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Rekordowy
budżet 2021

Ponad 34 mln zł – tyle w 2021 r.
planujemy wydać na gminne inwestycje.
Nasz samorząd przyjął rekordowo
wysoki budżet.

2

MAJALAND –
RUSZYŁA BUDOWA
PARKU ROZRYWKI
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NIŻSZE OPŁATY ZA
ŚMIECI
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DOKARMIAJ PTAKI
Z GŁOWĄ

Majaland
w Góraszce.

Kamień węgielny wmurowany
Oficjalnie ruszyła budowa parku rozrywki Majaland w Góraszce. To druga
po Kownatach w woj. lubuskim lokalizacja Majalandu
w Polsce.

– Z wielką radością przyjmujemy nowych inwestorów
na terenie gminy Wiązowna.
Szczególne położenie tego
miejsca, na skrzyżowaniu
dwóch dróg krajowych, sprawia, że stajemy się gminą

Park rozrywki powstaje przy
kompleksie usługowo-handlowym Projekt Góraszka. Będzie
jednym z największych tego
typu obiektów na Mazowszu.
Wyjątkowy, rodzinny park będzie zaprojektowany w oparciu o świat bajkowej Pszczółki
Mai. Otwarcie planowane jest
w 2022 r., prawdopodobnie
już na Wielkanoc.

Przedstawiciele inwestorów
wyrazili swoją wdzięczność
władzom naszej gminy i powiatu za pomoc przy wszelkiego rodzaju procedurach
administracyjnych, które należało przejść, aby móc ruszyć
z pracami. Na początku grudnia starostwo wydało pozwolenie na budowę Majalandu
w Góraszce.

Natomiast w ramach samego
Projektu Góraszka powstanie wielofunkcyjny kompleks o powierzchni 77 tys.
m2 z możliwością rozbudowy
w przyszłości. Główny inwestor zaplanował 56 tys. m2 na
działalność handlową, gdzie
znajdą się lokale dla ok. 120
sklepów. Część przeznaczona na rozrywkę i odpoczynek

zajmie 21 tys. m2, czyli około 27 proc. powierzchni. Powstaną w niej: przestronna
i wygodna strefa kulinarna, strefy relaksu, wielosalowe kino, nowoczesny klub
fitness i wiele innych przestrzeni, w których klienci
będą mogli spędzić wolne
chwile. Na terenie kompleksu w Góraszce powstaną

Pierwsze spotkanie
odbyło się w lutym
2019 r.

również stacja benzynowa
i restauracje typu drive-thru.
Szczegóły inwestycji znajdują się na stronie internetowej:
www.projektgoraszka.pl.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

ilustracja: ddraw, kjpargeter / freepik.com

Z powodu pandemii nie było
mowy o hucznej uroczystości wmurowania kamienia
węgielnego. W symbolicznym akcie rozpoczęcia budowy wzięli udział ambasador
Belgii Luc JACOBS, Starosta
Otwocki Krzysztof SZCZEGIELNIAK, Wójt Gminy Wiązowna
Janusz BUDNY i jego Zastępca
Tomasz KOSTYRA oraz Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna Andrzej CHOLEWA,
dyrektor operacyjny CFE Bruno LAMBRECHT, dyrektor generalny Grupy Plopsa Steve
VAN DEN KERKHOF, dyrektor
ds. budownictwa i inwestycji Grupy Plopsa Luc VAN DER
BIEST oraz dyrektor generalny Momentum Capital Martijn
VAN RHEENEN.

bardzo atrakcyjną do prowadzenia różnego rodzaju działalności. W lutym 2019 roku
po raz pierwszy rozmawialiśmy o planach budowy parku
rozrywki w Góraszce. Na spotkaniu z przedstawicielami
inwestorów zadeklarowałem
wszelką pomoc w procedowaniu przygotowania inwestycji. Dziś wspólnie ze
Starostą Otwockim, przedstawicielami inwestorów i Ambasadorem Królestwa Belgii,
mogliśmy wmurować kamień
węgielny. Słowa dotrzymaliśmy, budowa Rodzinnego
Parku Rozrywki Majaland
Warsaw stała się faktem. Witamy na gościnnej wiązowskiej ziemi i do zobaczenia na
uroczystym otwarciu za kilkanaście miesięcy – powiedział
podczas uroczystości wójt
Janusz BUDNY.
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Lokalne podatki w 2021 r. nie wzrosną. To trudna
decyzja z punktu widzenia planowania wydatków,
ale samorząd zdecydował się na nią ze względu na
wyjątkowo trudny czas pandemii. O stawkach, jakie będziemy płacili w tym roku, czytaj na str. 13.
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 Jak dokarmiać ptaki zimą?
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„Świąteczna
 
radość pomagania”.
Inauguracja akcji
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Naciągacze polują! To ważny tekst o tym, jakimi
metodami oszuści zdobywają zaufanie seniorów.
Jak wykorzystują ich dobre serca i kradną ich pieniądze, wpychają w długi. Szczegóły, które pozwolą ustrzec się takiego niebezpieczeństwa, na str. 16.

Foto: Adobe Stock

Wydawca: Urząd Gminy Wiązowna
Adres redakcji:
UG Wiązowna,
ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna
e-mail: tukontakt@wiazowna.pl
Wersja elektroniczna biuletynu:
www.tuwiazowna.pl
Nakład: 3000 egz.
Numer przygotowali:
Anna Rosłaniec – Redaktor Naczelna
Lidia Piotrowska – Kolegium Redakcyjne
Izabela Trzaska – Sekretarz Redakcji
Materiały nadesłali: Michał Białek, Anna Bogucka, Karol
Bronikowski, Mariola Kwiatkowska, Iwona Marczyk, Tomasz
Mielnicki, Krystyna Motyka – Parzych, Olga Nowak, Anna
Piotrowicz, Jakub Sędek, Paula Woźnica, Tomasz K. Żurowski
Okładka foto: Adobe Stock
Skład: K. Piechowicz
Druk: Poligrafia GREG Grzegorz Sitek, www.greg-drukarnia.pl
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów oraz nie zwraca materiałów niewykorzystanych.
Numer zamknięto i oddano do druku: 4.01.2021 r.

16

Foto: Adobe Stock

 Rok w pandemii. Wielkie zaangażowanie
wolontariuszy

Na str. 21 proponujemy zestawienie prostych, ale
niezwykle ważnych postanowień noworocznych,
które mogą znacząco wpłynąć na nasze przyzwyczajenia i ograniczyć nieekologiczne zachowania.
Warto poznać te propozycje. Tak niewiele trzeba,
żeby zmienić tak wiele. Wystarczy zacząć od siebie.
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Rekordowy budżet na 2021 r.
Gminny budżet 2021 – rosną inwestycje, podatki
na niezmienionym poziomie, zadłużenie spada.
Ten plan można zrealizować tylko przy ogromnej
dyscyplinie finansowej.

[mln zł]

Dynamika wzrostu
budżety w latach 2021–2021
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Nigdy w historii Gminy Wiązowna nie
planowaliśmy tak wysokich wydatków.
Dochody, które planujemy, też są rekordowe. Plan budżetowy zakłada, że
zmniejszymy zadłużenie gminy. To oznacza, że zrobić będziemy mogli sporo, ale
wyjątkowo ważna będzie dyscyplina
finansowa.

Dochody, wydatki i zadłużenie w latach 2012–2021
[mln zł]
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Na co wydamy nasze pieniądze?

Przede wszystkim na oświatę, ale struktura wydatków w gminie pozostaje niezmienna od lat.

Struktura wydatków Gminy Wiązowna na 2021 rok (w zł)
Wyszczególnienie

28,2%
23,8%
22,9%
7,0%
5,6%
4,7%
3,6%

Kwota (w zł)

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza

36 892 260

Ochrona środowiska i gospodarka komunalna

31 161 336

Pomoc społeczna i rodzina

29 847 820

Obsługa mieszkańców

9 175 509

Pozostałe wydatki

7 376 940

Utrzymanie dróg

6 182 840

Kultura i sport

4 728 317

Transport zbiorowy

3 592 580

0,9%

Obsługa długu

1 137 485

0,6%

Gospodarka mieszkaniowa

2,7%

781 529

RAZEM

130 876 616

Skąd pochodzą pieniądze w budżecie?
Głównym składnikiem dochodów jest
udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych (PIT), planowany w wysokości 38 874 506 zł na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów. Przybywa
mieszkańców, a co za tym idzie – wpływy

z podatków rosną. Należy podkreślić
jeszcze niebagatelne środki z PIT pochodzące od osób prowadzących działalność
gospodarczą jako osoby fizyczne. Część
podatku, który co roku odprowadzamy
do Urzędu Skarbowego, wraca potem do

budżetu gminy. Dlatego zachęcamy do
rozliczania się w Urzędzie Skarbowym
w Otwocku i meldowania na terenie gminy Wiązowna. Wtedy nasze pieniądze
wracają do nas. Dzięki nim nasza gmina
może się rozwijać.

Wpływy z PIT do budżetu gminy w latach 2014–2021

Udział w PIT [zł]
Meldunek

2020 r. 2021 r. (plan)

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018. r

2019 r.

13 733 595

15 070 835

18 035 242

22 189 293

26 018 010

29 177 918

25 997 210

38 874 506

11 366

11 553

11 758

11 978

12 155

12 429

12 672

12 900

www.tuwiazowna.pl

Gmina na zadania własne i zlecone otrzymuje także dotacje i subwencje. Niestety,
nie pokrywają one wszystkich naszych
potrzeb. Resztę, jeśli chcemy rozwijać
się w tych niezwykle ważnych obszarach, musimy finansować z własnych

pieniędzy. Na szczęście dzięki całorocznemu ograniczaniu kosztów, coraz mniej
– procentowo – środków musimy dokładać – coraz lepiej wykorzystując tym samym subwencję oświatową.

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
BOLESŁAWÓW

25

Subwencja a wydatki na oświatę
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Subwencja
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Modernizacja ul. Bażantów

BORYSZEW
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Zagospodarowanie terenu przy
świetlicy wiejskiej – mini plac
zabaw

CZARNÓWKA
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Budowa ul. Brzozy i Różanej

25

Budowa drogi rowerowej od
ul. Napoleońskiej (w Gliniance)
do granicy z Mińskiem
Mazowieckim

Jakie inwestycje przeprowadzimy w 2021?
Na inwestycje (wydatki majątkowe) w tym
roku zaplanowaliśmy 34 480 445,08 zł.
Najwięcej pochłonie budowa nowej
ścieżki rowerowej oraz budowa sieci

wodociągowych i kanalizacyjnych. Zadania
te łącznie to 66% pieniędzy, które wydamy
w 2021. O najważniejszych inwestycjach
roku 2021 dokładniej piszemy na str. 8.

Struktura wydatków inwestycyjnych gminy Wiązowna na 2021 rok
Budowa wiat i peronów
przystankowych
1%
330.000,00

Budowa wodociągów
i kanalizacji
34%
11.677.147,00

Ścieżki
rowerowe
32%
11.172.878,00

Zakup samochodu średniego
dla OSP z terenu gminy
1%
300.000,00
Pozostałe wydatki
1%
451.539,00

50

Budowa wodociągu Kąck
– Duchnów

50

Budowa wodociągu
Michałówek – Duchnów

0

Projekt modernizacji
ul. Księżycowej, ul. Kwitnącej
Jabłoni oraz ul. Nizinnej
(od Wspólnej do mostu)

0

Projekt modernizacji
ul. Zgodnej

25

Budowa wodociągu
i kanalizacji w ul. Ustronnej

DZIECHCINIEC

Centrum Usług Społecznych
w Wiązownie
2%
559.965,00
Budowa świetlic
i zagospodarowania terenów
2%
751.940,00

DUCHNÓW

E-usługi
dla e-kultury
4%
1.196.610,00

Dofinansowanie
budowy Posterunku
Policji w Wiązownie
2%
800.000,00

Zakup Domu
Społecznego
w Radiówkiu
4%
1.282.000,00

Modernizacja,
budowa dróg
i oświetlenia
8%
2.834.612,00
Systemowa modernizacja obiektów
gminnych - PPP
9%
3.123.754,00

0

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Majowej

0

Modernizacja ul. Miodowej

0

Budowa altany przy świetlicy
wiejskiej i zakup wyposażenia

0

Zakup i montaż tablic
„NieWkurzaj”

Rekordowy fundusz solecki – co zdecydowali mieszkańcy?
W 2021 r. na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, dzielonego
na zebraniach przez mieszkańców poszczególnych sołectw i osiedli, wydamy rekordową sumę 1 266 778,99 zł.

Aż 941 213,43 zł (74,30%) mieszkańcy
przeznaczyli na zadania inwestycyjne.

Redakcja
tukontakt@wiaznowa.pl

EMÓW

25

Poprawa bezpieczeństwa na
ul. Wiązowskiej

Ciąg dalszy paska na str. 10
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Ścieżki rowerowe
w naszej gminie
cieszą się dużym
powodzeniem

W ramach tegorocznego budżetu na
inwestycje gminne zaplanowano ponad 34 480 tys. zł. To rekordowa kwota. Najwięcej pochłonie budowa nowej
ścieżki rowerowej oraz budowa sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Największą tegoroczną inwestycją będzie
budowa kolejnych odcinków ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych.
Etap projektowania tej, która będzie prowadziła od Glinianki, przez Wiązownę
do Duchnowa, już za nami. Oczekujemy na pozwolenie na budowę od Starosty Otwockiego. W ramach realizowanego
projektu wybudujemy prawie 10 km drogi
dla rowerów wraz z parkingiem dla jednośladów. Na zrealizowanie inwestycji
otrzymaliśmy 10 989 757,93 zł dofinansowania. To ważna budowa, bo znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa,

w tym dzieci, które na rowerach dojeżdżają do szkół. W sumie cała inwestycja
pochłonie 11 167 877,62 zł. W ubiegłym
roku powstały także projekty modernizacji odcinka ulic Modrzewiowej i Dębowej
w Wiązownie. Przewidywany koszt wykonania tych projektów to 230 000 zł.
Kolejne duże inwestycje to budowa kanalizacji w Góraszce, Emowie i Duchnowie
oraz wodociągu w Zakręcie. W Emowie
zamierzamy wybudować kanalizację na
ul. Sosnowej i Runa Leśnego do ul. Jagód
oraz na ul. Jagód. Długość sieci w Emowie
to łącznie 2,3 km. Natomiast w Góraszce
planujemy wybudować sieć o długości 8
km. Zakres planowanych robót obejmuje budowę kanalizacji na: ul. Zielonej, Flory, Liliowej, Jasnej, Kaczeńców, Orzechowej,
Adama Mickiewicza, Rodzinnej, fragmencie ul. Lotosu, a także drogach, które nie

Struktura wydatków majątkowych Gminy Wiązowna na 2021 rok (w zł)
Wyszczególnienie
Budowa wodociągów i kanalizacji
Ścieżki rowerowe
Systemowa modernizacja obiektów gminnych – PPP
Modernizacja, budowa dróg i oświetlenia
Zakup Domu Społecznego w Radiówku
E-usługi dla e-kultury
Dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Wiązownie
Budowa świetlic i zagospodarowanie terenów publicznych
Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Wiązownie – raty
Pozostałe wydatki
Budowa wiat i peronów przystankowych
Zakup samochodu średniego dla OSP z terenu gminy
RAZEM

Kwota (w zł)
11 677 147
11 172 878
3 123 754
2 834 612
1 282 000
1 196 610
800 000
751 940
559 965
451 539
330 000
300 000
34 480 445

Foto: M. Kloch

Największe inwestycje 2021 r.

posiadają aktualnie nazwy. Na realizację obu inwestycji wykonawcy będą mieli
czas do marca 2022 r. Koszt budowy kanalizacji sanitarnej w Emowie to prawie 1,5
mln zł, natomiast w Góraszce to ok. 4 mln
826 tys. zł.
Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na ul. Góry Warszawskie w Duchnowie.
Pozostał do wykonania również odcinek kanalizacji na ul. Spacerowej od ul.
Wspólnej do ul. Kwitnącej Jabłoni. Łącznie
zostanie wybudowane. 1,8 km sieci wodociągowej oraz 3,8 km sieci kanalizacji.
Zakończenie całej inwestycji przewidziane jest w marcu 2021 r. Całkowity koszt
wyniesie ok. 4 mln zł. Mamy wciąż duże
potrzeby związane z tego typu infrastrukturą. Są to kosztowne instalacje, dlatego
środki zewnętrzne często stanowią jedyną szansę na ich wykonanie.
Ruszy również budowa kolejnej, szóstej już
świetlicy wiejskiej. Tym razem nowy obiekt
powstanie w Lipowie. Będzie on podobny
do tych w Pęclinie czy Rzakcie. Spodziewamy się, że do końca stycznia starosta wyda
pozwolenie na budowę. W 2021 r. wydamy
50 tys. zł, z czego 36 tys. zł pochodzi z funduszu sołectwa Lipowo. Ukończenie inwestycji planujemy do 2023 r. Całość w sumie
będzie kosztować 500 tys. zł.

Dariusz Szczęsny
d.szczesny@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

SUW Majdan. Nowy sposób
sterylizacji wody
Na stacji uzdatniania wody w Majdanie
zamontowano sterylizator UV. To jedna
z najskuteczniejszych metod dezynfekcji
wody surowej. Polega ona na naświetleniu wody promieniowaniem UVC, dzięki
czemu likwidacji ulega ok. 99,9% wirusów
i bakterii. Lampa UV, w której odbywa się
proces sterylizacji, nie wpływa na smak
i zapach wody. Koszt inwestycji wynosi
49 200 zł. Więcej informacji udziela Zakład
Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, tel.
22 789 01 33.
Ewelina Kowalska

Samorząd

Ulga dla młodych.
Zmiany od 1 stycznia

Oczyszczalnia ścieków w Zagórzu
jest nasza

Od nowego roku zwolnieniu podlegają
przychody otrzymane przez osoby młode, a więc podatników do ukończenia 26.
roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł:
ze stosunku służbowego, stosunku pracy,
pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku
pracy; z umów zlecenia; z tytułu odbywania
praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego. Wprowadzone zmiany w uldze dla młodych spowodują, że znacznie większa grupa
osób będzie mogła skorzystać z tzw. PIT-u
zerowego. Jest to duże udogodnienie i korzyść finansowa dla osób rozpoczynających
swoje życie zawodowe.
Anna Sikora

Samorząd Mazowsza przychylił się do wniosku Gminy Wiązowna i wyraził zgodę na
nieodpłatne przekazanie oczyszczalni ścieków w Zagórzu wraz z istniejącą siecią kanalizacyjną o długości ponad 2 km. Akt
notarialny w tej sprawie podpisali marszałek Adam STRUZIK, wicemarszałek
Wiesław RABOSZUK oraz wójt Gminy Wiązowna Janusz BUDNY. Oczyszczalnia z całą
infrastrukturą do tej pory były wyłącznie
użytkowane przez Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii. Powstała w 1994 r., a latach 2009–2010 została zmodernizowana. Teraz gmina planuje jej rozbudowę tak,
aby mogła odbierać ścieki nawet od 2000
mieszkańców. To znaczy, że do kanalizacji,
po jej wybudowaniu, będą mogli być przyłączeni mieszkańcy Majdanu (na północ od
A2 i na wschód oraz na zachód od S17) oraz
południowej części Zakrętu.
Redakcja

Inicjatywa lokalna.
Nowe sieci wodociągowe

Otwarto drogę ekspresową do
Wilanowa

Zakończyliśmy planowane w 2020 r. prace związane z budową odcinków sieci wodociągowych w ramach realizacji inicjatyw
lokalnych. Prace nadzorował Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie. Łączna wartość inwestycji wynosi 451 925 zł,
z czego 216 100 zł stanowi wkład mieszkańców naszej gminy. Powstało w sumie
2012 mb sieci wodociągowych w: Pęclinie,
Izabeli, Duchnowie, Malcanowie, Gliniance, Lipowie i Zakręcie. Zachęcamy mieszkańców do wspólnej realizacji kolejnych
zadań, które zaspokoją lokalne potrzeby. Zadania można realizować, zgłaszając
wniosek o inicjatywę lokalną do urzędu lub Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wiązownie. Więcej informacji znajduje
się na stronie tuwiazowna.pl w zakładce:
Załatw sprawę w urzędzie > Inicjatywa lokalna.
Paulina Dudek

GDDKiA otworzyła znaczną część Południowej Obwodnicy Warszawy, czyli odcinka
drogi ekspresowej S2. To kontynuacja przebiegu autostrady A2 od Majdanu (węzeł
„Lubelska”) do Wilanowa (węzeł „Przyczółkowa”). Przejezdne są dwa z trzech budowanych odcinków. Na ostatni, prowadzący
przez tunel pod Ursynowem do węzła „Puławska”, przyjdzie nam poczekać prawdopodobnie do połowy 2021 r. Wraz z nową
trasą do użytku oddano węzły drogowe:
„Patriotów” (na wysokości linii kolejowej
Warszawa – Otwock) i „Wał Miedzeszyński”, zapewniające wygodne zjazdy z trasy,
oraz przede wszystkim most na Wiśle (na
razie w zakresie przejazdu jedną jezdnią),
a następnie węzeł „Przyczółkowa” na wysokości Wilanowa. W związku z otwarciem
obwodnicy wprowadzono czasowe organizacje ruchu w rejonie węzłów: „Lubelska”,
„Halinów” (skrzyżowanie A2 i DK92) oraz
budowanego węzła „Zakręt”.
Redakcja

Obowiązek mieszkańca.
Tabliczka z adresem
Tabliczka z nazwą ulicy i numerem budynku to ogromne ułatwienie. Sprawia,
że łatwiej jest odnaleźć naszą posesję.
Tabliczka powinna wisieć w widocznym
miejscu na frontowej ścianie budynku.
Jeśli zaś nasz dom znajduje się w głębi ogrodzonej posesji, mamy obowiązek
umieszczenia tabliczki również na ogrodzeniu. Jeżeli ktoś nie posiada takiej tabliczki, powinien jak najszybciej zamówić
ją. Obowiązek umieszczenia tabliczki spoczywa na jego właścicielu. Oznaczenie budynku przebiega na nasz koszt i mamy na
to trzydzieści dni od momentu nadania naszej nieruchomości numeru porządkowego przez gminę. Więcej informacji udziela
Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel.
22 512 58 22.
Sylwia Stachurska
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0

Zagospodarowanie gminnego
terenu przy ul. Sosnowej –
zakup zabawek na plac zabaw

50

Budowa kanalizacji
w ul. Sosnowej, Runa Leśnego
i Jagód

25

Budowa wodociągu
i kanalizacji w ul. Jasnej

GLINIANKA

25

Przebudowa skrzyżowania
ul. Napoleońskiej z ul. Łąkową
– pomoc finansowa dla
Powiatu Otwockiego

25

Budowa dróg osiedlowych
– kontynuacja prac z lat
ubiegłych

50

Zagospodarowanie Centrum
Glinianki – kontynuacja

0

Zagospodarowanie gminnego
terenu przy ul. Polnej –
siłownia plenerowa

0

Budowa drogi rowerowej od
ul. Napoleońskiej (w Gliniance)
do granicy z Mińskiem
Mazowieckim

GÓRASZKA

0

Modernizacja ul. Mickiewicza –
projekt ZRID

25

Budowa ul. Krótkiej i ul. Pięknej
(w Majdanie)

50

Budowa kanalizacji sanitarnej

0

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

IZABELA

0

Budowa zadaszenia tarasu przy
świetlicy

0

Zakup uchwytów i flag
państwowych

KĄCK

50

Budowa wodociągu Kąck
– Duchnów

Ciąg dalszy paska na str. 12

Modernizacja
oświetlenia
ulicznego.
Nowe PPP przed nami
Zamierzamy przeprowadzić kompleksową modernizację oświetlenia
ulicznego nie tylko ze względu na
oszczędności, ale przede wszystkim
w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i środowisko naturalne. Dwa etapy procedury za nami.
W połowie 2020 r., chcemy wdrożyć
w życie projekt „Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie
gminy Wiązowna w formule PPP”. Pierwszym etapem było przeprowadzenie inwentaryzacji znajdującego się na naszym
terenie oświetlenia ulicznego oraz audytu efektywności energetycznej.
Wyniki audytu potwierdziły, że na terenie gminy dominują przestarzałe lampy
sodowe o niskim poziomie oddawania
barw, wymagające wymiany. Ponadto konieczna jest wymiana wszystkich

skrzynek oświetleniowych, wprowadzenie systemu sterowania oświetleniem
oraz dobudowa nowych latarni.
Zakres planowanego przedsięwzięcia to:
1.  Wymiana oświetlenia sodowego na
oprawy na LED-owe;
2. Budowa
 
oświetlenia na podstawie posiadanych gotowych projektów;
3.  Projektowanie i budowa oświetlenia
w nowych lokalizacjach;
4.  
Przejęcie oświetlenia ulicznego od
GDDKiA w ramach przebudowy drogi
krajowej S17, budowy trasy szybkiego
ruchu S2 oraz autostrady A2;
5.  Wprowadzenie jednolitego systemu
zarządzania wraz z optymalizacją zużycia energii oświetlenia ulicznego
oraz terenów publicznych.

Jakub Sędek
j.sedek@wiazowna.pl

Na naszej stronie www.tuwiazowna.pl ogłosiliśmy konsultacje społeczne – zachęcamy do sprawdzenia czy Państwa ulica znajduje się w wykazie ulic do
oświetlenia, a jeśli nie – prosimy o zgłoszenie tego faktu do Wydziału Inwestycji, dzwoniąc na nr tel. 22 512 58 66 lub pisząc na adres: urzad@wiazowna.pl.
Oświetlenie wybudowane w ramach PPP ma zaspokoić potrzeby mieszkańców
na kolejne 5–6 lat. Nie może być mowy o przeoczeniu czy pomyłkach w planowaniu! Dlatego zróbmy to razem – zaplanujmy, co i gdzie wybudujemy!

www.tuwiazowna.pl
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Radni mówią stanowcze
„nie” budowie Obwodnicy
Aglomeracji Warszawskiej

Rekordowy budżet na 2021 r.
Na ostatniej sesji, która odbyła się 22
grudnia 2020 r., przyjęto budżet na
2021 r. Na inwestycję zostanie przeznaczone rekordowe 34,5 mln zł!
Radni jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu budżetu na 2021 r. 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 to 13 809 072,53
zł. Więcej na temat budżetu piszemy na
str. 6–7.

Rada ustaliła też dopłaty do taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Wiązowna. Niniejsza
uchwała wynika z konieczności realizacji gminnego programu „Karta Dużej
Rodziny”. Dopłaty będą wynosiły 0,77
zł/m3. Ważnym tematem był również
projekt dotyczący odbioru, transportu
i zagospodarowania śmieci na terenie
Gminy Wiązowna w 2021 r. O nowych
stawkach za śmieci więcej przeczytacie
Państwo na str. 12.

Przyjęto również uchwałę w sprawie
zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Więcej na
ten temat piszemy na str. 17.
Nasi radni wyrazili również swój jednogłośny sprzeciw wobec lokalizacji Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej na terenie
Gminy Wiązowna. Ich zdaniem przyjęcie
Strategicznego Studium Lokalizacyjnego
Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz
Prognozy oddziaływania na środowisko
w takim kształcie jest niedopuszczalne.
„Bez rzetelnych i skrupulatnych konsultacji z samorządem i jego mieszkańcami, takie działania prowadzą do utraty zaufania
społeczeństwa do organów administracyjnych” – czytamy w stanowisku rady. 
Redakcja
tukontakt@wiazonwa.pl

Wykaz uchwał i stanowisk w sprawach:
9.2020 Stanowisko Rady Gminy Wiązowna w sprawie sprzeciwu wobec lokalizacji
Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej na
terenie Gminy Wiązowna;
112.XXIX.2020 zmieniająca Uchwałę Nr
166.XVII.2019 w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2020 rok,
z późn. zm.;
113.XXIX.202 zmian w Uchwale Nr 165.
XVII.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata
2020–2033 z późn. zm.;
114.XXIX.202
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata
2021–2033;
115.XXIX.202 projektu Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2021 rok;
116.XXIX.202 ustalenia jednostkowych
stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie
na 2021 rok;
117.XXIX.202 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki przez Gminę Wiązowna

z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie
4.920.000,00 zł;
118.XXIX.202 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wiązowna;
119.XXIX.202 przystąpienia Gminy Wiązowna do realizacji projektu grantowego
w ramach „Mobilny mieszkaniec Gminy
Wiązowna”;
120.XXIX.202 dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna;
121.XXIX.202 dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych
na terenie gminy Wiązowna;

122.XXIX.202 wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości
położonych w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna;
123.XXIX.202 wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości
położonej w obrębie geodezyjnym Zakręt;
124.XXIX.202 wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wiązowna;
125.XXIX.202 zwolnienia z podatku od
nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19;
126.XXIX.202
zmieniająca
uchwałę nr 20.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
nieruchomości.
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0

Budowa pętli autobusowej

0

Budowa altany na terenie
należącym do świetlicy

0

Wyposażenie świetlicy wiejskiej
– budowa altany

KOPKI

0

Wyposażenie świetlicy wiejskiej
i zagospodarowanie terenu
wokół

KRUSZÓWIEC

0

Modernizacja ul. Nowej

LIPOWO

0

Modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody

0

Budowa ul. Wypoczynkowej

25

Projekt świetlicy wiejskiej

MAJDAN

0

Rozbudowa ul. Zagórskiej

25

Budowa ul. Krótkiej
(w Góraszce) i ul. Pięknej

50

Budowa kanalizacji
w ul. Równej

0

Modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody

0

Remont i modernizacja
urządzeń na placu zabaw
przy świetlicy wiejskiej

MALCANÓW

25
0

Przebudowa ul. Żwirowej
Zagospodarowanie terenu przy
Lagunie – zakup zestawu do
ćwiczeń, czyszczenie stawu

Dzięki właściwej
segregacji produkujemy mniej śmieci zmieszanych

Taniej za śmieci
Radni zatwierdzili nowe stawki za
odbiór śmierci. Opłaty są kilka złotych niższe niż w 2020 r. Jeśli kompostujesz bioodpady, wydasz jeszcze
mniej. Nowy cennik będzie obwiązywać od lutego.
Na ostatniej, grudniowej sesji radni zdecydowali o przyjęciu nowych stawek za
odbiór śmieci. Oszacowaliśmy je biorąc
pod uwagę koszty funkcjonowania tzw.
systemu śmieciowego oraz spodziewane ilości odpadów do zagospodarowania
w 2021 r. Podstawowa stawka to 34 zł
– tyle zapłacimy od osoby w przypadku braku kompostownika. W mijającym
roku płaciliśmy 36,38 zł. 31 zł to stawka od osoby w gospodarstwie, w którym
kompostowane są bioodpady. Warto
to robić, bo realnie obniża to nasze rachunki. W przypadku czteroosobowej rodziny zapłacimy miesięcznie mniej o 12
zł, a w ciągu roku to oszczędność rzędu
132 zł. Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe zapłacą 181,90
zł za cały rok. Harmonogram odbioru odpadów znajdą Państwo na str. 23–24.
W mijającym roku drastycznie wzrosła ilości odpadów wywożonych z terenu naszej gminy. To wzrost o blisko 30%
w stosunku do 2019 r.! Pandemia zamknęła nas w domach. Spędzamy w nich
więcej czasu, produkujemy tym samym
więcej śmieci. Ta sama pandemia uwypukliła inny problem. Wielu z nas nie
jest zgłoszonych w systemie odbioru
śmieci. W domu mieszkają np. 4 osoby, ale w systemie widnieją tylko dwie.

Teraz, gdy wszystkie cztery spędzają czas
w domu, problem staje się bardziej widoczny. Ilość zadeklarowanych śmieci
jest znacząco mniejsza od tych realnie
wyprodukowanych. Planujemy kontrole tych posesji, co do których zaistnieją
wątpliwości (w oparciu o zebrane dane),
iż liczba osób podana w deklaracji nie
odzwierciedla aktualnego stanu.
Od 1 lipca 2020 r. Gmina Wiązowna, na
skutek zmiany przepisów ustawy, rozlicza się z wykonawcą zagospodarowującym powstałe odpady w przeliczeniu
za jedną tonę odebranych odpadów. To
oznacza, że im mniej powstanie na terenie naszej gminy śmieci – tym mniej
zapłacimy przedsiębiorcy, który je odbiera. A tym samym zmniejszą się nasze
rachunki. Segregujmy odpady z należytą starannością – za tonę odpadów segregowanych płacimy mniej niż za tonę
resztek po segregacji (zmieszane). Jeśli
jest to możliwe, korzystajmy z kompostowania bioodpadów.
Przypominamy, że cały czas obowiązuje
metoda płatności za śmieci w rozliczeniu
za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomości, wliczając w to nawet małe
dzieci. Dlatego bardzo ważne jest zgłaszanie na bieżąco wszelkich zmian osobowych
w złożonych wcześniej deklaracjach (zgony,
urodzenia, przeprowadzki). To na mieszkańcach spoczywa obowiązek zgłoszenia zmian
do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Iwona Marczyk
i.marczyk@wiazowna.pl

Opłatę za odbiór należy uiścić do 15 dnia każdego miesiąca, bez wezwania.
Każda nieruchomość ma indywidualny numer rachunku, na który należy wnosić opłaty. Jeśli zgubiłeś informację o numerze swojego konta – zadzwoń pod
nr tel. 22 512 58 25.
Wypełnienie tzw. deklaracji śmieciowej jest obowiązkowe. Na jej podstawie
naliczana jest stawka za odbiór odpadów. Deklaracja dostępna jest na tuwiazowna.pl w zakładce: Załatw sprawę w urzędzie > Śmieci lub na miejscu
w urzędzie. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do urzędu.

www.tuwiazowna.pl
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Mamy jedne
z najniższych
stawek
w Powiecie
Otwockim

0

Zakup wyposażenia ruchomego

Foto: Adobe Stock

MICHAŁÓWEK

Podatki i opłaty
w 2021 r. bez zmian
Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2021 r. się nie zmieni. Będzie można nadal zapłacić go
przelewem, kartą płatniczą w urzędzie oraz u części naszych sołtysów.
Granice stawek podatkowych, które może zastosować samorząd, ustalane są na szczeblu centralnym. W naszej
gminie od lat świadomie rezygnujemy ze
stosowania najwyższych dopuszczalnych
prawem stawek podatkowych. Wyjątek
stanowi stawka dotycząca budowli.
Mając na względzie trudną sytuację
mieszkańców, związaną z epidemią COVID-19, przyjęto stawki podatku od nieruchomości w wysokości obowiązującej
w 2020 r. Była to trudna decyzja budżetowa, bo jednocześnie wszyscy jesteśmy
świadomi tego, że nasze wspólne potrzeby co roku rosną. Gmina nie posiada
własnych pieniędzy. Wszystko, czym dysponuje samorząd, pochodzi m.in. z podatków mieszkańców. Pozostawienie

Budowa wodociągu
Michałówek – Duchnów

50

Przebudowa ul. Tajemniczej

OSIEDLE PARKOWE

0

tych opłat na tym samym poziomie oznacza dla nas, że w przyszłym roku przy
inwestycjach będziemy musieli jeszcze
dokładniej niż do tej pory oglądać każdą
złotówkę i decydować się na te wydatki,
które naprawdę są niezbędne.
Podatek od budowli związanych z działalnością gospodarczą wynosi 2 proc. ich
wartości, określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Stawki podatku rolnego wynoszą: dla
gruntów gospodarstw rolnych – 146,38
zł z ha przeliczeniowego; dla gruntów
rolnych niestanowiących gospodarstwa
rolnego – 292,75 zł za ha fizyczny. Stawka podatku leśnego wynosi 43,30 zł za
1 ha fizyczny.
Więcej informacji można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy
Wiązowna przy stanowisku podatkowym
lub pod nr tel. 22 512 58 73.

Mariola Kwiatkowska
m.kwiatkowska@wiazowna.pl

Stawki podatku od nieruchomości w 2021 r.
Rodzaj nieruchomości

50

Stawka (za m2 powierzchni użytkowej)

Uzupełnienie brakującego
fragmentu nakładki asfaltowej

PĘCLIN

0

Budowa altany na terenie placu
zabaw przy ul. Krótkiej

0

Zakup zabawek na plac zabaw
przy świetlicy

0

Remont miejsca pamięci przy
ul. Radosnej

0

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

PORĘBY

0
25

Projekt budowy wodociągu

Budowa świetlicy wiejskiej –
opłata przyłączeniowa

RADIÓWEK

25

Budowa ciągu pieszorowerowego wraz
z oświetleniem od osiedla do
wiaduktu nad drogą S17

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków

0,87 zł

Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

0,45 zł

Budynki mieszkalne

0,75 zł

Budynki mieszkalne – Wola Ducka

0,01 zł

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz mieszkalne lub ich części, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

21,06 zł

0

Budowa pętli autobusowej

Budynki pozostałe, m.in. garaże wolnostojące, budynki gospodarcze, domki letniskowe, komórki, obiekty zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku
publicznego

4,10 zł

75

Modernizacja ul. Wiejskiej
– kontynuacja

RUDKA

25

Projekt budowy kanalizacji
w osiedlu

RZAKTA

Ciąg dalszy paska na str. 15
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Foto: Przedszkole w Zakręcie
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Dzieci
z Przedszkola
„Leśna kraina”
w Zakręcie
w czasie zajęć
o przemocy

„Biała Wstążka” w Gminie
Wiązowna. Podsumowanie akcji
Po raz drugi w naszej gminie zorganizowaliśmy kampanię „Biała Wstążka”. Od 25 listopada do 10 grudnia
były prowadzone różnego rodzaju
działania, których cel był tylko jeden
– zatrzymanie przemocy.
Dotychczas w ogólnoświatowej kampanii uczestniczyły przede wszystkim duże
miasta, w 2019 r. do organizatorów „Białej Wstążki” dołączył nasz samorząd.
Rada Gminy Wiązowna w 2019 r. przyjęła stanowisko przeciw przemocy w naszej gminie, w którym zdecydowała, że
co roku będziemy prowadzić działania, których celem jest uświadamianie

negatywnych skutków przemocy w różnych jej postaciach.
W 2020 r. w akcji uczestniczyliśmy po raz
drugi i na pewno nie ostatni. Znakiem akcji
były białe wstążki. Jej noszenie było symbolem sprzeciwu wobec przemocy, która
przybierać może różne formy. To nie tylko
bicie, wyzywanie czy krzyczenie – przemocą jest także zaniedbywanie dziecka, mobbing pracowników czy hejt w Internecie.
Od 25 listopada do 10 grudnia na terenie
naszej gminy odbyło się ponad 60 różnego rodzaju akcji, przede wszystkim: spotkań, zajęć, przedstawień, konkursów,

Dziękujemy za udział w kampanii
„Biała Wstążka 2020”:
wszystkim naszym placówkom oświatowym
– szkołom podstawowym i przedszkolom
– nauczycielom, pedagogom, psychologom
oraz dzieciom i młodzieży, Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wiązownie,
Środowiskowemu Domowi Samopomocy,
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wiązownie
i świetlicom wiejskim, Bibliotece Publicznej
Gminy Wiązowna i jej filiom, Urzędowi Gminy
Wiązowna, Dziennemu Domowi „Senior+”
i Klubowi „Senior+” z Woli Karczewskiej, Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Radzie Gminy Wiązowna, Ośrodkom Zdrowia
w Wiązownie i Gliniance oraz klubom sportowym.
Nad całością czuwali pracownicy Wydziału Spraw
Społecznych Urzędu Gminy Wiązowna. Brawo!

zawodów sportowych itp. Część z nich
odbywała się on-line. Powstały filmy i artykuły na temat różnych rodzajów przemocy. W ramach kampanii pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
pełnili dyżur telefoniczny. Zorganizowano też bezpłatne porady: psychologów,
pracowników socjalnych, asystentów rodziny, specjalistów m.in. od uzależnień.
Ogłosiliśmy również konkurs #LepiejPrzytul „Miłość ma moc”, na który wpłynęło
kilkadziesiąt różnego rodzaju prac. Więcej na ten temat piszemy na str. 29.

Redakcja
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GDZIE PO POMOC
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
> Radiówek 25 (czynny w pon. 8.00–18.00, wt.–pt.
8.00–16.00), tel. 22 780 46 59, e-mail: gops@wa.home.pl
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Wiązownie
> Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, czynny we
wtorki w godz. 16.00–18.00
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gminie Wiązowna
>R
 adiówek 25, tel. 22 780 46 59,
e-mail: pomoc-zepol@gops-wiazowna.pl
Posterunek Policji w Wiązownie
>W
 iązowna, ul. Kościelna 9, tel. 22 789 01 77, 112 lub 997
„Niebieska Linia”
> t el. 800 120 002, e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
>C
 ałodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży
tel. 800 080 222

www.tuwiazowna.pl
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Społeczeństwo

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
Mała Natalka urodziła się
z bardzo rzadką chorobą –
zespołem Aperta

Foto: M. Sosnowska

0

Budowa drogi rowerowej od
ul. Napoleońskiej (w Gliniance)
do granicy z Mińskiem
Mazowieckim

0

Zagospodarowanie terenu przy
świetlicy wiejskiej – zakup
sprzętu na plac zabaw

0

Modernizacja boiska KS LUKS
„Rzakta Arena”

STEFANÓWKA

0

Przekaż 1%.

Wspomóż potrzebujących
Każdy z nas może zrobić coś dobrego
dla innych. Wystarczy przekazać 1%
swojego podatku na pomoc osobom
potrzebującym lub na rzecz wybranej
organizacji pożytku publicznego.
Przekazanie 1% jest bardzo proste. Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym
wpisać numer KRS organizacji lub konkretnej osoby, którą chce się wesprzeć.
W tym roku szczególnie zachęcamy do
pomocy małej Natalce CHOMCZYK, która
jest bohaterką akcji „Świąteczna Radość
Pomagania”. 1% trafi do dziewczynki,
gdy wpiszesz w PIT nr KRS 000 135 921
z dopiskiem Natalia Chomczyk 5638.
W poprzednich latach pomagaliśmy
w ten sposób innym potrzebującym.
Wciąż można to zrobić i przekazać swój
1%:
 Poli KUŚMIEREK – KRS 0000037904
z dopiskiem: 34282 Kuśmierek Pola
 Teosiowi GÓRSKIEMU – Fundacja
Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, KRS
0000037904 z dopiskiem „28184
GÓRSKI Teodor”,
 Hani GIEPARDZIE – Fundacji Avalon,
KRS 0000270809, z dopiskiem: Gieparda 7976.
 Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Jesteśmy!” z Duchnowa, KRS
0000228443.

Na terenie naszej gminy działają również
organizacje lub są dzieci, którym można
przekazać część swojego podatku. Są to:
 Stowarzyszenie „Krokus – Wiązowna”
z Radiówka – KRS 0000299965;
 Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym z Żanęcina – KRS
0000322904;
 Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia
i Rozwoju Progres z Duchnowa – KRS
0000341963;
Stowarzyszenie
 
Ruch Aktywności Społeczno-Gospodarczej „Wola” z Woli
Duckiej – KRS 0000167120;
 Fundacja AVALON (opiekuje się autystycznym Marcinem z Pęclina) –
KRS 0000270809 z dopiskiem „Rejer
5184”.
Można wesprzeć też działające na terenie gminy Wiązowna Ochotnicze Straże
Pożarne. W zeznaniu podatkowym należy podać numer KRS 0000116212, dopisując nazwę konkretnej jednostki, adres
oraz kod pocztowy:
 OSP Glinianka (ul. Napoleońska 48,
05-408 Glinianka);
 OSP Malcanów (ul. Mazowiecka 22,
Malcanów, 05-462 Wiązowna);
 OSP Wiązowna (ul. Kościelna 41,
05-462 Wiązowna).

Redakcja
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Wyposażenie świetlicy wiejskiej
oraz zagospodarowanie terenu
wokół

WIĄZOWNA GMINNA

25

Przebudowa przepusty pod
ul. Leśną

25

Budowa monitoringu ulic –
ul. Kościelna i Lubelska

25

Budowa wodociągu
i kanalizacji w ul. Boryszewskiej

0

Budowa wodociągu
i kanalizacji w ul. Klonowej

0

Remont wraz z odwodnieniem
ul. Dmowskiego

WIĄZOWNA KOŚCIELNA

0

Projekt brakującego fragmentu
chodnika w ul. Kąckiej (od
ul. Kościelnej do ul. Słonecznej)

0

Poprawa bezpieczeństwa
przejścia dla pieszych na
skrzyżowaniu ul. Kościelnej
i ul. Lubelskiej

0

Modernizacja chodnika
w ul. Kościelnej – kontynucja

0

Przebudowa skrzyżowania
ul. Irysowej z ul. Pęclińska

0

Modernizacja ul. Dębowej oraz
odcinka ul. Modrzewiowej

25
0

Budowa kanalizacji
w ul. Kwiatowej
Zakup koszy na śmieci i stojaka
rowerowego
Ciąg dalszy paska na str. 17
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Zdrowie

| biuletyn samorządowy | styczeń 2021

Z lekarzem można
połączyć się za pomocą
komputera lub telefonu

Foto: Adobe Stock

E-wizyta dla pacjenta.

Umów konsultację on-line

E-wizyta to konsultacja on-line z lekarzem lub pielęgniarką, udzielana za pomocą
wideorozmowy lub rozmowy
przez telefon, bez konieczności wychodzenia z domu.
Usługa jest dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni
w tygodniu. E-wizyta jest
bezpłatna. Dzięki e-wizycie:
skonsultujesz z pracownikiem
medycznym niepokojące Cię
objawy lub złe samopoczucie;
omówisz wyniki badań, np.

poziomu cukru czy ciśnienia;
otrzymasz e-receptę na leki,
które przyjmujesz; otrzymasz
poradę medyczną; otrzymasz
e-zwolnienie.
Aby skorzystać z e-wizyty potrzebne będą: komputer, telefon, dostęp do Internetu
i e-mail. Z e-wizyty możesz
skorzystać na dwa sposoby:
1) za pomocą komputera wyposażonego w kamerę
i mikrofon – dzięki temu
będziesz widział i słyszał
rozmówcę;
2) za pomocą telefonu – wtedy będziesz rozmawiał
z pracownikiem medycznym przez telefon (ale i tak
wcześniej trzeba wypełnić
formularz zgłoszeniowy
przez Internet).

il.: redgreystock - freepik.com

Masz problemy z dodzwonieniem się do swojej
przychodni? Skonsultuj się
on-line z lekarzem lub pielęgniarką bez wychodzenia
z domu. Usługa dostępna
jest 24 godziny na dobę
przez 7 dni w tygodniu.

Aby zapisać się na e-wizytę,
trzeba wejść na stronę:
www.pacjent.gov.pl/ewizyta.
Po wypełnieniu formularza, na
podany adres e-mail otrzymasz
wiadomość, jak połączyć się
z lekarzem lub pielęgniarką za
pomocą komputera, laptopa
lub przez telefon.

Od momentu wysłania zgłoszenia na e-wizytę, może
minąć trochę czasu, w zależności od liczby dyżurującej
kadry medycznej i czekających pacjentów. Informację
o terminie e-wizyty otrzymasz przez SMS. Szczegóły
dotyczące połączenia dostaniesz w wiadomości e-mail,

kiedy nadejdzie Twoja kolej.
Niestety, jeśli przepadnie termin Twojej e-wizyty, wrócisz
na koniec kolejki. Więcej informacji na temat e-wizyty znajduje się na stronie
www.pacjent.gov.pl/ewizyta.

Redakcja
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Z podatku od nieruchomości
zwolniliśmy dwie branże
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Dla firm

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
WOLA DUCKA

0

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Słonecznej

0

Zagospodarowanie terenu przy
ul. Sportowej – zakup urządzeń
rekreacyjnych

0

Utrzymanie ładu w przestrzeni
sołectwa

WOLA KARCZEWSKA

Foto: Adobe Stock

25
0

#Wiazownapomaga

Na grudniowej sesji radni przyjęli uchwałę w tej sprawie. Zwalniamy z podatku od
nieruchomości grunty, budynki i budowle, gdzie prowadzona jest działalność hotelarska lub gastronomiczna. Dotyczy ono
okresu od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r.
Zwolnienia podatkowe nie pozostają
bez wpływu na budżet Gminy Wiązowna, który w 2021 jest wyjątkowo napięty.
Niemniej jednak zdajemy sobie sprawę
z tego, że takie działanie jest inwestycją w przyszłość. Jeśli dziś, my wszyscy
jako lokalne społeczeństwo, zrezygnujemy z części należnych podatków i inaczej zaplanujemy wydatki budżetowe, to
w przyszłości firmy, które przetrwają ten
wyjątkowo trudny czas, zapewnią wielu z nas miejsca pracy, utrzymają relacje

Projekt ul. Rzeki wraz
z odwodnieniem

ZAKRĘT

Walka z COVID-19.
Zdajemy sobie sprawę, że z powodu
epidemii koronawirusa wiele firm znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Dotyczy to szczególnie branży hotelarskiej
i gastronomicznej. Chcąc pomóc naszym lokalnym przedsiębiorcom, którzy w ostatnich latach z wielką pasją
rozwijają tego typu biznesy na naszym
terenie, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla firm z tego sektora.

Budowa chodnika w ul. Doliny
Świdra – kontynuacja

biznesowe i rozwijając się w przyszłości
oddadzą te podatki z nawiązką.
Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc
musi złożyć:
1) formularz informacji przedstawionych
przy ubieganiu się o pomoc publiczną
związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
oraz jej skutków (załącznik nr 3 do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
29 marca 2020 r.);
2) deklarację lub korektę deklaracji na
podatek od nieruchomości lub
3) i nformację o nieruchomościach
i obiektach budowalnych, w której wykazuje zwolnienie.
Formularz, deklaracja oraz informacja dostępne są na naszej stronie internetowej
w zakładce: Załatw sprawę w urzędzie/
Dokumenty podatkowe. Wypełnione dokumenty należy podpisać i złożyć w godzinach pracy urzędu (pon. w godz.
10.00–18.00, wt.–pt. 8.00–16.00).
W razie pytań i wątpliwości do Państwa
dyspozycji są pracownicy Wydziału Podatków pod nr tel. 22 512 58 73.

Redakcja
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0

Budowa ciągu pieszo –
rowerowego w ul. Szkolnej

0

Projekt budowy ul. Jana Pawła II

25

Budowa ul. Długiej

0

Przebudowa ul. Dobrej, etap II
– kontynuacja

0

Instalacja monitoringu boiska
„Orlik”

0

Zagospodarowanie gminnego
terenu „Zakącik” – zakup
zabawki na plac oraz
posadzenie krzewów

ŻANĘCIN

0

Zagospodarowanie terenu przy
świetlicy wiejskiej – stół do gier

0

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

ZADANIA OGÓLNOGMINNE

0
75

Budowa i modernizacja
peronów i wiat przystankowych
Budowa posterunku Policji –
pomoc finansowa dla KSP

Ciąg dalszy paska na str. 21
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Epidemia naciągaczy.
Seniorzy na celowniku
Oszuści nie próżnują. Pandemia to czas, w którym działają równie intensywnie, jak
zwykle. I ciągle wymyślają
kolejne sposoby, aby wyłudzić
oszczędności.
Na policję stale trafiają nowe zgłoszenia, dotyczące prób lub dokonanych oszustw. To już nie tylko
metoda „na wnuczka”. Złodzieje
podszywają się pod funkcjonariuszy, urzędników czy pracowników
instytucji państwowych.
„Na COVID-19” – oszust podaje się
za przedstawiciela wyspecjalizowanej firmy, która nieodpłatnie dokonuje dezynfekcji domów i mieszkań.
Oferują też medykamenty i szczepionki na koronawirusa. W czasie
przeprowadzanej dezynfekcji lub
diagnostyki kradną oszczędności
i biżuterię.

„Na policjanta” – oszust podaje się
za funkcjonariusza policji lub Centralnego Biura Śledczego Policji. Informuje, że rozpracowuje szajkę
oszustów, którzy właśnie zaatakowali konto bankowe seniora i wyprowadzają z niego pieniądze. Aby
tego uniknąć, oszust żąda wypłaty
lub przekazania gotówki, która ma
pomóc schwytać złodziei.
„Na pomoc społeczną” – oszust
podaje się za pracownika opieki społecznej. Informuje, że została przyznana specjalna zapomoga,
tylko trzeba podpisać odpowiednie
dokumenty i oświadczenia.
„Na gazownika” – oszust podaje się
za pracownika gazowni czy energetyki, przedstawia sfałszowane dokumenty niedopłaty za media czy też
zaliczek na wymianę liczników. Potem
pobiera w gotówce wysoką opłatę.

We wszystkich przypadkach budzących jakąkolwiek wątpliwość, należy
niezwłocznie skontaktować się z policją, dzwoniąc na numer alarmowy
997 lub 112.

Foto: Adobe Stock

Nie przekazujmy
pieniędzy osobom
nieznajomym

„Na akwizytora” – oszust podaje
się za sprzedawcę rewelacyjnych
produktów, w szczególności medycznych, które uzdrawiają i pomagają we wszystkich schorzeniach.
Zapraszając akwizytora do siebie,
możemy liczyć wyłącznie na zakup
drogiego i bezużytecznego towaru.
Policja apeluje o szczególną ostrożność. Nie należy otwierać drzwi,
dopóki nie sprawdzimy, kto stoi po
drugiej stronie. Nie wpuszczamy do
domu nieznajomych bez upewnienia się, kim są. Zawsze mamy prawo uzyskać dane osoby pukającej
do drzwi i sprawdzić w firmie lub
urzędzie, czy daną osobę do nas
przysłano. Nie należy przechowywać w domu dużych kwot pieniędzy. Nigdy ich nie przekazujemy
nieznajomym. Unikamy korzystnych ofert. Szczególnie takich, które wymagają wpłaty zaliczki.

Redakcja
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Źródło: policja.gov.pl
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Dla seniorów
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Seniorzy z Dziennego Domu
„Senior+” „Aniołami Wolontariatu”

Foto: DD „Senior+”

Nasi seniorzy chętnie
pomagają, np. przy
Półmaratonie Wiązowskim

Po raz drugi przyznano tytuł
„Anioły Wolontariatu Powiatu Otwockiego”. W związku
z sytuacją epidemiologiczną
cała uroczystość prowadzona
była on-line. Nagroda trafiła
do naszych seniorów z Dziennego Domu „Senior+” w Woli
Karczewskiej.
Na konkurs wpłynęło 77 zgłoszeń
(150 wolontariuszy) w sześciu kategoriach: wolontariat szkolny, e-wolontariat, wolontariat seniorów,
wolontariat w czasie pandemii,
wolontariat grupowy oraz wolontariusz roku.

Seniorów z Dziennego Domu „Senior+” z Woli Karczewskiej wraz
z Wolontariatem Międzypokoleniowym nagrodzono w kategorii „Wolontariat seniorów” za działania na
rzecz społeczności lokalnej, liczne
akcje społeczne, wspieranie kampanii na rzecz potrzebujących, organizowanie zbiórek, kiermaszów,
występów charytatywnych itd.
W ciągu roku nasi seniorzy angażują się lub też sami tworzą liczne akcje, m.in. wspierają zwierzęta,
uczestniczą w sprzątaniu w ramach
„Czyste sołectwo”, przygotowują
przedstawienia i scenografię.

W czasie pandemii nie przestali
działać. Nagrywali bajki oraz wiersze i udostępniali je dla hospicjum,
szkół, szpitali i przedszkoli, aby
umilić dzieciom czas. Dodatkowo
wpierają Domowe Hospicjum „Promyczek” oraz akcję „Piernik dla
Bohatera”.
Seniorzy otrzymali dyplomy oraz
statuetkę „Anioła Wolontariatu”,
która jest symbolem i dowodem
na to, że wolontariuszem można
zostać w każdym wieku i czerpać
z tego olbrzymią radość i spełnienie.

Krystyna Motyka-Parzych
dyrektor@seniorplus-wiazowna.pl
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Środowisko
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wykształcać dobre nawyki, pozbywać się tych złych,
a przy okazji mieć dostęp do
raportów z naszych dokonań.
Z badań wynika, że jeśli umówisz się z kimś na realizację

Koniec z foliówkami.
Stawiamy na
ekoprodukty
Foto: Adobe Stock

Zacznij Nowy Rok
z ekopostanowieniami

postanowień, będzie łatwiej
wspólnie wprowadzić je
w życie. Wzajemne wsparcie jest bardzo motywujące.
A jakie ekocele można wyznaczyć sobie na ten rok?
Oto nasze propozycje:

1. K
 oniec z foliówkami. Zacznę zabierać na
zakupy woreczki i torby wielorazowego
użytku.

Nowy Rok to czas postanowień. Może w tym roku
warto postawić na te ekologiczne. Przygotowaliśmy 10
ekocelów, które mogą pojawić się na waszej liście. Od
tego numeru w każdych kolejnych „Powiązaniach” będziemy o nich przypominać!

Możesz też wspierać się nowymi technologiami. HabitBull
i Habit Streak Plan to aplikacje, które zostały stworzone, aby pomóc osiągać cele,

2. K
 oniec z wodą i napojami w plastikowych
butelkach. Kupię butelkę wielorazowego
użytku i zacznę nosić w niej wodę
i domowe soki oraz kompoty.
3. Przestanę marnować jedzenie. Resztki
zacznę wykorzystywać ponownie. Będę
kupować tylko tyle, ile mi potrzeba.
4. Zacznę rygorystycznie segregować
odpady.
5. D
 o końca roku wymienię wszystkie
żarówki na LED-owe.
6. R
 obiąc zakupy, będę zwracać uwagę na
to, skąd pochodzą produkty.

7. Z
 acznę oszczędzać wodę w domu
i w pracy.

8. Zacznę kompostować odpady.
9. Z
 acznę robić ekolog iczne środki
czysto ści.
10.  
Przestanę marnować papier – w domu
i w pracy.

Niezależnie do tego, jakie
cele sobie postawisz – małe
czy wielkie – trzymamy za Ciebie kciuki. Życzymy przede

il.: freepik.com

Niezależnie od tego, czego
dotyczą Twoje postanowienia,
ważne, aby na chęciach się nie
skończyło. Dążenie do danego
celu musi wynikać z wewnętrznej potrzeby. Nie zrealizujesz
nic na siłę, albo dlatego, że
jest moda na coś lub bo inni
tak chcą. Można mieć wszystko, ale nie na raz. Zacznij od
najprostszych rzeczy. Kiedy już
osiągniesz sukces, będzie ci łatwiej zrobić kolejny, bardziej
poważny krok.

Co ważne, nie rzucaj się od
razu na głęboką wodę. Zamierzenia wprowadzaj stopniowo,
jedno po drugim. Punkty główne na liście „do zrobienia” podziel na mniejsze podpunkty.
Przy każdym z nich możesz
później stawiać znaczki, że
dane zadanie zostało wykonane. W ten sposób na bieżąco
można śledzić swoje postępy. Przykładowo, jeśli chcesz
zrezygnować z plastiku, to na
początek przestań kupować
napoje i wodę w tego typu
butelkach. Następnie możesz przestać pakować zakupy w reklamówki itd.

wszystkim wytrwałości i uporu w ich realizacji.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Zamrożone resztki
można przechowywać
przez miesiąc

Wekowanie to proces pasteryzacji żywności. Dzięki niemu można przedłużyć
przydatność do spożycia wielu gotowych
potraw czy przetworów. Polega on na
konserwowaniu produktów żywnościowych poprzez gotowanie ich w wekach.
Wekowanie przydaje się szczególnie, gdy
brakuje czasu na przygotowanie obiadu. Dostępne dziś powszechnie, gotowe
sosy różnych rodzajów oraz zawekowane mięso wystarczą, by w kilka minut
przyrządzić treściwe danie. Jedzenie zawekowane w ten sposób można przechowywać nawet przez sześć miesięcy. Weki
zaleca się trzymać w chłodnym miejscu,
na przykład w piwnicy, choć nie jest to
obowiązkowe. Mięso ze słoika wystarczy
otworzyć, przełożyć do garnka, podgrzać
i serwować z ulubionymi dodatkami.
Większość resztek z posiłków można też
zamrażać. Do zamrażalnika można wrzucić
całe gotowe dania oraz pieczone, gotowane i smażone mięso, bułki z hamburgerami,
pity, ciasto na pizzę, zupy, sosy pomidorowe
czy pokrojone owoce i warzywa. Wystarczy
popakować w torebki lub pojemniki, opisać
i włożyć do zamrażalnika. Tak przechowywane mogą leżeć do miesiąca.
Tym, którzy nie przepadają za kuchennymi eksperymentami, a nie chcą wyrzucać jedzenia, polecamy podzielnie
się nim z potrzebującymi. Organizacje
charytatywne często ogłaszają zbiórki

Modernizacja budynku
Państwowej Straży Pożarnej
w Otwocku – pomoc finansowa

0

Modernizacja i rozbudowa
oświetlenia ulicznego
w ramach PPP

0

Modernizacja obiektów
oświatowych w ramach PPP
– spłata

75

Nie wyrzucaj resztek. Wekuj,
mroź lub przekaż potrzebującym
Resztki jedzenia to dla wielu z nas
utrapienie. Co zrobić, by nie wyrzucać
jedzenia? Radą na zachowanie jedzenia w przydatności jest wekowanie
i zamrażanie.

0

żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących. Ostatnimi czasy modne stały
się akcje zbierania żywności w tzw. jadłodzielniach. Jadłodzielnie – to inicjatywa
zapoczątkowana w krajach zachodnich –
polega na wystawianiu w różnych punktach miasta wspólnych lodówek, do
których osoby, chcące się podzielić posiłkami, wkładają jedzenie.
Jadłodzielnie mają najczęściej postać szafek i/lub lodówek, w których każdy może
zostawić jedzenie, które ma się na zbyciu.
I każdy też może po to jedzenie sięgnąć.
Nieodpłatnie – na zasadzie dobrej woli
i z chęci ocalenia jedzenia przed zmarnowaniem. Można tam zanieść pozostałości
jedzenia – trzeba tylko pamiętać, by były
one odpowiednio zapakowane. Lokalizację najbliższej jadłodzielni bardzo łatwo
znaleźć w internecie.

Iwona Marczyk
i.marczyk@wiazowna.pl

Jadłodzielnie w Warszawie
Anin, ul. VI Poprzecznej 23
Marysin Wawerski, ul. Korkowa
119/123
Falenica, ul. Włókiennicza 54
Aleja KEN 61 (Urząd Dzielnicy
Ursynów)
Ul. Słowackiego 6/8 (Urząd
Dzielnicy Żoliborz)
Ul. Zakopiańska 21 (Saska Kępa)
Ul. Zamoyskiego 20 (Stół
Powszechny – tylko szafka)
Ul. Kolska 2/4 (Izba Wytrzeźwień)
Ul. Grójecka 97 (Zieleniak)
Ul. Ząbkowska 12 (koło pubu
BarBaazar – tylko lodówka)

0

Modernizacja oczyszczalni
ścieków
Budowa kanalizacji
i wodociągów na terenie gminy
poprzedzająca budowę ścieżek
rowerowych

25

Utworzenie Centrum Usług
Społecznych

25

Rozwój systemu dróg
rowerowych

25

Rozwój systemu e-usług dla
mieszkańców

50

Budowa hotspotów w ramach
WiFi4EU

0

Zakup kruszywa na drogi
gminne

0

Zakup Domu Społecznego
– rata

0

Zakup średniego samochodu
dla Ochotniczej Straży Pożarnej

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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Jak dokarmiać
ptaki zimą?
Pierwszy śnieg za nami, więc możemy zacząć dokarmiać ptaki. Zazwyczaj
dokarmianie ptaków konieczne jest
w okresie od grudnia do końca lutego.

Wiele ptaków, które
dokarmiamy
zimą ziarnem i innym pokarmem roślinnym, od wiosny
będzie poszukiwać
w naszym ogrodzie gąsienic i larw
owadów. Świetnym przykładem
są tutaj sikorki, korzystające z wywieszonych kawałków słoniny, oczywiście
w formie surowej i nieosolonej.
Ptaków nie wolno karmić chlebem, słonymi resztkami wędlin, czy przyprawionymi
orzeszkami. Poza problemami żołądkowymi ptakom będzie dokuczało pragnienie, a wraz z nastaniem zimowych
mrozów woda po prostu zamarza.
Jeśli zdecydujemy się na dokarmianie
ptaków, powinniśmy to robić regularnie
od początku do końca okresu zimowego.
Dokarmiania ptaków nie wolno kończyć
z dnia na dzień, bo ptaki przyzwyczajone do dokarmiania w danym miejscu,

Szukają kochającego domu

Foto: pixabay.com

W ogrodzie nasze karmniki mogą odwiedzać sikorki, wróble i nieco mniejsze
od nich mazurki, a także kosy, kwiczoły,
dzwońce, zięby, trznadle i gile. Jeśli będziemy dokarmiać ptaki w ogrodzie, wiosną i latem odwdzięczą się nam zjadając
szkodliwe owady. Ważne jest jednak, aby
ptaki dokarmiać odpowiednim pokarmem i w odpowiedni sposób, bo inaczej
bardziej im zaszkodzimy, niż pomożemy.
Większość skrzydlatych przyjaciół zimujących w Polsce, z przyjemnością zjada nasiona oraz owoce. W dzisiejszych
czasach praktycznie od ręki dostępne są w sklepach: nasiona słonecznika,
dyni, lnu, zboża, kasza, orzechy, suszone jabłka, gruszki czy płatki owsiane…
W sklepach zoologicznych sprzedawane
są także gotowe mieszanki pokarmu dla
ptaków. Jeśli chcesz zacząć dokarmiać
ptaki, wybieraj zawsze te produkty, które nie zawierają soli.

Ptaki powinniśmy
dokarmiać regularnie

wracają do niego czasem po pokonaniu
wielu kilometrów. Wycieńczone wysiłkiem
mogą po prostu nie mieć sił poszukać innego pożywienia i umrzeć w oczekiwaniu
na pokarm. Miejsce dokarmiania zawsze
musi być przemyślane. Karmnik należy zabezpieczać przed warunkami pogodowymi, a ptakom przebywającym wewnątrz,
trzeba zapewnić dobrą widoczność otoczenia, by mogły w porę uciec przed
drapieżnikiem. Dobrym zwyczajem jest
umieszczenie w okolicy karmnika poidełka, gdyż ptakom w zimie często brakuje
wody.

Anna Bogucka
a.bogucka@wiazowna.pl

kontakt: adopcje@celestynow.toz.pl

|

tel. 22 789 70 61

Stella – to rudy, ruchliwy łakomczuch. Rubin – najukochańszy cielaczek. Jest Hermes – dzielny psiak czeka na nowy
W schronisku jest zagubiona, ale na
szczęście wyznaje zasadę – przez żołądek
do serca. Z początku jest lękliwa i potrzebuje chwili, żeby odnaleźć się w nowym
otoczeniu. Gdy poczuje się pewnie, chętnie daje się głaskać i wtedy na spacerze
wszystko ją interesuje. Stella to łagodny, delikatny piesek. Ma około 7 lat, jest
smuklutka, waży około 9 kg. W boksie
mieszka z inną
suczką i dobrze
się
dogadują.
Stella jest spokojna w kontaktach, może iść
do domu z większymi
dziećmi, czy innymi
zwierzętami.

lekko skryty, nieśmiały, bardzo wrażliwy... Ale kluczem do jego serca jest zwykła empatia. Potrzebuje wyrozumiałości,
czasu oraz bezpiecznej przestrzeni na
aklimatyzację. Ma zaledwie 2/3 lata.
Wielkością sięga do kolana. Jest wykastrowany, zaszczepiony i zaczipowany.
Bardzo lubi inne psiaki, a w ich towarzystwie czuje się raźniej. Od adoptujących
oczekujemy stuprocentowej odpowiedzialności
i doświadczenia
w „obsłudze” psa
po przejściach.
Rubin z niecierpliwością czeka
na nowego pana.

rozdział w życiu. Przyjechał do nas przerażony... Jego płacz za kratami rozrywał
serce. Na szczęście trafił w dobre ręce
wolontariuszki i nauczył się, że człowiek
potrafi być dobry. Jest łagodny, delikatny i kompletnie bezbronny jak dziecko.
Przekochany. Ma może z dwa latka i jest
duży (do kolana). Dogaduje się z innymi psami. Może mieszkać w bloku lub
domu z ogródkiem, tylko jeśli
teren jest dobrze
zabezpieczony, a właściciele
odpowiedzialni
i rozumni. Psiak
jest wykastrowany, zaszczepiony
i zaczipowany.

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.

Materiał przygotowany przez P.P.H.U. Lekaro
do wycięcia

www.tuwiazowna.pl
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do wycięcia

Materiał przygotowany przez P.P.H.U. Lekaro

www.tuwiazowna.pl
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Zwycięzcy drużynowych
Mistrzostw Powiatu Otwockiego
w tenisie stołowym

Sport w Gminie Wiązowna.
Sukcesy naszych zawodników
Ze względu na pandemię i związane z nią
ograniczenia, aktywne uprawianie sportu
było i jest dość utrudnione. Pomimo niesprzyjającego okresu, zawodnicy klubów
sportowych, działających na terenie naszej gminy, jeździli na zawody, które mogły
się odbyć, i przywieźli z nich wiele zwycięskich medali.
Zawodnicy sportów walki zrzeszeni w Uczniowskim Klubie Sportowym „Orły” Zakręt pochwalić się mogą medalami we wszystkich trzech
kolorach. Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć trzeba mistrzostwo Polski w Jiu Jitsu
Antoniego ROGOWSKIEGO, zdobyte na X Mistrzostwach Polski w Luboniu. Należy wspomnieć także o Mistrzostwach Polski w Ju Jitsu,
zorganizowanych w Bochni w dniach 4–6
września, skąd zawodnicy „Orłów” przywieźli trzy medale, jeden srebrny i dwa brązowe,
oraz o bardzo dobrym występie zawodników
w czasie Otwartych Mistrzostw Śląska w Ju
Jitsu, gdzie zdobyli osiem medali w różnych
kategoriach.

Jesteśmy dumni z osiągnięć szachisty z Glinianki – Karola MIELCUCHA. Karol w finale Mistrzostw Polski Młodzików do 10 lat
w Szczyrku zajął 12 miejsce w ogólnej klasyfikacji i drugie miejsce spośród dzieci do lat 9,
co zapewnia mu awans do przyszłorocznych
Finałów Mistrzostw Polski do lat 10. Uplasował
się na II miejscu spośród wszystkich zawodników z województwa mazowieckiego oraz
II miejscu w turnieju szachów błyskawicznych.
W grudniu nasz młody mistrz wrócił z zawodów z kolejnymi pucharami. Został mistrzem
Mazowsza w szachach błyskawicznych do lat
9 i wicemistrzem w szachach szybkich.
Jak pokazują nasi zawodnicy, talent w powiązaniu z pracowitością i wytrwałością na treningach, może przynieść fantastyczne efekty.
Gratulujemy naszym zawodnikom i życzymy
im jeszcze wspanialszych osiągnięć w sportach, które trenują. Przypominamy, że na stronie tuwiazowna.pl można znaleźć informacje
o treningach dofinansowanych ze środków budżetowych gminy – większość jest bezpłatna
lub opłaty są symboliczne.

Karol Bronikowski
k.bronikowski@wiazowna.pl

Foto: Kluby sportowe

Na duże uznanie zasługują wyniki naszych tenisistów stołowych, którzy zdobyli złoty i srebrny medal na Drużynowych Mistrzostwach
Powiatu Otwockiego. W skład złotej drużyny
weszli: Igor TWARDOWSKI, Adrian RAK, Kacper KOWALCZYK i Szymon TUSIŃSKI, a srebrnej: Paweł LESZCZYŃSKI, Kamil KUBLIK, Wojtek
WIELGÓRSKI i Kuba CACKO. Natomiast dorośli zawodnicy GKTS Wiązowna utrzymali się
w pierwszej lidze, gdzie sezon trwa od września do czerwca. Sezon 2019/2020 zakończyli
na 9 miejscu, zaś w aktualnym 2020/2021 są
na 12 miejscu.

Nasze lokalne drużyny piłki nożnej, pomimo
niesprzyjającego treningom okresu, aktywnie
uczestniczyły w turniejach piłki nożnej, które udało się w tym roku zorganizować. Drużyny reprezentujące kluby LUKS Rzakta, KS
Glinianka i KS Advit Wiązowna grały w turniejach w Jakubowie, Pustelniku czy w Dębem
Wielkim. Drużyna piłki nożnej z klubu KS Advit
Wiązowna, rocznik 2008, awansowała do III
Ligi Okręgowej.
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Foto: M. Sosnowska

Rok w pandemii.
Wielkie
zaangażowanie
wolontariuszy

Foto: M. Sosnowska

Pomagają innym i nie oczekują nic w zamian.
W pandemii ich pomoc jest nieoceniona. Działają na różnych frontach. Ręka w rękę – młodzi
i seniorzy. Nasi wolontariusze za swoje działania
i bezinteresowność zostali nagrodzenie „Aniołami Wolontariatu Powiatu Otwockiego”. Ta nagroda dodała im skrzydeł!
Obecne czasy nie należą do najłatwiejszych, ale mobilizują ludzi do wspólnego działania, okazywania
sobie ciepła i życzliwości, a co najważniejsze – do
dbania o siebie nawzajem. Koronawirus wywrócił nasze życie do góry nogami i wymusił na nas
wprowadzenie wielu zmian w codziennym funkcjonowania. W związku z pandemią, nasz gminny
wolontariat przeobraził się i poszerzył swoją działalność o nowe formy. Zaangażowały się w niego osoby
w każdym wieku, zarówno młodzież, jak i seniorzy.
W marcu 2020 r., w czasach przymusowego przebywania w domu, seniorzy i młodzież nagrywali bajki
i wiersze. Nagrania udostępniono na portalach społecznościowych. Przesyłano je również do szpitali,
przedszkoli czy hospicjów. Akcję tę udało się zrealizować dzięki życzliwości Katarzyny KĘPIŃSKIEJ,
która udostępniła swoje utwory oraz prawa autorskie do nich.
Nasi wolontariusze dostarczali środki higieniczne
i do dezynfekcji. Seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej szyli maseczki, które
potem trafiły do innych seniorów z naszej gminy.

www.tuwiazowna.pl
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Wolontariusze pomagali również w robieniu zakupów, wyprowadzali zwierzęta, dostarczali dokumenty czy inne potrzebne rzeczy – i wciąż to robią!
Ten trudny czas zmienił również formę odbywających się wydarzeń kulturalnych, które w większości przeniosły się do sieci. Udało się jednak kilka
z nich zorganizować. Wolontariusze nie zawiedli i uczestniczyli m.in. w „Narodowym Czytaniu”,
jak i w zbiórce krwi zorganizowanej przez Grupę
Turystyczno-Motocyklową.
Młodzież i seniorzy przygotowali karty świąteczne
(zarówno wielkanocne, jak i bożonarodzeniowe).
Do akcji przyłączyły się również szkoły i przedszkola z terenu gminy Wiązowna, przesyłając ciepłe słowa do najstarszych mieszkańców naszej gminy.

Foto: M. Sosnowska

Centrum Wolontariatu Radiówek, które działa w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, otrzymało tytuł „Anioła Wolontariatu Powiatu
Otwockiego” w kategorii „Wolontariat grupowy”.
Wolontariusze zostali docenieni za zaangażowanie
i działania na rzecz drugiego człowieka. Natomiast
seniorów z Dziennego Domu „Senior+” z Woli Karczewskiej wraz z Wolontariatem Międzypokoleniowym nagrodzono w kategorii „Wolontariat seniorów”
– za działania na rzecz społeczności lokalnej, liczne
akcje społeczne, wpieranie kampanii na rzecz potrzebujących, organizowanie zbiórek, kiermaszów, występów charytatywnych itd. Więcej o nagrodzie dla
seniorów na str. 17.

Krystyna Motyka – Parzych
dyrektor@seniorpuls-wiazowna.pl

Foto: M. Sosnowska

Wolontariat zaangażował się również w działania
na rzecz Hospicjum Domowego „Promyczek”. Pomagał przy przeprowadzce do nowej siedziby. I jak co
roku, niezależnie od wieku, nasi wolontariusze zdobili pierniczki. Wzięli udział również w akcji „Piernik
dla Bohatera”. Wisienką na torcie była „Świąteczna
Radość Pomagania”. Dostarczyli tysiące kart z życzeniami świątecznymi i prośbą o wsparcie bohaterki akcji Natalki CHOMYCZYK 1% podatku.
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Foto: T. Żurawski

Uczniowie wzięli
udział w „żywych”
lekcjach historii

„Nasza #Wiktoria1920”. Podsumowanie
„Nasza #Wiktoria1920” to projekt
edukacyjny, który przeprowadzono
w szkołach gmin Wiązowna i Dębe
Wielkie na 100-lecie Bitwy Warszawskiej. Przed Urzędem Gminy Wiązowna zawisła wystawa opowiadająca
o wydarzeniach, jakie w dniach 13–18
sierpnia 1920 r. rozegrały się na terenie tych dwóch gmin.
„Bitwa Warszawska toczyła się na przedpolach stolicy, czyli gdzie? Na przykład
tu, gdzie w tym momencie stoimy!” –
oto jeden z zaskakujących faktów, które
poznali uczniowie czterech szkół w gminie Wiązowna i czterech w gminie Dębe
Wielkim. Dzięki współpracy międzyinstytucjonalnej, uczniowie poszczególnych
szkół mieli okazję zapoznać się z historią
Bitwy Warszawskiej w sposób nieco inny
niż zwykle. W każdej z ośmiu szkół, które
wzięły udział w projekcie, odbyły się spotkania w formie pikniku historycznego,
nawiązującego do wojskowego obozu.
W poszczególnych namiotach i punktach, można było poznać różne aspekty życia (niekoniecznie żołnierskiego)
sprzed 100 lat.
Podczas każdego spotkania, jakie odbywały się na terenie obozowiska, uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak wyglądało

umundurowanie Wojska Polskiego (które w czasie wojny polsko – bolszewickiej borykało się z ogromnymi brakami
sprzętowymi i wykorzystywało właściwie
wszystkie wzory mundurów, jakie tylko
dało się pozyskać). Rzeczą kluczową dla
każdego żołnierza była, oczywiście, jego
broń – o niej wystawy nie mogło zabraknąć. Dla możliwości działania każdej armii, niezbędna była możliwość szybkiej
komunikacji między oddziałami – stąd
stanowisko dotyczące łączności polowej. Wojna to, niestety, także rany i kontuzje. Na temat tego, jak radzono sobie
z nimi przed stu laty, można było posłuchać w namiocie sanitarnym. Rzucającym
się od razu w oczy elementem obozu była
armata polowa Schneider kalibru 75 mm,
która co jakiś czas oddawała strzał. Jednakże najbardziej chyba zaskakującym
dla uczestników projektu, było stanowisko, gdzie mogli poznać zapachy perfum,
jakie używane były na przełomie XIX i XX
w. oraz w późniejszym okresie. Jak się
okazuje, wiele z nich produkowanych jest
do tej pory, bez wprowadzenia żadnych
zmian w historyczne receptury! Dodatkowo każdy z uczestników mógł sprawdzić
się, uczestnicząc w grze terenowej.
W ramach projektu powstała także wystawa opowiadająca o wydarzeniach,

jakie w dniach 13–18 sierpnia 1920 r. rozegrały się na terenie dzisiejszych gmin
Wiązowna i Dębe Wielkie. Na 12 tablicach znalazły się informacje o walkach
w naszej okolicy, archiwalne zdjęcia,
a także do tej pory nieznane materiały
Usunąć z tamtych czasów, jakie udało się
odkryć w trakcie projektu. Wystawę można zobaczyć przed Urzędem Gminy Wiązowna. Z pewnością powyższy projekt
przyczynił się do wyjątkowych obchodów
jubileuszu 100-lecia Bitwy Warszawskiej
w naszych małych Ojczyznach – podwarszawskich gminach: Wiązowna oraz Dębe
Wielkie, które połączyła wspólna historia
walk, a teraz wspólne wspomnienia oraz
działania historyczno-patriotyczno-edukacyjne z „Nasza#Wiktoria1920”.
Projekt „Nasza #Wiktoria1920” realizowany był przez Gminny Ośrodek Kultury
w Dębe Wielkim we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiązownie,
Muzeum 2 Korpusu Polskiego w Józefowie i I Liceum Ogólnokształcącym PUL
w Dębe Wielki.

Tomasz K. Żurawski
Anna Piotrkowicz

www.tuwiazowna.pl
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Zwycięska praca Leny
Brzozowicz w kategorii 3–6 lat

Wyniki konkursu
W ramach kampanii „Biała wstążka”
ogłosiliśmy konkurs #LepiejPrzytul „Miłość ma moc”. Jego celem było ukazanie
sprawczej siły miłości jako uczucia, które jest w stanie zmienić człowieka i jego
postępowanie.

Gabriela PIZOŃ, Kinga SKRZYNECKA, Jowita
RYBKA, Helena KOSIŃSKA, Oliwia SĘK.

Każdy uczestnik mógł zgłosić do konkursu
tylko jedną niepublikowaną wcześniej pracę. Wpłynęło kilkadziesiąt różnego rodzaju prac wykonanych dowolnymi technikami
plastycznymi, m.in. farbami, kredkami, wyklejanych plasteliną czy wydzieranek. Jury
miało twardy orzech do zgryzienia. Laureatami konkursu w poszczególnych kategoriach zostali:

Wyróżnienie:

Kategoria 3–6 lat:

I miejsce – Lena BRZOZOWICZ, II miejsce –
Wojciech BARTNICKI, III miejsce – Kacper
CZERWONKA i Aniela DĘBKOWSKA. Wyróżnienie: Pola ŚMIGIELSKA, Michał OLEKSIUK,

Kategoria 7–13 lat:

I miejsce – Gabriela WITAN, II miejsce –
Julian SOKÓŁ, III miejsce – Maria KLIMEK.

Maja GRZYBOWSKA, Aleksandra KĘPIŃSKA,
Natalia SZULIK.

Kategoria 14–18 lat:

I miejsce – Maria MILCZAREK.

Kategoria Grupa:

I miejsce Blanka i Grzegorz BOREK, II miejsce
Rozalka, Lenka, Łukasz i Monika NIEMCZYK,
III miejsce – Antoni MILCZAREK, Piotr PIOTROWSKI, Ewa MILCZAREK. Wyróżnienie:
Marcelina, Olga i Karol SOKOLIK.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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„Miłość ma moc”
Gdy babci podaję koc
Gdy bratu kupuję owoc
Gdy myję naczynia arcoroc
Gdy rządzi samopomoc
Miłość ma moc
Gdy komuś niosę pomoc
Rozpiera mnie wszechmoc
Gdy wybije północ
Zniknie na zawsze przemoc
Miłość naprawdę ma moc
Maria Milczarek, lat 16
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Szlachetna Paczka.
Pomoc dostarczona
Jako jeden z nielicznych samorządów, Gmina Wiązowna co
roku bierze udział w charytatywnej akcji „Szlachetna Paczka”.
Tym razem pomogliśmy pani Alinie i jej dwóm synom.

Biblioteka poleca

Zbieraliśmy dary dla pani Aliny i jej
synów: 4-letniego Marka i 2-letniego Stanisława. Pani Alina lubi
aktywnie spędzać czas ze swoimi
dziećmi. Razem jeżdżą rowerami
oraz chodzą na grzyby. Dla niej samej dzieci są najważniejsze i chciałaby, aby im w życiu było lepiej.
Podkreśla, że to one dają jej siłę do
walki z trudnościami losu. Kobieta,
niestety, musiała uciekać z domu
przed uzależnionym od alkoholu

i przemocowym mężem, więc opieka nad dziećmi i utrzymanie rodziny spadło wyłącznie na nią.
Wspólnie z mieszkańcami gminy
udało nam się zebrać wszystkie
artykuły, o które prosiła rodzina.
Naszą „Szlachetną Paczkę” przekazaliśmy do magazynu w Dębem
Wielkim, skąd trafiła do pani Aliny i jej synów. Składała się z 50
oddzielnych prezentów, w których
zalazły się m.in. żywność, środki
czystości, kosmetyki, książki, artykuły plastyczne, zabawki. Zakupiliśmy też opał – tonę węgla i drewno,
którego tak potrzebowali. Nasza lokalna firma Meble Kowalski z Duchnowa przygotowała dla pani Aliny

Nasza paczka składała się
z 50 oddzielnych prezentów
dodatkowy prezent. To nowe, zrobione na wymiar
meble kuchenne.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do tej
szlachetnej akcji. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – to jej dewiza. Udało nam się po raz kolejny
wspólnie spełnić czyjeś marzenia.

Paula Woźnica
p.woznica@wiazowna.pl

„Kobiety z obrazów”

„Nie jesteś skazany”

„Kossakowie: Tango”

Małgorzata Czyńska

Grzegorz Czerwicki, Renata Czerwicka

Jurgała-Jureczka Joanna

Ekscentryczna Dora Maar, niezależna Victorine
Meurent, tajemnicza Lisa del Giocondo czy twardo stąpająca po ziemi Catherine Bolnes – to tylko
niektóre z kobiet kryjących się za dziełami wielkich
mistrzów. Autorka udziela im głosu, ukazuje je już
nie przez pryzmat ich związków z wielką sztuką,
lecz jako osoby z krwi i kości, pełne obaw i emocji. Choć pochodziły z różnych czasów, krajów i sfer,
zostały uwiecznione na obrazach, które wywarły
wpływ na światową sztukę. Często były nie mniej
fascynujące od płócien, na których je utrwalono.

To opowiedziana w filmowy sposób historia byłego skazańca, który najpierw wszystko stracił:
rodzinę, wolność, o mało nie stracił życia, trafił na 12 lat za kraty, a potem, po wyjściu z więzienia… wszystko wygrał! Jego życie zmieniło się
o sto osiemdziesiąt stopni, choć nikt w więzieniu
nie dawał mu na to żadnych szans! Dzięki komu
to się udało? Co dokładnie się wydarzyło? Kogo
spotkał na swojej drodze? Jak dziś wygląda jego
życie? Warto przeczytać tę opowieść, zanim zainteresują się nią filmowcy!

W 1908 r. Wojciech Kossak zaczął malować portret Zofii z Lewentalów, żony Ferdynanda Hoesicka – literata i wydawcy. Historia jednego
z najgłośniejszych i najdłuższych romansów artysty jest punktem wyjścia opowieści barwnej
i pełnej namiętności, snutej na tle niespokojnego czasu przełomu wieków i XX-lecia międzywojennego. Na scenie pojawia się barwna galeria
postaci – Kossakowie, rodzina Lewentalów – zasymilowanych Żydów i spolonizowani Niemcy
– Hoesickowie.

Książka dostępna w bibliotece w Wiązownie

Książka dostępna w filii w Gliniance.

Książka dostępna w filii w Duchnowie.

„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 zamawiamy 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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Na stronie GOK
można obejrzeć filmy
z inauguracji akcji
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„Świąteczna Radość Pomagania”.
Inauguracja akcji!
Już po raz szósty organizujemy akcję
charytatywną „Świąteczna Radość Pomagania”. W ten sposób wspieramy
dzieci z terenu naszej gminy. W tym
roku, przez pandemię, wszystko dzieje
się inaczej. Ale my się nie poddajemy!
Co roku 6 grudnia spotykaliśmy się
w centrum Wiązowny. Były dmuchańce, stoiska z gorącą herbatą świąteczną i ciastami. Animatorzy zapewniali
rozrywkę dla najmłodszych. Na scenie
lokalne zespoły grały kolędy, umilając
wszystkim czas. Zwieńczeniem imprezy było uroczyste zaświecenie lampek
na choince, a przed nim Wójt Gminy
przedstawiał bohatera kolejnej edycji

akcji „Świąteczna Radość Pomagania”.
Niestety, w trakcie trwającej pandemii
COVID-19 oraz wynikających z niej obostrzeń, nie mogliśmy się spotkać w taki
sposób.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania
się z filmami, które powstały z tej okazji. Oprócz tradycyjnego przedstawienia
nowego bohatera akcji, którym w tym
roku jest Natalka CHOMCZYK, powstały filmy z życzeniami od św. Mikołaja,
instrukcja robienia wyśmienitych świątecznych pierniczków oraz zestaw kolęd
śpiewanych przez zespół „Idylla”. Z filmami można zapoznać się na profilu społecznościowym oraz stronie internetowej

Natalka CHOMCZYK ma prawie 5 lat. 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 zostawili
dziewczynkę w szpitalu. Od razu trafiła do Interwencyjnego

Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie
(www.gok-wiazowna.pl).
Jak co roku wolontariusze dostarczyli do
Państwa domów pocztówkę, w której –
życząc tak ważnego z powodu pandemii
zdrowia – namawiamy do przekazania 1%
podatku na rzecz Natalki. Wystarczy, że
w rocznym zeznaniu podatkowym w odpowiedniej rubryce wpisze się nr KRS 000
135 921 z dopiskiem Natalia Chomczyk
5638. Można też wykonać przelew bankowy na konto nr 21 1680 1248 0000 3333
4444 5555. Ważne! W tytule należy wpisać: CHOMCZYK NATALIA 5638.

Michał Białek
m.bialek@wiazowna.pl

Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku. Tam zapewniono
Natalce miłość i najlepszą opiekę. Tam też skradła serce
opiekunki – pani Małgorzaty – i stała się częścią jej rodziny.
Jak mówi jej obecna mama, Natalka jest bardzo pogodną
i ciekawą wszystkiego dziewczynką. To wręcz wulkan
energii. Jest już po kilku operacjach, przed nią kolejne, jak
też długa oraz kosztowna rehabilitacja.

#LepiejPrzytul
„Miłość ma moc”.
Zwycięskie prace

