Bezpłatny biuletyn samorządowy

nr 2 (170) luty 2021 / ISSN 1509-4103

Nie dla kolejnej
autostrady!
Kąck, Pęclin, Dziechciniec, Malcanów, Kopki, Lipowo,
Poręby, Wola Karczewska, Wola Ducka, Glinianka –
czy te miejscowości przetnie kolejna droga szybkiego
ruchu planowana na naszym terenie? GDDKiA forsuje
niekorzystny dla nas wariant!
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Konkurs ekologiczny

"Kompostuję,
nie marnuję!"
Uczniowie klas I - III
Samodzielna praca w formacie A3, technika dowolna.
Uczniowie klas IV - VIII
Praca literacka - list otwarty, minimum 12 wersów.

Prace należy złożyć w Urzędzie Gminy Wiązowna
(Wiązowna, ul. Lubelska 59)
do 26 lutego do godz. 16.00.
Ogłoszenie wyników - 13 marca.
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Szczegóły oraz zasady konkursu
w regulaminie na tuwiazowna.pl
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Współpraca ze strażami pożarnymi w naszej gminie daje wiele korzyści obu stronom. I strażakom,
i mieszkańcom. Na str. 10 opisujemy, jak ta współpraca wygląda i co wszyscy na niej zyskujemy.
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 Morsuj na zdrowie!
 Tenis stołowy. Popraw swoją kondycję

Co i jak kompostować w przydomowym kompostowniku? Dlaczego warto to robić? Ile można w ten
sposób zaoszczędzić? O czym warto pamiętać? Na
wszystkie te pytania odpowiadamy na str. 21.
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Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej.
Inwestycja, która nieodwracalnie może
zmienić charakter naszej gminy

www.tuwiazowna.pl
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Dobre drogi to rozwój całej okolicy. Na budowę S17 i A2 czekaliśmy w nadziei, że poprawią one komunikację i rozwiną lokalny biznes. Ale kolejna tak wielka droga i to na
zielonym południu naszej gminy, to nieodwracalna zmiana charakteru okolicy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce poprowadzić przez nasze tereny fragment
tzw. Wielkiej Obwodnicy Warszawy. Inwestycja budzi ogromne kontrowersje oraz sprzeciw samorządu i mieszkańców. Naszą gminę przecięłyby wówczas w różnych miejscach
trzy ogromne drogi!

Infografika: GDDKiA
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Pomysły na powstanie dużej obwodnicy wokół aglomeracji warszawskiej
istniały już w latach 90. Zakładano,
że wraz z rozwojem zabudowy wokół
stolicy, z czasem stanie się niezbędne wybudowanie, w odległości kilkudziesięciu kilometrów od centrum
Warszawy, pierścienia autostradowego, który będzie usprawniał komunikację w ramach samej aglomeracji,
ale również ułatwi tranzyt drogowy.
Do niedawna były to tylko czysto teoretyczne rozważania, chociaż przewidziane w Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030.
Dopiero Strategiczne Studium Lokalizacyjne Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL CPK), udostępnione do
konsultacji społecznych w lutym 2020 r.
i ponownie w grudniu 2020 r. pokazało,
że prace nad dużą obwodnicą Warszawy zaczęły nabierać realnych kształtów. Na bazie tych konsultacji zaczęły
docierać do nas niepokojące informacje o zupełnie nowych korytarzach drogowych, planowanych m.in. w granicach
podwarszawskich gmin i powiatów. Dopiero pod naporem ogromnego zainteresowania tematem (blisko 150 tys. uwag
do SSL CPK) GDDKiA rozpoczęła wstępne rozmowy z samorządami (spotkania
informacyjne online 25-27 stycznia br.)
oraz, co istotne, udostępniła do publicznego wglądu materiały, które stały się
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podstawą do wyznaczenia korytarzy drogowych. Co ciekawe, datowane są one na
czerwiec 2019 r. Więc przez ostatnie 7
miesięcy owiane były tajemnicą.
Co wiemy dziś na podstawie ostatnich
spotkań i udostępnionych przez GDDKiA
dokumentów:
1. Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej
(OAW) miałaby składać się z dwóch
części: północnej (opisanej jako droga
ekspresowa S50) i południowej (planowana autostrada A50). Obie trasy
mają się łączyć na obecnej autostradzie A2 w Wiskitkach (na zachód od
Warszawy) i w okolicach Dębe Wielkie
(na wschód od Warszawy).
2. Część OAW po południowej stronie
Warszawy, a więc na naszych terenach (A50), jest priorytetowa względem części północnej (S50).
3. Zakłada się, że ewentualna obwodnica będzie realizowana w różnym czasie i na różnych odcinkach (długości
ok. 15-20 km), podobnie jak ma to
miejsce w przypadku np. A2 czy S17.
4. Centralny Port Komunikacyjny (CPK)
w Baranowie nie determinuje budowy OAW, wzmacnia jedynie zasadność
powstania obwodnicy – oznacza to, że
ewentualne niepowodzenie inwestycji CPK nie musi eliminować planów
OAW w przedstawionych wariantach.
5. 
W studium korytarzowym wyznaczono cztery korytarze drogowe:

czerwony, zielony, niebieski i fioletowy, z których szerokość każdego określono na ok. 5 km.
6. Przez obszar gminy Wiązowna, przebiegają korytarze czerwony i zielony, które pokrywają się na naszym
odcinku.
7. 
Na obecnym etapie prac korytarz
czerwony jest preferowany przez
GDDKiA.
8. 
Dotychczasowa skala opracowania
jest taka, jak widać na mapach udostępnionych przez GDDKiA – trudno
zatem mówić o lokalizacji na konkretnych działkach.
9. Jak na razie inwestycja nie ma źródeł finansowania, choć p.o. dyrektora
GDDKiA Tomasz Żuchowski poinformował, że wkrótce będzie się ubiegać
o 100 mln zł na dalsze prace projektowe, dotyczące jednak tylko preferowanego przez GDDKiA korytarza.
10. 
Kolejnym etapem planowania ma
być Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe inwestycji
(tzw. STEŚ), które powinno być konsultowane z gminami – opracowania powinny być wówczas wykonane
w skali dającej bardziej szczegółowy
obraz sytuacji.
11. P.o. dyrektora GDDKiA poinformował, że decyzja środowiskowa planowana jest na 2023 r. – na dziś nie
wiadomo, czy będzie dotyczyć całości
OAW, czy poszczególnych odcinków.

Infografika: GDDKiA
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GDDKiA udostępniła po konsultacjach
część materiałów z tzw. studium korytarzowego, o które jeszcze grudniu
2020 r. występował Wójt Gminy Wiązowna, a przekazania odmówiono. Nie
do zaakceptowania jest jednak fakt, iż
dokument ten zupełnie nie uwzględnia
naszych postulatów, zgłaszanych na każdym etapie dotychczasowego konsultowania inwestycji CPK (która zawierała
przecież wstępne propozycje przebiegu
OAW) i w zasadzie przesądza o przebiegu OAW przez gminę Wiązowna. GDDKiA
zapowiedziała, że dalsze prace, tj. STEŚ,
będą dotyczyły wariantu korytarza czerwonego, który obejmuje sołectwa Kąck,
Pęclin, Dziechciniec, Malcanów, Kopki,
Lipowo, Poręby, Wola Karczewska, Wola
Ducka, Glinianka, a osią tego korytarza
jest kompleks leśny w Porębach oraz
miejscowości Malcanów i Kopki.
Swój stanowczy sprzeciw wobec planów
GDDKiA wyraziła Rada Gminy Wiązowna. W trzech stanowiskach (styczniowe
znajdą Państwo na str. 15), radni zwracali uwagę m.in. na fakt, że planowana
inwestycja w istocie jest trzecią drogą
szybkiego ruchu, która przetnie tereny
gminy Wiązowna, co fundamentalnie
zmieni charakter gminy. Dziś jesteśmy
jeszcze gminą o charakterze mieszkaniowym. 70 % obszaru gminy Wiązowna

Planowana inwestycja jest realizowana na mocy tzw. SECUSTAWY DROGOWEJ, czyli ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Oznacza to, że taka droga może powstać niezależnie od prawa lokalnego,
takiego jak plany miejscowe czy ustanowione obszary chronione. Głównymi przesłankami, dzięki którym możliwa jest zmiana lokalizacji takiej
drogi, jest daleko idący brak akceptacji społecznej oraz ponadprzeciętne koszty inwestycji.
objęte jest formami ochrony przyrody –
Mazowiecki Park Krajobrazowy, Mazowiecki Obszar Krajobrazu Chronionego,
rezerwaty rzek Mieni i Świdra. Ponad
30 % naszej gminy to lasy. Na tym terenie łęgowo-leśnym ostoję znajdują sarny, bociany, jelenie, łosie, czaple, żurawie
i bobry. Te zwierzęta podchodzą w pobliże domów, dają się podziwiać, często są
na wyciągniecie ręki. Budowa trzech dróg
szybkiego ruchy w ciągu kilku lat zmieni
nieodwracalnie ten obraz. Tym bardziej,
że tego typu inwestycje łatwiej, szybciej
i taniej prowadzi się w lasach. Dokładnie
takich, jak te położone w wyżej wymienionych miejscowościach.
Stanowisko Rady Gminy Wiązowna to tylko jedno z wielu działań podjętych przez
samorząd. W najbliższym czasie w Urzędzie Gminy Wiązowna powołany zostanie
zespół, w skład którego wejdą urzędnicy, ale także radni oraz mieszkańcy. Zadaniem zespołu będzie angażowanie

różnych środowisk i koordynacja prac zorientowanych na odsunięcie niekorzystnego dla nas wariantu drogi. – To nie
będzie łatwa walka – mówi wójt Janusz
BUDNY. – Prawo w tym zakresie nie pozostawia urzędowi zbyt dużego pola manewru, ale głęboko wierzę, że prawdziwą
siłą są ludzie. Determinacja mieszkańców
będzie naszym największym orężem. Stąd
pomysł, by stworzyć zespół, w którym połączymy kompetencje urzędu i siłę oraz zapał mieszkańców.
Walka o to, by kolejna autostrada nie przecięła naszej gminy, stanie się teraz priorytetem samorządu. Wszystkie informacje,
które będziemy w tej sprawie pozyskiwali,
na bieżąco zamieścimy w „Powiązaniach”
i na stronie internetowej Gminy Wiązowna (www.tuwiazowna.pl). Przed nami długa droga i nierówna walka. Ale nie wolno
nam się poddać!

Sławomir Burbicki
s.burbicki@wiazowna.pl
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Gminne zamiast powiatowych
Przejmujemy w zarząd ponad 20 km
dróg, które przebiegają przez naszą okolicę. Do tej pory zarządzał nimi powiat.
Od lutego zajmiemy się tym sami. Tak
będzie taniej i efektywniej.
Budowa i remonty dróg to jedno z najkosztowniejszych zadań, przed którym stoi każdy
samorząd. Na terenie gminy takich nakładów wymaga kilkadziesiąt kilometrów dróg
i, co oczywiste, wszystkich tych inwestycji
nie da się przeprowadzić w rok czy dwa.
W ciągu ostatnich 6 lat, a więc od początku pracy obecnego samorządu, zainwestowaliśmy w to łącznie ponad 24 mln zł. Dużą
część tej kwoty, prawie 10 mln zł, przekazaliśmy Powiatowi Otwockiemu w formie dofinansowań i pomocy rzeczowej. Dzięki temu
od kilku lat poprawił się stan dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Przedtem
niewielkie, lokalne drogi istotne z punktu
widzenia mieszkańców gminy, ale niedostrzegane z punktu widzenia Powiatu, nie
miały szans na remonty.
W tym roku nasz samorząd idzie o krok dalej. Jako jedyna gmina w powiecie przyjęliśmy propozycję obniżenia kategorii kilku
dróg do poziomu dróg gminnych. Powiat
Otwocki przekazał nam zarząd nad niektórym drogami. To kolejny etap realizacji strategii poprawy jakości dróg na terenie gminy
– mówi Wójt Gminy Wiązowna Janusz BUDNY. – Zdecydowaliśmy się na ten krok, mimo
że oznacza on, że przejmujemy odpowiedzialność, w tym także finansową, za kolejne kilometry dróg. Uważamy jednak, że zarządzanie
tymi drogami z poziomu gminy będzie korzystniejsze, a powiatowi pozwoliło to skupić się na
pozostałych „swoich” drogach. Kilka lat temu
nasza gmina nie dysponowała ani funduszami, ani sprzętem, ani fachową wiedzą, która
pozwalała zadbać o drogi. Efekt był, jaki był.
Dlatego przez ostatnie lata koncentrowaliśmy się na tym, żeby stworzyć nową strukturę. Powstał Zakład Gospodarki Komunalnej.
Zakupiliśmy sporo potrzebnego sprzętu. Zatrudniamy ludzi, którzy znają się na tej pracy.
I dziś wiemy, że sami potrafimy te drogi serwisować skuteczniej i szybciej. Wzięliśmy na
siebie tę odpowiedzialność w poczuciu, że to
lepsze rozwiązanie dla mieszkańców.
Na terenie gminy wciąż pozostanie wiele dróg
powiatowych. W tej kwestii nadal będziemy
współpracowali z Powiatem. To jedyna metoda, żeby poprawiać stan nawierzchni. Nikt

nie zadba o nasz interes, jeśli sami nie
będziemy o niego dbali. I tu jak na dłoni widać, dlaczego warto płacić podatki tam, gdzie się mieszka. Każdy metr
remontu czy serwisu drogi gminnej to
wydatek, na który musimy znaleźć pieniądze w naszej wspólnej kasie – dodaje Janusz BUDNY. – Nie dostajemy na to
jako gmina żadnych subwencji. Wszystko, co robimy, opłacamy z podatków
mieszkańców. Warto o tym pamiętać,
składając roczne zeznanie podatkowe.

Na mocy uchwały Rady Powiatu
w Otwocku oraz uchwały Rady Gminy
Wiązowna przejęliśmy w utrzymanie
następujące drogi powiatowe:
1. 
nr 2702W Izabela – Nowy Konik, w skład której wchodzi ulica
Szkolna;
2. 
nr 2703W Góraszka – Boryszew,
w skład której wchodzi ulica A.
Mickiewicza;
3. nr 2704W Boryszew – Michałówek,
w skład której wchodzi ulica bez nazwy;

www.tuwiazowna.pl

4. nr 2705W Wiązowna – Kąck, w skład
której wchodzi ciąg ulic: Kościelnej,
Kąckiej, Sosnowej i Majowej;
5. 
nr 2708W Dziechciniec – Pęclin –
Kąck, w skład której wchodzi ciąg
ulic: Dworskiej, Krótkiej, Radosnej
i Borowikowej;
6. nr 2712W Wola Karczewska – Kruszówiec, w skład której wchodzi ciąg ulic:
Doliny Świdra oraz ulica Nowa;

7. nr 2713W Wola Karczewska – Wola
Ducka, w skład której wchodzi
ciąg ulic: Leszczyny, Słonecznej, M.
Dąbrowskiej;
8. 
nr 2727W Wiązowna (dawny przebieg
drogi Warszawa – Lublin), w skład
której wchodzi ulica Lubelska.
Długość przejętych odcinków dróg wynosi łącznie 23 265 m, w tym 15 401 m
to drogi o nawierzchni asfaltowej, a 7
864 m drogi o nawierzchni gruntowej.
Zakład Gospodarki Komunalnej przystąpił już do wykonania najpilniejszych prac
naprawczych, a w tym i w kolejnych budżetach gminy wygospodarujemy środki na inwestycje związane z budową lub
przebudową przejętych dróg.
ZGK będzie wykonywać również prace
związane z:
1) naprawą uszkodzeń nawierzchni
dróg asfaltowych;

Samorząd

2) równaniem z doziarnianiem odcinków gruntowych;
3) koszeniem poboczy i rowów;
4) zimowym utrzymaniem dróg
i chodników;
5) utrzymaniem w czystości dróg, przystanków i chodników.

Maciej Nejman
dyrektor@zgk-wiazowna.pl

Problemy i awarie, uszkodzenia
i ubytki na drogach gminnych
można zgłaszać do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie w poniedziałki w godz.
10.00 – 18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 pod nr
tel. 22 789 01 33 lub pisząc na
e-mail: biuro@zgk-wiazowna.pl.
ZGK zajmuje się również sprawami uzgodnienia zjazdu na
drogach gminnych (Jerzy Okliński, tel. 22 789 01 33 wew. 201).
Do Państwa dyspozycji jest także Grzegorz Sado, mistrz utrzymania infrastruktury pod tel.
603 040 225.
W kwestiach związanych z zajęciami pasa drogowego należy
kontaktować się z Wydziałem Inwestycji Urzędu Gminy Wiązowna. Tymi sprawami zajmuje się
Agnieszka Petrou, tel. 22 512 58
64, e-mail: a.petrou@wiazowna.pl
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do walki podczas pandemii. Na naszą
wniosek – strażacy otrzymali także wsparcie od Marszałka Województwa Mazowieckiego w postaci kombinezonów, masek,
płynów dezynfekujących i dotację finansową po 13 400 zł (każda z jednostek).
Cześć sołectw z funduszu sołeckiego
przekazało środki finansowe poszczególnym jednostkom. OSP Glinianka dostała 4014 zł, które wydała na spalinowy
opryskiwacz oraz torbę ze sprzętem do
pierwszej pomocy przedmedycznej. OSP
Malcanów otrzymało 1500 zł, za które
kupiło kombinezon ochronny oraz torbę ze sprzętem do pierwszej pomocy.
OSP Wiązowna uzyskała 4500 zł, które
przeznaczyła na zakup dwóch par butów strażackich, opryskiwacza i ozonatora oraz plecaka ze sprzętem do pierwszej
pomocy przedmedycznej.

Strażacy z OSP Malcanów
w trakcie odśnieżania drogi

Ochotnicze Straże Pożarne.
Współpraca, która ma sens
Strażacy z OSP są na pierwszej linii
wtedy, gdy w takich gminach, jak nasza, potrzebna jest pomoc. Są najbliżej i najszybciej. Dlatego dobra
współpraca ze strażakami to jeden
z podstawowych warunków, który pozwala realizować zadania samorządu
i dbać o podstawowe bezpieczeństwo
mieszkańców.
Wszystkie nasze jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych: w Gliniance, w Malcanowie i w Wiązownie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
(KSRG). Na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, zapewniamy gotowość bojową jednostkom OSP. W 2020 r.
na ten cel z budżetu gminy wydaliśmy
w sumie 180 000 zł. Za te pieniądze strażacy mogli utrzymać w gotowości sprzęt,
zakupić paliwo, inwestować w niezbędną infrastrukturę. Na konserwację sprzętu przekazaliśmy strażakom dodatkowe
38 961,29 zł.
Jednocześnie w ramach wspierania OSP,
samorząd wypłaca członkom ochotniczych straży pożarnych ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych
i szkoleniach. Jest to rodzaj honorarium
za poświęcony czas i ryzyko, jakie strażacy biorą na siebie. Ekwiwalent w naszej

gminie jest najwyższy w powiecie otwockim. Za udział w akcjach ratowniczych
i szkoleniach w 2020 r. w sumie wypłaciliśmy druhom – ochotnikom 71 041,50
zł. Strażacy w ubiegłym roku w sumie
interweniowali 450 razy, wyjeżdżając do
pożarów i do wypadków drogowych lub
innych działań ratowniczych.
– To naprawdę dobrze wydane pieniądze – mówi Sekretarz Gminy Wiązowna Anna ROSŁANIEC, która odpowiada
za współpracę ze strażami. – Strażacy
są ochotnikami, to znaczy, że oddają nam
swój wolny czas. Dbanie o nasze bezpieczeństwo nie jest ich pracą. To niezwykle
szlachetna pasja, którą szczerze doceniamy i podziwiamy. Ekwiwalent to tylko
niewielka rekompensata za ryzyko, jakie
na siebie biorą i za czas, który nam oddają. Cieszę się, że w naszej gminie możemy na to wydawać najwięcej środków
w powiecie. To jedno z tych zadań, na
którym jako mieszkańcy nie powinniśmy
oszczędzać.
W ubiegłym roku z budżetu gminy zakupiliśmy dla wszystkich jednostek OSP nosze
podbierakowe, a OSP Wiązowna otrzymała
nową motopompę. Systematycznie, w miarę zapotrzebowań poszczególnych jednostek, przekazywaliśmy naszym OSP sprzęt

Kilka lat temu wprowadziliśmy w naszej gminie zwyczaj współpracy z OSP
przy zimowym utrzymaniu dróg. To bardzo skuteczna metoda działania, w której samorząd jest niejako pośrednikiem
między strażakami a mieszkańcami.
Dzięki umowom, które co roku podpisujemy z OSP, nasze drogi są odśnieżone na czas, a pieniądze, które płacimy
OSP z naszego wspólnego budżetu, są
przekazywane nie tylko na honoraria dla
strażaków, ale także na inwestycje, dzięki którym straże mogą być coraz bardziej
profesjonalne. Przez kilka lat ta współpraca przebiegała modelowo.
W tym roku nadal cieszymy się wsparciem OSP Malcanów i Glinianka. – Dzięki
tej współpracy pieniądze z podatków mieszkańców zostają w naszej gminie. Strażacy
mogą inwestować w sprzęt, a drogi są odśnieżone – mówi Maciej NEJMAN, dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej, który odpowiada za podpisanie umów ze strażami.
W dodatku druhowie z Glinianki i Malcanowa zgodzili się także na to, by wspierać
mieszkańców poza sezonem zimowym.
W ramach podpisanych umów, jeśli okaże
się, że odśnieżania nie będzie zbyt dużo,
latem będą np. pomagać w utrzymaniu
rowów przy drogach. – Współpraca z OSP
Malcanów i Glinianka jest wręcz modelowa – mówi Anna ROSŁANIEC. – Te jednostki konstruktywnie współuczestniczą w życiu
społecznym naszej gminy. Rozumieją ideę
i wspólną odpowiedzialność. To zawsze
działa w dwie strony!

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

Wodociąg w ul. Długiej w Zakręcie

Ul. Leśna. Dojazd do posterunku
Zakończyła się budowa ul. Leśnej w Wiązownie. Powstało 150 m drogi wraz z poboczami. Przed nami jeszcze przebudowa
przepustu (czyt. poniżej). Dzięki kompleksowej modernizacji tej ulicy zwiększy się
komfort życia mieszkańców i poprawi bezpieczeństwo. Nowa droga ułatwi także dojazd do posesji oraz nowo powstającego
posterunku w Wiązownie. Na tę inwestycję wydaliśmy z budżetu gminy prawie 70
tys. zł. Sam posterunek planowo otwarty ma zostać w maju 2021 r., ale są duże
szanse, że policjanci zaczną w nim prace wcześniej. Całkowity koszt budowy
jest szacowany na kwotę 6 mln zł, z czego wkład Gminy Wiązowna to 2 mln zł,
w tym wartość działki przekazanej przez
naszą gminę.
Jakub Sędek

Czasem się zdarza, że jedna inwestycja wymusza drugą. I choć budżet gminy
nie jest z gumy, bywają sytuacje, w których nierozszerzenie pola działania byłoby
wręcz marnotrawstwem. Tak było z planowaną budową ul. Długiej w Zakręcie. Na
długości 410 m brakowało tam wodociągu. Ułożenie nawierzchni bez uzbrojenia
w wodę to prosta droga do tego, by wydać
więcej. Bo za jakiś czas trzeba by tę nawierzchnię zniszczyć po to, by położyć wodociąg. Dlatego prace nad realizacją tego
zadania wymagały opracowania dodatkowej dokumentacji i uzyskania stosownych
uzgodnień i zezwoleń. Pomimo krótkiego
czasu, pod koniec 2020 r. udało się wykonać brakujący odcinek. Kosztowało to
150 tys. zł. Mieszkańcy i przedsiębiorcy
z tego rejonu będą mogli teraz wykonać
przyłącza do posesji. A budowana droga
nie będzie musiała być wkrótce rozbierana. Należy tu podkreślić i docenić zrozumienie i pomoc właścicieli nieruchomości
przyległych na tym odcinku do drogi. Bardzo dziękujemy!
Dariusz Szczęsny

Podpisaliśmy umowę z firmą Tar-Pol na
przebudowę przepustu pod ul. Leśną
w Wiązownie. Dzięki tej inwestycji woda
spływająca z dróg, lasów i okolicznych
dróg oraz w przyszłości z Centrum Handlowego w Góraszce będzie mogła swobodnie przepływać przez dziś tworzące się
„wąskie gardło”. Wartość planowanych
robót wynosi blisko 372 tys. zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia to koniec maja.
Na czas budowy dla mieszkańców ul. Leśnej „za mostkiem” zostanie udostępniony tymczasowy przejazd oraz przejście dla
pieszych. Jednocześnie wykonamy dla naszych „zamostkowiczów” wodociąg i kanalizacje, której kanalizację nie posiadają,
mieszkając w prostej linii, kilkaset metrów
od oczyszczalni ścieków.
Jakub Sędek

Foto: Adobe Stock

Przebudowa przepustu na ul. Leśnej

Budowa ul. Zacisznej w Majdanie
Mieszkańcy Majdanu zdecydowali, aby na
budowę nawierzchni drogi z kostki betonowej na ul. Zacisznej przeznaczyć środki
sołeckie w kwocie 51 943,68 zł. Jednocześnie na tym samym odcinku planowana była budowa kanalizacji. Optymalnym
rozwiązaniem było jednoczesne wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej i budowy nawierzchni drogi. Jednak wysokość
złożonej przez wykonawcę oferty przekraczała wysokość funduszu sołeckiego.
Dzięki dodatkowym środkom z budżetu
gminy można było wykonać ten odcinek
w całości. Prace zostały ukończone i odebrane. Łącznie koszt realizacji tego zadania to 67 tys. zł.
Tadeusz Dąbrowski
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Centrum Glinianki. Zakończyliśmy
kolejny etap przebudowy
Dobiegł końca kolejny etap prac przy
modernizacji centrum Glinianki. Projekt
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum Glinianki” rozpoczęliśmy
w 2018 r. Powstał wygodny dojazd do
plebanii, kolejne miejsca parkingowe oraz
chodniki. Na ten cel wydaliśmy 103 tys.
zł, które pochodziły z funduszu sołeckiego
Glinianki oraz środków własnych gminy.
Prace w ramach projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum Glinianki” podzielone są na etapy. W ramach
kolejnego, zaplanowanego na ten rok, powstanie kładka nad kanałem, dzięki której będzie można przejść na drugą stronę,
tak by ze skweru dostać się w pobliże kościoła. Mamy już pozwolenie na budowę.
Wkrótce ogłosimy przetarg na realizację
zadania.
Jakub Sędek

Budowa wiaduktu w Majdanie.
Zmiany w organizacji ruchu
Ruszyła budowa wiaduktu nad drogą S17.
Od 11 stycznia obowiązuje zmiana w organizacji ruchu w Majdanie. W ciągu ulicy Zagórskiej firma Warbud – wykonawca
robót zamknęła skrzyżowanie ul. Równej
z ul. Zagórską. Ta sytuacja potrwa przez
kilka najbliższych miesięcy. Z tego też powodu wyprowadzono lokalny ruch pojazdów na drogę krajową z okolic ul. Równej
(poniżej ul. Zagórskiej), który jest możliwy
jedynie poprzez węzeł „Góraszka”. Z uwagi na obowiązujące już obecnie ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych
na odcinku S17 powyżej węzła „Lubelska”, zmiany te dotyczą przede wszystkim właścicieli samochodów osobowych.
Redakcja

Foto: pixabay.com
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
BOLESŁAWÓW

25

Modernizacja ul. Bażantów

BORYSZEW

50

Zagospodarowanie terenu przy
świetlicy wiejskiej – mini plac
zabaw

CZARNÓWKA
Budowa ul. Brzozy i Różanej

25

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

DUCHNÓW

50

Budowa wodociągu Kąck
– Duchnów

50

Budowa wodociągu
Michałówek – Duchnów

25

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

25

Projekt modernizacji
ul. Zgodnej

75

Budowa wodociągu
i kanalizacji w ul. Ustronnej

DZIECHCINIEC

25

Budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Majowej

25

Modernizacja ul. Miodowej

25

Wyposażenie świetlicy wiejskiej
oraz zagospodarowanie terenu
wokół – budowa altany i zakup
wyposażeni

0

Zakup i montaż tablic
„NieWkurzaj”

EMÓW

25

Poprawa bezpieczeństwa na
ul. Wiązowskiej
Ciąg dalszy paska na str. 15

Foto: PFRON

25

Zakupimy dwa
specjalistyczne auta do
przewozu osób

Bezpłatny transport dla
starszych i niepełnosprawnych
Podpisaliśmy umowę z Państwowym
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na realizację projektu
grantowego „Mobilny mieszkaniec
Gminy Wiązowna”. Znaleźliśmy się
w gronie pięciu gmin z województwa mazowieckiego, które otrzymały
wsparcie na ten cel.
Osoby niepełnosprawne i starsze z ograniczeniami ruchowymi mają ogromy problem z przemieszczaniem się. To problem
nawet w mieście, gdzie są tramwaje, autobusy, metro. Na terenie takiej gminy
jak nasza, gdzie transport publiczny, nie
ma szans rozwinąć się w takim stopniu
jak w mieście, to więcej niż problem to
wykluczenie, które odbiera samodzielność, dostęp do urzędów, lekarzy, edukacji i rozrywki. To wreszcie samotność.
W ramach projektu, który wcielamy teraz
w życie, zakupimy dwa specjalistyczne auta
przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Zatrudnimy kierowców i asystentów osób niepełnosprawnych. Każdy
dorosły, potrzebujący takiej pomocy mieszkaniec gminy, będzie mógł poprosić o transport do lekarza, urzędu, sklepu, na zajęcia.

Na realizację projektu pozyskaliśmy prawie 920 tys. zł. Przez najbliższe dwa lata
będziemy więc ten projekt rozwijali. Zarówno kierowcy, jak i asystenci, zostaną
przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Do obowiązków asystenta będzie należała pomoc w dotarciu
do pojazdu i z pojazdu oraz asystowanie
w dotarciu do miejsca docelowego.
Obecnie trwa faza przygotowawcza do
realizacji projektu. Jesteśmy w trakcie
zakupu odpowiednich pojazdów, zatrudniania wykwalifikowanych osób do
pomocy oraz kierowców. Usługa transportowa uzależniona jest od dostawy aut
i rozpocznie się najprawdopodobniej na
przełomie marca i kwietnia.
O szczegółach, także tych dotyczących
procedury zamawiania transportu, będziemy informowali w kolejnych numerach „Powiązań” oraz na stronie www.
tuwiazowna.pl. Więcej informacji tel. 22
512 5 864.

Anna Sikora
a.sikora@wiazowna.pl

Projekt został przygotowany i złożony w ramach ogłoszonego konkursu
„Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności
architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, Oś Priorytetowa
II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

www.tuwiazowna.pl

Foto: Adobe Stock

Budowa osiedla w Rudce.
Rozprawa administracyjna
Na terenie Rudki w okolicach rzeki Świder
ma powstać osiedle mieszkaniowe. Trwa
postępowanie w sprawie wydania decyzji
środowiskowej dla tej inwestycji. Już 18 lutego o godz. 11 w Urzędzie Gminy Wiązowna w sali konferencyjnej odbędzie się
rozprawa administracyjna, której celem
jest uzgodnienie interesów stron (inwestora, mieszkańców i innych zainteresowanych) oraz wyjaśnienie spraw i wątpliwości
związanych z budową osiedla (działka nr
ew. 311/4, obr. geod. Żanęcin). Na terenie
przedsięwzięcia mają powstać 24 budynki wielorodzinne oraz budynek usługowo-handlowy. W spotkaniu wezmą udział
– zgodnie z prawem – strony postępowania. Szczegółowe informacje pod numerem
22 512 5 826.
Redakcja

Mieszkańcu, umieść tabliczkę z numerem domu

Narodowy Spis Powszechny 2021.
Rusza 1 kwietnia

Narodowy Spis Powszechny rusza 1 kwietnia. Przypominamy, że tabliczka z nazwą
ulicy i numerem budynku to obowiązek
właściciela. Sprawia, że łatwiej jest odnaleźć naszą posesję przede wszystkim
służbom medycznym oraz listonoszowi,
kurierowi czy też rachmistrzowi. Tabliczka
powinna wisieć w widocznym miejscu na
frontowej ścianie budynku. Jeżeli ktoś nie
posiada takiej tabliczki, powinien ją jak
najszybciej zamówić na swój koszt. Mamy
na to trzydzieści dni od momentu nadania naszej nieruchomości numeru porządkowego przez gminę. Więcej informacji
na ten temat udziela Wydział Środowiska
i Nieruchomości, tel. 22 512 58 22.
Sylwia Stachurska

Obowiązkowy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. rozpocznie się 1 kwietnia, a zakończy 30 września
2021 r. Dane będą zbierane według stanu na
31 marca 2021 r. Przewidziano trzy metody
do wyboru: samospis internetowy na stronie www.spis.gov.pl, spis telefoniczny oraz
bezpośredni przez rachmistrza terenowego.
Po raz pierwszy w historii samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście, jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany
wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność)
nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie. Pytania, które znajdą się
w formularzu, dotyczyć będą m.in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz
stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Zachęcajmy do jak najszybszego spisania się, bo #liczysiękażdy.
Redakcja

Wyższa płaca minimalna i stawki
na ZUS
Od nowego roku wzrosło minimalne
wynagrodzenie. Osoby zatrudnione na
umowę o pracę zarobią 2800 zł brutto,
czyli o 200 zł więcej niż w 2020 r. Minimalna stawka godzinowa wynosi 18,30
zł brutto – to wzrost o 1,30 zł. Z tego
też powodu Polacy płacą wyższe składki ZUS. Osoby prowadzące działalność
gospodarczą zapłacą 1447,08 zł, w tym
składka: emerytalna to 615,93 zł, rentowa – 252,43 zł, wypadkowa – 52,70 zł.
Dobrowolna składka chorobowa – 77,31
zł, a Fundusz Pracy – 77,31 zł. Wysokość
składek ustalana jest na podstawie prognozowanego przez rząd przeciętnego
wynagrodzenia w 2021 r. Wynagrodzenie to wynosi 5259 zł – o 32 zł więcej niż
w ubiegłym roku.
Redakcja

Abonament RTV w górę
Od nowego roku opłata za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych jest wyższa. Abonament RTV
za korzystanie z telewizji wynosi 24,50
zł miesięcznie, czyli o 1,80 zł więcej niż
w 2020 r. W 2021 r. wzrosła także opłata
za używanie odbiornika radiofonicznego
– wynosi 7,50 zł, do tej pory było to 7 zł.
Utrzymana została zniżka dla osób, które
zapłacą z góry za okres dłuższy niż jeden
miesiąc. Z opłaty zwolnione są m.in. osoby,
które ukończyły 75. rok życia, kombatanci
będący inwalidami oraz osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury,
której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 2 986,87 zł, tj. 50% przeciętnego wynagrodzenia.
Redakcja
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Foto: Sady Szwedo

Powiat Otwocki, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
w Józefowie i Klub Nowej Gospodarki docenili przedsiębiorców i organizacje pozarządowe z terenu powiatu otwockiego.
Nagrody i wyróżnienia przyznano 14 firmom i NGO-som, które w czasach pełnych
niepewności i niespotkanych wcześniej
wyzwań stanowią inspirację i wzór, który
warto naśladować. Wśród nich znaleźli się
przedsiębiorcy z terenu gminy Wiązowna.
Nagroda w kategorii „Innowator Biznesu”
trafiła do firmy Gospodarstwo Sadownicze
Maciej Szwedo z Wiązowny. W kategorii
„Pracodawca Roku” „Buzdygan Marszałka
Bielińskiego” otrzymała firma AMK Group
Rękawek, Kondraciuk Sp. J. z Woli Duckiej.
Wyróżnienie w kategorii „Firma Roku” dostało Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek Junior
z Góraszki. Gratulujemy!
Redakcja
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Przedsiębiorcy z Gminy Wiązowna
docenieni
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Sesje odbywają się
w sposób zdalny
Mazowiecka – Jeździecka” oraz „Duchnów Wspólna II”. Celem opracowania
przedmiotowych planów miejscowych
jest stworzenie możliwości rozwoju zabudowy w terenie o dużym potencjale
inwestycyjnym, w tym określenie jednolitych zasad kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowej z ewentualną funkcją
nieuciążliwych usług podstawowych, towarzyszących zabudowie mieszkaniowej.

Sesja Rady Gminy. Uchwały
planistyczne przyjęte
Na pierwszej sesji w tym roku – 26
stycznia – radni gminni spotkali się,
by podejmować ważne decyzje dotyczące naszej gminy. Przyjęto stanowisko w sprawie istotniej dla
przyszłości naszej gminy – planowanej budowy Obwodnicy Aglomeracji
Warszawskiej.
Radni w stanowisku, które prezentujemy na str. 15, wyrazili swój stanowczy

sprzeciw wobec planowanych propozycji przebiegu autostrady A50 przez tereny naszej gminy w wariancie czerwonym
i zielonym. Więcej na ten temat piszemy
na str. 4 – 7.
Do najważniejszych podjętych uchwał
należały te planistyczne, w skład których
wchodzą dwa przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Malcanów

Radni zdecydowali też o zmianie uchwały nr 14.XVIII.2020 z dnia 28 stycznia
2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
na poprawę bezpieczeństwa drogi wojewódzkiej nr 721 w Emowie. Uchwała polega na zwiększeniu pomocy rzeczowej
do 24 600 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie
zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu
na dwóch przejazdach dla rowerzystów
i przejściu dla pieszych.
Ważnym tematem było również przyjęcie
harmonogramu pracy Rady Gminy Wiązowna i planów pracy poszczególnych
komisji w 2021 r.
Szczegółowych informacji o sesji udziela
Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

Redakcja
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Wykaz stanowisk i uchwał w sprawach:
1.2021 planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej;
1.XXX.2021 zmieniająca Uchwałę Nr 115.
XXIX.2020 Rady Gminy Wiązowna z dnia
22 grudnia 2020 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2021
rok;
2.XXX.2021 zmian w Uchwale Nr 114.
XXIX.2020 Rady Gminy Wiązowna z dnia
22.12.2020r. W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na
lata 2021 – 2033;
3.XXX.2021 ustalenia jednostkowych
stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie
na 2021 rok;
4.XXX.2021 przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy i harmonogramu

pracy Rady Gminy Wiązowna na rok 2021;
5.XXX.2021 przekazania petycji do podmiotu właściwego;
6.XXX.2021 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pn. „Malcanów Mazowiecka – Jeździecka”;
7.XXX.2021 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pn. „Duchnów Wspólna II”;
8.XXX.2021 uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do
pomnika przyrody;
9.XXX.2021 planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Wiązowna

oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli ze środków na doskonalenie
zawodowe w 2021 r. oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane;
10.XXX.2021 zmieniający uchwałę nr
14.XVIII.2020 Rady Gminy Wiązowna
z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa
Mazowieckiego na poprawę bezpieczeństwa drogi wojewódzkiej nr 721 w miejscowości Emów, gm. Wiązowna.
11.XXX.2021 zmiany Uchwały nr 120.
XXIX.2020 Rady Gminy Wiązowna z dnia
22 grudnia 2020 roku w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna.

www.tuwiazowna.pl

Stanowisko
Rady Gminy Wiązowna
w sprawie planowanej
Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Wiązowna, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 55.LIII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 6238
z późn. zm.), Rada Gminy Wiązowna wyraża stanowisko w sprawie planowanego
przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej przez obszar gminy Wiązowna.
§ 1. Rada Gminy Wiązowna wyraża kolejne stanowisko i podtrzymuje postulaty zawarte w stanowiskach nr 2.2020 z dnia 25 lutego 2020 r. oraz nr 9.2020
z dnia 22 grudnia 2020 r. Tym samym Rada Gminy Wiązowna wyraża stanowczy sprzeciw wobec planów budowy autostrady A50 przez teren gminy Wiązowna w wariancie czerwonym i zielonym.
§ 2. W związku z rozpoczętymi przez GDDKiA spotkaniami informacyjnymi z samorządami w sprawie przebiegu drogi S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, w sposób stanowczy sprzeciwiamy się wskazywaniu na tak wstępnym
etapie planowania inwestycji, preferowanego wariantu korytarza drogowego.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez GDDKiA, Studium Korytarzowe,
które jak dotąd jest jedynym dokumentem określającym możliwości przeprowadzenia OAW, nie stanowi dokumentu przesądzającego o działaniach organu
w konkretnej sprawie. Co więcej, dla planowanej inwestycji nie zostało jeszcze wykonane Studium-Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, które to może
stanowić podstawę do wskazywania ewentualnych preferowanych wariantów.
§ 3. Przeprowadzanie kolejnej autostrady przez teren gminy Wiązowna w odległości około 8 km od istniejącego skrzyżowania dróg S17 i S2 nie tylko zdewastuje cenne przyrodniczo tereny gminy, ale również w sposób istotny spowoduje
defragmentację gminy, zarówno pod względem społecznym, jak i infrastrukturalnym. Przyczyni się do nawarstwienia negatywnych oddziaływań na mieszkańców
i pozostałe elementy środowiska przyrodniczego poprzez skumulowanie hałasu,
zwiększenie poziomu zanieczyszczeń powietrza czy kolejne poprzecinanie szlaków migracyjnych zwierząt.
§ 4. Rada Gminy Wiązowna apeluje o prowadzenie konsultacji w sposób w pełni transparentny, w tym wnosi o udostępnienie lub przedstawienie szczegółowych danych dotyczących kryteriów analizowanych przy wyznaczaniu korytarzy
drogowych i wyborze preferowanego wariantu, a także określenie źródła i poziomu szczegółowości danych wejściowych do tych analiz. W kontekście dalszego rozwoju aglomeracji warszawskiej wskazywanie preferowanego wariantu
w odległości około 8 km od granic administracyjnych m.st Warszawy i takiej samej odległości od skrzyżowania dróg S2 i S17 jest dalece niezrozumiałe i podaje w wątpliwość prawidłowość wykonania właściwych analiz.

Samorząd
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25

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

25

Zagospodarowanie gminnego
terenu przy ul. Polnej –
siłownia plenerowa

25

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

GÓRASZKA

25

Modernizacja ul. Mickiewicza –
projekt ZRID

25

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

50

Budowa kanalizacji sanitarnej

0

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

IZABELA

25
0

Budowa zadaszenia tarasu przy
świetlicy
Zakup uchwytów i flag
państwowych

KĄCK

50

Budowa wodociągu Kąck
– Duchnów

16
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25

Budowa pętli autobusowej

25

Zagospodarowanie terenu za
świetlicą w Kącku

0

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

25

Wyposażenie świetlicy wiejskiej
i zagospodarowanie terenu
wokół

KRUSZÓWIEC

25

Stare wodomierze
zostaną wymienione na
nowe, inteligentne

Modernizacja ul. Nowej

LIPOWO

25

Modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody

25

Budowa ul. Wypoczynkowej

50

Projekt świetlicy wiejskiej

MAJDAN

25

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

Przebudowa ul. Żwirowej

25

Zagospodarowanie terenu przy
Lagunie – zakup zestawu do
ćwiczeń, czyszczenie stawu

0

Zakup wyposażenia ruchomego

Foto: pixabay.com

KOPKI

Zdalne odczyty. Nowy
system w naszej gminie
Systemy teleinformatyczne zyskują
coraz większą popularność niemalże w każdej dziedzinie naszego życia.
Nowością jest możliwość stosowania tego typu innowacji do realizacji
usług publicznych, w tym w zakresie monitorowania ilości zużywanej
wody. Wkrótce taki system będzie
działał na terenie naszej gminy.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie niebawem rozpocznie wdrażanie
inteligentnego systemu informatycznego, zapewniającego rejestrowanie,
przetwarzanie, archiwizowanie i przekazywanie danych dotyczących ilości zużywanej wody.
Dane o zużyciu wody przechowywane
będą na serwerze o najwyższych standardach bezpieczeństwa, a dostęp do

danych historycznych będzie umożliwiał
analizę, ustalanie przyszłego zużycia
wody oraz planowanie remontów i rozwoju sieci wodociągowej.
Wdrożenie systemu umożliwi również wczesne wykrywanie anomalii
(wycieków, naruszeń). System będzie
identyfikował próby manipulowania
wodomierzem oraz awarie na sieci wodociągowej, co pozwoli na zmniejszenie
strat wody nawet o kilkanaście procent.
Inwestycja zapewni redukcję kosztów
operacyjnych, automatyzację obsługi
i utrzymania sieci oraz pozwoli na przeprowadzenie digitalizacji istniejącej infrastruktury pomiarowej.
Z uwagi na kompleksowość działań
w pierwszej kolejności obsługą zdalnego odczytu zostaną objęte miejscowości:
Kąck, Rzakta, Poręby, Bolesławów, Czarnówka, Kruszówiec, w których konieczna
jest wymiana wyeksploatowanych wodomierzy. W kolejnych latach zasięg systemu będzie rozszerzany i obejmie obszar
całej gminy.

Paulina Dudek
p.dudek@zgk-wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

Społeczeństwo

17

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Udział w programie
gwarantuje 500 zł co miesiąc
na każde dziecko

MICHAŁÓWEK

50

Budowa wodociągu
Michałówek – Duchnów

25

Przebudowa ul. Tajemniczej

OSIEDLE PARKOWE

25
Foto: Adobe Stock

„Rodzina 500+”.
Ważne zmiany w wypłatach
Zmienił się termin składania wniosków w rządowym programie „Rodzina 500+”. Jeśli rodzic lub opiekun nie
zrobi tego do końca czerwca, to nie
otrzyma świadczenia z wyrównaniem.
Od tego roku prawo do 500+ na dziecko
będzie ustalane na roczny okres trwający
od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego. Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia
będzie złożenie wniosku do gminnego
organu, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. W przypadku naszej gminy to Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej z siedzibą w Radiówku. Wnioski o ustalenie prawa do 500+
na dziecko na nowy okres, rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r., można składać już od 1 lutego drogą elektroniczną,
a od 1 kwietnia drogą tradycyjną – bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej lub przesłać pocztą.
Wnioski drogą elektroniczną będzie można złożyć:
1) za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia:
https://empatia.mpips.gov.pl/,
2) przez bankowość elektroniczną,
3) 
portal PUE ZUS+.
Jeśli osoba ubiegająca się o 500+ złoży kompletny i prawidłowo wypełniony
wniosek na nowy okres w terminie do 30
kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia

oraz wypłata za czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca – co gwarantuje ciągłość wypłat od pierwszego miesiąca
nowego okresu.
W przypadku kompletnych i prawidłowo
wypełnionych wniosków złożonych dopiero w okresie od 1 maja do 31 maja,
ustalenie prawa oraz wypłata pieniędzy
za czerwiec i lipiec nastąpi nie później
niż do 31 lipca.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się
o 500+ złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami dopiero w okresie od
1 czerwca do 30 czerwca 2021 r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień,
nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Uzupełnienie brakującego
fragmentu nakładki asfaltowej

PĘCLIN

25

Budowa altany na terenie placu
zabaw przy ul. Krótkiej

25

Zakup zabawek na plac zabaw
przy świetlicy

0

Remont miejsca pamięci przy
ul. Radosnej

0

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

PORĘBY

25
100

Projekt budowy wodociągu
Budowa świetlicy wiejskiej –
opłata przyłączeniowa

RADIÓWEK

25

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

RUDKA

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach pracy (pon. 8.00 – 18.00, wt. – pt.
8.00 – 16.00) pod nr tel. 22 780 46 59 lub
pisząc na e-mail: gops@wa.home.pl

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

50

25

Budowa pętli autobusowej

Pamiętajmy!
Tylko złożenie wniosku
do końca czerwca 2021 r.
będzie gwarantowało, że
pieniądze zostaną wypłacone
z wyrównaniem od 1 czerwca.

75

Modernizacja ul. Wiejskiej
– kontynuacja

25

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

Źródło: gov.pl

Projekt budowy kanalizacji
w osiedlu

RZAKTA
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25

Modernizacja boiska KS LUKS
„Rzakta Arena”

Foto: Adobe Stock

25

Zagospodarowanie terenu przy
świetlicy wiejskiej – zakup
sprzętu na plac zabaw

Szczepmy się! Chrońmy
siebie i innych

STEFANÓWKA

25

Wyposażenie świetlicy wiejskiej
oraz zagospodarowanie terenu
wokół

WIĄZOWNA GMINNA

50

Przebudowa przepusty pod
ul. Leśną

25

Budowa monitoringu ulic –
ul. Kościelna i Lubelska

25

Budowa wodociągu
i kanalizacji w ul. Boryszewskiej

0
25

Budowa wodociągu
i kanalizacji w ul. Klonowej
Remont wraz z odwodnieniem
ul. Dmowskiego

Szczepienia przeciw COVID-19.
Czekamy na dostawy
Trwają szczepienia przeciw koronawirusowi. Na pierwszy ogień poszli
medycy oraz najstarsi seniorzy, najbardziej zagrożeni ciężkim przebiegiem COVID-19.
Rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 miała być szybka i prosta. Podczas rejestracji wybiera się dokładny
termin oraz miejsce szczepienia. Na podany numer telefonu otrzymuje się SMS
z potwierdzeniem umówienia wizyty na
szczepienie. Do rejestracji nie trzeba
mieć żadnych dodatkowych dokumentów – wystarczy nr PESEL.

WIĄZOWNA KOŚCIELNA

25

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

25

Modernizacja chodnika
w ul. Kościelnej – kontynuacja

25

Przebudowa skrzyżowania
ul. Irysowej z ul. Pęclińska

50
25
0

Modernizacja ul. Dębowej oraz
odcinka ul. Modrzewiowej
Budowa kanalizacji
w ul. Kwiatowej
Zakup koszy na śmieci i stojaka
rowerowego

WOLA DUCKA

25

Budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Słonecznej

Ciąg dalszy paska na str. 20

Niestety, jak informują lekarze, każdy ośrodek zdrowia na razie otrzymuje
szczepionki dla 30 osób tygodniowo – to
znaczy, że wydłuży się czas oczekiwania
na szczepienie.
Zarejestrować można się:
1) przez telefon – dzwoniąc na bezpłatną i całodobową infolinię 989;
2) on-line poprzez e-Rejestrację na pacjent.gov.pl (aby skorzystać z e-Rejestracji, trzeba mieć Profil Zaufany);
3) w wybranym punkcie szczepień; w przypadku naszej gminy są to przychodnie:
w Wiązownie (tel. 22 789 01 15) i w Gliniance (tel. 22 789 97 22).
UWAGA! Nie obowiązuje rejonizacja –
szczepienia można wykonać w każdym
dostępnym punkcie!
Na gminy został nałożony obowiązek zapewnienia transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów
szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2.
Pomoc będzie organizowana dla:
1) osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym,

W celu zbierania zapotrzebowania na dowóz, jak również udzielania niezbędnych
informacji na temat szczepień na terenie
naszej gminy, został wyznaczony koordynator ds. szczepień – Elżbieta RÓŻAŃSKA
z Wydziału Spraw Społecznych. Informacji w powyższych sprawach będzie udzielała pod nr tel. 22 512 58 32 lub 603
330 058 w godzinach pracy urzędu (pon.
10.00 – 18.00, wt.–pt. 8.00 – 16.00).

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
Foto: I. Trzaska

25

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

2) 
osób mających trudności z dostępem
do punktów szczepień (np. osoby
starsze, niemające możliwości samodzielnego dojazdu).

Ewa ŚMIGASIEWICZ

Lekarz rodzinny
Ośrodek Zdrowia w Gliniance
Szczepionka to lek, który może
ustrzec nas przed zachorowaniem
na koronowirusa. Aby uzyskać odporność, trzeba przyjąć dwie dawki
w odstępie 21 dni. Szczepionka to
nowoczesny i bezpieczny lek. Odczyny po jej podaniu zdarzają się
rzadko i zwykle są niegroźne.
Bardzo ważne jest, aby zaszczepiło się jak najwięcej osób. Wtedy uzyskamy zbiorową odporność
i będzie możliwy powrót do normalnego życia.
Więc: dla siebie, dla rodziny, dla
nas wszystkich – SZCZEPMY SIĘ!!!
Ja już to zrobiłam!

www.tuwiazowna.pl

Dla seniorów

Foto: Adobe Stock

Wszyscy emeryci
mogą liczyć na
podwyżkę świadczeń

19

Waloryzacja emerytur i rent.
Podwyżka od marca
Od 1 marca w górę idą emerytury i renty. Świadczenia zostaną podwyższone o 3,84 proc.,
ale nie mniej niż o 50 zł brutto. Emeryci mogą też liczyć na
„trzynastki” i „czternastki”.

kwotowo-procentowa. Oznacza
to, że najbiedniejsi emeryci mogą
liczyć na 50 zł brutto (czyli ok.
41 zł na rękę), natomiast pozostali seniorzy otrzymają świadczenia
wyższe o 3,84 proc.

Nowa ustawa o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada, że od
marca 2021 r. podwyżka będzie

Minimalne emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
renty rodzinne oraz renty socjalne
od marca mają zostać podniesione

Wzrost emerytur w 2021 r. (przykładowe wyliczenia)
Emerytura
brutto

Emerytura
netto

Po waloryzacji brutto

Po waloryzacji netto

Podwyżka
na rękę

1200 zł
(minimalna)

1027 zł

1250 zł

1068 zł

ok. 41 zł

1300 zł

1108 zł

1350 zł

1149 zł

ok. 41 zł

1500 zł

1272 zł

1558 zł

1319 zł

47 zł

2000 zł

1681 zł

2077 zł

1744 zł

63 zł

2500 zł

2089 zł

2596 zł

2168 zł

79 zł

3000 zł

2498 zł

3115 zł

2592 zł

94 zł

Źródło: PAP

do 1250 zł brutto. Teraz to 1200 zł.
Renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną do 937,50
zł. W przypadku renty z tytułu
częściowej niezdolności do pracy
i renty inwalidzkiej III grupy, kwota
waloryzacji wyniesie nie mniej niż
37,50 zł. Z kolei w przypadku osób
pobierających emeryturę częściową kwota waloryzacji nie będzie
mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, czyli 25 zł.
Emerytury i renty podlegają w marcu corocznie waloryzacji. Polega
ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru
przez wskaźnik waloryzacji. Jest to
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym
zwiększony o co najmniej 20 proc.
realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. 
Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
Źródło: PAP, TVN24
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25

Zagospodarowanie terenu przy
ul. Sportowej – zakup urządzeń
rekreacyjnych

0

Utrzymanie ładu w przestrzeni
sołectwa

Uproszczono procedurę
dla zamówień poniżej
30 tys. euro

WOLA KARCZEWSKA

25

Budowa chodnika w ul. Doliny
Świdra – kontynuacja

25

Budowa ul. Rzeki wraz
z odwodnieniem
Foto: Adobe Stock

ZAKRĘT

25

Budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Szkolnej

50

Projekt budowy ul. Jana Pawła
II

25

Przebudowa ul. Dobrej, etap II
– kontynuacja

50

instalacja monitoringu boiska
„Orlik”

25

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

ŻANĘCIN

25

Zagospodarowanie terenu przy
świetlicy wiejskiej – stół do gier

0

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

ZADANIA OGÓLNOGMINNE

25

Budowa i modernizacja
peronów i wiat przystankowych

75

Budowa posterunku Policji –
pomoc finansowa dla KSP

0

Modernizacja budynku
Państwowej Straży Pożarnej
w Otwocku – pomoc finansowa

50

Modernizacja i rozbudowa
oświetlenia ulicznego
w ramach PPP

25

Modernizacja obiektów
oświatowych w ramach PPP –
Etap Utrzymania i Zarządzania
Energią
Ciąg dalszy paska na str. 22

Zamówienia publiczne.
Zmiany w przepisach
Od nowego roku obowiązuje nowa
ustawa Prawo zamówień publicznych.
Ma uprościć procedury i zniwelować
wiele problemów, z którymi borykali
się do tej pory i zamawiający, i wykonawcy. Ma też zachęcić więcej firm do
startowania w przetargach.
W nowym prawie doprecyzowano zasady
tworzenia konsorcjum czy udzielania zasobów innemu wykonawcy. Uproszczono
procedurę dla zamówień o wartości poniżej progu unijnego, czyli kwoty 30 tys.
euro (to ok. 130 tys. zł).
W przypadku zamówień w progach krajowych (do 30 tys. euro) zrezygnowano
z trybu przetargu nieograniczonego. Na
jego miejsce wprowadzono tryb podstawowy, który można realizować w trzech
wariantach: bez negocjacji, z możliwymi negocjacjami w zakresie kryteriów
oceny ofert, z negocjacjami treści ofert.
Ważną zmianą jest także elektronizacja
zamówień w tzw. progach krajowych.
Dotychczas była ona stosowana tylko
przy zamówieniach o wartości równej
lub przekraczającej progi unijne. Istotne
czynności w zamówieniach w progach
krajowych, np. złożenie oferty, wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, czy też oświadczenia wstępnego,
będzie można zatwierdzać nie tylko podpisem kwalifikowanym, ale także podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Pozostałe elementy nowej ustawy, które mają znaczenie dla wykonawców, to:
1) zmiana katalogu przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania
– mniej przesłanek obligatoryjnych;
2) żądanie wadium jest fakultatywne
– zamawiający nie ma obowiązku
żądania wadium nawet w postępowaniach unijnych;
3) obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium wykonawcy w terminie do 7 dni;
4) wysokość wadium w postępowaniach
w progu unijnym do 3%, a w postępowaniach w progu krajowym do 1,5%;
5) obowiązkowa waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w umowach na
roboty budowlane lub usługi zawieranych na dłużej niż 12 miesięcy;
6) 
obowiązkowe zaliczkowanie albo
wypłata wynagrodzenia w częściach
w umowach zawieranych na ponad
12 miesięcy.
Zachęcamy firmy, aby wcześniej zapoznały
się ze stosowanymi przez zamawiających
rozwiązaniami do elektronicznego prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień.
Wcześniejsze zapoznanie się wykonawców
z takimi systemami, które pozwoli na zminimalizowanie ryzyka źle wysłanej oferty
czy innych dokumentów.

Justyna Sadkowska
j.sadkowska@wiazowna.pl

www.tuwiazowna.pl

Worek brązowy
albo kompostownik.
Segregujemy bioodpady

Foto: I. Trzaska

Foto: Adobe Stock

Co ważne, za tonę zagospodarowania
wysegregowanych odpadów biodegradowalnych płacimy mniej niż za tonę
odpadów zmieszanych. Pozostawienie bioodpadów we frakcji odpadów
zmieszanych, powoduje zwiększenie
ogólnych kosztów zagospodarowania
odpadów w całej gminie!

Bioodpady można zagospodarować we
własnym zakresie, wykorzystując do tego
celu przydomowy kompostownik. Dzięki
temu mniej odpadów trafi do czarnych
worków.

Korzyści z wytwarzania kompostu

1. Redukcja 20 – 30% wytwarzanych
przez nas odpadów.
2. Produkcja bardzo dobrego i taniego
nawozu organicznego.
3. Kompostem nie da się „przenawozić”
roślin i tym samym im zaszkodzić.
4. Kompostowanie to powiększanie naturalnych zasobów próchnicy i torfu
w środowisku.

BRĄZOWY WOREK „BIO”
WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

odpady i obierki po owocach
i warzywach,

resztek jedzenia
w płynie (zupy),

resztki ugotowanych
warzyw,

olejów roślinnych,

skorupki jajek,

kości i odchodów
zwierząt,

łupiny orzechów,

surowego mięsa,
padliny,

resztki produktów
mlecznych,

drewna, piasku
i kamieni,

fusy po kawie i herchemicznie skażonej
bacie razem z filtrem, gleby,
stary chleb,

zepsutej żywności,

zwiędłe kwiaty cięte
i doniczkowe,

środków ochrony roślin itp.,

trawę, chwasty, liście,
papierosów, popioły,
gałęzie,
resztki owoców spadłe z drzew.
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Na kompost
wyrzucamy
obierki po
warzywach czy
skorupki jajek

Od połowy zeszłego roku każdy ma
obowiązek selektywnego zbierania
bioodpadów. Oznacza to, że musimy
wydzielać ulegające biodegradacji
odpady (z przydomowych ogródków)
i resztki (spożywcze i kuchenne). Co
z nimi robić? Najlepiej kompostować
i dzięki temu uzyskać zniżkę w opłacie za wywóz śmieci.
Po co wydzielać bioodpady? Szacuje się,
że udział odpadów organicznych, w tym
zmieszanych, waha się od 34% do 41%!
Wprowadzenie tego obowiązku ma na
celu zwiększenie ilości pozyskiwania odpadów organicznych do około 60 – 100
kg na mieszkańca rocznie. Bioodpady
albo oddajemy w brązowym worku BIO
albo kompostujemy w przydomowych
kompostownikach.

Środowisko

odpadów z tworzyw
sztucznych.

Wioleta Deczewska,
radna Gminy Wiązowna

Cieszę się, że kompostowanie
po latach wróciło do łask. Od lat
wszelkiego rodzaju zielone odpadki wyrzucamy na domowy kompostownik. To prosty sposób na
pozbycie się naturalnych śmieci,
których sporo powstaje w naszym
domu, ale nie tylko. Trafiają tam
też odpady z ogródka. Dzięki temu
wspieramy środowisko, uzyskujemy „czarne złoto” czyli nawóz do
ogrodu oraz domowych kwiatów
i mamy zniżkę w opłacie za śmieci.
5. Tańsze opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zniżki za kompostowanie).

Iwona Marczyk
i.marczyk@wiazowna.pl

PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK
WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

chwasty bez nasion,

zakonserwowanych solą lub octem
odpadków,

skoszoną trawę,

resztek potraw zawierających dużą
ilość tłuszczy,

liście, rozdrobnione gałęzie,

surowego mięsa, padliny,

darń, igliwie, korę, trociny,

zadrukowanego papieru,

resztki owoców spadłe z drzew,

chwastów z dojrzałymi nasionami
oraz m.in. perzu i innych mogących
rosnąć z kłącza,

kwiaty cięte i doniczkowe,

materiału nieorganicznego
(szkło, plastik, metale, gruz, piasek,
środki chemiczne),

zielone części roślin,

kości i odchodów zwierząt,

podsuszony osad z oczka wodnego, liści orzecha, dębu i olchy,
niezadrukowaną, rozdrobnioną
tekturę,

dużych ilości skórek z owoców
cytrusowych,

odpadki kuchenne pochodzenia
roślinnego,

chorych i porażonych roślin.

popiół drzewny z kominka lub
ogniska (musi być zimny).

25

Rozwój systemu dróg
rowerowych

25

Rozwój systemu e-usług dla
mieszkańców

50

Budowa hotspotów w ramach
WiFi4EU

25

Zakup kruszywa na drogi
gminne

0

Zakup Domu Społecznego
w Radiówku – rata

0

Zakup średniego samochodu
dla Ochotniczej Straży Pożarnej

25

Mobilny mieszkaniec – usługa
indywidualnego transportu

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

1200

op
al

Budowa kanalizacji
i wodociągów na terenie gminy
poprzedzająca budowę ścieżek
rowerowych

1500

ły

0

Modernizacja oczyszczalni
ścieków
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Liczba i rodzaj źródeł ciepła w podziale na sposób ogrzewania

ko
t

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

| biuletyn samorządowy | luty 2021

ły
ga
ko
zo
m
in
w
ek
e

Środowisko

ko
t

22

900
600
300
0

1475 1344 990

836

211

173

122

Nie przegap i skorzystaj z dotacji
udzielanej na wymianę pieca opalanego paliwem stałym. Dotacja w maksymalnej wysokości 4 500 zł obejmuje
wymianę nieefektywnych źródeł ciepła
(„kopciuchów”).

100 Zadanie zakończono

74

37

34

0

nowego źródła ogrzewania, koszty zakupu i montażu pompy ciepła. Dotacją
mogą być objęte tylko nowe instalacje
i urządzenia.

Wnioski na rok 2021 można składać do
1 marca. O dofinansowanie mogą się starać: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jak
i jednostki sektora finansów publicznych
będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Zarezerwowana w budżecie Gminy Wiązowna na 2021 r. kwota 157
500 zł pozwoli na dofinansowanie 35 inwestycji w zakresie wymiany źródła ciepła.
Dofinansowaniu podlegają: koszty zakupu pieca, koszty montażu i uruchomienia
kotła, koszty demontażu dotychczasowego pieca, koszty wykonania instalacji
c.o. i wewnętrznej instalacji gazowej lub
elektrycznej (w przypadku likwidacji kotła na paliwo stałe), koszty modernizacji
systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania

Zachęcamy zainteresowanych mieszkańców
do składania wniosków. Przy zainteresowaniu przekraczającym zarezerwowane środki, decyduje kolejność wpływu wniosków.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Środowiska i Nieruchomości
pod nr tel. 22 512 58 29 lub 21.

Marta Gajda
m.gajda@wiazowna.pl

Źródła ciepła do wymiany w gminie
kotły bezklasowe
Przewidywana liczba

1000

zadania/lub/pozwolenia
75 Realizacja
na budowę

84

Jak wynika z przeprowadzonej w ubiegłym roku inwentaryzacji źródeł ciepła
na terenie gminy Wiązowna, na pewno
w najbliższym czasie konieczna jest wymiana ponad 400 pieców „kopciuchów”.
Kolejnym problemem są kominki domowe
niespełniające wymogów. Na naszym terenie funkcjonuje ich ponad 1000. Dla tych
urządzeń do 1 stycznia 2023 r. konieczne będą albo wymiana, albo zaopatrzenie ich w urządzenia ograniczające emisję
pyłu (montaż filtrów).

0 Opracowanie założeń

wyło50 Kontynuacja/lub/procedura
nienia wykonawcy

85

Weź dotację. Wymień
kopciucha na nowy piec

(IL) – Inicjatywa Lokalna

25 Faza projektowa/przygotowawcza

94

kominki

800

piecokuchnie

600

piece wolnostojące

400

piece

200
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1038

84
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Foto: Adobe Stock

Zgłoś niebezpieczny azbest!

Gmina Wiązowna co roku ubiega się
o dofinansowanie zadania polegającego na odbieraniu i zutylizowaniu materiałów zawierających azbest
(płyty, rury itp.). W 2020 r. odebraliśmy od mieszkańców 158 ton wyrobów zawierających tę szkodliwą dla
zdrowia substancję.
Wyroby zawierające azbest muszą zniknąć z terenu całego kraju do 2032 r. Usunięcie wyrobów zawierających azbest to
obowiązek spoczywający na właścicielach nieruchomości. Zutylizowanie jednej tony to koszt średnio 400 zł. Gmina
Wiązowna, wychodząc naprzeciw mieszkańcom, co roku stara się o dofinansowanie odbioru i utylizacji wyrobów

Foto: Adobe Stock

Azbest jest
niebezpieczny dla
zdrowia

azbestowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Podczas zadania realizowanego w 2020 r. z terenu 69 nieruchomości
zutylizowano ponad 158 ton wyrobów
azbestowych. Całkowity koszt zadania to
67 042,44 zł.
Zgłaszać do odbioru można każdy wyrób zawierający włókna azbestowe, m.in.
płyty azbestowo-cementowe płaskie lub
faliste, rury, złącza, kształtki i inne. Chętnych do pozbycia się azbestu przy współfinansowaniu, zapraszamy do składania
wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest. Wniosek dostępny jest
na stronie tuwiazowna.pl w zakładce Załatw Sprawę w Urzędzie oraz w Biurze

Szukają kochającego domu
Stella

– to rudy, ruchliwy łakomczuch.
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 i potulny
piesek. Ma ok.
7 lat. Stella jest
spokojna w kontaktach, może iść
do domu z większymi
dziećmi czy innymi
zwierzętami.

Zwracamy się z prośbą do
mieszkańców, którzy we własnym
zakresie zutylizowali azbest,
o dostarczenie dokumentów
potwierdzających ten fakt,
do Urzędu Gminy Wiązowna,
do Wydziału Środowiska
i Nieruchomości. Samorządy
są zobowiązane do bieżącego
wprowadzania zmian dotyczących
ilości wyrobów zawierających
azbest do ogólnopolskiej Bazy
Azbestowej.
Obsługi Mieszkańca. Informacji w sprawie udziela Anna Bogucka tel. 22 512
58 25, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl.
Przeprowadziliśmy w terenie inwentaryzację miejsc, gdzie występują wyroby zawierających azbest. Mamy 5 923 464 kg
zinwentaryzowanej masy wyrobów, z czego unieszkodliwiono już 684 538. Dane te
zostały wprowadzone do Bazy Azbestowej, prowadzonej przez Ministerstwo
Rozwoju, która stanowi jedno z narzędzi monitorowania realizacji zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009 – 2032. Dane dotyczące ilości azbestu występującego na
naszym terenie są w niej na bieżąco aktualizowane.

Anna Bogucka
a.bogucka@wiazowna.pl

kontakt: adopcje@celestynow.toz.pl

|

tel. 22 789 70 61

Lantan – w schronisku jest od zawsze. Harem – zwykły kundelek. Ma ok. 5 lat,
Smutny, niechciany i wiecznie bezdomny. 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.

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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Rekrutacja do gminnych przedszkoli
i szkół. Terminy i zasady

Wkrótce rusza elektroniczna rekrutacja do przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych i klas I w szkołach
podstawowych na terenie gminy Wiązowna. Nabór rozpocznie się 1 marca.

Dzięki kompleksowej modernizacji gminnych szkół oraz oddaniu do użytku przedszkola w Woli Duckiej od 2019 r. wszystkie
dzieci mogą uczyć się w komfortowych
warunkach, na jedną zmianę.

Rekrutacja prowadzona będzie w systemie elektronicznym. Wystarczy wejść
na stronę tuwiazowna.pl do zakładki
„Edukacja, Kultura” i po lewej stronie
z menu wybrać: „Elektroniczny nabór do

Nasze przedszkola
Gminne Przedszkole „Pod Stumilowym
Lasem” w Pęclinie

Przedszkole w Woli Duckiej

Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka
w Wiązownie

Przedszkole „Leśna kraina” w Zakręcie

Radosna 74, tel. 22 789 01 10
e-mail: gppeclin@xl.wp.pl

Osiedle Parkowe 17, tel. 22 789 01 09
e-mail: dyrektor_uszatka@wp.pl

Foto: I. Trzaska

Nasze obiekty są
nowoczesne, po gruntownej
przebudowie lub modernizacji

ul. Słoneczna 19, tel. 22 180 00 20
e-mail: przedszkole_woladucka@wp.pl

ul. Szkolna 13, tel. 22 425 13 46
e-mail: przedszkolewzakrecie@wp.pl

www.tuwiazowna.pl

przedszkoli” lub „Elektroniczny nabór do
szkół podstawowych”. Tu zarejestrujemy
dziecko oraz pobierzemy wnioski do wypełnienia. Po uzupełnieniu dokumentów
należy złożyć je najpóźniej do 16 marca
w przedszkolu lub szkole podstawowej,
gdzie chcemy zapisać dziecko.
Zgodnie z prawem na terenie gminy obowiązuje rejonizacja. Przyjęcie dziecka do
innej szkoły nastąpi wtedy, gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. Od września 2021 r. planowana
jest zmiana w obwodach szkolnych, podyktowana koniecznością odciążenia
liczebnego szkół w Malcanowie i w Wiązownie. Majdan należałby do obwodu
Szkoły Podstawowej w Zakręcie, a Lipowo – do obwodu Szkoły Podstawowej
w Gliniance. Procedury związane z tą
kwestią rozpoczną się w lutym, jednak
już na etapie rekrutacji rodzice pierwszoklasistów z tych miejscowości muszą dokonać wyboru właściwej szkoły
podstawowej. W pierwszych latach, np.
ze względu na rodzeństwo w starszych

klasach, będzie możliwość wyboru dotychczasowej szkoły.
W postępowaniu rekrutacyjnym brane
są pod uwagę kryteria ustawowe oraz
dodatkowe – ustalone przez samorząd.
W przypadku tych drugich punkty zostaną przyznane za to, że:
1) 
rodzice/opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy od osób
fizycznych w Urzędzie Skarbowym
w Otwocku, zgodnie z miejscem
zamieszkania;
2) rodzeństwo ubiegające się o miejsce
w przedszkolu oraz dziecko, którego
rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub
oddziale przedszkolnym w placówce
pierwszego wyboru;
3) rodzice/opiekunowie prawni deklarują pobyt dziecka w placówce powyżej
podstawy programowej;
4) 
oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą

Edukacja

się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność
gospodarczą;
5) 
dziecko wychowuje się w rodzinie
objętej nadzorem kuratorskim lub
wsparciem asystenta rodziny.
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ukażą się 22 marca 2021 r.
Następnie rodzice będą musieli ostatecznie potwierdzić na piśmie, że ich dziecko
będzie uczęszczać do wybranej placówki.
Jeżeli szkoła lub przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadzone
zostanie uzupełniające postępowanie rekrutacyjne – od 7 do 16 kwietnia 2021 r.,
a wyniki poznamy 5 maja.
Więcej informacji na temat rekrutacji
udzielają szkoły i przedszkola oraz Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna,
ul. Napoleońska 53A w Gliniance, tel. tel.
22 180 00 27 lub 28, e-mail: edukacja@
wiazowna.pl.

Urszula Kozłowska
u.kozlowska@wiazowna.pl

Nasze szkoły
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa
w Gliniance
ul. Napoleońska 1, tel. 22 789 96 71
e-mail: spglinianka@wp.pl

Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Szwoleżerów
Józefa Piłsudskiego w Malcanowie
ul. Mazowiecka 55, tel. 22 180 00 08
e-mail: spmalcanow@gmail.com
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Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników Polskich
w Wiązownie
ul. Kościelna 20, tel. 22 789 01 95
e-mail: spwiazowna@gmail.com

Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
ul. Szkolna 11, tel. 22 773 39 79
e-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl
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Morsowanie w Malcanowie
na „Lagunie”

Foto: I. Trzaska

Morsuj na zdrowie!
Kąpiele w lodowatej wodzie mają dobroczynny wpływ na nasze zdrowie.
To prosty sposób na wzmocnienie
odporności naszego organizmu. Praktycznie każdy, niezależnie od wieku,
może zostać „morsem”.

Morsowanie zwiększa także tolerancję
organizmu na niskie temperatury i przywraca naturalny mechanizm termoregulacji. Pomaga też schudnąć oraz działa
odstresowująco. Fińscy naukowcy udowodnili też, że kąpiel w lodowatej wodzie
ma wpływ na wyrzut hormonów (noradrenaliny), które zmniejszają ból i hamują
stany zapalne w organizmie. Wystarczą 3
minuty raz w tygodniu, aby poczuć zbawienny wpływ morsowania. Przeciwskazaniami do morsowania są problemy
kardiologiczne, choroby układu krążenia,
nadciśnienie oraz epilepsja. Przed pierwszym wejściem do wody należy skonsultować się z lekarzem.

W naszej gminie mieszkańcy oraz przyjezdni spotykają się na niedzielne o godz.
12.00 morsowanie w Malcanowie na
„Lagunie”.

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Foto: I. Trzaska

Kiedy na kilka minut zanurzamy się w zimnej wodzie, pobudzamy nasz organizm do
reakcji obronnej. Hartujemy go. Morsowanie można porównać do krioterapii, która
z powodzeniem stosowana jest w leczeniu wielu schorzeń. Kąpiel intensywnie
pobudza krążenie, dzięki czemu organizm
staje się lepiej odżywiony i łatwiej się regeneruje. Regularne zimne kąpiele obniżają także poziom insuliny we krwi.

Jeśli zaczynasz dopiero swoją przygodę
z morsowaniem, powinieneś wziąć pod
uwagę kilka podstawowych i ważnych
zasad:
1) Nie morsuj sam. Znajdź grupę w swojej okolicy i dołącz do niej.
2) Przed wejściem do wody zrób solidną rozgrzewkę.
3) Na pierwsze wejście możesz ubrać
się w piankę. Dzięki temu poczujesz
się bardziej komfortowo. Załóż też
czapkę i coś na stopy, np. buty do
pływania.
4) Wchodź powoli, nie chlap. Oddychaj
spokojnie. Dzięki temu organizm
stopniowo będzie przyzwyczajać się
do zimna.
5) Na początek możesz zanurzyć się zaledwie na kilkanaście sekund. Aby
uniknąć skrajnego wychłodzenia organizmu zaleca się, aby kąpiele trwały maksymalnie 3 min.
6) 
Po wyjściu poruszaj się, załóż ciepłe
ubranie, wypij coś gorącego i poczekaj, aż się rozgrzejesz, zanim pojedziesz do domu.

Marcin Boruc

Komendant OSP Gminy Wiązowna,
morsuje od trzech lat

Już trzeci sezon nasi strażacy, w tym
i ja, spotykają się na wspólnym
morsowaniu. To zarówno świetna
zabawa, jak i sposób na integrację
zespołu. To zastrzyk pozytywnej
energii. W tym sezonie morsowanie
stało się bardzo modne, należy
jednak pamiętać o zdrowym
rozsądku. Przygodę z zimnymi
kąpielami przede wszystkim należy
uskuteczniać w bezpiecznym
i sprawdzonym miejscu. Ważne,
by robić to w grupie, gdyż jest to
szok termiczny i nie wiemy, jak
zareaguje nasz organizm. Pierwsze
kąpiele powinny byś dość krótkie,
by organizm przyzwyczaić do zimna,
mają one bowiem nas hartować,
a nie przeziębić. I oczywiście przed
rozpoczęciem przygody z „morsem”
warto skonsultować się ze swoim
lekarzem.

www.tuwiazowna.pl
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Tenis stołowy.
Popraw swoją
kondycję

Tenis stołowy, potocznie zwany ping-pongiem, to gra praktycznie dla każdego. Uprawiany regularnie, poprawia wytrzymałość
i kondycję. Sprzyja ogólnemu rozwojowi ciała. Pozwala na zdrową rywalizację
i odreagowanie stresu. W naszej gminie
prężnie działa Gminny Klub Sportowy Tenisa Stołowego. Zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych (wtorki, środy i czwartki

Foto: I. Trzaska

Grę w tenisa stołowego zna praktycznie każdy. Wystarczy stół, dwie rakietki i piłeczka. Proste ćwiczenia można
wykonywać samodzielnie w domu. Jakie? Oto nasz krótki poradnik przygotowany przez trenera Gminnego Klubu
Tenisa Stołowego w Wiązownie.
w godz. 17.00–18.30 i 18.30–20.00) prowadzone są w Szkole Podstawowej im.
Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie. Nasi zawodnicy mogą poszczycić
się sporymi osiągnieciami w tej dziedzinie.
Dorośli grają w pierwszej lidze tenisa stołowego. Młodsi zdobyli m.in. złoty i srebrny medal na Drużynowych Mistrzostwach
Powiatu Otwockiego. Dołączysz?

Oto proste ćwiczenia w wykonaniu trenera
GKTS Wiązowna – Kamila SITKA, które samemu można przeprowadzić w domu. 
Redakcja

3. Odbijanie piłeczki na rakietce.

4. Odbicia piłeczki o ścianę.

Opis ćwiczeń i wykonanie:
Kamil Sitek, GKTS Wiązowna
tukontakt@wiazowna.pl

1. Rakietka i jej uchwyt.

Prawidłowe trzymanie rakietki jest podstawą do nauki dalszych ćwiczeń. Dwa
podstawowe uchwyty to dłoniowy (europejski) i piórkowy (azjatycki).

2. Kontrolowanie rakietki i piłeczki.

Ćwiczenie polega na utrzymywaniu jak
najdłużej piłeczki na rakietce (raz po jednej, raz po drugiej stronie). Dla utrudnienia podczas wykonywania ćwiczenia
możemy zmieniać pozycję: siadać, chodzić po domu, wykonać kilka przysiadów itp.

Postarajmy się wykonać jak najwięcej
odbić piłeczki. Wykonujemy je najpierw
jedną stroną rakietki, następnie drugą,
a na końcu naprzemiennie. Tak, jak w zadaniu poprzednim, próbujemy wykonać
ćwiczenie np. w klęku, siadzie itp. Ćwiczenie to ma znaczący wpływ na rozwój mózgu, ponieważ dobrze wpływa
na pracę nad koordynacją między dłonią a wzrokiem.

To ćwiczenie dla bardziej zaawansowanych, aktywujące nie tylko ręce,
ale i dolną część ciała. Stojąc, odbijamy jak najwięcej razy piłeczkę o ścianę
tak, aby nie upadła na ziemię. Najpierw
jedną stroną rakietki, następnie drugą, aby ostatecznie wykonać odbicia
naprzemienne.
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Zajęcia z piłki nożnej
cieszą się dużym
powodzeniem

Setki tysięcy
dla organizacji
pozarządowych
Rozstrzygnęliśmy konkursy ofert dla
NGO na realizację zadań publicznych
na terenie Gminy Wiązowna. W tym
roku na wspieranie ich działań wydamy prawie 800 tys. zł.

Dostrzegając rolę, jaką pełnią organizacje
pozarządowe, co roku staramy się zwiększać nakłady finansowe przeznaczone na
realizację prowadzonych przez nie zadań

Foto: Adobe Stock

Organizacje społeczne (np. stowarzyszenia, fundacje), inaczej nazywane
organizacjami pozarządowymi lub organizacjami pożytku publicznego, są
jednym z filarów społeczeństwa obywatelskiego. Zajmują się działalnością
społecznie użyteczną, prowadzoną
w sferze zadań publicznych. Działając na wielu płaszczyznach, bardzo
dobrze uzupełniają działania samorządu, realizując potrzeby i pasje naszych
mieszkańców.

publicznych. W budżecie na rok 2021 na
dotacje dla organizacji pożytku publicznego przeznaczono 771 700 zł.
Zapraszamy organizacje pozarządowe do
udziału w kolejnych konkursach ofert na

realizację zadań publicznych. Więcej informacji udziela Wydział Spraw Społecznych,
tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@
wiazowna.pl.

Karol Bronikowski
k.bronikowski@wiazowna.pl

Do końca stycznia rozstrzygnęliśmy konkursy na realizację zadań publicznych według poniższej tabeli:
L.p.
1
2
3

Zadanie
prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie piłki nożnej
dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział drużyn piłki nożnej w turniejach i rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach
wiekowych w 2021 r.

NGO

Kwota dofinansowania

KS Advit Wiązowna

145 000 zł

KS Glinianka

50 000 zł

LUKS Rzakta

23 000 zł

4

Prowadzenie zajęć sportowo-aktywizujących: „Ćwiczenia ruchowo-sportowe dla dorosłych, szczególnie dla seniorów” w 2021 r.

KS Advit Wiązowna

20 000 zł

5

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym –
wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących
na terenie Gminy Wiązowna

Stowarzyszenie
KROKUS-WIĄZOWNA

35 000 zł

Złap formę na 41. Półmaraton. Zapraszamy na treningi!
Mimo, że pandemia trochę popsuła nam szyki, to się nie poddajemy!
Trwają treningi lekkoatletyczne wszystkich tych, którzy chcą złapać formę na półmaraton. A ten – mam nadzieję – odbędzie się już niedługo,
jak tylko znikną rządowe obostrzenia dla imprez sportowych.

Foto: Team „Zabiegane dni”

Specjalnie dla Państwa organizujemy cykl treningów biegowych.
Zapraszamy na:
1) Trening lekkoatletyczny na sali w czwartek godz. 18.00, miejsce: mała
sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Wiązownie. Treningi prowadzą Małgorzata KAMIŃSKA i Piotr RĘBKOWSKI;
2) Trening lekkoatletyczny na świeżym powietrzu w niedzielę o godz.
10.00, miejsce: Gminny Plac Centrum w Wiązownie. Spotkanie prowadzi Piotr ZASĘPA.
Udział w treningach jest bezpłatny. Organizatorami treningów są Urząd
Gminy Wiązowna i Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie.

www.tuwiazowna.pl

Orszak Trzech Króli w Zakręcie.
Tradycyjny przemarsz

Kultura
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Królowie złożyli dary
dzieciątku Jezus

Po raz kolejny Orszak Trzech Króli,
zorganizowany przez Koło Gospodyń
Wiejskich we współpracy z parafią
pw. św. Pawła Apostoła, 6 stycznia
przeszedł ulicami Zakrętu.

Orszak w tym roku był krótszy (przeszedł wokół kościoła i placu św. Pawła),
ale połączony z konkursem na szopkę betlejemską „Pastuszkowie przybywajcie”.
Nowe stroje królewskie, korony i śpiewniki otrzymane od Fundacji Orszak Trzech
Króli uświetniły uroczystość, a szopki zostały wysłane na ogólnopolski konkurs
Fundacji.

Foto: A. Rutkowska

Orszak odbył się w reżimie sanitarnym.
Uczestnicy byli w maseczkach. Poprowadził go proboszcz ks. kanonik Sławomir SAFADER, niosąc wyjątkową dla nas
gwiazdę betlejemską. Wykonały ją dzieci pod kierunkiem artysty plastyka Anny
NIEDŹWIECKIEJ-JĘDRZEJEWSKIEJ.

Zastanawialiśmy się nad tym, czy kontynuować tę tradycję w czasie pandemii
ze względów bezpieczeństwa sanitarnego. Jednak zwyciężyło przekonanie, że –
zwłaszcza w tym trudnym czasie – ludzie
muszą doświadczać poczucia wspólnoty.

Pogoda nie zawiodła, dziękujemy za
współpracę wszystkim zaangażowanym,
a przybyłym za doświadczenie wspólnoty i radosne świętowanie.

Aleksandra Rutkowska

Rocznica Powstania Styczniowego.
Symboliczne uroczystości
Porębami. W tym roku, jeśli pozwolą na
to obostrzenia, oficjalne obchody upamiętniające powstańców, którzy wzięli
udział w bitwie, odbędą się w niedzielę
7 marca. Rekonstruktorzy będą się przemieszczali w ciągu całego dnia, aby odwiedzić jak najwięcej miejsc na terenie
Gminy Wiązowna, a także po za nią.

Kwiaty przy pomniku powstańców
złożyli przedstawiciele naszej gminy

Foto: GOK

158 lat temu wybuchł największy
polski zryw niepodległościowy – Powstanie Styczniowe. W rocznicę tego
wydarzenia, 22 stycznia delegacje
Gminy Wiązowna, Powiatu Otwockiego oraz Miasta Otwock spotkały się
w Emowie, aby uczcić pamięć uczestników powstania.
W Emowie nad brzegiem rzeki Świder
przy pomniku powstańców z Oddziału

Ziemi Stanisławowskiej płk. Siemomysła Kuczyka 22 stycznia oddano hołd
poległym w wyniku odniesionych ran
w bitwie pod Porębami. Niestety, tegoroczne wydarzenia, w związku z panującą pandemią, musiały odbyć się
w sposób symboliczny.
Już 3 marca obchodzić będziemy 158.
rocznicę bitwy oddziału powstańczego Powiatu Stanisławowskiego pod

Bitwa pod Porębami jeszcze kilka lat temu
była wydarzeniem praktycznie nieznanym, jednakże dzięki odsłonięciu w 2016
roku tablicy ją upamiętniającej i organizowanym cyklicznie uroczystościom z udziałem rekonstruktorów, coraz więcej osób
dowiaduje się o tym ciekawym wydarzeniu. Mamy nadzieję, że w przyszłych latach obchody organizowane w Porębach
i wydarzenia im towarzyszące, cieszyć się
będą coraz większą popularnością i zainteresowaniem. Gdyby nie udało się nam
zorganizować wydarzenia plenerowego,
atrakcje w Internecie – na pewno nie zapomnimy o wydarzeniu w Porębach i bohaterach tamtych czasów!

Damian Krawczyk
zapisy@gok-wiazowna.pl
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Biblioteka w liczbach. Podsumowanie 2020 r.
Miniony rok znacznie różnił się od lat
ubiegłych. Koronawirus sprawił, że
większość miejsc związanych z kulturą i sztuką zamknięto na kilka miesięcy. Biblioteka Publiczna Gminy
Wiązowna była jednym z nich. Jednak
dzięki akcji „Książka na wynos” nasi
mieszkańcy mogli nadal korzystać
z księgozbiorów i cieszyć się chwilami spędzonymi na czytaniu.
Rok 2020 w obiektywie

Biblioteka poleca

Foto: Biblioteka

W czasie pandemii nasza biblioteka uruchomiła akcję „Książka na wynos”, która cieszyła się ogromnym
powodzeniem. Działała i wciąż działa również akcja „Książka na telefon” –
adresowana do osób starszych, chorych
i z niepełnosprawnościami.
W czasie, kiedy biblioteka i jej filie działały w normalnym trybie, odwiedziło nas
2 126 czytelników – mniej o 12,33%
w stosunku do 2019 r. O 12,88% spadła
też liczba wypożyczeń. W 2020 r. łącznie
wypożyczono 25 463 książek, audiobooków i czasopism.

Na książki i audiobooki wydano 20 463,43
zł, w tym 2 500 zł z pozyskanych środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych”.

Zakupiliśmy 845 książek i 108 audiobooków, a z Programu Wieloletniego – 102
woluminy. Do księgozbioru wprowadziliśmy jeszcze dodatkowo 417 książek, które pochodziły z darów od czytelników. Za
wszystkie bardzo dziękujemy!

Marzena Bobrowska

„Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży”

„Powstanie styczniowe”

„Powstanie styczniowe. Zryw wolnych Polaków”

Feliks Koneczny

Stefan Kieniewicz

Jarosław Szarek

Książka napisana pięknym, barwnym językiem zabiera nas w podróż po meandrach polskich dziejów. W formie gawędy przybliża historię naszego
narodu. Autor bada związki przyczynowo-skutkowe, osadza wydarzenia w kontekście polityki polskiej i światowej oraz dokonuje oceny moralnej
polskich mężów stanu. Przywołuje m.in. istotne
wydarzenia Powstania styczniowego przekonując, że ich znajomość to obowiązek. Lektura ma
ogromną wartość wychowawczą i stanowi idealną pomoc w edukacji historycznej młodzieży. Jest
wielką ucztą intelektualną dla młodego czytelnika.

Jak wyglądała organizacja ostatniego polskiego
powstania narodowego w XIX wieku? Jaki stosunek do powstania styczniowego miały Europa i carat? Skąd powstańcy brali broń i żywność?
Autor wyczerpująco odpowiada na pytania, ukazując obraz Powstania styczniowego na tle historycznym. Przedstawia plastyczną panoramę
stosunków społecznych w okresie przygotowań
i w czasie walk zbrojnych 1863–1864. Opisuje
liczne bitwy i potyczki oddziałów partyzanckich
oraz omawia problemy taktyki i strategii walki na
różnych etapach powstania.

Porywająca opowieść – historyka, który podejmuje walkę o pamięć powstania styczniowego.
Przypomina historie 1863, 1864, 1865 roku. Broni
znaczenia słowa „patriotyzm” i nazywa po imieniu tchórzostwo i zdradę. Bohdan Cywiński napisał, iż „do Rosji nie wolno się zbliżać na kolanach.
To śmierć”. To groźne memento wyraża z wielką siłą ta książka. Książka pomaga odkryć nieznane niektórym z ojców III RP poczucie wstydu
i przypomina pojęcie obowiązku wobec Ojczyzny.
To jest sens pamięci powstania w naszym miejscu i czasie.

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 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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To był radosny i dobrze
spędzony czas

Foto: SP Glinianka

„Ferie blisko domu” 2021.
Podsumowanie akcji
„Ferie blisko domu” tradycyjnie zorganizowaliśmy w naszych czterech
szkołach podstawowych. W półkoloniach w dniach 11 – 15 stycznia łącznie wzięło udział 116 uczniów klas
I–IV. Tegoroczna akcja zimowa, mimo
że odbywała się w bardzo trudnych
warunkach pandemii – w reżimie sanitarnym, bez wycieczek i wyjść grupowych – okazała się bardzo udana.
W akcję włączyły się, jak co roku, Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie. Dzięki temu, oprócz niezwykle
ciekawych zajęć prowadzonych przez
wychowawców, dzieci miały okazję
uczestniczyć w warsztatach historycznych i przyrodniczych prowadzonych
przez Tomasza ŻURAWSKIEGO i Katarzynę JĘDRZEJEWSKĄ. Dzieci wzięły też
udział w spotkaniu autorskim z Agnieszką KAZAŁĄ, w ramach którego zaprezentowane zostały bajki rymowane na
podstawie najnowszej książki dla dzieci
pt. „Czarownica Magda”.

W szkole w Gliniance w zajęciach uczestniczyło 36 dzieci. Zajęcia muzyczne, zajęcia sportowe z Fit Kids Academy, zajęcia
decoupage, warsztaty kulinarne, animacje dla dzieci – każdy dzień upływał
pod znakiem innych aktywności. Nie zapomniano także o kondycji psychicznej
najmłodszych – tak ważnej w tych trudnych czasach – i podczas zajęć wykonano
antystresowe gniotki. Zwieńczeniem ferii
był, nieco inny niż zazwyczaj, ale kolorowy i radosny bal karnawałowy.
W szkole w Wiązownie czas spędzało
40 dzieci. W czasie trwania ferii dzieci
uczestniczyły w licznych zajęciach artystycznych, sportowych. Rozwijały swoje
umiejętności w wielu różnych dziedzinach, a podczas warsztatów kulinarnych
samodzielnie przygotowywały pizzę, desery, wyciskały zdrowe soki, a przy okazji
dowiedziały się wielu informacji dotyczących zdrowego odżywiania.
19 dzieci ze szkoły w Malcanowie
uczestniczyło w zajęciach rozwijających

umiejętności artystyczne, sprawność ruchową oraz współpracę w grupie. Dodatkową atrakcją dla wszystkich dzieci
okazał się również śnieg i możliwość lepienia bałwana i innych zimowych zabaw
na świeżym powietrzu.
Dzieci spędzające ferie w szkole w Zakręcie, a było ich 21, brały udział w zajęciach techniczno-plastycznych, zajęciach
językowych, zajęciach kodowania, piekły
babeczki marchewkowe, tworzyły maski
karnawałowe.
Uśmiech goszczący na buziach dzieci potwierdza, że dla wszystkich był to radosny i dobrze spędzony czas.
Kierownikom wypoczynku, wychowawcom, instruktorom, pracownikom i dyrektorom szkół bardzo dziękujemy za
zaangażowanie w organizację i przeprowadzenie akcji.

Urszula Kozłowska
u.kozlowska@wiazowna.pl

Foto: Gminne szkoły

„Ferie blisko domu”.
Tak spędzamy wolny czas

