierwszy turniej tenisa stołowego po wa-
kacjach z cyklu Grand Prix Wiązowny jest 
już za nami. Wszyscy uczestnicy zawo-
dów dostosowali się do zaleceń związa-
nych z Covid-19. Turniej rozpoczął tak na 
dobre sezon tenisa stołowego w gminie 
Wiązowna. Widać jeszcze braki w  grze 
niektórych zawodników. Cieszy duże za-
interesowanie najmłodszych adeptów 
tej dyscypliny sportowej. W poszczegól-
nych kategoriach zwyciężyli: dzieci 2008 
i młodsi: Adam KURAN, dzieci 2007 i star-
si – Paweł LESZCZYŃSKI, Amator – Marcin 
GAŁKA, open – Mateusz STAWIKOWSKI.  

Kamil Sitek

Orły z Zakrętu. Turniej w Mińsku 
Mazowieckim

Uczniowski Klub Sportowy Orły Zakręt 
wziął udział w kolejnym turnieju. Był to 
XI Turniej No-Gi Fight Grappler Cup, który 
odbył się w październiku w Mińsku Ma-
zowieckim. Nasza reprezentacja walczyła 
dzielnie i wróciła do domu z całym zesta-
wem medali. Złote zdobyli: Małgorzata 
SALAMON, Gabriela KRAJEWSKA, Sylwia 
WELC, Tadeusz SALAMON i Tomasz KISIEL. 
Srebrne zdobyli: Weronika ZWOLIŃSKA, 
Aron SAWA, Bartłomiej TWARDOWSKI 
i Maja SALAMON. Brązowe zdobyli: Jan 
ROMANOWSKI, Wiktor SAWA, Janina SA-
LAMON, Cezary ŻELAZOWSKI oraz Antoni 
ZWOLIŃSKI. Gratulujemy!  Artur Mroczek

XIV Regionalne Czwartki Lekkoatle-
tyczne w Gliniance

Już po raz XIV UKS „Smoki” działający 
w Szkole Podstawowej w Gliniance zorga-
nizował regionalne czwartki lekkoatletycz-
ne. Jako pierwsi wystartowali zawodnicy 
biegający sprint i rzucający piłeczką pa-
lantową. Kolejnymi konkurencjami były 
skoki w dal i wzwyż rozgrywane równo-
legle oraz kolejno biegi na 600 m i 300 
m. W zawodach wystartowało ponad 50 
uczniów. Padały rekordy życiowe, zwłasz-
cza wśród najmłodszych dzieci z rocznika 
2010. Gościnnie zawitała na nasze zawo-
dy trójka dzieci z warszawskiego klubu 
„Orzeł”. Zawody mogły się odbyć dzięki 
zaangażowaniu nauczycieli. Szczególne 
podziękowania należą się dwóm wolon-
tariuszom: Zenonowi KWIATKOWSKIEMU 
oraz Marianowi PODRAŻCE, którzy po-
mogli sędziować zawody. Mamy nadzie-
ję, że kolejne zawody – runda wiosenna 
– będą mogły odbyć się już w sposób tra-
dycyjny, bez epidemicznych ograniczeń.  

Krzysztof Ślusarczyk

Niecodzienna lekcja WF.  
Spływ kajakowy

Nauczyciele Wychowania Fizycznego ze 
Szkoły Podstawowej w Gliniance posta-
wili na lekcję inną niż wszystkie do tej 
pory. W ramach zajęć zorganizowali dla 
uczniów klas 7 spływ kajakowy. Było to 
duże przedsięwzięcie logistyczne. Dzie-
ci spisały się na medal. Zdobyły nowe 
umiejętności. Wyprawę zasponsorowa-
ła uczniom firma KGL. Kajaki i transport 
zapewniła firma ART – RIO. Uczniowie 
w podziękowaniu za niecodzienną lekcję 
zrobili „zrzutkę” i przekazali zebrane pie-
niądze na fundację "Boże Atelier", któ-
ra zajmuje się wsparciem dzieci z Afryki. 

Wojciech Doman
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Z tej książki dowiesz się, jakie są zasady roz-
przestrzeniania się wirusów, mód i idei, oraz jak 
te uniwersalne prawa kształtują zachowania 
i wpływają na nasze życie. W hotelowym lobby 
w Hong Kongu lekarz z gorączką spotyka niezna-
jomego. W Nowym Jorku dziennikarz uczestniczy 
w branżowym spotkaniu pełnym spanikowanych 
bankowców. Wybuchające epidemie rozprzestrze-
niają się teraz szybciej niż kiedykolwiek. Co nimi 
rządzi, według jakich zasad się roznoszą? I  co 
nam mówią o naszym życiu?
 
Książka dostępna w bibliotece w Wiązownie.

Poruszająca opowieść o  odkrywaniu piękna 
w mrocznych zakątkach Auschwitz i  zakamar-
kach poranionych serc. To historia o tym, jak nie 
stracić wiary w Boga nawet w samym środku 
piekła. Adele von Bron, utalentowana skrzypacz-
ka, poświęciła wszystko, żeby ratować ostatnich 
wiedeńskich Żydów. Kiedy na polecenie własne-
go ojca, wysokiego rangą generała Trzeciej Rze-
szy, trafiła do obozu w Auschwitz, jej piękny świat 
legł w gruzach. Przerażającą codziennością stały 
się głód, strach… 

Książka dostępna w filii w Duchnowie.

Prawdziwa historia najbardziej makabrycznego se-
ryjnego mordercy, psychopaty. Edmund Kolanow-
ski jest zwyczajnym człowiekiem z sąsiedztwa. Ma 
żonę i dzieci, niczym szczególnym się nie wyróżnia. 
Poza jednym – instynktem bestii. Ta cecha czyni 
go zwyrodniałym mordercą i kolekcjonerem trofe-
ów. Dewiantem analizowanym przez FBI. Czy Ko-
lanowski jest potworem, czy może ofiarą własnej 
przeszłości? Tym razem prawda okaże się bardziej 
przerażająca od fikcji.
 

Książka dostępna w filii w Gliniance.

Świetlica 
w Rzakcie. 
Poczekamy 
na uroczyste 
otwarcie

Adam Kucharski Kristy Cambron Max Czornyj

„Prawa epidemii” 

„Książka na telefon”. Akcja naszej biblioteki
Z „Książki na telefon” mogą korzystać osoby, które ze względu na stan zdrowia, wiek lub niepełnosprawność nie mają innej możli-
wości dotarcia do naszych bibliotek. Muszą posiadać kartę biblioteczną – ale tę można też założyć telefonicznie. Publikacje można 
zamawiać telefonicznie w bibliotece w Wiązownie, dzwoniąc w godzinach pracy placówki na nr 22 789 01 46 lub pisząc wiadomość 
na adres: kontakt@bibliotekawiazowna.pl. Dostawa i odbiór są bezpłatne.

„Motyl i skrzypce” „Zimny Chirurg” Bi
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Budowa wiejskiej świetlicy w Rzakcie 
powoli dobiega końca. W chwili obec-
nej prowadzone są ostatnie odbiory 
techniczne. 

Nowo powstała świetlica dołącza do in-
nych użytkowanych już obiektów tego 
typu m. in. w Kopkach, Pęclinie, Majda-
nie czy Izabeli, tworzących wspólnie sieć 
świetlic wiejskich gminy Wiązowna.

Nowopowstały obiekt, podobnie jak 
wcześniej wspomniane świetlice, ma 90 
m2 powierzchni użytkowej, w skład któ-
rej wchodzą: łazienka dostosowana do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, kuch-
nia, zaplecze gospodarcze oraz duża sala 

użytkowa. Koszt budowy świetlicy wraz 
z  zagospodarowaniem terenu wyniósł 
prawie 486 tys. zł. Obiekt będzie moni-
torowany, w środku założymy instalację 
alarmową. Posiada już instalację Odna-
wialnego Źródła Energii (OZE) do pro-
dukcji prądu. Dodatkowo teren został 
ogrodzony.

Planowane otwarcie obiektu zostało prze-
sunięte na kolejny rok, w związku z wpro-
wadzonymi obostrzeniami związanymi 

z pandemią COVID-19. Ale Gminny Ośro-
dek Kultury w Wiązownie, który będzie 
administratorem świetlicy, dołoży wszel-
kich starań, aby wzorem innych świetlic 
zorganizować w niej zajęcia i warsztaty, 
z  których korzystać będą mogli miesz-
kańcy całej gminy. Osoby chętne do zor-
ganizowania wydarzeń lub warsztatów 
w  nowej świetlicy zapraszamy do kon-
taktu tel. 22 180 00 41. 

Michał Białek
m.bialek@wiazowna.pl

Do budowy świetlicy 
w Rzakcie przyczynili się 

sami mieszkańcy sołectwa
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„Las w  słoiku” to warsztaty, które 
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązow-
nie zorganizował w  sześciu świetli-
cach. Zajęcia cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. Podczas nich 
uczestnicy stworzyli niesamowite 
i wyglądające bajkowo miniaturowe 
światy, które zapewne stały się ozdo-
bą niejednego domu.

Las w  słoiku to nic innego jak własny 
ekosystem. W szklanym słoju powstają 
specyficzne warunki. W  tej niewielkiej 
objętości z biegiem czasu wytwarza się 
mikroklimat, który pozwala obserwować 
nawet te rośliny, które potrzebują do ży-
cia egzotycznych warunków. Zupełnie in-
nej temperatury i wilgotności niż typowo 
spotykane w mieszkaniach i w innych za-
mkniętych pomieszczeniach w klimacie 

umiarkowanym, do którego geograficz-
nie należy Polska.

Możemy kupić gotowe lasy w  słoiku. 
Możemy też stworzyć je sami. Robienie 
własnego ekosystemu to spora frajda 
nie tylko dla najmłodszych, ale również 
doskonały sposób na wspólne działanie 
rodziców z dziećmi, dziadków z wnucz-
kami, małżeństw, narzeczonych czy po 
prostu znajomych.

Trwająca moda na las w  słoiku ideal-
nie wpisuje się nowy trend działania 
Gminnego Ośrodka Kultury, polegający 
na organizacji jednorazowych wydarzeń 
w świetlicach wiejskich. W październiku 
odbyło się sześć spotkań w świetlicach 
w  Żanęcinie, Woli Karczewskiej, Kop-
kach, Izabeli, Majdanie i  Stefanówce, 

podczas których uczestnicy stworzy-
li własne małe ekosystemy. Niestety, 
w związku z panującymi obostrzeniami, 
liczba miejsc na warsztaty była ograni-
czona i decydowała kolejność zgłoszeń. 
Odzew mieszkańców całej gminy był nie-
samowity. Miejsca „rozeszły” się w nie-
całe trzy dni od ogłoszenia zajęć.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chęt-
nych do udziału w kolejnych warsztatach 
świetlicowych. Już niedługo warsztaty 
z tworzenia świec oraz – z racji zbliżają-
cych się wielkimi krokami świąt Bożego 
Narodzenia – warsztaty świąteczne. Wię-
cej informacji na www.gok-wiazowna.pl 
lub tel. 22 180 00 41. Szukajcie nas także 
na Facebook: https://www.facebook.com/
wiazowna.gok/  

Michał Białek

„Las w słoiku”.
Zajęcia w świetlicach
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Podczas zajęć powstały małe, 
leśne cuda

m.bialek@wiazowna.pl
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Las w słoiku.
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Warsztaty 
w świetlicach


