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Świąteczna radość
pomagania

Zwykle banalne, w tym roku są najważniejsze!
Życzenia zdrowia, dziś znaczą więcej.
Życzymy więc Państwu zdrowia i siły.
A Nowy Rok niech będzie… zwyczajny.
Spokoju i pomyślności!
Janusz Budny – Wójt Gminy Wiązowna
oraz
w imieniu Rady Gminy Wiązowna
Andrzej Cholewa – Przewodniczący Rady Gminy
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PRZETARG NA
ODBIÓR ŚMIECI
ROZSTRZYGNIĘTY

Przyłączmy się do „Świątecznej Radości Pomagania”!
Natalka CHOMCZYK ma prawie 5 lat. Urodziła się z zespołem Aperta
– niezwykle rzadką chorobą genetyczną, która uniemożliwiła jej prawidłowy rozwój. Natka ma rozszczepione podniebienie, niedosłuch,
zrośnięte palce u rąk i stóp.

Bohaterka naszej
akcji – mała Natalka

W dotychczasowym życiu Natalii wiele było bólu i samotności. Dziś
dziewczynka ma szansę na rehabilitację i lepsze życie w kochającej
rodzinie. 1% podatku przekazany na pomoc Natalii może sprawić,
że jej świat będzie piękniejszy! Wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym w odpowiedniej rubryce wpiszemy nr KRS
000 135 921 z dopiskiem Natalia Chomczyk 5638.

Można też wykonać przelew bankowy
nr 21 1680 1248 0000 3333 4444
5555 – w tytule należy wpisać:
CHOMCZYK NATALIA 5638.
Poczujmy Świąteczną
Radość Pomagania!

Mieszkańcom naszej gminy, naszym Czytelnikom i ich Rodzinom życzymy
spokojniejszych czasów. Rzeczywistości, która nie będzie nas tak zaskakiwała.
Odwagi, by stawiać czoła przeciwnościom losu. A nade wszystko zdrowia,
bez którego wszystko inne bladnie i traci sens.
Do tego świątecznego numeru załączamy kalendarz z magnesem z nadzieją,
że będzie odmierzał same szczęśliwe dni.
Do siego roku!
Redakcja
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 Urząd skarbowy. Umów się na wizytę
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6 lat temu wymyśliliśmy akcję, która miała pomóc
chorym dzieciom z sąsiedztwa. Pomogła już wielu.
Przez 6 lat tylko w czasie imprez towarzyszących
„Świątecznej Radości Pomagania” zebraliśmy ponad 300 tys. zł. W tym roku pomagamy Natalii –
szczegóły na str. 2 i 6.

 Alkohol i narkotyki. Najważniejsze są
wsparcie i profilaktyka

 W 2021 r. będzie taniej za śmieci
 Wymiana pieca. Skorzystaj z dotacji
 Półmaraton Wiązowski. Wracamy wkrótce!

 Program Towarzyszenia. Warsztaty dla
opiekunów świetlic
 Akcja „Piernik dla bohatera”
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Stary, kopcący piec to duży kłopot. Pozbądź się go,
korzystając z gminnego dofinansowania wymiany
źródeł energii. Warto skorzystać z tej oferty. Nowy
piec to nie tylko czyste powietrze, to także bezpieczeństwo we własnym domu. Szczegóły programu
na str. 22.
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 Rada rodziców. Ważne wsparcie

Są naprawdę wyjątkowe i naprawdę potrzebują
ludzkiej pomocy. Od lat w „Powiązaniach” drukujemy informacje o psach, które można adoptować
ze schroniska w Celestynowie. W tym numerze jest
podobnie. Na str. 23 znajdą Państwo opisy trzech
wyjątkowych psiaków, które nie mogą doczekać się
już nowego domu.
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„Świąteczna Radość
Pomagania” po raz szósty
Ta akcja powstała z potrzeby serca. Tworząc
ją wierzyliśmy, że w naszej gminie znajdą się
ludzie, którzy zechcą pomóc dzieciom sąsiadów.
Z każdym rokiem ta pomoc jest większa. Za
każdym razem Państwa wrażliwość i życzliwość
pozwalają, choć odrobinę, ułatwić trudne życie
chorych dzieci.

www.tuwiazowna.pl
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Pięcioletnia Natalia urodziła się z bardzo rzadką chorobą, która występuje
raz na milion urodzeń. To zespół Aperta – uwarunkowany genetycznie zespół
wad wrodzonych, charakteryzujących się
m.in. zrośnięciem szwów czaszkowych,
zrośnięciem palców u rąk i stóp, rozszczepem podniebienia.
Biologiczni rodzice Natalii zostawili
ją w szpitalu. Od razu trafiła do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego
w Otwocku. Tam zapewniono jej miłość
i najlepszą opiekę. Tam też dziewczynka skradła serce opiekunki – pani Małgorzaty – i stała się częścią jej rodziny.
Natalka jest bardzo pogodna i ciekawa
wszystkiego. To wręcz wulkan energii.
Jest już po kilku operacjach, przed nią
kolejne operacje rąk i stóp, jak też długa
oraz kosztowna rehabilitacja.
Do tej pory bohaterami naszej akcji byli
Pola, Hania, Teoś, Rysio i Stowarzyszenie „Jesteśmy!”. W sumie przez ostatnie

FB/NatalkaApert

Natalka choruje
na zespół Aperta.
To bardzo rzadka choroba

Przekazując 1% swojego podatku Natalce, można pomóc jej i jej rodzinie w nierównej walce z ciężką chorobą. W rocznym zeznaniu podatkowym w odpowiednim miejscu wystarczy wpisać nr KRS 000135921
z dopiskiem Natalia Chomczyk 5638 lub przelać pieniądze na konto nr 21 1680 1248 0000 3333 4444 5555 w tytule należy wpisać:
CHOMCZYK NATALIA 5638.

pięć lat tylko w samych prowadzonych
akcjach ofiarowaliśmy ponad 300 tys.
zł. Świąteczna pocztówka – z życzeniami i prośbą o przekazywania 1% podatku – już po raz szósty trafia do Państwa
domów dzięki naszym niezastąpionym
wolontariuszom.
Ta pomoc naprawdę działa! W tym roku
pomagaliśmy Poli KUŚMIEREK z Kącka.
Dziewczynka urodziła się z wadami rączek. Pomyślnie przeszła jedną operację, która znacząco poprawiła sprawność
dziewczynki. Do tej pory ze wszystkich zbiórek organizowanych w ramach

tegorocznej akcji oraz 1% podatku udało
się przekazać Poli około 60 tys. zł.
Akcja „Świąteczna Radość Pomagania”,
wymyślona przez Wójta Gminy Wiązowna Janusza BUDNEGO, to nie tylko kartka
to również wiele imprez towarzyszących,
licytacji, konkursów i wydarzeń, w trakcie których cały rok zbieramy pieniądze
na potrzeby chorych dzieci z naszej gminy. I mimo pandemii koronawirusa zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby i tym
razem pomóc naszej bohaterce.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
BOLESŁAWÓW

100

Modernizacja ul. Bażantów
w Bolesławowie

BORYSZEW

100

Zakup pawilonu
gospodarczego na potrzeby
świetlicy

100

Modernizacja świetlicy
w Boryszewie

Trwają prace przy
skrzyżowaniu
w Malcanowie

CZARNÓWKA

Bezpieczniejsze przejścia
w Malcanowie i Gliniance
w okolicach szkół
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
to jeden z priorytetów naszej gminy.
Stawiamy na projekty, które pomagają nam o to zadbać. Właśnie uzyskaliśmy dofinansowanie na kolejny
z takich projektów.
Gmina Wiązowna, Powiat Otwocki, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Komenda Powiatowej
Policji w Otwocku podpisały list intencyjny. Jego celem jest wspólna realizacja projektu „Droga 2709W w powiecie
otwockim – bezpieczną drogą do szkoły dla dzieci z Gminy Wiązowna”. Powiat
i gmina wspólnie ubiegały się i uzyskały dofinansowanie w ramach „Programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań <<Razem bezpieczniej>>
im. Władysława Stasiaka na lata 2018
– 2020”. Całkowita wartość inwestycji
174 388 zł, w tym dotacja z MSWiA to
100 tys. zł.
Projekt zakłada modernizację przejść dla
pieszych w bezpośredniej bliskości Szkoły Podstawowej w Malcanowie (skrzyżowanie ul. Mazowieckiej, Jeździeckiej
i Żwirowej) oraz Szkoły Podstawowej
w Gliniance (skrzyżowanie ul. Napoleońskiej, Szkolnej i Wrzosowej). Dzięki
modernizacji nawierzchni przed przejściami (zastosowanie warstwy antypoślizgowej) oraz dodanie pulsacyjnych
diod, mających na celu zwrócenie uwagi kierowców na osoby znajdujące się na

przejściu oraz zastosowaniu znaków led
i oświetlenia, w sposób bezpośredni poprawione zostanie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół
podstawowych oraz poprawi się komfort
uczestników ruchu drogowego. Zastosowanie takich elementów zwiększa bezpieczeństwo osób przechodzących przez
przejście, a w przypadku kierowców –
pozwala z wyprzedzeniem zwrócić uwagę na pieszego i bezpiecznie zatrzymać
się przed przejściem.
W ramach projektu zaplanowano również lekcje promujące właściwe zachowania na drodze. Zajęcia dla uczniów
szkół podstawowych współprowadzić
będą przedstawiciele straży pożarnej
i policji. Niestety, na razie, ze względu na pandemię, lekcje nie mogą się
odbyć. My ze swej strony na początku
roku szkolnego zakupiliśmy i przekazaliśmy odblaski dla wszystkich uczniów
i przedszkolaków z terenu naszej gminy.
Dodatkowo uczniowie z Malcanowa i Glinianki też otrzymają odblaski, sfinansowane z programu.
Liderem i realizatorem projektu jest Powiat Otwocki.

Olga Nowak
o.nowak@wiazowna.pl

75

Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów
rolnych w Czarnówce
i Kruszówcu

50

Budowa ulicy Brzozy i ulicy
Różanej – projekt

DUCHNÓW

100

Zagospodarowanie terenu
dz. nr. 583/1

100

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Duchnowie
(ul. Dłuska, Spacerowa, Góry
Warszawskie)

100

Projekt sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej, w obszarze
aktywizacji gospodarczej

100

Zagospodarowanie świetlicy
oraz terenu wokół niej

50

Budowa sieci wodociągowej,
ul. Kazimierza Dowjata,
dz. nr ew 447/12

75

Budowa sieci wodociagowej,
dz. nr ew. 530/16

75

Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej, dz. nr ew.
248, 376

50

Modernizacja dojazdów
do drogi wojewódzkiej
(ul. Zgodna)

DZIECHCINIEC

100

Modernizacja ul. Miodowej
– projekt

75

Budowa oświetlenia ul. Miodowej (za skrzyżowaniem
z ul. Ziołową)

100

Zagospodarowanie terenu
wokół świetlicy wiejskiej oraz
jej doposażenie

100

Konserwacja rowu wiejskiego
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Trwają prace
wykończeniowe na
zewnątrz i w środku
budynku

EMÓW

100

Modernizacja drogi
ul. Sosnowa

100

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

75

Modernizacja oczyszczalni
ścieków

100

Poprawa bezpieczeństwa
na drodze wojewódzkiej
721 – pomoc rzeczowa dla
województwa

GLINIANKA

75

Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej
w centrum Glinianki

75

Zagospodarowanie placu
zabaw przy ul. Sosnowej

100

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

100

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

75

Konserwacja rowu
melioracyjnego G i G-3

75

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

100

Termomodernizacja
budynków przy
ul. Napoleońskiej 44 i 46 –
wniosek o dofinansowanie

GÓRASZKA

50

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

100

Doposażenie świetlicy oraz
zagospodarowanie terenu
wokół – zakup i montaż
wyposażenia

75

Konserwacja Kanału
Boryszewskiego

IZABELA

100

Zagospodarowanie terenu
świetlicy w Izabeli wraz
z wyposażeniem
Ciąg dalszy paska na str. 10

Nowy posterunek policji
w Wiązownie
Trwają prace przy budowie nowego posterunku policji w Wiązownie. Otwarcie obiektu zaplanowano
na maj 2021 r., ale są duże szanse,
że policjanci przeniosą się do niego
wcześniej.
Całkowity koszt inwestycji jest szacowany na kwotę 6 004 868 zł, z czego wkład
Gminy Wiązowna to 1,3 mln zł. Nowy
posterunek znacznie poprawi warunki
pracy funkcjonariuszy i obsługi mieszkańców. Będzie w nim docelowo pracowało 25 osób.
W środku powstają m.in. dyżurka, magazyn uzbrojenia, sala odpraw wyposażona w system multimedialny, szatnia
damska i męska wyposażona w łazienki z prysznicami, archiwa, pomieszczenia
techniczne, pokoje służbowe zapewniające zachowanie poufności rozmów, pomieszczenie socjalne, pokój do obsługi
interesantów oraz toaleta. Ponadto policjanci będą mieli do dyspozycji garaż

z pomieszczeniem gospodarczym. Cały
budynek będzie wyposażony w monitoring zewnętrzny i wewnętrzny oraz
system alarmowy. W budynku zamontowano wentylację mechaniczną.
Przed budynkiem znajdzie się monitorowany parking dla samochodów oraz stojak na rowery. Pojazdy służbowe będą
miały swój wewnętrzny parking z bramą
otwieraną pilotem. Powstają również
maszty nadawcze do radiostacji, które
usprawnią łączność radiową. Całe wyposażenie pozwoli na wygodną i sprawną pracę.
Dojazd do nowego posterunku zapewnił samorząd gminny, który już podpisał
umowę na wykonanie projektu kompleksowej modernizacji drogi. Na projekt ulicy
Leśnej w Wiązownie zabezpieczono kwotę
10 tys. zł.

sierż. sztab. Paulina Harabin
Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Otwocku

www.tuwiazowna.pl

Fundusz Inwestycji Lokalnych.
3,5 mln zł dla naszej gminy

Foto: Adobe Stock

Kanalizacja w Wiązownie i Emowie.
Podpisaliśmy umowę

Budowa ulicy Brzozy i ulicy Różanej
w Czarnówce
Mamy już gotowy projekt utwardzenia
ulicy Brzozy oraz przebudowy ul. Różanej w Czarnówce. Dokumentację wraz
z wnioskiem o pozwolenie na rozpoczęcie
robót w zaplanowanych miejscach złożyliśmy w Starostwie Powiatowym w Otwocku. Czekamy na pozytywne rozpatrzenie
wniosku. Wykonana i zatwierdzona w tym
roku dokumentacja techniczna pozwoli na przystąpienie do prac w 2021 r.
Mieszkańcy Czarnówki przeznaczyli na
ten cel z funduszu sołeckiego kwotę
25 825,77 zł.
Jakub Sędek

Monitoring ulic w Wiązownie

Gminie Wiązowna przyznano 3,5 mln zł dotacji na dwie lokalne inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pierwsza
z nich to rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipowie oraz uruchomienie dodatkowej studni umożliwiającej zwiększenie
wydajności pracy SUW. Na tę inwestycję przyznano nam dotację w wysokości 1 mln zł. Drugi
wniosek dotyczył rozbudowy istniejących i budowy nowych sieci kanalizacji na terenie naszej gminy. Dzięki dotacji, która wyniesie 2,5
mln zł, będzie można wybudować sieć o długości 2,2 km, która odbierze nieczystości z trzech
sołectw – Emowa, Wiązowny Kościelnej i Gminnej. To ogromne bezzwrotne wsparcie finansowe ze środków krajowych, które pozwoli na
realizację strategicznych i niezwykle potrzebnych działań inwestycyjnych.
Olga Nowak

W ramach przeciwdziałania aktom wandalizmu została podpisana umowa na
projekt oraz wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego. Zakres prac obejmuje
instalację pięciu kamer obrotowych oraz
sześciu kamer tubowych wzdłuż ul. Kościelnej w Wiązownie oraz ul. Lubelskiej,
a także ul. Szkolnej. Przewidywany termin
zakończenia inwestycji to koniec stycznia
2021 r. Prace sfinansowane zostaną z funduszy przekazanych na ten cel przez sołectwa Wiązowna Gminna oraz Wiązowna
Kościelna na łączną kwotę 32 071,80 zł.
Jakub Sędek

Foto: Adobe Stock

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie podpisał umowę z firmą AS-PRO
Grażyna Sagan na realizację dwóch odcinków sieci kanalizacji. Wykonawca jeszcze w tym roku rozpocznie prace. Pierwszy
z odcinków, o długości 281,5 mb, wybudowany zostanie w dz. nr ew. 168/17 stanowiącej odgałęzienie ul. Boryszewskiej
w Wiązownie. Drugi o długości 939,4 mb
powstanie wraz z odgałęzieniami sieci
w ul. Kwiatowej, Rezedowej, Chabrowej
i Stokrotki, w dz. nr ew. 494/4 w Wiązownie oraz w działce nr ew. 585/7 w Emowie. Łączny koszt inwestycji wyniesie 578
100 zł. Dzięki realizacji tej inwestycji do
sieci będzie mogło podłączyć się ponad
80 nieruchomości. Termin zakończenia inwestycji to koniec października 2021 r.
Paulina Dudek
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Ścieżka rowerowa od Glinianki do
Rzakty

Wnioski na trzy duże inwestycje
W kończącej się perspektywie finansowej RPO WM 2014–2020 pozostało niewiele funduszy, jednak my nie zwalniamy
tempa i wnioskujemy o ostatnie dostępne
środki na inwestycje. W listopadzie złożyliśmy wnioski na termomodernizację budynku GOPS-u w Radiówku i pawilonu
handlowo-usługowego w Gliniance przy
ul. Napoleońskiej oraz o dofinansowanie
budowy trzeciej ścieżki rowerowej od Glinianki, przez Rzaktę do granicy z Mińskiem
Mazowieckim (więcej informacji w tekście
obok). Mamy okazję pozyskać łącznie ponad 4,3 mln zł dotacji. To ostatnia szansa na 80% dotacji, a już teraz wiemy, że
w kolejnej puli środków unijnych na lata
2021–2027 dofinansowanie będzie na
znacznie niższym poziomie. Olga Nowak

Przygotowujemy realizację kolejnych
ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na naszym terenie. Złożyliśmy wniosek o dotację na ich budowę.
Opracowaliśmy wstępne założenia. W ramach tego projektu planujemy budowę
trzech odcinków ścieżki rowerowej oraz
dwóch odcinków ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż drogi powiatowej nr 2711W
na odcinku od skrzyżowania ul. Napoleońskiej z ul. Wrzosową w Gliniance przez
Czarnówkę i Rzaktę do granicy administracyjnej gminy Mińsk Mazowiecki, o łącznej
długości ok. 4 km. Koszty koniecznych
prac projektowych, robót budowlanych
oraz nadzoru inwestorskiego szacuje się
na kwotę ok 3,5 mln zł. Gmina postanowiła
ubiegać się o dofinansowanie tej inwestycji w ramach naboru wniosków do trzeciej
edycji tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT-3).
Tadeusz Dąbrowski

Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com
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100

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

75

Budowa sieci wodociągowej
w Izabeli, ul. Romantyczna (IL)

75

Konserwacja rowu M-5
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Fundusz sołecki 2020.
Podsumowanie

Z funduszu sołeckiego
Kruszówca sfinansowano
dokumentację projektową
przebudowy ul. Wspaniałej

KĄCK

75

Budowa wodociągu
Kąck-Duchnów

75

Zagospodarowanie terenu
wokół świetlicy

100

Wyposażenie świetlicy

KOPKI

100

Przebudowa drogi gminnej
Lipowo – Kopki – Dziechciniec

100

Zagospodarowanie świetlicy
wiejskiej i terenu działki
wokoło niej

KRUSZÓWIEC

100

Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów
rolnych w Czarnówce
i Kruszówcu

LIPOWO

75
100

75

Projekt świetlicy wiejskiej
w ramach tworzenia sieci
świetlic wiejskich na terenie
Gminy Wiązowna
Pomoc finansowa dla Powiatu
Otwockiego na modernizację
drogi powiatowej nr 2709W
w miejscowości Malcanów
i Lipowo
Budowa sieci wodociągowej
w dz. nr ew. 468

MAJDAN

50

Modernizacja dróg gminnych
ul. Turkusowa i ul. Zaciszna

75

Budowa sieci kanalizacyjnej
Zagórze – Majdan

100

Wykonanie konserwacji rowu
melioracyjnego

100

Modernizacja boiska
sportowego

Ciąg dalszy paska na str. 12

Wydatki na ponad 1,1 mln zł zaplanowali mieszkańcy naszej gminy
w ramach tegorocznego funduszu soleckiego. Jednakże plany te zostały
mocno zweryfikowane przez szerzącą się pandemię COVID-19.
Przez COVID-19 sołectwa, które rozdysponowały środki na organizację pikników
i imprez aktywizujących, wyjazdów do
kin, teatrów czy na basen, a także na organizację zajęć w świetlicach dla mieszkańców, musiały zmieniać przeznaczenie
tych funduszy. Także przystąpienie gminy
do realizacji modernizacji i rozbudowy
oświetlenia na naszym terenie w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego sprawiło, że niezbędne były zmiany związane
z tego typu przedsięwzięciami.
Po podsumowaniu wszystkich roszad,
których dokonanie możliwe było do końca października, okazało się, że najwięcej
środków, bo aż 550 tys. zł, zostało przeznaczone na zagospodarowanie i uporządkowanie terenów, dostawę i montaż
urządzeń na placach zabaw i siłowniach
plenerowych, wyposażenie świetlic, bezpieczne nawierzchnie oraz projekt budowlany nowej świetlicy.
Kolejnym ważnym celem, na kwotę 145
tys. zł, była infrastruktura drogowa. Te
środki zostały wydane na projekty dróg,
ich budowę i modernizację oraz zakup
kruszywa do bieżącego utrzymania dróg
w sołectwach.

Pozostałe przedsięwzięcia dotyczyły:
monitoringu ulic i różnych miejsc w sołectwach (ok. 63 tys. zł), projektów kanalizacji (ok. 16 tys. zł), oświetlenia (ok. 29
tys. zł), zajęć w świetlicach dla mieszkańców (ok. 4,5 tys. zł), prowadzenia stron
www (ok. 1,5 tys. zł), naprawy przepustów drogowych i urządzeń melioracyjnych (ok. 4 tys. zł), modernizacji boiska
(12 tys. zł), bieżącego utrzymania terenów w sołectwach (ok. 4 tys. zł) i imprez
sołeckich (ok. 3 tys. zł).
Ważnym celem, na który sołectwa przeznaczyły część środków, było zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych
straży pożarnych. Na ten cel przeznaczono blisko 14 tys. zł. Dzięki temu zakupiono m.in. sprzęt niezbędny do ratowania
życia ludzkiego.
Sołectwa Boryszew, Glinianka II, Kąck,
Pęclin i Zakręt przeznaczyły część funduszy na zagospodarowanie swoich terenów
(zakup urządzeń na place zabaw, wykonanie bezpiecznej nawierzchni, modernizację świetlicy). Dzięki temu mogliśmy
złożyć wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”
(MIAS). Za pozyskane z MIAS środki mogliśmy na terenach tych sołectw zrobić
więcej, niż to wynikało z pierwotnych planów.

Justyna Sadkowska
j.sadkowska@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

Foto: Adobe Stock

Projekt budżetu 2021 r.
Stawiamy na inwestycje

Rezerwacja wizyt on-line w naszym
urzędzie
Można już przez Internet zarezerwować
wizytę w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy. Po wejściu na stronę tuwiazowna.pl trzeba kliknąć w zakładkę: „Załatw
sprawę w urzędzie”. Pojawi się belka:
„Rezerwacja wizyty on-line”. Po kliknięciu w nią przenosimy się na stronę rezerwacji. W kalendarzu wybieramy dogodny
termin. Na podany przez Państwa adres
e-mail przesłane zostanie potwierdzenie, a także link w raze anulowania wizyty. Numer rezerwacji należy wydrukować
lub zapisać w telefonie albo kalendarzu,

Linia 722. Kiedy wróci
do Radiówka?
Przywrócenie podjazdu autobusów ZTM
na osiedle Radiówek będzie możliwe po
poszerzeniu odcinka drogi serwisowej pomiędzy wiaduktem nad trasą S17 a osiedlem Radiówek. Obecnie droga ta nie
spełnia parametrów wymaganych przez
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, który ze względu na zbyt małą
szerokość jezdni nie wyraził zgody na kursowanie autobusów. W wyniku starań samorządu gminy Wiązowna, wykonawca
tego odcinka trasy S17 zobowiązał się do
poprawienia dojazdu. Gotowy jest już projekt poszerzenia drogi i w najbliższym czasie rozpoczną się prace budowlane. Po ich
zakończeniu uruchomione zostaną podjazdy autobusów na osiedle Radiówek.
Karol Bronikowski
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które z nich urosną, będą cieszyć Państwa
oczy. Dziękujemy panu Jackowi WIŚNIEWSKIEMU za ten piękny gest.
Redakcja

Fundusze unijne. Nasza gmina
na wysokiej pozycji
Na terenie wszystkich gmin w Polsce do
połowy 2020 r. realizowano projekty unijne z polityki spójności za niemal 472 mld zł.
Wysoka 20 pozycja przypadła Gminie Wiązowna (2 160 906 242,73 zł), przez którą
przebiega m.in. budowany, przy wsparciu
środków unijnych, odcinek drogi ekspresowej S2 Południowej Obwodnicy Warszawy.
Projekty w ramach polityki spójności realizowano we wszystkich 2477 gminach w Polsce. Co ważne – dane dotyczą wszystkich
projektów realizowanych na terenie danej
gminy czy miasta. Co istotne, nie należy ich
utożsamiać wyłącznie z projektami realizowanymi przez samorząd.
Redakcja

Foto: pixabay.com

Wójt Gminy przedstawił projekt budżetu
na 2021 r. Zawarte w nim informacje są
teraz przedmiotem oceny Regionalnej Izby
Obrachunkowej i Rady Gminy Wiązowna.
Dochody budżetu Gminy na 2021 rok zaplanowano w kwocie 127 781 921,73 zł.
Dochody bieżące to 113 972 849,20 zł,
natomiast dochody majątkowe – 13 809
072,53 zł. Do budżetu państwa w ramach
tzw. ”janosikowego” wpłacimy 2 486 142
zł. Przyszłoroczne wydatki wyniosą 130
876 615,66 zł. Bieżące szacowane są na
96 396 170,58 zł, zaś wydatki majątkowe
(inwestycyjne) stanowią rekordową kwotę 34 480 445,08 zł, tj. 26,35% wydatków
ogółem. Po zatwierdzeniu ostatecznego
kształtu budżetu przez radę gminy, nasze
wydziały i jednostki organizacyjne przekażą odpowiedzi do wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli propozycje działań
do przyszłorocznego budżetu. A tych
wpłynęło ponad 200.
Redakcja

bo będzie nam potrzebny w dniu wizyty. Po przybyciu do urzędu należy pobrać
bilet z kolejkomatu. Po wpisaniu numeru
rezerwacji automat wydrukuje bilet, który
gwarantuje Państwu pierwszeństwo w załatwieniu sprawy o podanej godzinie.
Aleksandra Bielecka

Samorząd

Budżet Obywatelski Mazowsza.
Znamy zwycięzców głosowania

Rozdaliśmy ofiarowane cebulki
kwiatowe
Gospodarstwo Ogrodnicze Jacek Wiśniewski, lokalna firma z Góraszki, od ponad
30 lat zajmuje się produkcją roślin cebulowych. Dzięki hojności firmy rokrocznie
mogliśmy podziwiać piękne kwiaty przed
urzędem. W tym roku firma przekazała
bezpłatnie 1000 sztuk cebulek kwiatowych dla Państwa. Wystawiliśmy je przed
urząd i zaprosiliśmy naszych mieszkańców, aby skorzystali z tego podarunku.
Cebulki bardzo szybko znalazły nowych
właścicieli. Mamy nadzieję, że kwiaty,

Są już wyniki głosowania na projekty
w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W oparciu o te dane Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję,
które zgłoszone projekty z listy rankingowej trafią do realizacji. Do rozdysponowania było 25 mln zł. 17 listopada zakończyło
się głosowanie na zgłoszone w ramach
BOM Mazowsza projekty. Wśród tych zwycięskich znalazły się dwa, które obejmują
obszar naszej gminy. Na miejscu II uplasował się projekt Velo Mazowia – sieciowy
szlak rowerowy. Obejmuje on wschodni obszar województwa mazowieckiego,
w tym również Gminę Wiązowna. Na miejscu IV znalazła się budowa strefy pacjentów na terenie Mazowieckiego Centrum
Neuropsychiatrii w Zagórzu.
Redakcja
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
MALCANÓW

50

Zagospodarowanie terenu
działki nr. 211

100

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

75

Budowa sieci wodociagowej
w Malcanowie, dz. nr ew.
305/8

50

OSIEDLE PARKOWE

100

Zakup urządzeń na plac
zabaw

100

Utworzenie systemu
monitoringu

PĘCLIN

100

75
100

Zagospodarowanie terenu
wokół świetlicy wiejskiej
Budowa sieci wodociągowej,
dz. nr ew. 313/24
Wyposażenie świetlicy
wiejskiej

PORĘBY

100

Wykonanie projektu świetlicy
i uzyskanie zgłoszenia

RADIÓWEK

25

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

25

Termomodernizacja
budynku GOPS-u – wniosek
o dofinansowanie

RUDKA

100

Budowa kanalizacji sanitarnej
na Osiedlu Rudka – wstęp do
projektowania, etap I

RZAKTA

100

Z powodu pandemii
koronawirusa sesje rady
odbywają się zdalnie

Budowa wodociągu Michałówek – Duchnów (spinka)

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

Foto: M. Sosnowska

MICHAŁÓWEK

Sesja Rady Gminy.
Nowe komisje
Po raz jedenasty w tym roku – 24 listopada – radni gminni spotkali się
na sesji, by podejmować decyzje dotyczące m.in. podatków czy planów
zagospodarowania przestrzennego.
Po raz pierwszy zaś obradom przewodził nowy przewodniczący Andrzej
CHOLEWA.
Jedną z ważniejszych uchwał była ta dotycząca podatków. Radni zdecydowali, że
w przyszłym roku podatki od nieruchomości zapłacimy na poziomie bieżącego roku.
Uznali, iż w obecnej sytuacji w kraju i na
świecie związanej z pandemią COVID-19
tak długo, jak to możliwe, nie powinno
podnosić się lokalnych podatków.
Radni przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. Więcej na temat
programu piszemy na str. 20. Zajęli się
również pakietem uchwał planistycznych,
w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza III” oraz
miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego pn. „Projektowana I”.
Przyjęcie planów pozwoli wypracować
spójne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, a co
za tym idzie, zapewni możliwość zagospodarowania w sposób zorganizowany
i przewidywalny dla mieszkańców i potencjalnych inwestorów.

Rada zdecydowała też o przyjęciu zaproponowanej przez mieszkańców nazwy ulicy Atrakcyjna w Michałówku oraz
wyraziła zgodę na nieodpłatne przyjęcie darowizny nieruchomości położonej
w Gliniance z przeznaczeniem pod drogę.
Przesunięto również termin przeprowadzenia uzupełniających wyborów sołtysa Boryszewa do dnia 31 marca 2021 r.
w związku z obostrzeniami, dotyczącymi
zakazu zgromadzeń powyżej pięciu osób.
Zdecydowano także o zmianie w składach dwóch już istniejących komisji:
Rewizyjnej oraz Skarg, Wniosków i Petycji. Ponadto zamiast istniejących pięciu
dotychczasowych powołano trzy nowe:
Komisję Budżetu i Rozwoju, Komisję
Infrastruktury oraz Komisję Ekologii,
Zdrowia i Edukacji. Reorganizację pracy Rady Gminy zaproponował powstały na początku listopada klub radnych
„Doświadczenie i rozwój”. Powołanie nowych komisji oraz przyporządkowanie im
zadań stanowi kolejny krok w realizacji
priorytetowych zadań samorządu.
Materiały z prac rady dostępne są w BIP
oraz na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl. Szczegółowych informacji
udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw
Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail:
p.woznica@wiazowna.pl.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

Komisje Rady Gminy Wiązowna
Komisja Rewizyjna Rady Gminy

1. Rafał NEJMAN – Przewodniczący
Komisji
2. Robert DĄBROWSKI
3. Jacek KARDAS

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy

1. Wioleta DECZEWSKA – Przewodnicząca Komisji
2. Marzena DACH – Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Jacek KARDAS
4. Mariola KUBLIK
5. Agnieszka MIKULSKA
6. Rafał NEJMAN
7. Paweł ZAWADKA

Komisja Budżetu i Rozwoju Rady
Gminy

1. Leszek SOBOTA – Przewodniczący
Komisji
2. Stanisław BOGUCKI – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Andrzej CHOLEWA
4. Renata FALIŃSKA
5. Magdalena KOCZOROWSKA-SZLASSA

98.XXVIII.2020 zmian w Uchwale Nr 165.
XVII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia
17.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na
lata 2020–2033 z późn. zm.;
99.XXVIII.2020 uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza III”;
100.XXVIII.2020 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Projektowana I”;
101.XXVIII.2020 zmiany Uchwały NR
80.XXVII.2020 Rady Gminy Wiązowna
z dnia 3 listopada w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyrobów sołtysa sołectwa Boryszew;
102.XXVIII.2020 Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2021;
103.XXVIII.2020 określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości;
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6. Anna LECH
7. Agnieszka MIKULSKA

100

Budowa drogi rowerowej –
wniosek o dofinansowanie

Komisja Infrastruktury Rady
Gminy

100

Konserwacja rowu A-3

1. Stanisław BOGUCKI – Przewodniczący Komisji
2. Paweł ZAWADKA – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Marzena DACH
4. Robert DĄBROWSKI
5. Bogumiła MAJEWSKA
6. Rafał NEJMAN
7. Leszek SOBOTA

Komisja Zdrowia, Ekologii i Edukacji Rady Gminy
1. Anna LECH – Przewodnicząca
Komisji
2. Agnieszka MIKULSKA – Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Andrzej CHOLEWA
4. Wioleta DECZEWSKA
5. Magdalena KOCZOROWSKA
6. Mariola KUBLIK
7. Bogumiła MAJEWSKA

Wykaz uchwał i stanowisk w sprawach:
97.XXVIII.2020 zmieniająca Uchwałę
Nr 166.XVII.2019 Rady Gminy Wiązowna
z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie
Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na
2020 rok;

Samorząd

STEFANÓWKA

75

WIĄZOWNA GMINNA

100

75

108.XXVIII.2020 zmiany uchwały nr
4.I.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22
listopada 2018 r. w sprawie powołania
oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
109.XXVIII.2020 powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju;
110.XXVIII.2020 powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Infrastruktury;
111.XXVIII.2020 powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Zdrowia, Ekologii i Edukacji.

Zagospodarowanie Gminnego
Parku Centrum

100

100

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

100

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

100

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

100

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

100

Wykonanie odgałęzień
sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Polnej i Brzozowej

100

Wykonanie dokumentacji
projektowej ul. Leśnej

50

Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej
– ul. Boryszewska

50

Kompleksowe rozwiązanie
zaopatrzenia gminy
Wiązowna w wodę w tym:
budowa sieci wodociągowej
w Wiązownie ul. Klonowa

106.XXVIII.2020 uchylenia uchwał Rady
Gminy Wiązowna;
107.XXVIII.2020 zmiany uchwały nr
3.I.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22
listopada 2018 r. w sprawie powołania
oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Rewizyjnej;

Budowa drogi gminnej –
ul. Polnej i ul. Brzozowej

Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na budowę posterunku Policji
w Wiązownie

104.XXVIII.2020 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Michałówek;
105.XXVIII.2020 wyrażenia zgody na
przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Glinianka;

Wyposażenie świetlicy
wiejskiej i zagospodarowanie
terenu wokół niej

Ciąg dalszy paska na str. 19
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Nowy Przewodniczący
Rady Gminy Wiązowna

Foto: M. Sosnowska

Andrzej Cholewa, ur. 1970 r., ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej na kierunku „Systemy i sieci
komputerowe”. Od początku kariery
związany jest z branżą IT. Od trzech
lat prowadzi własną działalność, jest
współwłaścicielem firmy działającej
w branży teleinformatycznej.
– W 1996 r. przyjechałem do Warszawy
za pracą i zostałem w stolicy. W 2008 r.
wraz z rodziną przeprowadziliśmy się do
Izabeli. Tu jest nasz mały raj na ziemi –
mówi nowy Przewodniczący Rady Gminy. – Jestem w związku od 25 lat. Żona
Dorota też jest absolwentką Politechniki
Wrocławskiej. Mamy dwoje dzieci w wieku 18 i 16 lat.
Przez wiele lat Andrzej CHOLEWA z sukcesem działał w radzie rodziców szkoły
w Zakręcie. Jest członkiem założycielem Uczniowskiego Klubu Sportowego Zakręt. Jako założyciel spółki wodnej

Izabela-Michałówek, działał w jej pierwszym zarządzie. Radnym Gminy Wiązowna jest już trzecią kadencję.
– Moje główne zainteresowania oscylują wokół matematyki i fizyki. Staram się
utrzymywać formę na poziomie co najmniej maturalnym. To zmusza umysł
do stałego wysiłku – dodaje Andrzej
CHOLEWA.
Czynnie uprawia sport. Zimą jeździ na
nartach. Kiedy się ociepla, wskakuje na
rower. – Moim największym osiągnięciem jest samotna podróż z Nordkapp do
Izabeli. W 19 dni przebyłem 2900 km –
wspomina. – Wyprawa pozwoliła mi na
przedefiniowanie tego, co jest ważne
w życiu. Każdy z nas powinien tego doświadczyć. Wiele godzin w samotności
powoduje, że mamy czas na wewnętrzne dyskusje, kontemplacje i wysnuwanie wniosków o swoim dotychczasowym
postępowaniu.

Nowa Skarbnik
Gminy Wiązowna

Foto: M. Kloch

Agnieszka Kowalska, ur. 1988 r., ukończyła studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na wydziale
Nauk Ekonomicznych na kierunku finanse i rachunkowość. Jest certyfikowanym specjalistą ds. rachunkowości.
Ukończyła także studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie.
Od 2008 r. jest związana z Urzędem
Gminy Wiązowna. Początkowo zajmowała się księgowością w gminnej
oświacie, a następnie pracowała w Wydziale Budżetu i Finansów. Od 2016 r.
piastowała stanowisko naczelnika Wydziału Finansowego i Głównej Księgowej. 3 listopada, na wniosek Wójta
Gminy Wiązowna, została powołana na
stanowisko Skarbnika Gminy.
Wolny czas spędza pomagając rodzicom
w prowadzeniu działalności gospodarczej. – To właśnie rodzicom zawdzięczam

to, kim jestem i to, gdzie dziś jestem. To
z domu rodzinnego wyniosłam takie cechy charakteru, jak pracowitość, dokładność, sumienność, bezkonfliktowość oraz
otwartość na współpracę – mówi nowa
Skarbnik Gminy.
Pasją nowego skarbnika jest… morsowanie. – To już drugi sezon, w czasie którego wzmacniam odporność organizmu,
zażywając zimnych kąpieli. Bardzo lubię
wędrówki górskie i nasze piękne Tatry.
Lubię stawiać sobie cele i je realizować
na górskich szlakach – mówi Agnieszka
KOWALSKA.
Jest oficjalnie zarejestrowanym dawcą
szpiku i czeka na swojego bliźniaka genetycznego, któremu będzie mogła pomóc,
jak tylko nadarzy się okazja. – Chciałam
Państwa zachęcić do rejestracji. To nic nie
kosztuje, a można zrobić coś wielkiego dla
drugiej osoby – dodaje.

www.tuwiazowna.pl
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Foto: „Jesteśmy”

Występ podopiecznych podczas
pikniku integracyjnego
„Wspólne więzy”

Niepełnosprawni są wśród nas
Uchwalony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 r.
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodziliśmy 3 grudnia. Niepełnosprawność jest jednym
z ważniejszych problemów współczesnego świata.
Według danych WHO ponad 650 mln
osób na świecie jest niepełnosprawnych.
W Polsce liczba osób niepełnosprawnych
to prawie 5,5 mln. Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności stanowią schorzenia układu krążenia, narządów ruchu
oraz schorzenia neurologiczne.
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie „Jesteśmy!” w Radiówku, organizacja pożytku publicznego powstała w 2005 r.,
prowadzi w naszej gminie Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Początkowo spotkania odbywały
się w lokalu na terenie parafii w Wiązownie. Od 2009 r. prowadzone są w Domu
Społecznym w Radiówku.
Do dyspozycji 26 osób ze znacznym
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym także poruszających się na wózkach inwalidzkich, jest
pięć pracowni: multimedialno-społeczna, gospodarstwa domowego, stolarska,
rękodzieła artystycznego i muzyczno-teatralna. W każdej z nich zajęcia prowadzi
wykwalifikowany terapeuta. Dodatkowo uczestnicy korzystają z dobrze wyposażonej sali rehabilitacyjnej, w której
ćwiczenia prowadzi dyplomowany fizjoterapeuta. Placówka zapewnia również
opiekę psychologa. Zajęcia odbywają się
codziennie. Uczestnicy mają zagwarantowany transport, dostosowany do ich
możliwości ruchowych.

Celem zajęć, odbywających się od 15 lat,
jest rehabilitacja społeczna, zawodowa
i fizyczna, zmierzająca do wszechstronnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności
psychofizycznych oraz przystosowania
społecznego umożliwiającego niezależne, maksymalnie samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym do podjęcia
zatrudnienia na chronionym lub otwartym rynku pracy.
Stowarzyszenie realizuje powyższe cele
nie tylko przez organizowanie terapii zajęciowej. Podopieczni mają zapewniony
udział w zajęciach z zakresu socjoterapii, opieki i pielęgnacji oraz rehabilitacji ruchowej. Prowadzone są programy
integracyjne, organizowane wyjazdy do
kina, teatru, wycieczki, imprezy sportowe, wyjazdy rekreacyjne oraz turnusy rehabilitacyjne. Stowarzyszenie
współpracuje z lokalnymi zakładami
produkcyjnymi i biznesem. Kilkunastu
podopiecznych podjęło pracę. Promocja działalności twórczej osób niepełnosprawnych na gminnych wydarzeniach
sprzyja integracji ze środowiskiem lokalnym i przeciwdziała wykluczeniu
społecznemu. Niebagatelne znaczenie ma również współpraca z Centrum
Wolontariatu w Radiówku oraz Klubem
Wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej
w Warszawie Wesołej. Z seniorami podopieczni integrują się w Woli Karczewskiej na balach karnawałowych.

Obecna, trudna sytuacja związana z pandemią, wymusiła na organizatorach
WTZ zmianę sposobu prowadzenia zajęć. Spotkania psychologa i terapeutów
z uczestnikami prowadzone są zdalnie.
Utrzymywany jest stały kontakt telefoniczny. Uczestnicy otrzymują przygotowane przez terapeutów prace do wykonania
w domu. W razie potrzeby mogą korzystać z bezpłatnego transportu do lekarza,
szpitala, apteki lub na pocztę. Podopiecznym zakażonym koronawirusem zapewniana jest wszelka pomoc.
Finansowanie działań Stowarzyszenia
„Jesteśmy!” w zakresie WTZ należy do
Powiatu Otwockiego i PFRON, jednak
nasz gminny samorząd stara się wesprzeć działalność finansowo i organizacyjnie. W ostatnich tygodniach wspólnie
podjęliśmy decyzję o pozostawieniu prowadzenia WTZ w dotychczasowej formule. Dotychczasowa współpraca daje
gwarancję realizacji celów Stowarzyszenia obecnie, jak i w przyszłości.
Więcej informacji na temat WTZ przy
Stowarzyszeniu „Jesteśmy!” można znaleźć na stronie www.wtzjestesmy.pl, uzyskać pod nr tel. 22 789 03 71 lub pisząc
na adres e-mail: biuro@wtzjestesmy.pl. 
Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
Na podstawie informacji Waldemara Burtkiewicza – dyrektora WTZ w Radiówku.

Zarząd, członkowie oraz podopieczni Stowarzyszenia „Jesteśmy!”
serdecznie dziękują Panu Wójtowi Januszowi Budnemu i Radzie Gminy
Wiązowna za przedłużenie umowy bezpłatnego użyczenia naszym
Warsztatom Terapii Zajęciowej pomieszczeń w Domu Społecznym
w Radiówku na kolejne 10 lat.
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Książka jest dobra
na wszystko

Foto: Adobe Stock

Senior w pandemii.

Co robić, by nie nudzić się w domu
Pandemia trwa już kolejny
miesiąc. Do życia w nowej rzeczywistości musieli przystosować się wszyscy. Szczególnie
dotyczy to seniorów, którzy są
najbardziej narażeni na negatywne skutki zarażenia wirusem. Poniżej przedstawiamy
rozwiązania, z których skorzystać mogą starsi mieszkańcy naszej gminy, aby łatwiej
i przyjemniej im było przetrwać ten trudny okres.
Ruch to zdrowie – szczególnie ten
na świeżym powietrzu. O dalekich
spacerach raczej nie ma mowy, ale
nikt nie zakazuje aktywności we
własnym ogródku. Aby wykonywać
ćwiczenia, potrzebujemy tylko trochę przestrzeni. Można też wędrować wokół domu, robiąc wymachy
czy przysiady. Jeśli chcemy poruszać się w domu, możemy poszukać propozycji w sieci. W Internecie
dostępnych jest mnóstwo treningów wideo, m.in. z prostymi ćwiczeniami czy jogą, którą można

ćwiczyć w każdym wieku. Jeśli nie
mamy sieci, przypomnijmy sobie
zestawy wykonywane w młodości.
Skłony, przysiady, wymachy. Można
też skontaktować się z Dziennym
Domem „Senior+”, który chętnie
dostarczy wydrukowany zestaw ćwiczeń, przeznaczonych dla seniorów.
Gotuj na zdrowie – bo gotowanie
to prawdziwa frajda. Prawie każdy z nas przygotowuje sobie posiłki. Siedząc w domu, warto sięgnąć
po stare książki kucharskie i spróbować przygotować to, czego do
tej pory nie robiliśmy. Nie musi to
być od razu jakaś wymyślna potrawa. Warto zacząć od prostych dań,
których do tej pory nie robiliśmy.
Można też stawiać sobie wyzwania kulinarne, np. dziś zrobię obiad
w oparciu tylko o pięć produktów.
Obcowanie z kulturą – wystarczy
komputer i dostęp do Internetu.
Surfując po sieci można zwiedzić
większość najważniejszych muzeów
świata, które organizują wycieczki

on-line po swoich zbiorach. Internet
jest także kopalnią wiedzy na różnego rodzaju tematy. Warto też skorzystać z wielu kursów dostępnych
w sieci. Dziś przez Internet można
nauczyć się praktycznie wszystkiego, począwszy od robienia na szydełku, skończywszy na odnawianiu
mebli.
Fanom literatury polecamy akcję
„Książka na telefon”. Przygotowała
ją Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna i jej filie w Gliniance i Duchnowie. Z „Książki na telefon” mogą
korzystać osoby, które ze względu
na stan zdrowia, wiek lub niepełnosprawność nie mają innej możliwości dotarcia do naszych placówek.
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.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

#WiazownaPomaga.
Wsparcie dla seniorów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w trudnym
czasie pandemii w szczególny sposób otacza troską seniorów. Włączył się w ogólnopolski program „Wspieraj seniora”. Jego celem jest pomoc
osobom starszym.
Program jest adresowany do mieszkańców gminy Wiązowna w wieku 70 lat i więcej, jak również do osób
młodszych, które obecnie znalazły się w trudnej sytuacji. Zachęcamy mieszkańców do kontaktu z GOPS, jeśli
mają problem ze zrobieniem podstawowych zakupów,
wykupieniem leków lub załatwieniem spraw urzędowych.
W tym celu udostępniamy nr tel. 607 390 426, przyjmujemy również zgłoszenia za pośrednictwem infolinii Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów 22 505 11 11.

Dla seniorów
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Gminna Wiązowna włącza się w ogólnopolską akcję

#WspierajSeniora

WSPIERAMY

SENIORÓW W GMINIE

WIĄZOWNA

Zostań w domu.

Mieszkańcom naszej Gminy
w wieku 70+, w szczególnych wypadkach
młodszym, pomożemy:
w zrobieniu niezbędnych zakupów
wykupieniu lekarstw
w sprawach urzędowych

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem
merem
m telef
telefonu:
fo

Opracowaliśmy broszurę informacyjną, którą doręczamy
bezpośrednio seniorom naszej gminy. Jest także dostępna
na www.gops-wiazowna.pl. Zawiera informacje na temat
programu i instrukcję, jak można z niego skorzystać. Zapraszamy do GOPS-u w poniedziałki w godz. 8.00–18.00, a od
wtorku do piątku w godz. 8.00–16.00. Informacje można
również uzyskać pod nr tel. 22 780 46 59.

Bogusława Cacko

607 390 426
Realizujemy również zgłoszenia przekazane za pośrednictwem infolinii:

22 505 11 11

Dzienny Dom „Senior+” z nowym
Z powodu pandemii i obostrzeń nasi seniorzy z Dzienwyposażeniem
nego Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej ćwiczą

w domach z rehabilitantką. Przygotowaliśmy dla
nich niespodziankę. Po powrocie do placówki, zastaną nowe sprzęty do ćwiczeń oraz maszynę do szycia.
Zamontowaliśmy specjalną kabinę do rehabilitacji. Niewątpliwym plusem jest to, że z urządzenia może korzystać kilku
uczestników równocześnie. Bogaty osprzęt zwiększa efektywność pracy. Seniorzy mogą korzystać również z materiałów
artystycznych oraz z nowej maszyny do szycia, która służy
do indywidualnych zajęć. Zadbaliśmy również oto, aby nasi
seniorzy byli bezpieczni. W tym celu zakupiliśmy ozonator.
Z czego wynikają zakupy? Głównie z aktywności naszych seniorów. Rehabilitacja, warsztaty projektowania i szycia oraz
arteterapia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród
uczestników DD „Senior+”. Staramy się zatem, aby nasz dom
był jak najlepiej wyposażony, wprowadzamy innowacje, dając seniorom możliwość rozwoju zarówno fizycznego, jak
i twórczego.
Pasje i nowe sposoby aktywnego spędzania czasu dają nieograniczone możliwości tworzenia oraz wpływają na pozytywny nastrój naszych uczestników.

Krystyna Motyka-Parzych
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Działania NGO.
Ręka w rękę z gminą

organizacjom na: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 10
000 zł oraz wspieranie i upowszechnianie dóbr kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego – 4 000 zł.

Foto: Kluby

Pomimo trudnej sytuacji związanej
z obostrzeniami epidemicznymi, uczestnicy zajęć mogą pochwalić się w tym
trudnym roku wspaniałymi osiągnięciami. To m.in. drużynowy srebrny medal
w tenisie stołowym przywieziony z Międzypowiatowych Zawodów w Serocku
czy trzy medale zdobyte przez zawodników Ju Jitsu na Mistrzostwach Polski
w Bochni.
Zajęcia dla mieszkańców naszej gminy
cieszą się dużą popularnością, dlatego co
roku kontynuujemy współpracę z NGO.
Ogłosiliśmy otwarte konkursy ofert na
realizację zadań w roku 2021, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym.
Nabór ofert trwa do 15 grudnia. Organi-

Nawet w pandemii nasi
zawodnicy osiągali
znaczne sukcesy

Wiemy nie od dziś, że współpraca
z organizacjami pożytku publicznego się opłaca. Co roku przeznaczamy sporą pulę pieniędzy na działania
organizowane przez NGO. W 2020 r.
było to prawie 800 tys. zł. Dzięki
tym pieniądzom przez cały rok, mimo
pandemii, odbywały się różnorodne
zajęcia sportowe i kulturalne, prowadzono działania dla seniorów i osób
niepełnosprawnych.
Na zadania wykonywane przez organizacje pożytku publicznego (NGO) w 2020 r.
zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna kwotę 765 620 zł. Aż 702 920 zł
przeznaczono na otwarte konkursy ofert,
a 62 700 zł na tzw. małe granty – dotacje pozakonkursowe. Środki rozdysponowano na: wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej – 596 000 zł, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
– 30 000 zł, działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi – 25 000 zł oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym – 51 920 zł.
W związku z obostrzeniami epidemiczno-sanitarnymi wiele zajęć, treningów,
warsztatów czy wyjazdów nie mogło

się odbyć. Organizatorzy wprowadzili
wiele zmian, np. treningi prowadzono
on-line czy – już po lockdownie – zajęcia w małych grupach. Z tego też powodu renegocjowaliśmy umowy z NGO.
Średnio zmniejszenie środków wyniosło
25,05%. Z powodu pandemii na małe
granty przyznano dotacje tylko dwóm

zacje pożytku publicznego zapraszamy
do składania ofert, a Państwa do korzystania z zajęć i treningów prowadzonych
przez stowarzyszenia i kluby sportowe,
a także przez Gminny Ośrodek Kultury
w Wiązownie.

Karol Bronikowski
k.bronikowski@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Część branż może
zapłacić podatki
z opóźnieniem

100
Foto: Adobe Stock

Terminy płatności
przesunięte o pół roku
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną rząd przygotował dla
części przedsiębiorców ułatwienie
związane z podatkami.
Przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami mogą o sześć miesięcy
później przekazać pobrane od pracowników zaliczki na ZUS i zryczałtowany podatek. Ma to poprawić płynność finansową
firm i ułatwić funkcjonowanie na rynku.
Powyższe udogodnienia obejmują branże: gastronomiczną, rozrywkową, dbającą o zdrowie fizyczne oraz sprzedaży
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Dla firm

detalicznej. Przesunięcie terminu płatności dotyczy podatku pobranego przez
płatnika za październik, listopad i grudzień 2020 r., przy czym wpłata podatku
pobranego za:
1) październik zostanie przedłużona do
20 maja 2021 r.,
2) listopad zostanie przedłużona do 20
czerwca 2021 r.,
3) grudzień zostanie przedłużona do 20
lipca 2021 r.

Anna Sikora
a.sikora@wiazowna.pl
Źródło: www.poradnikprzedsiębiorcy.pl

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

WIĄZOWNA KOŚCIELNA

50

Budowa sieci kanalizacyjnej
w ul. Kwiatowej

100

Budowa drogi ul. Sportowa –
ZRID i uzyskanie pozwolenia

100

Monitoring boiska Advit wraz
z terenem przy mostku na
rzece Mienia

75

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

100

Modernizacja ul. Dębowej
oraz ul. Modrzewiowej

100

Konserwacja rowu R-38 od
ul.Sportowej do Nadrzecznej

WOLA DUCKA

100

Wyposażenie świetlicy
wiejskiej

WOLA KARCZEWSKA

Ruszyła nowa usługa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) dla podatników – możliwość umówienia
wizyty w urzędzie skarbowym, np.
przez Internet.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa zarówno dla podatników, jak i pracowników urzędów skarbowych, a także
poprawienia komfortu podczas załatwiania bezpośrednich spraw w urzędach, Ministerstwo Finansów wprowadziło nowy
model obsługi podatników – „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”.
Od 16 listopada bezpośrednią wizytę
można zarezerwować:

100

Zagospodarowanie terenu
działki 285

ZAKRĘT

100

Budowa drogi ul. Jana Pawła II
– odszkodowanie ZDRID

100

Zagospodarowanie terenu
Ośrodka Integracji „Zakącik”

1) przez internet – za pomocą formularza
on-line, który znajduje się na stronie
https://wizyta.podatki.gov.pl/,
2) t elefonicznie, dzwoniąc na numer tel.
22 77 82 370 do Urzędu Skarbowego
w Otwocku.

100

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

KAS apeluje, by ze względu na sytuację
epidemiczną na spotkania umawiać się
tylko, jeśli jest to niezbędne, a wizytę zarezerwować przez Internet lub telefonicznie.
Dzięki temu unikniemy niepotrzebnego
czekania w kolejce i zadbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.

Anna Sikora
a.sikora@wiazowna.pl
Źródło: podatki.gov.pl

100

Budowa sieci kanalizacji
ul. Długa, Kręta, Cicha
i Miodowa w Zakręcie

100

Konserwacja rowu R-7 i R-8

Foto: Adobe Stock

Urząd
Skarbowy.
Umów się
na wizytę

Zamów wizytę
w skarbówce przez
internet

75

Budowa sieci wodociągowej
w ul. Polnej

ŻANĘCIN

100

Zagospodarowanie terenu
działki wokół świetlicy
wiejskiej
Ciąg dalszy paska na str. 21
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Alkohol i narkotyki.
Najważniejsze
są wsparcie
i profilaktyka

Spotkania
z terapeutą
uzależnień są
finansowane
z budżetu gminy

Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz walka z używkami to główne założenia Gminnego
Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii. Ten został przyjęty na listopadowej sesji Rady Gminy
Wiązowna.

uzależnionych i wspierać osoby po odbytej terapii środowisk abstynenckich.
Skupimy się także na pomocy osobom
współuzależnionym i opiece nad dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Będziemy również prowadzić
kompleksową i wszechstronną działalność profilaktyczną.

Głównym celem programu jest kontynuacja procesu zmniejszenia skali problemów, związanych z nadużywaniem
alkoholu i środków psychoaktywnych,
oraz szeroko pojęta profilaktyka wśród
mieszkańców naszej gminy. Będziemy
kontynuować dalsze ograniczanie dostępności napojów alkoholowych, motywować do leczenia odwykowego

W 2021 r. prace GKRPA skupione będą
na zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz osób współuzależnionych;
udzielaniu rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, społecznej i prawnej, a w
szczególności ochrony przed przemocą

Więcej informacji na temat programu udziela Elżbieta Różańska – Wydział
Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32,
e-mail: e.rozanska@wiazowna.pl

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
Foto: Adobe Stock

Strategia zdrowia.
Kontynuacja działań

w rodzinie; prowadzeniu profilaktycznej
działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci
i młodzieży; wspomaganiu działalności
instytucji, organizacji pozarządowych,
wolontariatu i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych
w rodzinie; wspieraniu zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Co roku kupujemy
szczepionki
przeciw grypie dla
seniorów
W 2018 r. udało się nam wraz z mieszkańcami wypracować najlepsze rozwiązania służące przeciwdziałaniu
zagrożeniom zdrowia i problemom
zdrowotnym występującym w naszej gminie. W 2021 r. planujemy
kolejne działania w ramach obowiązującej „Strategii Ochrony i Promocji Zdrowia Gminy Wiązowna na lata
2018–2025”.
Darmowe szczepionki przeciwko grypie
dla seniorów i dla dzieci oraz organizacja bezpłatnych badań przesiewowych
dla mieszkańców gminy, zapewnią
zmniejszenie poziomu zachorowalności
i zwiększą bezpieczeństwo zdrowotne

mieszkańców. Organizacja kampanii edukacyjnych i profilaktycznych podniesie
natomiast świadomość zdrowotną naszych mieszkańców.
Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej poprzez wzmacnianie
oferty sportowej przy istniejących zasobach bazy sportowej pomoże w zapobieganiu wielu chorobom. Naszym celem
jest również zapewnienie mieszkańcom sprzyjających zdrowiu warunków
poprzez organizację programów proekologicznych, prowadzenie skutecznej
gospodarki odpadami, rozbudowę sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz systemu melioracji.

Poprzez budowę nowych świetlic wiejskich z wejściem dla niepełnosprawnych
oraz adaptację pomieszczeń Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej do potrzeb
osób niepełnosprawnych, poprawimy
stan przestrzeni publicznej i zlikwidujemy bariery architektoniczne w zakresie dostępności usług mających na celu
ochronę zdrowia.
Więcej informacji na temat programu
udziela Elżbieta Różańska – Wydział
Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32,
e-mail: e.rozanska@wiazowna.pl

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

Z pięciu wykonawców zainteresowanych
zamówieniem, aż czterech złożyło oferty
w cenie niższej niż szacowana na podstawie lat ubiegłych. Najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma P.P.H.U. Lekaro Jolanta Zagórska z Woli Duckiej.
Nowa umowa obejmować ma okres od
01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Tak jak dotychczas, resztki po segregacji odpadów
(zmieszane) odbierane będą z posesji
raz na dwa tygodnie, a odpady segregowane – raz w miesiącu. Odpady biodegradowalne – w okresie od kwietnia
do października – odbierane będą raz
na dwa tygodnie, a w pozostałym czasie – raz w miesiącu. Harmonogram odbioru odpadów oraz worki dostarczy
mieszkańcom wykonawca. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
zlokalizowany na terenie oczyszczalni
ścieków w Emowie, otwarty będzie dla
mieszkańców w soboty (oprócz świąt)
w godzinach od 10.00 do 18.00. Zasady
segregacji nie zmieniły się.
Analizując najkorzystniejszą ofertę cenową za odbiór śmieci, podjęte zostały
prace nad wyliczeniem nowej stawki za
śmieci. Z naszych szacunków wynika, że
cena spadnie o kilka złotych od osoby.
Wpływ na to ma przede wszystkim: ilość
osób zgłoszonych do systemu, ilość osób
deklarujących kompostowanie odpadów,
ilość odpadów wytworzonych na terenie

Wyposażenie świetlicy
wiejskiej

100

Pomoc finansowa dla Powiatu
Otwockiego na modernizację
drogi powiatowej nr 2709W –
ZRID na chodnik

ZADANIA OGÓLNOGMINNE

Dzięki segregacji
produkujemy mniej
śmieci zmieszanych

W 2021 roku będzie
taniej za śmieci
Znamy już wartości ofert złożonych
w postępowaniu przetargowym na
wykonanie usługi „Odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
z terenu gminy Wiązowna” w 2021 r.

100

gminy, systematyczność we wnoszeniu
opłat przez mieszkańców do budżetu
gminy, etc. Ostateczną wysokość stawki
zatwierdzi Rada Gminy Wiązowna.
Przypominamy więc:
 Najdrożej płacimy za resztki po segregacji (odpady zmieszane) – Segreguj
rzetelnie!
 24% mieszkańców kompostuje odpady! Kompostuj i Ty. Nie oddajesz odpadów bio? Płacisz mniej!
 Zgłoś wszystkich mieszkańców posesji,
– i nowonarodzonych i zamieszkałych,
a szczególnie tych, którym wynajmujesz lokale. To Twój bezwzględny i bezwarunkowy obowiązek, niech inni za
Ciebie nie płacą!
 Płać regularnie za śmieci – z powodu zaległości we wnoszeniu opłat,
w 2019 r. dopłaciliśmy z innych środków blisko 300 000 zł! Płatności dokonuj do 15-go każdego miesiąca.
 Zgłoś, że się wyprowadziłeś! – nie generujesz wtedy sztucznego długu na
swoim koncie rozliczeniowym.
 Konsumuj odpowiedzialnie! Od 1 lipca 2020 r. rozliczamy się z wykonawcą
w przeliczeniu za odbiór 1 tony odpadów – Ogranicz ilość wytwarzanych
odpadów, używając np. wielorazowych
opakowań!
 Wszystkie zmiany danych w systemie
obowiązują dopiero po zgłoszeniu ich
w złożonej deklaracji. Niestety, nie
możemy dokonywać zmian w systemie na podstawie telefonów, e-maili
i innych (niż deklaracje) pism wnoszonych do urzędu.
	  
Iwona Marczyk
i.marczyk@wiazowna.pl

75

Systemowa modernizacja
obiektów gminnych przy
wykorzystaniu odnawialnych
źródeł energii w formule
partnerstwa publicznoprywatnego w Gminie
Wiązowna

25

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

100

Budowa miejsc przyjaznych
rodzinie w Izabeli, Pęclinie
i Woli Karczewskiej

100

Modernizacja stacji
uzdatniania wody wraz
z ujęciami wody na terenie
gminy

25

Systemowa modernizacja
oświetlenia w formule
partnerstwa
publiczno-prywatnego

75

Utwardzenie dróg gminnych
kruszywem

100

Rozwój systemu dróg
rowerowych w Gminie
Wiązowna, cz. I

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

LEGENDA:
(IL) – Inicjatywa Lokalna

0 Opracowanie założeń
25 Faza projektowa/przygotowawcza
wyło50 Kontynuacja/lub/procedura

nienia wykonawcy
zadania/lub/pozwolenia

75 Realizacja
na budowę

100 Zadanie zakończono
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Wymiana pieca.

Koszty zakupu i montażu
pompy ciepła można
rozliczyć w ramach dotacji

Skorzystaj z dotacji

Foto: Adobe Stock

Masz stary piec, którym ogrzewasz
dom i chcesz go wymienić na nowe,
ekologiczne źródło ciepła? Nasza gmina udziela dotacji na tego typu inwestycje. O dofinansowanie może
wystąpić każdy mieszkaniec. Już można składać wnioski i zyskać 4,5 tys. zł.
Ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany źródła domowego ciepła. Po raz trzeci będziemy
udzielać dotacji w maksymalnej kwocie
4 500 zł na realizację zadań z zakresu
ochrony powietrza. Celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, z pieców oraz
kotłowni opalanych paliwem stałym,
w celu realizacji założeń wynikających

WOLNO PALIĆ

Papier i tektura

Trociny, wióry, ścinki

Kora i korek

Suche drewno (wil-







Ekogroszek

Pelet

Brykiet drzewny

Węgiel kamienny

Zarezerwowana w budżecie Gminy Wiązowna w 2020 r. kwota w wysokości 157
500 zł pozwoliła nam dofinansować 35
inwestycji w zakresie wymiany źródła

PALENIE W PIECU

gotność poniżej 20%)

i koks

Ze środków tych będzie można pokryć
m.in. koszty zakupu pieca, koszty montażu i uruchomienia kotła, koszty demontażu dotychczasowego pieca, koszty
wykonania instalacji wewnętrznej, koszty przystosowania komina do odprowadzenia spalin, koszty zakupu i montażu
pompy ciepła. O dotację mogą się starać nie tylko mieszkańcy, ale i wspólnoty
mieszkaniowe czy przedsiębiorcy.












ciepła. Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych do składania wniosków
na nowy rok. Nabór trwa do 1 marca
2021 r. Przy zainteresowaniu przekraczającym planowane środki, decyduje kolejność wpływu wniosków.
Szczegółowe dane wraz z wnioskiem
w sprawie wymiany źródła ciepła można
znaleźć na stronie tuwiazowna.pl w zakładce: Załatw sprawę w urzędzie. Informacji udzielają również pracownicy
Wydziału Środowiska i Nieruchomości
pod nr tel. 22 512 58 24 lub 25, 26 i 27.
Można też pisać na e-mail: a.bogucka@
wiazowna.pl lub pone@wiazowna.pl. 
Iwona Marczyk
i.marczyk@wiazowna.pl

NIE WOLNO PALIĆ

Śmieci

Malowanego i lakierowanego drewna

Wilgotnego drewna

Płyt wiórowych i paneli podłogowych

Odpadów skórzanych

Zużytych opon i gumowych odpadów

Odpadów z tworzyw sztucznych

Plastiku

Opakowań po środkach ochrony roślin

Węgla kamiennego w postaci sypkiej

ilustracja: www.freepik.com






z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
dla Gminy Wiązowna 2018–2024.

www.tuwiazowna.pl

Bezdomność zwierząt.
Co możesz zrobić, by
ją ograniczyć

W mijającym roku, w ramach darmowego
programu sterylizowania i kastracji zwierząt prowadzonego przez Gminę Wiązowna, zgłoszono 40 suczek, 20 psów,
90 kotek i 50 kotów. 50 zwierząt zostało
zaczipowanych.
Prowadzony od 2017 r. program ograniczenia bezdomności zwierząt cieszy
się zainteresowaniem wśród mieszkańców, a liczba wykonywanych zabiegów
sterylizacji i kastracji z roku na rok wrasta. Z darmowych zabiegów jak dotąd
skorzystało: w 2017 r. – 31 psów i 41
kotów, w 2018 r. – 79 psów i 114 kotów, w 2019 r. – 78 psów i 147 kotów,
a w 2020 r. – 60 psów i 140 kotów (stan
na 30.11.).

Tylko w bieżącym roku do schroniska dla bezpańskich zwierząt oddaliśmy 15 psów, które się zagubiły, uciekły
lub zostały porzucone, bo były niechciane. Z tej gromady, dzięki zaangażowaniu schroniska w Celestynowie, 9 psów
znalazło nowych opiekunów. Nasza gmina boryka się również z nadpopulacją
wolnożyjących kotów. W tej kwestii doceniamy zaangażowanie społecznych
opiekunów kotów, którzy je dokarmiają
i organizują transport oraz opiekę po zabiegach sterylizacji czy kastracji.

Lantan – w schronisku jest od zawsze. Martin
Smutny, niechciany i wiecznie bezdomny.
Nie jesteśmy w stanie zliczyć wszystkich
lat jego życia, które zmarnował w schronisku… Staruszek ma już pewnie 14 lat. Lata
świetności minęły, a schronisko pozostawiło na nim ogromne piętno. Z charakteru jest bardzo uległą, łagodną owieczką.
Potrzebuje wyrozumiałej, cierpliwej rodziny.
Lantan, jak nikt
inny, zasługuje
na dobre życie
i prawdziwy dom.
Tylko tam ma jakąś szansę na
normalność.

Kastracja i sterylizacja
– sposób na niechciane
potomstwo

Apelujemy
do
właścicieli czworonogów o odpowiedzialność
w zakresie dbałości o zdrowie
swoich pupili. Wykonywanie zabiegów pozwala na ograniczenie występowania groźnych dla
zwierząt chorób i przedłużenie im życia.
Należy pamiętać, że wysterylizowane/
wykastrowane zwierzęta nigdy nie spłodzą niechcianych potomków.

Szukają kochającego domu
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Niestety, liczba bezpańskich psów
i kotów rośnie. Schroniska dla zwierząt już pękają w szwach. Dlatego
powinniśmy zrobić wszystko, by przyczynić się do poprawy sytuacji bezdomnych czworonogów. I dlatego tak
ważna jest sterylizacja, kastracja i czipowanie naszych pupili.

Środowisko

Pamiętajmy, że umieszczenie zwierzęcia
w schronisku, nawet najlepszym, zawsze
wiąże się dla niego z dużym stresem. To
także znaczny wydatek z budżetu gminy,
bo koszt umieszczenia jednego zwierzęcia
w schronisku to blisko 3 tys. zł. Dlatego zachęcamy do znakowania zwierząt. Czipowanie to zabieg darmowy dla właściciela,
całkowicie finansowany z budżetu gminy.
Program ograniczenia bezdomności zwierząt w dotychczasowej formule, będzie
kontynuowany w kolejnych latach. Wnioski o sfinansowanie zabiegów przyjmujemy przez cały rok. Wzór wniosku dostępny
jest na stronie www.tuwiazowna.pl w zakładce: Załatw sprawę w urzędzie/Zwierzęta.

Joanna Kociszewska
j.kociszewska@wiazowna.pl

kontakt: adopcje@celestynow.toz.pl

– ma zaledwie 9–10 miesięcy.
To tyle, co nic… Już zapoznał się z biedą
i porzuceniem. Smutny skamle i rozpacza
zza krat swojego boksu. Nikt tak nie prosi
o troszkę uwagi, jak on. Pod powłoką wystraszonego schroniskiem psiaka, kryje się
prawdziwy skarb. W stosunku do innych
psów – idealny. Jest już wykastrowany,
wysterylizowany.
Ma czipa i książeczkę.
Pilnie
szukamy domku,
który wychowa
go na wspaniałego mężczyznę.
Pośpieszcie się!
Martin jest tylko
jeden!

|

tel. 22 789 70 61

Harem – zwykły kundelek. Te banalne

psiaki wizualnie mają w sobie coś niezwykłego. Zwykły – niezwykły! Ma ok. 5 lat,
sięga nieco nad połowę łydki i waży ok.
15 kg. Zależy mu na kontakcie z człowiekiem, jest potulny i przyjacielski. Ładnie
nauczony chodzenia na smyczy. Ogólnie fajny chłopak z niego, po prostu! Zyskuje
głównie
w bezpośrednim
kontakcie i łapie za serducho.
Może
chwyci
i Wasze? Harem
jest po kastracji,
ma szczepienia
i czip.

Zainteresowani proszeni są o pobranie ankiety przedadopcyjnej ze strony www.celestynow.toz.pl
(zakładka NASZE ZWIERZĘTA) i odesłanie wypełnionej na adres: adopcje@celestynow.toz.pl.
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Foto: M. Sosnowska

Ten uśmiech na twarzy
mówi wszystko!

Półmaraton Wiązowski. Wracamy wkrótce!
W Wiązownie nieprzerwanie biegamy
od 40 lat. W lutym mieliśmy biegać
po raz 41. Ale dziś, w czasie pandemii, nie mamy żadnej pewności, że
taki bieg po pierwsze mógłby się odbyć z powodu ograniczeń prawnych,
po drugie – co nawet ważniejsze – czy
byłby bezpieczny dla biegaczy, wolontariuszy, mieszkańców.
Przygotowania i organizacja biegu
w obecnych warunkach jest wyjątkowo trudna. Do imprezy, która stoi pod

znakiem zapytania nie sposób zaprosić sponsorów, mecenasów, bez których nie da się przygotować biegu na
najwyższym poziomie. Zależy nam też
na tym, żeby bieg nie był wirtualny. Tak
bardzo potrzebujemy zwykłego kontaktu z ludźmi!
Nie poddaliśmy się więc walkowerem!
41 Półmaraton Wiązowski wkrótce powróci. Zorganizujemy go w pierwszym
możliwym terminie. Z jeszcze większym
rozmachem niż zwykle! Pobiegniemy na

przekór wszystkim przeciwnościom. Nawet, jeśli w 2021 roku nasz zimowy dotąd bieg miałby się odbyć w środku lata!
Dbajcie o formę, a my zadbamy o to, żeby
41 Półmaraton Wiązowski był dla wszystkich niezapomniany! Kolejne szczegóły
już wkrótce na www.wiazownapolmaraton.pl, profilach facebookowych Urzędu Gminy Wiązowna i Półmaratonu
Wiązowskiego.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Złap formę na 41. Półmaraton. Zapraszamy na treningi!
Mimo, że pandemia trochę popsuła nam szyki, to się nie poddajemy! Już dziś zapraszamy na treningi lekkoatletyczne wszystkich tych, którzy chcą złapać formę na półmaraton.

Specjalnie dla Państwa organizujemy cykl treningów biegowych. Zapraszamy na:

1) Trening lekkoatletyczny w budynku: 17 i 30 grudnia godz. 18.00, miejsce: mała sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Wiązownie (trening prowadzą Małgorzata KAMIŃSKA i Piotr RĘBKOWSKI);
2) T
 rening lekkoatletyczny na świeżym powietrzu: 20 i 27 grudnia godz. 10.00, miejsce: Gminny Plac Centrum w Wiązownie
(trening prowadzi Sebastian ZASĘPA).
Udział w treningach jest bezpłatny. Organizatorami treningów są Urząd Gminy Wiązowna, Szkoła Podstawowa w Wiązownie i Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie.

Nie daj się koronawirusowi, złap formę na półmaraton!
Do zobaczenia na starcie!

www.tuwiazowna.pl
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Szlaki rowerowe w naszej gminie.
Mamy dwa nowe
Gruntowe szlaki rowerowe pozwolą podziwiać rezerwaty w dolinie rzek Mieni
i Świdra, w tym te objęte programem
„Natura 2000”, oraz ślady historii naszej
gminy. Dla miłośników leśnych duktów
i wycieczek krajobrazowych w 2018 r.
zaprojektowaliśmy osiem szlaków rowerowych. Pierwszy (czerwony) powstał

Foto: Adobe Stock

To dobra wiadomość dla miłośników
wycieczek rowerowych. Na gminnej
mapie szlaków rowerowych pojawiły
się nowe trasy. W ramach programu
„WzMOCnij swoje otoczenie” Polskich
Sieci Elektroenergetycznych pozyskaliśmy 20 tys. zł. Dzięki dofinansowaniu mogliśmy wytyczyć kolejne dwa.

w 2019 r. Kolejne dwa właśnie oddaliśmy
do użytkowania. Docelowo będziemy dążyć do oznakowania wszystkich zaprojektowanych szlaków rowerowych.
Po raz kolejny w ramach programu PSE
„WzMOCnij swoje otoczenie” pozyskaliśmy grant. Działanie było kontynuacją zeszłorocznego projektu. Gminny
Ośrodek Kultury w Wiązownie – jako
realizator grantu – we współpracy ze
Spółdzielnią Socjalną „Odmiana” wykonał kolejne dwa szlaki rowerowe
(Wiązowna – Duchnów i Kopki – Kąck).
Realizacja obejmowała prace związane
z wytyczeniem szczegółowym szlaków,
zakup i montaż tablic drogowych, w tym
drogowskazów.
Szlak powstał w partnerstwie z Polskim
Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział „Mazowsze”.

Michał Białek
m.bialek@wiazowna.pl

Nasze nowe szlaki
polecają się na rodzinne
przejażdżki

Stara Miłosna
Stary Konik
Izabela

Michałówek

Majdan
Zagórze

Duchnów
Golica

Kąck

WIĄZOWNA
Pęclin

Poręby

Emów
Żanęcin

Dziechciniec

Malcanów

Józefów Rycice

Rzakta

Glinianka

WIĄZOWSKIE
SZLAKI
ROWEROWE

Kopki

Bolesławów

Wola
Karczewska
Kruszówiec
Wola Ducka
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Podświetlaną gablotę sfinansowała
Rada Rodziców szkoły w Gliniance

Rady rodziców. Ważne wsparcie
Są w każdej szkole i każdym przedszkolu. To autonomiczny organ reprezentujący wszystkich rodziców.
rodziców. Dzięki ich pomocy nasze
placówki wiele zyskują, bo dobra
współpraca między Radą Rodziców
a szkołą czy przedszkolem zawsze
przynosi wymierne efekty.

w społeczności szkolnej w Zakręcie. Aktywnie włączają się w akcje ekologiczne (zbiórka elektrośmieci i surowców wtórnych
w przedszkolu w Pęclinie). Trudno wyobrazić sobie przedszkolne uroczystości, takie
jak Dzień Babci i Dziadka, Dzień Przedszkolaka czy Jasełka bez słodkiego poczęstunku, przygotowanego przez rodziców.

Kreowanie oświatowej rzeczywistości odbywa się nie tylko przy udziale dyrektora,
nauczycieli i uczniów, ale także samorządu, lokalnych stowarzyszeń i innych instytucji oraz rodziców. Ci ostatni to bardzo
ważni partnerzy w szeroko pojętym procesie edukacyjnym. Podstawą efektywnej współpracy rady rodziców ze szkołą
są dobre i partnerskie relacje. Podsumowując miniony rok, pełen nowych i trudnych wyzwań dla edukacji, warto docenić
współdziałanie i zaangażowanie rodziców
w życie placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy Wiązowna.

W gminnym przedszkolu w Zakręcie ze
środków rady rodziców doposażono kąciki tematyczne dla dzieci oraz kupiono tablicę sensoryczną. W Wiązownie i Pęclinie
zakupiono nowe sprzęty na przedszkolne place zabaw. Z tych samych środków
wykonano piaskownicę na terenie ogrodu
w przedszkolu w Woli Duckiej oraz nasadzono drzewa ozdobne i iglaki w ogrodzie
przedszkolnym w Zakręcie. W przedszkolu w Pęclinie rodzice – w ramach teatru
„Rodzice dzieciom” – co rok wystawiają
spektakl dla dzieci. Podobna inicjatywa
ma miejsce w placówce w Woli Duckiej.
Rodzice chętnie też pojawiają się na zajęciach i opowiadają dzieciom o wykonywanych przez siebie zawodach.

Rodzice inicjują i współorganizują wiele imprez charytatywnych, np. coroczne
„Świąteczne Targowisko” w szkole w Gliniance czy zbiórkę żywności i innych produktów dla rodzin potrzebujących wsparcia

W szkołach podstawowych prężnie
działające rady rodziców sfinansowały

w ostatnim czasie ponadstandardowe
elementy wyposażenia, np. przeszkoloną,
podświetlaną gablotę ekspozycyjną na
sztandar i puchary sportowe oraz elektroniczne pianino w szkole w Gliniance, nowoczesną tablicę multimedialną w szkole
w Malcanowie. Na przyszkolnym boisku
w Gliniance powstała rzutnia do pchnięcia kulą, a w trakcie realizacji są trybuny.
W szkole w Wiązownie rodzice finansują
platformę Zoom, wykorzystywaną w nauce zdalnej. Zakup upominków i nagród
za udział w konkursach szkolnych i przedszkolnych oraz nagród dla najlepszych
uczniów na zakończenie roku szkolnego –
to kolejna pomoc rady rodziców. W ramach
propagowania czytelnictwa w przedszkolu
w Wiązownie rodzice zorganizowali kącik
czytelniczy, a biblioteka w szkole w Zakręcie wzbogaciła się o pokaźną liczbę lektur.
To tylko drobny wycinek inicjatyw i aktywności podejmowanych przez rodziców. Za
troskę o rozwój szkół i przedszkoli, pracę, zaangażowanie i wpieranie działalności placówek edukacyjnych – składamy
ogromne podziękowania.

Urszula Kozłowska
u.kozlowska@wiazowna.pl

Rodzinne Święta Bożego Narodzenia

Grafika: Furtka Wyobraźni
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Dzień
Niepodległości
w Gminie
Wiązowna
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Wójt Gminy Wiązowna
wraz z Projektem
Historycznym
Konspiracja złożyli
kwiaty na kopcu
w Wiązownie

Foto: Projekt Konspiracja

Na pamiątkę wydarzeń z 11 listopada
1918 r. mieszkańcy gminy Wiązowna
spotkali się na wspólnych obchodach
Dnia Niepodległości w Zakręcie.
W tym roku obchody Dnia Niepodległości odbyły się w Zakręcie w kościele pw.
św. Pawła Apostoła. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej pod przewodnictwem proboszcza ks. Sławomira
SAFADERA.

i rolę chrześcijaństwa w wielowiekowej
historii naszego narodu.

Podczas homilii proboszcz przypomniał
najważniejsze fakty z historii Polski.
Opowiedział o cudach, do jakich doszło
podczas wojen i bitew, które mogły przyczynić się do odzyskania niepodległości
przez nasz kraj. Ksiądz podkreślił istotę

Mszę uświetnił występ Marii i Alicji CIECIERSKICH, które przy akompaniamencie
Jana TULA wykonały pieśni i piosenki patriotyczne. Po nich głos zabrał Wójt Gminy
Wiązowna Janusz BUDNY, który przypomniał, jak ważne jest to święto i zachęcił

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie zakwalifikował się do jesiennej
edycji Programu Towarzyszenia, organizowanego przez Mazowieckie
Obserwatorium Kultury. W ramach
projektu trenerki z MOK pomagają
nam wypracować strategię rozwoju
działań w świetlicach wiejskich działających na ternie naszej gminy.
Program Towarzyszenia to nowa inicjatywa Mazowieckiego Obserwatorium Kultury dla instytucji kultury z województwa
mazowieckiego. Ekspertki MOK-u (trenerka i animatorka kultury Anna CZYŻEWSKA oraz socjolożka specjalizująca
się m.in. w animacji działań kulturalnych
Eliza GRYSZKO) wspierają nasz Gminny
Ośrodek Kultury w rozwoju i procesie
radzenia sobie z wybranym przez siebie

Zajęcia
poprowadzono
w formie
warsztatów

wyzwaniem. Pomagają nam wypracować strategię rozwoju działań w naszych
świetlicach wiejskich.
Odbyły się już dwa spotkania roboczo-warsztatowe. Pierwsze w październiku.
Udział w nim wzięli radni, sołtysi i opiekunowie świetlic. Omawiane były problemy, z jakimi borykają się osoby działające
w świetlicach i współpracujące z GOK. Opiekunowie zaprezentowali też swoje wizje
rozwoju świetlic. Poruszono wiele kwestii:
począwszy od rodzaju zajęć, wynajmów komercyjnych czy kosztów utrzymania świetlic, po wynagrodzenia instruktorów. Przez
całe spotkanie trwała ożywiona dyskusja.

Foto: GOK

Program
Towarzyszenia.
Warsztaty dla
opiekunów
świetlic

do kultywowania postaw patriotycznych.
Na zakończenie uroczystości wokalistki
wykonały „Rotę” oraz pieśń „Błękitne rozwińmy sztandary”. Dzień Niepodległości
uczciliśmy również składając kwiaty i zapalając symboliczne znicze w miejscach
pamięci narodowej.

Damian Krawczyk
gok@gok-wiazowna.pl

W drugim, listopadowym spotkaniu
udział wzięli już tylko opiekunowie
świetlic. Zajęcia przeprowadzone zostały w formie warsztatów, podczas których
opiekun miał szansę scharakteryzować
sytuację w swoim obiekcie. Spotkanie
pokazało potencjał, siłę i entuzjazm, jaki
drzemie w naszej gminie, świetlicach
i ich opiekunach.
Przed nami kolejne spotkania, na których
zapewne zrodzą się nowe pomysły i inicjatywy. Będziemy mogli realizować je, gdy
minie ten trudny, pandemiczny czas. 
Michał Białek
m.bialek@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl
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Laureaci konkursu
„Namaluj postać z bajki”

Międzynarodowy
Dzień Postaci z Bajek.
Wyniki konkursu
Z okazji Międzynarodowego Dnia
Postaci z Bajek wydawnictwo Bajkodajnia wraz z Biblioteką Publiczną Gminy Wiązowna ogłosiły wyniki
konkursu plastycznego „Namaluj postać z bajki”.
Konkurs przeznaczony był dla dzieci z przedszkoli oraz klas I-III i polegał
na wykonaniu ilustracji do bajek wydawnictwa Bajkodajnia. Wpłynęły 72
prace, przygotowane przez małych artystów. Jury na czele z przewodniczącą
Grażyną KILBACH miało twardy orzech
do zgryzienia.
Laureaci konkursu w kategorii „Przedszkole” to: I miejsce Kornelia STEGENKA, II – Lena IWASZKIEWICZ a III – Ignacy
SZEREMENT. W kategorii „Klasy I–III”
poszczególne miejsca zajęli: I - Małgorzata GOŁAWSKA, II ex aequo – Piotr SILCZAK i Adrian SKOCZEK, a III – Stanisław
NICIŃSKI.

Obecnie trwają prace nad książeczką
z bajkami wydawnictwa Bajkodajnia, ilustrowanymi pracami konkursowymi. Konkurs zorganizowano w ramach programu
stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Kultura w sieci”. Patronat honorowy nad konkursem
objęli Wójt Gminy Wiązowna i Starosta
Otwocki.

Aleksandra Rutkowska
Marzena Kopka
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Jawornik Polski.
Podziękowania
dla naszej gminy
Wójt Stanisław PETYNIA podziękował naszej gminie i jej przedstawicielom – wójtowi oraz
całej radzie – za pomoc i życzliwość okazane wszystkim mieszkańcom Gminy Jawornik Polski.

Biblioteka poleca

Przypomnijmy, że pięć miesiące temu Stanisław PETYNIA, Wójt
Gminy Jawornik Polski, zwrócił się
do gmin z całej Polski z prośbą
o wsparcie finansowe na usunięcie skutków powodzi. Ta w czerwcu nawiedziła wschodnią część
województwa
podkarpackiego

i zniszczyła infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, drogową, mostową oraz komunalną.
Gmina Wiązowna „solidaryzując
się z mieszkańcami Gminy Jawornik Polski, która została poszkodowana przez żywioł w akcie dobrego
serca”, zdecydowała się udzielić
pomocy finansowej na naprawę
dróg i mostów po skutkach nawałnic w kwocie 30 000 zł.

Redkacja
tukontakt@wiazowna.pl

„Zostań moim aniołem”

„Święta po polsku. Tradycje i skandale”

„Moc truchleje. Opowieści wigilijne 1939–1945”

Gabriela Gargaś

Sławomir Koper

Sylwia Winnik

Marietta, znużona rutyną, ucieka do świata swoich dzieł sztuki. Pewnego dnia próg jej sklepu
przekracza Anioł. Chłopięcy urok sprawia, że Marietta zaczyna wątpić w dotychczasowe wybory.
Berenika całe serce oddała pracy. Każdy pacjent
spotykany na oddziale intensywnej terapii to
nowa historia. I choć nic nie daje jej takiej radości jak ratowanie życia, czasami trudno stawiać
czoła całemu światu. Spotkanie z intrygującym
sąsiadem przypomina jej, że istnieje życie poza
szpitalem. Poznaj historię sióstr, którym w te
Święta los podaruje szansę na szczęście.

Nikt wcześniej nie opisał wydarzeń historycznych,
jakie miały miejsce podczas naszych Świąt, a nie
zawsze były to wydarzenia chlubne. Autor uznał,
że warto się tymi odkryciami podzielić z czytelnikami. Kto bowiem pamięta, że choinka, tak bardzo Polski symbol świąt Bożego Narodzenia, ma
luterański rodowód? Albo, że karp – symbol wieczerzy wigilijnej – był pomysłem PRL-owskiego
aparatczyka? Książka zawiera opis wydarzeń historycznych, które rozegrały się w Święta, a którymi choć nie do końca chcielibyśmy się szczycić, to
jednak z naszej historii trudno je wymazać.

To zbiór wspomnień, dotyczących Świąt spędzonych w obozach koncentracyjnych, w kołchozach
na Syberii albo w konspiracji. Chwytające za serce historie udowadniają, że w skrajnych sytuacjach
to poczucie wspólnoty z innymi ludźmi może dać
siłę, by przetrwać. Takie święta były dla nich prawdziwym cudem. Autorka sięga po nieznane świąteczne wspomnienia świadków historii, dla których
tekturowa choinka w kącie celi i wspólne odśpiewanie „Bóg się rodzi” stawało się namiastką domu
oraz iskierką nadziei, że kiedyś jeszcze spędzi się
je z bliskimi.

Książka dostępna w bibliotece w Wiązownie.

Książka dostępna w filii w Duchnowie.

Książka dostępna w filii w Gliniance.

„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 możliwości dotarcia do naszych bibliotek. Muszą posiadać kartę biblioteczną – ale tę można też założyć telefonicznie. Publikacje można
zamawiać telefonicznie w bibliotece w Wiązownie, dzwoniąc w godzinach pracy placówki na nr 22 789 01 46 lub pisząc wiadomość
na adres: kontakt@bibliotekawiazowna.pl. Dostawa i odbiór są bezpłatne.

www.tuwiazowna.pl
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Foto: SP Malcanów

„Piernik dla bohatera”.
Nasza gminna akcja
Dzieci i młodzież, rodzice i dziadkowie,
radni i sołtysi, samorządowcy i urzędnicy – jednym słowem cała Gmina Wiązowna zakasała rękawy, przygotowała
lukier i ozdabiała świąteczne łakocie
w ramach akcji „Piernik dla bohatera”.
Symboliczny piernik będzie niewielkim,
lecz płynącym z serca wyrazem uznania
i wdzięczności wszystkim zaangażowanym osobom w zwalczanie pandemii.
„Piernik dla bohatera” to akcja, w której
dziękujemy osobom czynnie walczącym
z pandemią koronawriusa. Akcja polega

na ozdabianiu pierników przez mieszkańców gminy Wiązowna. Łakocie zostaną
przekazane wszystkim służbom, wspierających nas w tych trudnych czasach.
W ten sposób postanowiliśmy podziękować za pracę służbom medycznym
i mundurowym – pracownikom szpitali,
przychodni, aptek, a także naszym strażakom i policjantom, którzy przez cały
rok – trudny rok – nieśli nam pomoc.
Dzięki inicjatywie Łucji PODGÓRSKIEJ
z Izabeli, wspólnie polukrowaliśmy

10 tys. sztuk pierniczków. Wszyscy
uczestnicy akcji w pracę włożyli całe
swoje serce i ogrom niewypowiedzianej
wdzięczności. Teraz pięknie zapakowane słodycze trafią do wspierających nas
służb.
„Piernik dla bohatera” to akcja organizowana przez świetlicę wiejską „Pod
Jaworem” w Izabeli, Gminny Ośrodek
Kultury w Wiązownie oraz Urząd Gminy Wiązowna.

Damian Krawczyk
zapisy@gok-wiazowna.pl

Foto: FB

„Piernik dla bohatera”

