
Wielkanoc to czas nadziei. Bez niej nie sposób czasem 
dźwigać trudy życia. Życzymy, by właśnie nadzieja dała 
Państwu energię do zmiany, nieustępliwą siłę równą 
tej, z którą co roku po zimie budzi się świat.
Alleluja!
 Janusz Budny Andrzej Cholewa
 Wójt Gminy Wiązowna Przewodniczący Rady Gminy

Bezpłatny biuletyn samorządowy

 8
„OŚWIETLIĆ GMINĘ 
WIĄZOWNA”. 
PROJEKT NABIERA 
TEMPA

 21
UWAGA, 
WŚCIEKLIZNA! 
PILNUJ SWOJEGO 
PUPILA

 4
„NIE TĘDY DROGA”. 
SZYKUJEMY SIĘ DO 
WALKI

nr 3 (171) marzec 2021 / ISSN 1509-4103



www.nietedydroga.pl
facebook.com/stowarzyszenienietedydroga

instagram.com/stowarzyszenienietedydroga
twitter.com/NieTedy

www.nietedydroga.pl
facebook.com/stowarzyszenienietedydroga

instagram.com/stowarzyszenienietedydroga
twitter.com/NieTedy

Grafika: M. Koczorowska-Szlassa



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, Marzena Bobrowska, Anna 
Bogucka, Dorota Bortkiewicz, Ewa Budny, Paulina Dudek, Marta 
Gajda, Milena Gołąb, Joanna Kociszewska, Urszula Kozłowska, 
Damian Krawczyk, Sylwia Król, Tomasz Mielnicki, Krystyna 
Motyka – Parzych, Olga Nowak, Grażyna Ruta, Jakub Sędek
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 tek-
stów oraz nie zwraca materiałów niewykorzystanych.
Numer zamknięto i oddano do druku: 4.03.2021 r.

  W numerze:
 2 Samorząd

  „Oświetlić Gminę Wiązowna”. Nowy projekt 
inwestycyjny

  Wiosenne utrzymanie dróg
  Sesja Rady Gminy. Nie dla hałasu

 16 Społeczeństwo
  Narodowy Spis Powszechny 2021. 
#LiczySięKażdy

 18 Zdrowie
  Wiosenne zmęczenie. Jak sobie z nim radzić?

 19 Dla seniorów
 „Witamina słońca” a COVID-19

 20 Dla firm
  Sadszwedo. Jabłka z ekologicznego sadu

 21 Środowisko
  Coraz więcej ognisk wścieklizny na Mazowszu
  Kastracja i sterylizacja. Dofinansowanie do 
zabiegów

 24 Sport
  41. Półmaraton Wiązowski. Gotowi do biegu
  Ścieżka biegowa. Nowa, sportowa inicjatywa

 28 Kultura
  Kultura w sieci. Jak spędzić czas, nie 
wychodząc z domu

  E-booki i audiobooki. Czytaj i słucha za darmo

Foto: Adobe Stock

Przygotuj rower na nowy sezon. Na str. 25 – Andrzej 
CHOLEWA – Przewodniczący Rady Gminy Wiązow-
na – prywatnie rowerzysta, który co roku przejeż-
dża kilka tysięcy km na rowerze, opowiada o tym, 
jak sprawnie przygotować i siebie, i rower do no-
wego sezonu. Jazda rowerem to nie tylko radość czy 
przyjemność. To również wymierne korzyści dla na-
szego zdrowia.

25

Zadbaj o deszczówkę. Nie myślisz jeszcze o suszy? 
Błąd! Suche lato zbliża się już bardzo szybko. Nie-
dobory wody stają się jednym z największych zagro-
żeń XXI wieku. Na str. 22 podpowiadamy, co zrobić, 
by odzyskać deszczówkę, jak ją zagospodarować 
– oszczędzić czas i pieniądze, a  jednocześnie po-
móc naturze.

22

6 Trzecia droga szybkiego ruchu, która być może prze-
tnie tereny gminy, to katastrofa dla naszej okolicy. 
Nie mamy wątpliwości, że przez najbliższe miesią-
ce będzie to jeden z najważniejszych tematów dla 
naszej społeczności. Na str. 6 publikujemy wywiad 
z  Sylwią PIWOWAR  – członkiem stowarzyszenia, 
które organizuje mieszkańców w aktywnym sprze-
ciwie wobec planów GDDKiA.
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„Nie tędy droga”. „Nie tędy droga”. 
Szykujemy się do walkiSzykujemy się do walki

Tych zwierząt i pięknych widoków wkrótce może nie być, 
a wszystko przez kontrowersyjne plany budowy nowej 
obwodnicy Warszawy. Pomysł, aby poprowadzić jej trasę 
przez tereny gminy Wiązowna, wywołał natychmiastową 
reakcję mieszkańców i władz Gminy Wiązowna. W ciągu 
zaledwie kilku dni mieszkańcy zorganizowali się, stworzyli 
grupę na portalu społecznościowym i rozpoczęli działania 
zakrojone na szeroką skalę. 
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Tylko wspólna mobilizacja mieszkań-
ców i urzędu może pomóc nam w wal-
ce z niekorzystną dla nas inwestycją, bo 
razem możemy więcej! O tym, jakie są 
plany działania, rozmawiamy z  Sylwią 
PIWOWAR ze Stowarzyszenia „Nie tędy 
droga”.

W celu obrony przed planami budowy 
Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej 
do życia powołaliście Stowarzyszenie 
„Nie tędy droga”. Jakie są jego główne 
cele i priorytety?

Sylwia PIWOWAR: Cel jest jeden – po-
wstrzymać budowę obwodnicy w propo-
nowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad kształcie. Chcieliby-
śmy, aby stowarzyszenie było koordyna-
torem działań, a także przedstawicielem 
naszej społeczności – to może być przy-
datne na kolejnych etapach inwestycji. 
Preferowany wariant czerwony, w naszej 
opinii – ale także w opinii wielu miesz-
kańców – jest kompletnie nieprzemy-
ślany. Odnosimy wrażenie, że jego szkic 
powstał bez uwzględniania istniejących 

już dróg. Jeżeli plany zostałyby wdrożone, 
przez gminę Wiązowna przechodziłyby 
dwie obwodnice – obwodnica Warsza-
wy oraz Obwodnicy Aglomeracji War-
szawskiej. Ciężko tu znaleźć logikę. Kiedy 
pod koniec stycznia GDDKiA przedstawi-
ła swoje plany, natychmiast zdecydowa-
liśmy, że musimy zakasać rękawy i brać 
się do roboty. Nie możemy czekać na łut 
szczęścia. Musimy ochronić integralność 
naszej gminy, nie pozwolić na niszcze-
nie i tak już topniejących w okolicy tere-
nów zielonych. Trzeba pamiętać, że gmina 
Wiązowna to miejsce wypoczynku tysięcy 
osób, także tych z gmin ościennych i stoli-
cy. Dodatkowo tak planowana inwestycja 
pozbawiłaby domów wielu mieszkańców. 
Nasza społeczność jest bardzo zżyta, wie-
le nas łączy i nie możemy dopuścić, aby to 
wszystko zostało zaprzepaszczone.

Jakie kroki już podjęliście? Jakie kolejne 
działania macie – w najbliższych i tych 
dalszych – planach?

SP: Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni tym, 
jak wiele udało nam się zrobić w ciągu 
zaledwie dwóch tygodni. W trakcie fina-
lizowania jest rejestracja Stowarzyszenia 
„Nie tędy droga”. Rozpoczęliśmy akcję in-
formacyjną wśród naszych mieszkańców, 

O szczegółach inwestycji pisaliśmy w poprzednim numerze „Powiązań”. 
Numer można przeczytać w formie elektronicznej w serwisie tuwia-
zowna.pl w zakładce: Gmina Wiązowna/Powiązania. Aktualne infor-
macje o  inwestycji publikujemy na stronie głównej naszego serwisu 
tuwiazowna.pl oraz w na profilu facebookowym Gminy Wiązowna. Do 
Państwa dyspozycji są także nasi urzędnicy, którzy na bieżąco śledzą po-
stęp projektu. Można się z nimi skontaktować pod nr tel. 22 512 58 16 
lub pisząc na e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl

W Urzędzie Gminy Wiązowna powstał także specjalny zespół, w które-
go skład wchodzą 23 osoby. Przewodniczącym został Rafał MUSIAŁEK, 
naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Wiązow-
na, a zastępcą – Łukasz ZIELIŃSKI, przedstawiciel Stowarzyszenia „Nie 
tędy droga”. Zadaniem zespołu jest koordynacja przepływu informacji 
i inicjowanie działań, które pomogą w zablokowaniu inwestycji w pla-
nowanym, niekorzystnym dla nas wariancie.

Założyciele Stowarzyszenia 
„Nie tędy droga”
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Stanisław BOGUCKI
Radny Gminy Wiązowna 
Sołtys Malcanowa

Dla mnie jako mieszkańca, sołtysa i radnego pierwsze informacje, 
jakie pojawiły się o planowanym przebiegu Obwodnicy Aglomeracji 
Warszawskiej, były bardzo niepokojące. Burzyły całą koncepcję 
naszego i nie tylko naszego sołectwa, jako wsi spokojnej i przyjaznej 
mieszańcom. Nasza okolica z roku na rok cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. Wszystko to dzięki szeregowi udogodnień m.in. 
nowej szkole podstawowej czy korzystnemu dojazdowi z Malcanowa 
do stolicy. Jak tylko te burzące nasz spokój informacje potwierdziły 
się już w 2020 r. – jako społeczność – podjęliśmy szereg działań, 
których cel był i nadal jest tylko jeden – pokazać bezsensowność 
i bezzasadność forsowanej przez GDDKiA koncepcji. Jestem pełen 
podziwu i uznania dla mieszkańców, którzy teraz, już po oficjalnym 
przedstawieniu koncepcji przebiegu obwodnicy, wzięli sprawę 
w swoje ręce, zakasali rękawy i zdecydowali, że nie poddadzą się 
bez walki. Jako radny i sołtys będę ich wspierał w tych działaniach, 
angażując się w prace na rzeczy ochrony naszej małej Ojczyzny.

gmin sąsiadujących i przyjaciół naszych 
terenów. Uważamy, że dostęp do infor-
macji i sprawna komunikacja to podsta-
wa. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy 
mieszkańcy korzystają z portali społecz-
nościowych. Dlatego też błyskawicznie 
przygotowane zostały ulotki, które trafiły 
do skrzynek. W wielu miejscach pojawi-
ły się także plakaty informacyjne. Nawią-
zaliśmy współpracę z  urzędem gminy 
i przedstawicielami samorządu. Powstał 
profil na FB. Jednocześnie uruchomiliśmy 
stronę internetową www.nietedydroga.pl, 
na której będzie można znaleźć istotne 
dokumenty, mapy, informacje o pracach 
i naszych inicjatywach. Ostatnio na FB po-
wstał też fanpage stowarzyszenia. Trzeba 
tu koniecznie podkreślić, że dotychczaso-
we zaangażowanie mieszkańców jest ab-
solutnie nieocenione. Niespotykana jest 
energia, z jaką nasi sąsiedzi włączają się 
do wspólnych prac. Widząc determinację 
naszych mieszkańców, jesteśmy przeko-
nani, że na efekty tych pomysłów nie trze-
ba będzie długo czekać.

Czy zamierzacie podjąć współpracę z in-
nym działaczami i organizacjami z gmin 
ościennych, które również nie są za-
chwycone pomysłem GDDKiA?

SP: Zdecydowanie jesteśmy otwarci na 
wszelkie alianse. W ostatnich dniach sta-
raliśmy się dotrzeć do przedstawicieli 
Otwocka, Karczewa, Dębego Wielkiego. 
Z  tego powodu zmieniliśmy też nazwę 
naszego profilu na FB i  rozszerzyliśmy 
ją, dołączając nowe miejscowości. Nie 
od dziś wiadomo, że w grupie leży siła. 
Mamy nadzieję, że współpraca z gmina-
mi, którym również zagraża budowa „wa-
riantu czerwonego” będzie przebiegała na 
różnych platformach – samorządu lokal-
nego i mieszkańców. Jednym słowem – 
szukamy sprzymierzeńców. Jednocześnie 
docieramy do tych osób w Polsce, które 
dotknęły podobne projekty. Chcemy się 
dowiedzieć, jak wyglądał cały proces in-
westycyjny, z jakimi problemami się mie-
rzyli. Co było najtrudniejsze do pokonania. 
To dopiero początek drogi i warto się do 
niej rzetelnie przygotować. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

BOLESŁAWÓW

25 Modernizacja ul. Bażantów

BORYSZEW

50 Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy – mini plac zabaw

CZARNÓWKA

25 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 Budowa wodociągu 
w ul. Baśniowej

25 Budowa wodociągu 
w ul. Miętowej 

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 pieszo-
rowerowego w ul. Majowej 

25 Modernizacja ul. Miodowej 

50 Budowa altany i zakup 
wyposażenia do świetlicy

0 Zakup i montaż tablic 
„NieWkurzaj”

Ciąg dalszy paska na str. 10

Foto: M
. Sosnow

ska
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W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy na terenie naszej gminy zmodernizu-
jemy niemal całą infrastrukturę oświetleniową. Wymienimy wszystkie lampy 
sodowe na ledowe. W planach mamy dobudowanie prawie 2 tys. nowych lamp. 
Całość przedsięwzięcia warta będzie wiele milionów złotych. Projekt nazwali-
śmy „Oświetlić Gminę Wiązowna”.

Nowy projekt inwestycyjny 
wchodzi w decydującą fazę

„Oświetlić 
Gminę Wiązowna”.

Grafika: J. Sędek
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Planowana inwestycja zakłada komplek-
sową modernizację sieci oświetlenia 
ulicznego w całej gminie, niemal jedno-
cześnie w wielu miejscach gminy. Zależy 
nam na takim rozwiązaniu, bo jest ono 
najbardziej sprawiedliwe społecznie, 
a na dodatek pozwala zoptymalizować 
cały proces i w najszybszym czasie dać 
pożądane korzyści. Oszczędzać prąd, za-
rządzać oświetleniem w systemie „smart 
city”, minimalizować opłaty.

– Ogromnie się cieszę, że wchodzimy 
w kolejną, bardzo ważną fazę tego pro-
jektu, czyli negocjacje z partnerami pry-
watnymi – mówi Wójt Gminy Wiązowna 
Janusz BUDNY.  – Jego realizację trak-
tuję jak osobiste zobowiązanie, które 
składałem wyborcom w  czasie kampa-
nii wyborczej. Modernizacja i  rozbudo-
wa oświetlenia ulicznego była jednym 
z priorytetowych haseł, z którymi prosi-
łem o głosy. Dziś dzięki ciężkiej pracy ca-
łego urzędu, dzięki współpracy Radnych 

i prywatnemu partnerowi będziemy mogli 
realizować śmiały, nowoczesny i odważ-
ny projekt. Kolejny, tak duży, po moder-
nizacji szkół.

W ostatnim czasie na terenie naszej 
gminy odbyły się konsultacje społecz-
ne, których celem było zlokalizowanie 
tych fragmentów dróg, które powinny 
być oświetlone jak najszybciej. Gdzie 
jest to nierozerwalnie związane nie tyl-
ko z komfortem, ale przede wszystkim 
z  fundamentalnym bezpieczeństwem 
mieszkańców. W  ramach konsultacji 
wpłynęło 49 wniosków o budowę nowe-
go oświetlenia ulicznego na 57 ulicach. 
Każdy z nich został przeanalizowany pod 
kątem zasadności ekonomicznej, wła-
sności terenu, na którym była wskazana 
lokalizacja, a także możliwości technicz-
nych wykonania.

Należy zaznaczyć, że samorząd nie ma 
prawnej możliwości realizacji oświetlenia 

Wymienimy wszystkie 
stare lampy sodowe

25 Budowa wodociągu 
w ul. Kamiennej Górki 

25 Budowa wodociągu w dz. ew. 
nr 49/3

EMÓW

25 Poprawa bezpieczeństwa na 
ul. Wiązowskiej 

50
Zagospodarowanie 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

50
Zagospodarowanie gminnego 
terenu przy ul. Polnej – 
siłownia plenerowa

25
Budowa drogi rowerowej od 
ul. Napoleońskiej (w Gliniance) 
do granicy z Mińskiem 
Mazowieckim 

25 Budowa wodociągu w dz. nr 
ew. 94/18

GÓRASZKA

25 Modernizacja ul. Mickiewicza – 
projekt ZRID

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

50 Budowa kanalizacji sanitarnej 

25 Wyposażenie świetlicy wiejskiej

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

 | biuletyn samorządowy | marzec 202110 Samorząd



ulicznego na terenach prywatnych (drogi 
wewnętrzne i tereny w posiadaniu osób 
fizycznych), dlatego wszystkie wnioski 
dotyczące budowy oświetlenia na nie-
ruchomościach nienależących do gminy 
nie wejdą do projektu. Wnioski odrzuco-
ne ze względu na brak własności: Emów 
ul. Maciejki; Boryszew ul. Magiczna i ul. 
Frezji; Duchnów ul. Śmiałków; Kop-
ki ul. Urocza i ul. Młyńska; Majdan ul. 
Storczykowa, ul. Wiśniowa i ul. Malino-
wa; Malcanów, ul. Poziomkowa; Żanęcin, 
ul. Prosta.

Włączono 46 ulic wskazanych we wnio-
skach do zakresu realizowanego zadania. 
Zależało nam na tym, aby dostosować 
projekt oświetlenia do aktualnych oraz 
przyszłych potrzeb tak, aby w  jak naj-
większym stopniu spełnić oczekiwania 
mieszkańców oraz aby nie oświetlać nie-
zamieszkałych i znikomo użytkowanych 
ciągów komunikacyjnych. Wnioski miesz-
kańców, sołtysów i radnych, które zosta-
ły włączone do przedmiotowego zadania, 
będą zrealizowane w zamówieniu pod-
stawowym (obecnie procedowanym), zaś 
pozostałe będą zrealizowane w tzw. za-
mówieniu uzupełniającym lub dodatko-
wym, co oznacza, że będą zrealizowane 
w dalszej kolejności.

Wpłynęło również szereg wniosków, któ-
re w swoim zakresie powielały już za-
planowane odcinki przewidziane do 
realizacji w zamówieniu podstawowym 
oraz takie, które w  całości nie zostały 
włączone do realizowanego zakresu ze 
względu na brak zasadności ekonomicz-
nej, np. oświetlenie dróg prowadzących 
do terenów niezabudowanych bądź do 
lasów czy otwartych pól.

Mając na uwadze wnioski oraz rosnące 
potrzeby mieszkańców, opracowaliśmy 
poszerzony zakres planowanej inwe-
stycji. Na mapie przedstawiamy całość 
zakresu modernizowanego oraz nowo-
budowanego oświetlenia.

Cała inwestycja zostanie przeprowadzo-
na w znanej w Gminie Wiązowna formu-
le partnerstwa publiczno-prywatnego. To 
oznacza, że pieniądze na inwestycje wy-
łoży partner prywatny, a gmina będzie 
spłacać w ratach rozłożonych na kilkana-
ście lat. – To najlepsze rozwiązanie przy 
inwestycjach na taką skalę, jestem o tym 
całkowicie przekonany – mówi wójt Ja-
nusz BUDNY. Po tym, jak w półtora roku 
wyremontowaliśmy i  rozbudowaliśmy 
wszystkie stare szkoły w naszej gminie, 
nie mam nawet cienia wątpliwości, że 
taka współpraca to najbardziej efektywna 
droga do szybkiego zaspokojenia podsta-
wowych potrzeb mieszkańców w zakre-
sie bezpieczeństwa. Zdaję sobie sprawę, 
że nadal znajdują się krytycy takiego roz-
wiązania, że nadal są tacy, którzy mówią: 
można było lepiej, taniej. W  przypad-
ku szkół zadaję im jednak jedno pytanie: 
co mielibyśmy powiedzieć tym dzieciom, 
które – biorąc pod uwagę możliwości bu-
dżetowe gminy – przez całą swoją pod-
stawówkę nie doczekałyby się remontu 
w szkole i uczyły w złych warunkach na 
dwie zmiany? I które dzieci są lepsze – te 
z Glinianki czy z Zakrętu? Gdzie trzeba by 
zacząć taką modernizację? Czy próba mo-
dernizacji szkół własnym sumptem jako 
projekt rozpisany na 15 lat byłaby sa-
tysfakcjonująca dla krytyków?… Zawsze 
wszystko da się zrobić lepiej. Mamy do-
świadczenie pierwszej współpracy w mo-
delu PPP. Teraz wyciągamy z niej wnioski 
i wykorzystamy je w kolejnym projekcie. 
Ale podkreślam, że projekt „Oświetlić 
Gminę Wiązowna” jest kolejnym cywili-
zacyjnym przełomem w  rozwoju naszej 
gminy. Inicjatywą, którą na pewno naśla-
dować będą kolejne samorządy. Jest po 
prostu efektywnym zaspokajaniem po-
trzeb mieszkańców w XXI wieku.

Więcej informacji można uzyskać w Wy-
dziale Inwestycji, tel. 22 512 58 66 lub pi-
sząc na e-mail: j.sedek@wiazowna.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

25 Budowa wodociągu do dz. ew. 
nr 61/1, 61/15, 61/16, 61/21

IZABELA

25 Budowa zadaszenia tarasu przy 
świetlicy

25 Zakup uchwytów i flag 
państwowych 

25 Budowa wodociągu 
w ul. Dębów

KĄCK

50 Budowa wodociągu 
Kąck – Duchnów 

25 Budowa pętli autobusowej 

50 Zagospodarowanie terenu za 
świetlicą w Kącku

0 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 

KOPKI

25
Wyposażenie świetlicy wiejskiej 
i zagospodarowanie terenu 
wokół 

KRUSZÓWIEC

25 Modernizacja ul. Nowej 

LIPOWO

25 Modernizacja Stacji 
Uzdatniania Wody 

25
Budowa wodociągu w dz. ew. 
nr 181/8, 181/7, 181/9 oraz 
181/13

25 Budowa wodociągu w dz. ew. 
nr 132/10

25 Budowa ul. Wypoczynkowej 

50 Projekt świetlicy wiejskiej 

Zakładamy, że negocjacje z partnerami prywatnymi w trybie dialogu kon-
kurencyjnego rozpoczniemy już w połowie marca. Ten etap potrwa od czte-
rech do pięciu miesięcy. W tym czasie wypracowane zostaną dokumenty 
będące podstawą do zaproszenia do składania ofert na przeprowadzenie 
modernizacji i rozbudowy oświetlenia. Zakładamy, że partner prywatny 
wyłoniony zostanie prawdopodobnie pod koniec lata. Pierwsze prace po-
winny być wykonane tak, aby cześć nowego oświetlenia rozbłysła jeszcze 
w tym roku. Całość przedsięwzięcia wraz z wdrożeniem systemu „smart 
city” planowana jest na drugą połowę 2022 r.
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Śnieg, roztopy i deszcze nie oszczędzi-
ły nawierzchni asfaltowych i grunto-
wych dróg gminnych. Jak zwykle po 
okresie zimowym wymagają one wy-
równania i  uzupełnienia ubytków. 
Tym zajmuje się Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Wiązownie.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wią-
zownie administruje blisko 260 km dróg, 
w tym ponad 165 km dróg wewnętrznych, 
będących własnością gminy. W  więk-
szości są to drogi gruntowe, częściowo 
utwardzone. Ich utrzymanie i remonty to 
jedno z najważniejszych zadań ZGK.

W 2020 r. ZGK zakupiło ciągnik wraz 
z  ramieniem wysięgnikowym, przycze-
pę budowlaną oraz mobilny rębak, któ-
re pomagają w utrzymaniu dróg. Zakład 
dysponuje również równiarką i walcem. 
Dzięki temu realizacja bieżących zadań 
jest możliwa w znacznie większym za-
kresie niż dotychczas.

Po sezonie zimowym, opadach desz-
czu i śniegu, część dróg zazwyczaj jest 
zniszczona. Na pewno będzie wyma-
gać przeprowadzenia szeregu zabiegów 
w celu poprawy stanu ich nawierzchni. 
Naprawy zostaną zrealizowane w czasie 

wiosennego równania dróg. Prace pole-
gają przede wszystkim na uzupełnieniu 
kruszywem wskazanych odcinków.

Do prac naprawczych wykorzystuje się 
odpowiedniej frakcji kruszywo. Prace 
obejmują korytowanie (tam, gdzie jest to 
niezbędne), ułożenie warstwy kruszywa 
betonowego, wyprofilowanie, położenie 
warstwy wierzchniej z tłucznia dolomi-
towego, a  także zawałowanie i  przy-
stosowanie poboczy do odbioru wód 
opadowych.

Przewiduje się, że ZGK w  czasie sezo-
nu wiosennego przy użyciu własnej wy-
szkolonej kadry i  zakupionego sprzętu 
poprawi nawierzchnię tam, gdzie jest to 
niezbędne. 

Paulina Dudek
p.dudek@zgk-wiazowna.pl

Wiosenne utrzymanie 
dróg gminnych

MAJDAN

25 Rozbudowa ul. Zagórskiej 

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

50 Budowa kanalizacji 
w ul. Równej 

25 Modernizacja Stacji 
Uzdatniania Wody 

25
Remont i modernizacja 
urządzeń na placu zabaw przy 
świetlicy

MALCANÓW

25 Przebudowa ul. Żwirowej 

50
Zagospodarowanie terenu przy 
Lagunie – zakup zestawu do 
ćwiczeń, czyszczenie stawu

0 Zakup wyposażenia ruchomego 

MICHAŁÓWEK

50 Budowa wodociągu 
Michałówek – Duchnów 

25 Przebudowa ul. Tajemniczej 

OSIEDLE PARKOWE 

25 Uzupełnienie brakującego 
fragmentu nakładki asfaltowej 

PĘCLIN 

25 Budowa altany na 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

50 Projekt budowy wodociągu 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Foto: ZG
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Zachęcamy do zgłaszania wszelkich powstałych po sezonie zimowym 
uszkodzeń/ubytków, pisząc na adres: biuro@zgk-wiazowna.pl lub zgłaszając 

konieczne do wykonania naprawy za pośrednictwem strony internetowej 
www.zgk-wiazowna.pl – zakładka „Zgłoś awarię”.

Pan Szczepan z Kruszówca 
z ZGK zna gminne drogi 
jak mało kto

Ciąg dalszy paska na str. 16
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Nowe przystanki 
i pętla autobusowa

W pierwszej połowie roku zlecimy wyko-
nanie dokumentacji projektowej na dodat-
kowe przystanki oraz pętle autobusowe 
w różnych miejscach gminy. Do zaprojekto-
wania są: pętla autobusowa w Kącku oraz 
dodatkowe wiaty i przystanki autobusowe 
na trasie od Józefowa przez Wiązownę do 
Kącka oraz dodatkowe przystanki i wiaty 
przy drodze serwisowej w Góraszce w oko-
licach skrzyżowania drogi serwisowej z uli-
cą A. Mickiewicza. Do zaprojektowania 
jest również pętla autobusowa w Rzak-
cie. W  drugiej połowie roku sukcesyw-
nie będziemy wdrażali opracowane plany. 
Wszystko wskazuje na to, że do przyszłe-
go roku będziemy mogli uruchomić nowe 
trasy autobusowe. Milena Gołąb

Odmieniona stołówka w szkole 
w Wiązownie

„Mała” stołówka w  Szkole Podstawo-
wej im. Bohaterskich Lotników Polski 
w  Wiązownie, dzięki przeprowadza-
nemu remontowi, wygląda jak nowa. 
Autorem pomysłu i projektu był Emil GA-
WRYŚ, a ciężkie prace przy odnawianiu 
sali wykonali pracownicy szkoły: Dariusz 
ŁUCZYŃSKI oraz Paweł SIWEK. Serdecz-
nie panom dziękujemy! Nasi najmłodsi 
uczniowie już korzystają z pięknie odno-
wionej stołówki. Redakcja

Nowe umowy na dokumentacje 
projektowe

Podpisaliśmy umowy na wykonanie 
trzech dokumentacji projektowych. Pierw-
sza z nich dotyczy przebudowy odcinka 

ul. Kościelnej w Wiązownie. Powstać ma 
tam nowy chodnik od skrzyżowania z ul. 
Lubelską do istniejącego posterunku po-
licji. Przebudujemy też ten już istniejący. 
Zmodernizujemy zjazdy na posesje oraz 
przesuniemy przejście dla pieszych przy 
skrzyżowaniu z  ul. Lubelską. Powstanie 
też nowy przystanek. Drugi projekt zakłada 
modernizację odcinka chodnika w okolicy 
ul. Pęclińskiej na ul. Kościelnej w Wiązow-
nie. Przebudowane zostaną zjazdy na po-
sesje, powstanie zatoka autobusowa wraz 
z  przystankiem w  miejscu istniejącego. 
Trzeci projekt dotyczy budowy chodnika 
na ul. Kąckiej w Wiązownie wraz z nie-
zbędnymi zjazdami na posesje na odcinku 
od kościoła do ul. Słonecznej. Wykonanie 
dokumentacji to pierwszy etap inwestycji. 
Roboty budowlane częściowo rozpocznie-
my jeszcze w tym roku, o czym będziemy 
informowali na bieżąco. Milena Gołąb

Jest koncepcja wodociągu 
Kąck – Duchnów

W ramach „Budowy sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 
Wiązowna” przygotowujemy się do reali-
zacji budowy sieci wodociągu na odcin-
ku Kąck – Duchnów. Mamy już akceptację 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wią-
zownie. Wykonawca jest na etapie uzy-
skiwania zgód na lokalizację urządzeń 
w pasach drogowych dróg publicznych. 
W sumie powstanie sieć wodociągowa 
o  długości ok. 2 km. Całość inwestycji 
będzie kosztować prawie 400 tys. zł. Na 
ten cel uzyskaliśmy dotację z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska. 

Jakub Sędek

Mieszkania komunalne 
w Gminie Wiązowna

Na lutowej sesji radni zdecydowali o przy-
stąpieniu do zadania „Budowa mieszkań 
komunalnych na terenie Gminy Wiązow-
na” i  wyrazili zgodę na zaplanowanie 
środków na opracowanie potrzebnej do-
kumentacji, a następnie na budowę tego 
typu mieszkań. Na realizację projektu gmi-
na będzie ubiegać się o dofinansowanie 
z Banku Gospodarstwa Krajowego w ra-
mach bezzwrotnego wsparcia budownic-
twa z Funduszu Dopłat. Możemy otrzymać 
na ten cel nawet 80 % wartości kosztów 
kwalifikowanych. Jednak, aby starać się 
o  dotację, musimy posiadać dokumen-
tację oraz pozwolenie na budowę. W ra-
mach projektu część lokali będzie pełniła 
funkcję mieszkań chronionych. Zamiesz-
kają w nich osoby potrzebujące pomocy 
w samodzielnym funkcjonowaniu w spo-
łeczeństwie. Redakcja

Zjazd linowy dla Emowa, 
zestaw zabawowy dla Boryszewa

W ramach realizacji dwóch zdań – w Emo-
wie i Boryszewie – złożyliśmy zamówie-
nie na zakup dwóch urządzeń. Pierwsze 
z nich to zjazd linowy (tyrolka) o długości 
25 m, który zostanie zamontowany na te-
renie gminnego placu zabaw w Emowie. 
Drugi to atestowany drewniany zestaw 
zabawowy, który zostanie dostarczony 
i zamontowany na terenie przy świetlicy 
w Boryszewie. Całkowita wartość projektu 
to prawie 41 tys. zł, z czego prawie 11 tys. 
zł to koszt zjazdu, zaś 30 012 zł to cena 
za zestaw. Pieniądze pochodzą z funduszu 
sołeckiego dzielonego przez mieszkańców. 
Oba urządzenia zostaną zamontowane do 
końca maja.  Tomasz Mielnicki

Foto: SP W
iązow
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Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com
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Sesja Rady. Nie dla hałasu

miejscowego zapewni możliwość zmiany 
zagospodarowania części terenów jesz-
cze niezagospodarowanych oraz konty-
nuację zagospodarowania.

Radni zdecydowali też o przystąpieniu 
do projektu „Budowa mieszkań komu-
nalnych na terenie Gminy Wiązowna”. 
Więcej na stronie 13.

Rada rozpatrzyła 13 uchwał z zakresu go-
spodarki nieruchomościami. Dwie z nich 
dotyczyły nadania nazw ulic: ul. Kroku-
sowa w Góraszce oraz ul. Słonecznikowa 
w Lipowie. Kolejnymi siedmioma uchwa-
łami były te w sprawie zbycia z zasobu 
gminnego nieruchomości położonych 
w obrębach geodezyjnych Rzakta oraz 
Duchnów. Ostatnimi trzema uchwała-
mi było wyrażenie zgody na nabycie do 
zasobu gminnego nieruchomości poło-
żonych w obrębach geodezyjnych Wią-
zowna Kościelna, Duchnów i Glinianka. 
Uchwały są odpowiedzią na propozycję 
przekazania nieodpłatnie, na rzecz Gmi-
ny Wiązowna, nieruchomości z przezna-
czeniem na drogi.

Materiały z prac rady dostępne są w BIP 
oraz na portalu mieszkańca wiazow-
na.esesja.pl. Szczegółowych informacji 
udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw 
Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: 
p.woznica@wiazowna.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Wykaz stanowisk i uchwał w sprawach:
2.2021 poparcia uwag Wójta Gminy Wiązow-
na do projektu Umowy Partnerstwa dla reali-
zacji polityki spójności 2021–2027 w Polsce;
3.2021 uciążliwości hałasowej, generowa-
nej przez drogę ekspresową S17 i auto-
stradę A2;
12.XXXI.2021 zmieniająca Uchwałę Nr 115.
XXIX.2020 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 
grudnia 2020 roku w sprawie Uchwały Bu-
dżetowej Gminy Wiązowna na 2021;
13.XXXI.2021 zmian w Uchwale Nr 114.
XXIX.2020 Rady Gminy Wiązowna z dnia 
22.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej;
14.XXXI.2021  uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
pn. „Liliowa”;
15.XXXI.2021  określenia kwalifikacji 
pracowników i współpracowników reali-
zujących usługi w ośrodkach wsparcia „Se-
nior+” na terenie gminy Wiązowna;
16.XXXI.2021 nadania nazwy ulicy będą-
cej drogą wewnętrzną, położoną w obrę-
bie geodezyjnym Góraszka;

17.XXXI.2021 nadania nazwy ulicy będą-
cej drogą wewnętrzną, położoną w obrę-
bie geodezyjnym Lipowo;
18.XXXI.2021 zbycia z zasobu gminnego 
nieruchomości położonej w obrębie geo-
dezyjnym Rzakta;
19.XXXI.2021 zbycia z zasobu gminnego 
nieruchomości położonej w obrębie geo-
dezyjnym Duchnów, stanowiącej działkę 
ewidencyjną nr 907.2;
20.XXXI.2021 zbycia z zasobu gminnego 
nieruchomości położonej w obrębie geo-
dezyjnym Duchnów, stanowiącej działkę 
ewidencyjną nr 907.3;
21.XXXI.2021 zbycia z zasobu gminnego 
nieruchomości położonej w obrębie geo-
dezyjnym Duchnów, stanowiącej działkę 
ewidencyjną nr 907.4;
22.XXXI.2021 zbycia z zasobu gminnego 
nieruchomości położonej w obrębie geo-
dezyjnym Duchnów, stanowiącej działkę 
ewidencyjną nr 907.5;
23.XXXI.2021  zbycia z  zasobu gminne-
go nieruchomości położonej w  obrębie 

geodezyjnym Duchnów, stanowiącej dział-
kę ewidencyjną nr 907.6;

24.XXXI.2021 zbycia z zasobu gminnego 
nieruchomości położonej w obrębie geo-
dezyjnym Duchnów, stanowiącej działkę 
ewidencyjną nr 907.7;

25.XXXI.2021 zbycia z zasobu gminnego 
nieruchomości położonej w obrębie geo-
dezyjnym Duchnów, stanowiącej działkę 
ewidencyjną nr 907.8;

26.XXXI.2021 wyrażenia zgody na naby-
cie do zasobu gminnego nieruchomości 
położonej w  obrębie geodezyjnym Wią-
zowna Kościelna;

27.XXXI.2021  wyrażenia zgody na na-
bycie do zasobu gminnego nieruchomo-
ści położonej w  obrębie geodezyjnym 
Duchnów;

28.XXXI.2021  wyrażenia zgody na na-
bycie do zasobu gminnego nieruchomo-
ści położonej w  obrębie geodezyjnym 
Glinianka.

Na lutowej sesji – 23 lutego – rad-
ni gminni podejmowali kolejne waż-
ne decyzje dla samorządu gminnego. 
Radni przyjęli dwa stanowiska – jed-
no w sprawie uciążliwości hałasowej, 
generowanej przez drogę ekspresową 
S17 i autostradę A2, a drugie w spra-
wie poparcia uwag Wójta Gminy 
Wiązowna do projektu Umowy Part-
nerstwa dla realizacji polityki spójno-
ści 2021–2027 w Polsce.

Stanowisko w sprawie uciążliwości ha-
łasowej wyraża oburzenie dotychczaso-
wym brakiem realnych działań ze strony 
GDDKiA w zakresie faktycznej poprawy 
jakości środowiska. W  ubiegłym roku 

nasza gmina oraz mieszkańcy wystoso-
wali szereg pism do właściwych insty-
tucji, by zajęły się problemem ogromnej 
emisji hałasu. Rada Gminy po raz kolej-
ny żąda od GDDKiA natychmiastowej in-
terwencji i podjęcia stosowanych działań 
skutkujących zapewnieniem najlepszej 
możliwej ochrony zabudowanych obsza-
rów, zlokalizowanych w sąsiedztwie au-
tostrady A2 i drogi ekspresowej S17.

Do najważniejszych rozpatrywanych 
projektów uchwał należał ten w  spra-
wie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego pn. „Liliowa”, który 
dotyczy miejscowości Majdan, Izabe-
la i Góraszka. Realizacja ustaleń planu 

Podczas sesji radni 
głosują poprzez 

system eSesja
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Posiłek w szkole i w domu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej re-
alizuje wieloletni rządowy Program „Posi-
łek w szkole i w domu”. W jego ramach 
wsparcie mogą uzyskać: dzieci, młodzież 
i osoby starsze. Pomocą może być gorący 
posiłek w szkole czy przedszkolu lub pie-
niądze na zakup żywności. Osoby i rodziny 
zainteresowane skorzystaniem z programu 
zapraszamy do zgłaszania się do GOPS (Ra-
diówek 25, tel. 22 780 46 59, e-mail: gops@
wa.home.pl) lub kontaktu telefonicznego 
z pracownikami socjalnymi, którzy udzielą 
szczegółowych informacji.  Redakcja

Akcja powiatu „Przekazuję, 
nie marnuję!”

Każdego roku w Polsce marnuje się prawie 
5 milionów ton żywności. Z drugiej stro-
ny – istnieje wiele osób i instytucji, które 
mogłyby z niej skorzystać. Chcąc zapobiec 
marnowaniu żywności, Powiat Otwocki 
uruchamia projekt „Przekazuję, nie mar-
nuję”. Samorząd we współpracy z Powia-
towym Centrum Pomocy Rodzinie stworzył 
sieć placówek, którym przedsiębiorcy mogą 
przekazywać żywność wiedząc, że zostanie 
odpowiednio spożytkowana. Znalazły się 
między innymi: Domy dla Dzieci, Domy Po-
mocy Społecznej czy Środowiskowy Dom 
Samopomocy. Te placówki chętnie przyj-
mą żywność, która nie zostanie sprzedana 
i pozostanie niewykorzystana. Firmy, któ-
re chciałaby się włączyć w projekt, mogą 
to zrobić poprzez kontakt z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku tel. 
22 719 48 10 lub e-mail: niemarnuje@ 
powiat-otwocki.pl. Redakcja

Zrób darmowe zdjęcie do dowodu 
w sieci

Chcesz złożyć wniosek o wydanie dowo-
du osobistego przez Internet, ale braku-
je odpowiedniego zdjęcia? W zrobieniu 
fotografii pomoże „Kreator zdjęć do-
wodowych”, znajdujący się na stronie 
passport-photo.online. Dzięki niemu moż-
na wykonać autoportret szybko i bez wy-
chodzenia z domu. Wystarczy ustawić się 
do zdjęcia zgodnie z instrukcją, a kreator 
wykona resztę, tzn. wykadruje zdjęcie, 
zapisze je w odpowiednim formacie pli-
ku i ujednolici tło. Korzystanie z kreato-
ra zdjęć jest bezpłatne tylko do 31 marca. 
Więcej o wymianie dowodów piszemy po-
niżej. Agnieszka Kijowska

Tysiąc dowodów do wymiany. 
Sprawdź, czy nie Twój

Prawie 700 dowodów osobistych miesz-
kańców naszej gminy traci ważność w tym 
roku, a ponad 300 osób nie zorientowa-
ło się, że posługuje się nieważnym dowo-
dem. Bardzo łatwo samemu sprawdzić, do 
kiedy jest ważny dokument – data waż-
ności znajduje się w  jego prawym dol-
nym rogu. Wniosek o wydanie dowodu 
osobistego można złożyć osobiście w do-
wolnym urzędzie gminy lub elektronicz-
nie za pośrednictwem platformy ePUAP. 
Do wniosku dołącza się jedno aktualne 
biometryczne zdjęcie — wykonane nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem 
wniosku. W naszym urzędzie możemy wy-
drukować gotowy wniosek, ale niestety, 
ze względu na pandemię nie wykonujemy 
zdjęć. Czas oczekiwania na nowy dowód 
osobisty wynosi ok. 3 tygodni. Dowody 
osobiste wydawane są bezpłatnie. Wię-
cej informacji udziela Urząd Stanu Cywil-
nego, tel. 22 512 58 36. Anna Wolak

30 dni na rejestrację lub wyrejestro-
wanie pojazdu

Wrócił 30-dniowy termin na rejestrację lub 
wyrejestrowanie pojazdu. Wszystkie auta 
sprowadzone później obowiązuje termin 
30-dniowy. Rejestracja pojazdów w Wy-
dziale Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Otwocku, do odwołania, 
jest możliwa tylko po wcześniejszym tele-
fonicznym umówieniu: interesanci, którzy 
zgłoszą się bez wcześniejszego telefonicz-
nego umówienia się nie zostaną obsłuże-
ni. Dokumenty również można składać 
z wykorzystaniem narzędzia PWPW lub 
ePUAP. Z Wydziałem Komunikacji i Trans-
portu można kontaktować się, dzwoniąc 
pod nr tel.: 22 778 13 33, 22 778 13 36 
oraz 22 778 13 31. Redakcja

Szczepienia COVID-19. Bezpłatny 
transport

Nasza gmina zapewnienia transportu dla 
osób mających trudności w samodzielnym 
dotarciu do punktów szczepień przeciwko 
wirusowi SARS-Cov-2. Pomoc jest organi-
zowana dla: osób posiadających aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawności w stop-
niu znacznym, oraz osób mających trudno-
ści z dostępem do punktów szczepień (np. 
osoby starsze, niemające możliwości sa-
modzielnego dojazdu). Zgłoszenia na za-
potrzebowanie na dowóz można składać 
do koordynatora ds. szczepień – Elżbiety 
RÓŻAŃSKIEJ z Wydziału Spraw Społecz-
nych. Udziela ona również niezbędnych 
informacji na temat szczepień na terenie 
naszej gminy 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

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock
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100 Budowa świetlicy wiejskiej – 
opłata przyłączeniowa

RADIÓWEK 

50
Budowa ciągu pieszo-
rowerowego wraz 
z oświetleniem od osiedla do 
wiaduktu nad drogą S17

RUDKA

50 Projekt budowy kanalizacji 
w osiedlu 

RZAKTA 

50 Budowa pętli autobusowej 

75 Modernizacja 
ul. Wiejskiej – kontynuacja

25
Budowa drogi rowerowej od 
ul. Napoleońskiej (w Gliniance) 
do granicy z Mińskiem 
Mazowieckim 

25
Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy wiejskiej – zakup 
sprzętu na plac zabaw

25 Modernizacja boiska KS LUKS 
„Rzakta Arena”

STEFANÓWKA

25
Wyposażenie świetlicy wiejskiej 
oraz zagospodarowanie terenu 
wokół 

WIĄZOWNA GMINNA 

50 Przebudowa przepusty pod 
ul. Leśną

75 Budowa monitoringu ulic – 
ul. Kościelna i Lubelska

50 Budowa wodociągu 
i kanalizacji w ul. Boryszewskiej 

25 Budowa wodociągu 
i kanalizacji w ul. Klonowej 

25 Przebudowa wodociągu e dz. 
ew. nr 134/15 oraz 125/4

25 Remont wraz z odwodnieniem 
ul. Dmowskiego 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Mając świadomość, że nie 
każdy ma dostęp do komputera 
i  Internetu, w  Urzędzie Gminy 
Wiązowna (ul. Lubelska 59) od 1 
kwietnia do Państwa dyspozycji 
oddane zostanie stanowisko 
do samospisu internetowego. 
W  poniedziałek w  godz. 
10.00–18.00, a  od wtorku do 
piątku w  godz. 8.00–16.00 
będzie można przyjść do nas 
i skorzystać ze sprzętu i pomocy 
urzędników.
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Już 1 kwietnia ruszy Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i  Mieszkań 
2021. Naszym obowiązkiem będzie 
samodzielnie spisać się przez Inter-
net. Jeśli tego nie zrobimy, zadzwoni 
do nas rachmistrz lub zjawi się osobi-
ście w naszym domu.

Narodowy Spis Powszechny odbywa się 
co 10 lat. Tegoroczny spis rusza 1 kwiet-
nia i  potrwa do 30 września. Po raz 
pierwszy samospis internetowy będzie 
obowiązkowy. Oczywiście, jeśli ktoś (np. 
ze względu na zaawansowany wiek, stan 
zdrowia czy niepełnosprawność) nie bę-
dzie się w stanie się samodzielnie spi-
sać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze 
– bezpośrednio i telefonicznie.

NSP będzie realizowany następującymi 
metodami:
1)  Od 1 kwietnia metodą samospisu in-

ternetowego – na własnych kompu-
terach lub urządzeniach mobilnych, 
uzupełnimy wymagane dane w  in-
teraktywnej aplikacji, dostępnej na 
stronie internetowej GUS. Każdy doko-
nujący samospisu jest uwierzytelniany 
w systemie teleinformatycznym. Aby 
uzyskać dostęp do danych, użyjemy 
unikalnego hasła. Aplikacja na bieżą-
co sygnalizuje, czy właściwie wypełnia-
my rubryki.

2)  Od 16 kwietnia uzupełniająco metodą 
wywiadu telefonicznego lub metodą 
wywiadu bezpośredniego przeprowa-
dzonego przez rachmistrza spisowe-
go. Ten rejestruje odpowiedzi osoby 
spisywanej na urządzeniu mobilnym, 
wyposażonym w oprogramowanie do 
przeprowadzenia spisu.

Narodowy Spis Powszechny 
2021. #LiczySięKażdy

Tożsamość rachmistrza spisowego bę-
dzie można zweryfikować, kontaktując 
się z  Wojewódzkim Biurem Spisowym 
w Urzędzie Statystycznym w Warszawie 
lub Gminnym Biurem Spisowym. Osoby 
wykonujące prace spisowe są zobowią-
zane do przestrzegania tajemnicy staty-
stycznej. Przed przystąpieniem do pracy, 
rachmistrzowie są pouczani o istocie ta-
jemnicy statystycznej i sankcjach za jej 
niedotrzymanie. Następnie na ręce wła-
ściwego komisarza spisowego składają 
pisemne przyrzeczenie.

Więcej informacji o  Narodowym Spisie 
Powszechnym 2021 można uzyskać na 
stronie internetowej spis.gov.pl, a od 15 
marca dzwoniąc na infolinię spisową pod 
numer 22 279 99 99. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Źródło: spis.gov.pl

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Więcej na spis.gov.pl

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!  
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. 

Jedna osoba może spisać 
wszystkich domowników. 
Do spisu należy wcześniej 
przygotować numery PESEL 
oraz informacje dotyczące 
m.in. wykształcenia, 
wykonywanej pracy czy 
wyznania wszystkich 
domowników, jak również 
dane dotyczące powierzchni 
użytkowej domu.

Ciąg dalszy paska na str. 21
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Pożegnaliśmy cudownego człowieka, 
Grzegorza KOCZYKA, dla nas wszyst-
kich – członków GTM, przyjaciela 
i współtwórcę klubu. Odchodził w sa-
motności, w szpitalnym łóżku, w bólu, 
z dala od najbliższych.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 
w Kościele Matki Bożej Królowej Polski 
w Otwocku. Mszę świętą celebrowało 13 
księży z parafii oraz tych, którym Grze-
gorz był bliski, również z grupy motocy-
klowej God’s Guards. W ostatniej drodze 
towarzyszyła mu rodzina, wielu znajo-
mych, przyjaciół, członkowie klubu GTM 
i innych klubów motocyklowych, pracow-
nicy, przedstawiciele okolicznych gmin.

Przez całe życie Grzegorz był pełen ener-
gii, chęci życia i pomagania innym. Na 
pierwszym miejscu stawiał zawsze rodzi-
nę. Z wielką miłością opowiadał o „mojej 
Halusi” czyli żonie, o  córkach i  wnu-
kach – „Słodziakach”, któ-
rych miał sześcioro.

Już od najmłodszych lat 
największą pasją Grzegorza 
były motocykle. Na spotka-
nia z  przyszłą żoną przy-
jeżdżał swoim pierwszym 
jednośladem – WMF, któ-
ry rodzice żartobliwie na-
zywali „Wiejskim Fajnym 
Motorem”. Swoją pasją za-
rażał innych. Wielu naszych 

przyjaciół swój pierwszy motocykl kupiło 
u niego. Nie ważne było, kiedy mu ktoś 
zapłaci, ważne, żeby jeździł. W ten spo-
sób gromadził wokół siebie motocyklową 
brać. Z czasem zaczął się udzielać w licz-
nych klubach motocyklowych, m.in. Ole 
Karter, Steel Roses, Moto Magneto czy 
Zryw Otwock.

Marzył o klubie, w którym priorytetem 
będzie przyjaźń, do którego będą nale-
żeć nie tylko motocykliści, ale także ich 
rodziny, gdzie celem nie będą zloty moto-
cyklowe, a wyjazdy turystyczne. I swoje 
marzenie spełnił. W 2012 r. wraz z grupą 
przyjaciół założył GTM – Grupę Turystycz-
no-Motocyklową. Klub swoją siedzibę 
otworzył w  Woli Duckiej. To Grzegorz 
znalazł to miejsce – stary, zapuszczony 
budynek, ale dla niego remont nie był 
problemem. „Bo jak nie my, to kto?” ma-
wiał… Był motorem napędowym całego 
klubu, swoją energią zaraził wszystkich.

Zawsze był otwarty na po-
moc innym. Jeszcze z klu-
bem Zryw Otwock, a potem 
już z GTM organizował licz-
ne akcje krwiodawstwa 
połączone z  piknikami, 
pomagał domom dziec-
ka, organizując dla nich 
prezenty czy przewozy na 
motocyklach. I  nie prze-
szkadzała mu w tym śruba 
w nodze, której dorobił się 

podczas wypadku czy ręka w usztywnia-
czu. Grzegorz taki był… jego celem było 
działanie i  pomaganie. Wspierał kogo 
mógł. Strażakom wyremontował busa, 
zabezpieczał tabor podczas pielgrzymki 
czy serwisował auta należące do hospi-
cjum. Nie odmawiał pomocy mieszkań-
com. Do każdego podchodził z taką samą 
sympatią, otwierał swoje ramiona na 
wszystkich, zawsze z uśmiechem i tą za-
wadiacką iskierką w oku.

Korzystał z życia pełną piersią, ale też 
pracował ciężko. Prowadził swój własny 
warsztat samochodowy. Często zastana-
wialiśmy się, jak to wszystko godził – fir-
mę, klub, rodzinę i jeszcze pomoc innym. 
„Jestem po sześćdziesiątce, muszę się 
śpieszyć” – mawiał, a za tym podążały 
czyny. Nie znał słów „nie da się”. „Alle-
luja i do przodu” mawiał. Wiara towarzy-
szyła mu przez całe życie. Jedno z  jego 
mott życiowych brzmiało „Nie buduje się 
na piasku, tylko na fundamencie Boga”.

Grzegorz całym sobą pokazywał, jak sza-
nować drugiego człowieka, jak nieść do-
bro, jak się nie poddawać. Dziękujemy Ci 
Grzesiu, za to, że mogliśmy być częścią 
Twojego życia, że otworzyłeś swoje serce, 
swój dom, swoją firmę na nas wszystkich, 
że każdego z nas przyjmowałeś z otwarty-
mi ramionami. Zawsze będziesz członkiem 
GTM i na zawsze pozostaniesz w naszych 
sercach. 

Grupa Turystyczno-Motocyklowa

Wspomnienie 
o Grzegorzu 
KOCZYKU

Motocykle były 
wielką miłością śp. 
Grzegorza Koczyka

Foto: G
TM
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Dni coraz dłuższe, robi się cieplej i sło-
necznie, a mimo to jesteśmy zmęcze-
ni, mamy trudności ze skupieniem się 
i odczuwamy wiele różnych dolegliwo-
ści. Jaki jest powód tak złego samopo-
czucia? To przesilenie wiosenne, zwane 
także zespołem wiosennego zmęczenia.

Każdy może odczuwać inaczej przesile-
nie wiosenne. Są jednak objawy, które 
mogą pojawić u każdego z nas. To m.in. 
ogólne osłabienie, senność, rozdrażnie-
nie, spadek motywacji, przygnębienie, 
częste bóle głowy, bóle mięśni czy wy-
padanie włosów. Symptomy tego mogą 
utrzymywać się nawet przez kilka tygo-
dni. Co w takim razie robić, aby na prze-
łomie zimy i wiosny poczuć się lepiej? 

Oto kilka sposobów:
1)  Łap słońce i  witaminę D  – jeśli tylko 

dzień jest słoneczny, staraj się maksy-
malnie wykorzystać ten czas. Wychodź 
na słońce, wystawiaj do niego twarz 

i „łap” witaminę D (więcej o jej zdrowot-
nych właściwościach piszemy na str. 19).

2)  Zadbaj o swoją dietę – sięgaj po ka-
sze, brązowy i dziki ryż, orzechy, ryby, 
chleb pełnoziarnisty, pij dużo wody – 
przynajmniej 2 l dziennie – oraz so-
ków przecierowych owocowych lub 
warzywnych. Sięgnij po kiszonki, no-
walijki (najlepiej ze sprawdzonego 
źródła; ważne, aby były wyhodowane 
w sposób ekologiczny i niepryskane), 
kiełki oraz… gorzką czekoladę. Warto 
też skorzystać z dobroczynnego dzia-
łania soku z brzozy.

3)  Wysypiaj się – chodź wcześnie spać – 
najlepiej przed 22.00. Posiłek spo-
żywaj najpóźniej na 2 godz. przed 
snem. Wietrz pokój przed spaniem. 
Zanim zaśniesz, spróbuj się wyci-
szyć. Nie sięgaj po telefon, kompu-
ter ani nie oglądaj telewizji. Poczytaj 
jakąś rozluźniającą i przyjemną lek-
turę lub posłuchaj muzyki, która cię 
relaksuje.

4)  Uprawiaj sport – jeśli jeszcze tego nie 
robisz, to zacznij się ruszać. Najlepiej 
na świeżym powietrzu. Polecamy spa-
cery po naszych pięknych okolicach. 
Regularne uprawianie jakiegokolwiek 
sportu podnosi poziom endorfin we 
krwi. To chroni przed rozdrażnie-
niem, przygnębieniem oraz huśtaw-
kami nastroju.

5)  Zadbaj o swoją psychikę – w dzisiej-
szym świecie trudno jest uniknąć 
stresu. Wolny czas staraj się spę-
dzać w gronie przyjaznych osób lub 
na łonie natury. To na pewno popra-
wi samopoczucie.

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż mie-
siąc, warto skonsultować się z  lekarzem 
i wykonać badania. Przyczyny złego sa-
mopoczucia mogą być niezależne od pory 
roku i świadczyć o rozwijającej się choro-
bie, np. anemii. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Powinniśmy przesypiać 
przynajmniej osiem godzin

Foto: Adobe Stock

Wiosenne zmęczenie.
Jak sobie z nim radzić?

Izabela TRZASKA 
Amatorka zdrowego odżywiania, sekretarz redakcji

Wiosenne przesilenie to trudny czas dla wielu z  nas. Zapewne każdy z  nas ma swoje 
sprawdzone sposoby na to, aby poradzić sobie ze złym samopoczuciem, brakiem energii 
i osłabieniem. Dla mnie w tym okresie bardzo istotne są produkty bogate w witaminy oraz 
inne odżywcze składniki. W tym czasie piję dużo wody oraz ziołowych i owocowych herbat. 
Dosładzam je miodem z zaprzyjaźnionej pasieki oraz dodaję do nich konfiturę z dzikiej róży, 
która zawiera dużo witaminy C, potasu, wapnia i cynku. Robię też soki z marchwi, jabłek 
i buraka. Polecam również kwas buraczany, który jest krwiotwórczy, oczyszcza organizm 
z toksyn oraz odkwasza go. Chętnie sięgam też po świeży sok z brzozy, który również jest 
bardzo zdrowy i mogą go pić zarówno dorośli, jak i dzieci.
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Badania naukowe dowodzą, że 
istnieje związek między niedo-
borem witaminy D a korona-
wirusem. Naukowcy ustalili, 
że jej odpowiednia ilość w or-
ganizmie zmniejsza ryzyko 
ciężkiego przebiegu choroby, 
a nawet śmierci, zaś jej niedo-
bór zwiększa ryzyko zakażenia 
się COVID-19.

Witamina D ma bezpośredni wpływ 
na cały organizm, jak również na 

stan naszej odporności. Jej nie-
dobór zwiększa ryzyko infekcji. 
W  Polsce 90% z  nas może mieć 
ten problem. Z badań brytyjskich, 
amerykańskich oraz hiszpańskich 
naukowców wynika, że osoby 
z  ciężkim przebiegiem COVID-19 
mają większy niedobór witaminy 
D niż osoby, które łagodnie prze-
chodzą infekcję.

Objawy niedoboru witaminy D roz-
wijają się powoli i  często bywają 

Ryby, jajka, grzyby 
zawierają najwięcej 
witaminy D

niezauważane albo związane z in-
nymi schorzeniami. Mogą to być 
m.in. symetryczne bóle w  dolnej 
części pleców, mięśniowe, mied-
nicy, kończyn dolnych, pulsujące 
bóle kostne i stawów, zmęczenie 
i  depresja, bezsenność, bóle gło-
wy, problemy ze wzrokiem, zmiany 
zapalne w ustach i przełyku, szyb-
kie przemęczanie się, nadciśnienie, 
otyłość, nadmierne wypadanie wło-
sów, biegunka, choroby przyzębia, 
problemy z  apetytem czy ogólne 
osłabienie.

Jak uzupełnić niedobór witaminy 
D? Oczywiście, jak najwięcej prze-
bywać na słońcu. Jeść produkty spo-
żywcze bogate w witaminę D, m.in. 
tłuste ryby (łosoś, śledź, makrela), 
żółtko jajka, grzyby (tylko młode). 
Dobrym rozwiązaniem jest suple-
mentacja, jednak nie powinniśmy 
wprowadzać jej na własną rękę. 
Najlepiej uzgodnić to z  lekarzem 
rodzinnym, który podpowie, jakie 
preparaty wybrać. Wcześniej nale-
ży zrobić badania krwi, aby określić 
deficyt witaminy D.  

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Źródło: medodent.pl

W zdrowym ciele, zdrowy 
duch! Fizjoterapeutka z Dzien-
nego Domu „Senior+” z Woli 
Karczewskiej dba o  kondy-
cję seniorów, będących pod 
opieką placówki. Jednocze-
śnie przygotowuje uniwersal-
ne zestawy ćwiczeń, z których 
mogą skorzystać wszyscy star-
si mieszkańcy naszej gminy.

Seniorzy z  Dziennego Domu „Se-
nior+” otrzymują gazetki oraz filmy 
z zestawami ćwiczeń, które pozwa-
lają im ćwiczyć w domach, by zacho-
wać kondycję. Alicja WRZOS z DD 
„Senior+” przygotowuje zestawy 
indywidualne dla poszczególnych 
osób oraz „pakiety” uniwersalne. 
Każdy film posiada szczegółowy 
opis: czemu służy dane ćwiczenie i w 
jaki sposób poprawnie je wykonać.
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„Witamina słońca” a COVID 19

Ćwiczenia dla seniorów.  
Skorzystaj z instruktażowych filmów

Z ćwiczeń 
przygotowanych 

przez DD „Senior+” 
może skorzystać 

każdy

Filmy instruktażowe znajdują się 
na stronie internetowej Dziennego 
Domu oraz na profilu FB www.face-
book.com/DDSwWoliKarczewskiej. 

Zachęcamy do korzystania z nich. 


Krystyna Motyka – Parzych
Dyrektor@seniorplus-wiazowna.pl
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Sadszwedo. Jabłka 
z ekologicznego sadu

Gospodarstwo istnieje na terenie Wią-
zowny od lat 50. XX w. Początkowo 
rolnicze, od 1973 r. zmieniło profil na 
sadownicze. Wtedy to, Michał SZWEDO 
tata Macieja, obecnego właściciela go-
spodarstwa, zdecydował się na posa-
dzenie pierwszych drzew owocowych. 
Od samego początku swojej działalności 
Sadszwedo nastawiony był na działania 
proekologiczne.

– Ta tradycja trwa do dnia dzisiejsze-
go. Od zawsze zależało nam na produk-
cji ekologicznej żywności. Stopniowo do 
tego dążyliśmy, aby znaleźć się w miej-
scu, w  którym jesteśmy dzisiaj. Nasze 
owoce mają o 60 procent więcej witami-
ny C, 46% więcej polifenoli oraz 15% wię-
cej antyoxydantów, mikroelementów oraz 
innych ważnych składników odżywczych – 
mówi Maciej SZWEDO. – Mogę stwierdzić, 
że przy produkcji ekologicznej podstawą 
jest współpraca w zgodzie z naturą i bio-
różnorodność oraz używanie produktów, 
które wywierają jak najmniejszy wpływ na 
środowisko naturalne, a dają największe 
korzyści dla ludzi.

W gospodarstwie funkcjonuje Integro-
wana Produkcja Roślin (IP). To system 
produkcji oparty na właściwym pla-
nowaniu, wykorzystaniu istniejących 
warunków klimatyczno-glebowych, za-
wartości składników mineralnych w gle-
bie, integrowanej ochrony roślin oraz 

zminimalizowaniu ingerencji w  środo-
wisko naturalne. Jeśli zaś chodzi o zwal-
czanie chorób i  szkodników, to proces 
ten odbywa się w oparciu o produkty bio-
logiczne i naturalne do ochrony roślin. 
Gospodarstwo należy do Stowarzyszenia 
Perfect Fruits, zrzeszającego producen-
tów, których żywność ma być nie tylko 
smaczna i zdrowa, ale przede wszystkim 
bezpieczna.

W ciągu roku Sadszwedo współpracuje ze 
Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskie-
go w Warszawie. Studenci przyjeżdżają 
do gospodarstwa na zajęcia i szkolenia. 
W sadzie odbywają się również spotka-
nia dla młodszych fanów jabłek, nie tylko 
z terenu naszej gminy. – Bardzo istotna 
dla mnie jest edukacja najmłodszych po-
koleń i propagowanie zdrowego odżywia-
nia – stwierdza Maciej SZWEDO.

Niedawno Sadszwedo rozpoczął współ-
pracę z  producentem cydru „Tabun”, 
do którego dostarcza swoje owoce. Być 
może, za jakiś czas w naszych lokalnych 
sklepach pojawi się nasz cydr, powstały 
z  jabłek produkowanych w Wiązownie. 
Na razie możemy zajadać się ekolo-
gicznymi jabłkami w pięciu odmianach: 
Gala, Gloster, Red Jonaprince, Decosta 
i  Idared. W niedalekiej przyszłości sad 
planuje wprowadzenia nowych odmian 
przeznaczonych wyłącznie dla naszych 
mieszkańców.

Wszystkie produkty – świeże i  suszo-
ne jabłka, soki w kartonach 3- i 5-litro-
wych oraz soki w szklanych butelkach 
– można kupić na „Moim rynku” w Wią-
zownie. – Wprowadziliśmy nowość, „kru-
szony MIX”, chipsy jabłkowe specjalnie 
pokruszone z  wyselekcjonowanych od-
mian, które można dodać do śniadania 
z  musli, jogurtem, granolą, itp. – mówi 
SZWEDO. W  zeszłym roku Sadszwedo 
zmienił szatę graficzną oraz wygląd i ro-
dzaj opakowań swoich produktów. – Jako 
pierwsi na rynku zdecydowaliśmy się na 
zamknięcie naszych soków w ciemnych 
butelkach. W  takich sprzedaje się rów-
nież wino. Dzięki temu sok nie utlenia się 
i utrzymuje swoją najwyższą jakość – tłu-
maczy Maciej SZWEDO. – Jesteśmy rów-
nież pierwszym w  Polsce producentem 
soku musującego z jabłek „Apple Bubble”. 
Prace nad tym napojem trwały dwa lata. 
A osobą, bez której nie powstałby ten pro-
dukt, jest mój brat Piotrek.

Prywatnie Maciej SZWEDO jest fanem 
dwóch produkowanych przez siebie od-
mian jabłek – Gali i Glostera. – Galę lu-
bię za jej chrupkość, słodkość i niezwykłe 
doznania smakowe, zaś Glostera za ich 
słodko-kwaskowy smak i  teksturę miąż-
szu, który wręcz rozpływa się w ustach – 
stwierdza. 


Redakcja

tukontakt@wiazowna.pl

Wiązowna ekologicznymi jabłkami stoi. I to nie od dziś. Na naszym 
terenie, od połowy minionego wieku, prężnie działa Gospodarstwo 
Sadownicze. Nasi mieszkańcy cenią jego owoce i soki za doskona-
ły smak i cenne wartości odżywcze. Niedawno gospodarstwo otrzy-
mało nagrodę Rektora WSGE „Innowator Biznesu” podczas Forum 
Gospodarczego Powiatu Otwockiego.

Foto: Sadszw
edo
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

WIĄZOWNA KOŚCIELNA

50
Budowa brakującego 
fragmentu chodnika 
w ul. Kąckiej (od ul. Kościelnej 
do ul. Słonecznej)

50
Poprawa bezpieczeństwa 
przejścia dla pieszych na 
skrzyżowaniu ul. Kościelnej 
i ul. Lubelskiej 

50 Modernizacja chodnika 
w ul. Kościelnej – kontynuacja

25 Przebudowa skrzyżowania 
ul. Irysowej z ul. Pęclińska 

50 Modernizacja ul. Dębowej oraz 
odcinka ul. Modrzewiowej 

50
Budowa kanalizacji 
w ul. Kwiatowej, Rezedowej, 
Chabrowej, Stokrotki

25 Budowa kanalizacji 
w ul. Kwiatowej 

WOLA DUCKA

25 Budowa ciągu pieszo-
rowerowego w ul. Słonecznej 

25
Zagospodarowanie terenu przy 
ul. Sportowej – zakup urządzeń 
rekreacyjnych

WOLA KARCZEWSKA

50 Budowa chodnika w ul. Doliny 
Świdra – kontynuacja

25 Budowa ul. Rzeki wraz 
z odwodnieniem

ZAKRĘT

25 Budowa ciągu pieszo-
rowerowego w ul. Szkolnej 

50 Projekt budowy ul. Jana 
Pawła II 

25 Przebudowa ul. Dobrej, 
etap II – kontynuacja

25
Przebudowa drogi 
ul. Sportowej – projekt 
i wykonawstwo 

Coraz więcej ognisk 
wścieklizny na Mazowszu

Wścieklizna jest jedną z  najdłużej 
znanych i  najgroźniejszych chorób 
odzwierzęcych, na którą wrażliwe są 
wszystkie gatunki ssaków, w tym lu-
dzie. Niedawno tę niebezpieczną cho-
robę wykryto u lisów z Kołbieli oraz 
z terenu naszego sołectwa Izabela.

W Polsce mamy do czynienia ze wście-
klizną leśną, a nośnikiem wirusa jest tu-
taj lis rudy, ale nosicielami bywają też 
inne gatunki, np. kuny, jenoty, gryzo-
nie. W przypadku wykrycia wścieklizny 
u zwierząt, za każdym razem wydawane 
jest odpowiednie rozporządzenie Woje-
wody Mazowieckiego, określające m.in. 
obszar zagrożenia, a także obowiązujące 
zakazy i nakazy. Przy objawach nasuwa-
jących podejrzenie wścieklizny bądź też 
znalezienia martwego zwierzęcia (np. lis, 
nietoperz) sprawę należy zgłosić do Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii w Otwoc-
ku ul. Andriollego 80, tel. 22 779 25 26.

W Polsce obowiązkowemu ochronne-
mu szczepieniu przeciwko wściekliźnie 
podlegają psy powyżej trzeciego mie-
siąca życia. Na obszarach występowania 
wścieklizny zalecane są również szcze-
pienia kotów, a  także zwierząt gospo-
darskich, jeśli mogą mieć one kontakt 
z dzikimi zwierzętami.

Choroba może mieć postać cichą lub sza-
łową, a jej objawy są różne i zależą od 
gatunku zwierzęcia:

1)  psy – niepokój, nadmierna pobu-
dliwość, wzmożony popęd płciowy, 
agresja, ochrypłe szczekanie, ślino-
tok, opadanie żuchwy z wypadaniem 
języka, zez, niedowłady kończyn 
i inne porażenia;

2)  koty – odnotowuje się podobne ob-
jawy jak u psów, przy czym zwierzę-
ta chowają się, uciekają, nieustannie 
miauczą, zachowują się agresywnie;

3)  bydło – obserwuje się niestrawność 
i obniżone łaknienie, wzdęcie, zapar-
cie lub biegunkę, drgawki poszcze-
gólnych grup mięśni, ślinotok, ciągłe 
ryczenie, objawy podobne do rui, nie-
naturalne położenie głowy lub ogo-
na, chwiejność i porażenia kończyn 
tylnych;

4)  świnie – występuje lękliwość, ochry-
płe chrząkanie, kurczowe ruchy głowy 
i gryzienie ściółki;

5)  konie – obserwuje się wpadanie na 
ściany stajni, drgawki mięśniowe, 
objawy kolkowe i częste oddawanie 
moczu;

6)  zwierzęta dzikie – głównym objawem 
jest utrata wrodzonego lęku. Wystę-
puje także agresja przejawiająca się 
atakami na zwierzęta domowe, go-
spodarskie i ludzi.

Więcej informacji na temat wścieklizny 
można znaleźć na stronie Głównego Inspek-
tora Weterynarii www.wetgiw.gov.pl. 

Joanna Kociszewska
j.kociszewska@wiazowna.pl

Wściekliznę przenoszą 
najczęściej lisy
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Jeżeli mają Państwo zwierzęta domowe, to należy wyprowadzać je na spacer 
na smyczy. Nie wchodzimy z nimi do lasu. Zwierzęta hodowlane trzeba również 
trzymać w zagrodzie i dodatkowo należy sprawdzić, czy gospodarstwo rolne jest 
zabezpieczone przed możliwością wtargnięcia dzikich zwierząt. Należy również 
sprawdzić, czy Państwa zwierzęta (psy, koty) w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
przeszły szczepienie przeciw wściekliźnie. Jeśli nie, jak najszybciej należy udać 
się do najbliższego weterynarza i zaszczepić czworonoga.

Ciąg dalszy paska na str. 22
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75 Instalacja monitoringu boiska 
„Orlik”

25
Zagospodarowanie gminnego 
terenu „Zakącik” – zakup 
zabawek na plac zabaw oraz 
posadzenie krzewów

25
Budowa sieci wodociągowej 
w północno-zachodniej części 
wsi 

ŻANĘCIN

50 Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy – stół do gier

0 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 

0 Poprawa bezpieczeństwa – 
montaż luster drogowych 

ZADANIA OGÓLNOGMINNE

50 Budowa i modernizacja 
peronów i wiat przystankowych 

75 Budowa Posterunku Policji – 
pomoc finansowa dla KSP

0 Modernizacja budynku PSP 
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

75 Modernizacja oczyszczalni 
ścieków

0
Budowa kanalizacji 
i wodociągów na terenie gminy 
poprzedzająca budowę ścieżek 
rowerowych 

25 Utworzenie Centrum Usług 
Społecznych 

25 Rozwój systemu dróg 
rowerowych 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Gdy na polach i  łąkach wciąż zalega 
śnieg, gdy rośliny w  naszych ogro-
dach jeszcze się nie przebudziły nie 
myślimy o suszy. Wydaje się nam, że 
problemu nie ma. Przypomnimy sobie 
o tym, gdy nasze trawniki zaczną wy-
sychać, gdy ciśnienie wody nie pozwo-
li nawadniać ogrodu. Będzie za późno.

Początek oszczędzania wody to zmia-
na przyzwyczajeń i stosowanie prostych, 
niedrogich rozwiązań. Pod część rynien 
spustowych domu i budynków gospodar-
czych warto podstawić szczelne pojemni-
ki, np. beczki. To kilkaset litrów darmowej 
wody przy każdym deszczu. Tę wodę moż-
na wykorzystać nawet do podlewania ko-
newką delikatnych kwiatów czy warzyw.

Budujmy oczka wodne, sztuczne stru-
myki zasilane deszczówką. To nie tylko 
ozdoba ogrodu. To także oaza ratująca 
życie w  upalne dni ptakom, owadom, 
drobnym zwierzętom. Oczka mogą być 
bardzo płytkie, strumyki wręcz symbo-
liczne, wyłożone żwirem, otoczakami, 
ale nie uszczelniane. Obsadzone trawa-
mi i  bylinami będą cieszyły oko przez 
cały rok, a po obfitych opadach, na dłu-
żej zmagazynują wodę na działce.

Stosujmy rury drenażowe! Rura podłą-
czona do rynny przeprowadza wodę np. 
pod trawnikiem i wyprowadza ją po dru-
giej stronie ogrodu, jednocześnie umiar-
kowanie nawadniając dany teren. Woda, 
zamiast bezużytecznie wsiąkać w glebę 
tuż obok fundamentów naszego domu, 
może bezpłatnie pomóc nam w utrzyma-
niu wymarzonych roślin.

Namawiamy również do przemyślenia 
i  zaprojektowania prostego systemu, 
który umożliwi gromadzenie, maga-
zynowanie i  wykorzystywanie do ce-
lów gospodarczych wody opadowej. 
Zbudowanie takiego sytemu można 
powierzyć profesjonalistom. Ich zada-
niem będzie np. zbadanie gruntu, jego 
częściowa wymiana po to, by pod-
nieść przepuszczalność gleby, nasa-
dzenie specjalnych roślin, które tam, 
gdzie trzeba będą utrzymywały wilgoć, 
a tam, gdzie to nie wskazane, osusza-
ły glebę. Takie prace warto wykonać 
przy okazji zakładania czy moderniza-
cji ogrodu. To także idealny moment na 
to, aby zastanowić się, jaką część na-
szego obejścia pozostawić bez sztucz-
nego utwardzania. To ważne. Często 
dla swojej wygody wykładamy kostką 
duże połacie naszych działek. A potem 
hektolitry wody spływają poza obszar 
naszej posesji. Tak ważną dla naszych 
roślin wodę odprowadzamy poza na-
sze ogrody! Zachęcamy do utwardzania 
tylko niezbędnych fragmentów działek, 
aby żyć bliżej natury i jednocześnie dać 
jej szansę na większą samowystarczal-
ność, co w  konsekwencji oszczędza 
nasz czas i pieniądze.

To tylko niektóre sposoby na to, żeby 
zachować jak najwięcej wody na tere-
nie działki. W sieci znajdą Państwo wiele 
tego typu porad. Warto z nich skorzystać. 
I warto o tym myśleć na długo przedtem, 
jak zacznie nam doskwierać susza.  


Marta Gajda

m.gajda@wiazowna.pl

Zadbajmy o deszczówkę. 
Pomóżmy sobie i środowisku!

Foto: Adobe Stock

Deszczówką można 
podlewać ogródek

Ciąg dalszy paska na str. 28
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Zabiegi sterylizacji i kastra-
cji kotów oraz psów, wbrew 
obiegowej opinii, pozytyw-
nie wpływają zarówno na 
ich zdrowie fizyczne, jak 
i  psychiczne. Zapobiegają 
one niechcianym miotom, 
a  co za tym idzie – przy-
czyniają się do zmniej-
szenia liczby bezdomnych 
zwierząt.

Zabiegi sterylizacji i  kastra-
cji przynoszą sporo korzy-
ści samym zwierzętom i  to 
nie tylko zdrowotnych, m.in. 

zmniejszają one poziom agre-
sji u psów i kotów, zapobiegają 
nowotworom czy ciążom uro-
jonym. Pomimo szerokiej akcji 
uświadamiania społeczeństwa, 
niestety, nadal jest grono osób, 
które sterylizację traktują jak 
krzywdę wyrządzaną zwierzę-
tom. To nie prawda! Krzywdą 
dopiero jest topienie czy po-
rzucanie w  lasach ciężarnych 
zwierząt czy dopiero co uro-
dzonych maluchów.

Dzięki sterylizacji nie tyl-
ko zyskujemy pewność, że 

Kastracja i sterylizacja. 
Dofinansowanie do 
zabiegów

Kastracja i sterylizacja to 
mniej niechcianych miotów

Blue – ma z 1,5 roku. Jest cudownym, 
odważnym młodzieńcem. Czujny i  inte-
ligentny. Do tego jaki skoczny i  żwawy! 
Przepełniony pozytywną energią, gotową 
do wykorzystania. Dla człowieka oddałby 
wszystko. To nie żarty. On żyje samą mi-
łością do ludzi. Śpiewa i płacze błagalnie, 
żeby tylko wypu-
ścić go zza krat... 
Dlatego tak waż-
ne jest, aby pręd-
ko znalazł domek! 
Piesek ma pełen 
komplet szcze-
pień, czipa oraz 
kastrację. 

Kliper – frajda na czterech łapeczkach! 
Nowy malec w ekipie Celestyniaków. Może 
być twój! Kliperek to około 2-letni chłop-
czyk o  złotym sercu i  niewielkich gaba-
rytach. Urodzony do pieszczot! Typowo 
towarzyski i  kontaktowy. Przyjemny dla 
każdego. Super dla rodzinki z dziećmi, do 
domku z  ogród-
kiem lub miesz-
kania. Byle by 
go kochać, dbać 
i  rozpieszczać! 
Chłopaczyna jest 
po kastracji. Ma 
także szczepienia 
i czipa. 

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

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

Cameron – poleca się do adopcji! Piękny, 
unikatowy. Jedyny taki – Cud miód, słodzia-
czek. On kocha wszystkich! Jego serdusz-
ko wariuje na widok człowieka. Tak bardzo 
łaknie kontaktu. Cameron to żywe srebro. 
Skoczny, ruchliwy i energiczny. Fantastycz-
ny kompan do życia. Cameron ma około 5 
lat. Waży ok. 29 kg 
i sięga trochę po-
nad kolano. Jest 
po kastracji, ma 
także czipa oraz 
pełen pakiet szcze-
pień! Bezpieczny, 
zdrowy – gotowy.

Foto: Adobe Stock

nie przyczynimy się do wzro-
stu liczby bezdomnych zwie-
rząt, ale również będziemy 
mieli pewność, że zrobiliśmy 
bardzo wiele, aby zapew-
nić swojemu podopiecznemu 
spokojne i zdrowsze życie.

Gmina Wiązowna w  ramach 
ograniczania bezdomności 
zwierząt od ponad czterech 
lat prowadzi program stery-
lizacji, kastracji i czipowania 
zwierząt domowych. Zabie-
gi te są w 100 proc. finanso-
wane przez samorząd. Z tego 
programu mogą skorzystać 
psy i koty, których właścicie-
le mieszkają na terenie gmi-
ny. Dzięki zaangażowaniu 

społecznych opiekunów zwie-
rząt do zabiegów kierowane 
są również koty wolnożyjące.

Aby skorzystać z dofinansowa-
nia do zabiegów, należy złożyć 
odpowiedni wniosek w Urzę-
dzie Gminy Wiązowna, a  po 
weryfikacji wniosku – umówić 
się do weterynarza (Poli – Vet, 
Wiązowna, ul. Boryszewska 2, 
tel. 22 789 01 23).

Więcej informacji udziela Joan-
na Kociszewska – Wydział Śro-
dowiska i Nieruchomości, tel. 
22 512 58 26, e-mail: j.koci-
szewska@wiazowna.pl. 

Joanna Kociszewska
j.kociszewska@wiazowna.pl
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41. Półmaraton Wiązowski. 
Gotowi do biegu 4 lipca
Jesteśmy gotowi! 41. Półmaraton 
Wiązowski odbędzie się z całą pew-
nością. Znamy nawet datę – 4 lipca 
2021 r. To, czego nadal nie znamy, to 
odpowiedź na pytanie… czy w związ-
ku z pandemią rząd pozwoli organi-
zować wydarzenia sportowe? Ale czy 
może nas to zniechęcić, powstrzymać?

Każdy, kto chociaż raz biegł w Wiązownie 
wie, że to pytania retoryczne. Ta fanta-
styczna impreza, na której panuje nie-
powtarzalny klimat, tak ceniony przez 
biegaczy, nie poddała się przeciwnościom 
losu przez 40 lat. Nie ugniemy się i tym 
razem. To, co musimy zrobić, to zaczekać 
na oficjalne stanowisko rządu i odmroże-
nie możliwości organizowania imprez ma-
sowych. Dziś żaden urząd nie przyjmie od 
nas wniosku na taką organizację.

Realnie potrzebujemy sześciu tygo-
dni od chwili zluzowania obostrzeń do 
momentu, kiedy biegacze wystartują 
w biegu. Większość tego czasu pochło-
nie przeprowadzenie procedury zgłasza-
nia i zabezpieczanie biegu. Pozyskiwanie 
zgód zarządów dróg, policji itd. My nie 

czekamy. Już dziś przygotowujemy to 
wszystko, co jest niezbędne, by stwo-
rzyć wspaniały bieg dla przeszło 4 tysię-
cy biegaczy, małych i dużych.

Zachęcamy do rejestrowania się do bie-
gu. Zapisy zostaną uruchomione 1 kwiet-
nia. Jeśli obowiązujące prawo nie pozwoli 
nam na organizację biegu, wpłaty przesu-
niemy na kolejny termin lub na wniosek 
biegacza zwrócimy na konto. Będzie-
my tak elastyczni, jak to konieczne. Nie 
ugniemy się i nie poddamy. Przeciwnie – 
zorganizujemy bieg, taki jak nigdy dotąd.

Być może przyjdzie nam biegać w upa-
le (lipiec!), choć przywykliśmy do zimne-
go wiatru. Być może pobiegniemy latem, 
choć tradycją jest w Wiązownie bieganie 
zimą. Ale te wszystkie znaki zapytania 
nie są dla nas przeszkodą. Jesteśmy go-
towi. Stoimy na stracie. Czekamy na od-
powiedni czas.

Dołącz do nas. Zarejestruj się na bieg już 
1 kwietnia! 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Start biegu młodzieżowego 
40. Półmaratonu Wiązowskiego

Foto: M
. Sosnow

ska

Mamy już 
koszulkę 41. 
Półmaratonu 
Wiązowskiego!

Wysokiej jakości tkanina, która 
zapewnia komfort podczas wysiłku. 
Design, wobec którego nie można 
przejść obojętnie. Z koszulki startowej 
41. Półmaratonu Wiązowskiego już 
jesteśmy dumni.

Ale prawdziwą radość sprawia 
nam obserwowanie, jak biegacie 
w naszych koszulkach i to wcale nie 
tylko w Wiązownie!

Ta świetnie zaprojektowania z myślą 
o Waszych potrzebach koszulka będzie 
do kupienia z zestawem startowym 
od 1 do 30 kwietnia, a potem w dniu 
biegu. Dołącz ją do swojej sportowej 
kolekcji! Przypominamy, że zapisy na 
nasze wydarzenie startują 1 kwietnia!
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Chociaż jeszcze trochę śniegu za 
oknem, pora na przygotowania do se-
zonu rowerowego. Każdy, kto poważ-
nie myśli o rowerowych przygodach, 
powinien zadbać zarówno o kondycję, 
jak i o sprzęt.

Przygotowanie roweru można podzielić 
na dwa etapy: na mały i  na duży ser-
wis. Duży związany jest zazwyczaj z po-
ważnymi inwestycjami. Polega głównie 
na naprawach, które wymagają specja-
listycznych narzędzi lub wymiany więk-
szych i bardziej skomplikowanych części. 
Przykładowo, gdy wyczuwamy jakiś luzy 
w  piastach, dochodzi do przeskoków 
w trakcie pedałowania, to ostatni dzwo-
nek na pomoc profesjonalisty.

Małego serwisu powinniśmy nauczyć się 
sami. Dzięki temu lepiej zapoznamy się 
z rowerem i ułatwi to nam późniejsze na-
prawy, gdy będziemy w trasie. Poza tym 

to wcale nie jest trudne. Przekonuje nas 
o tym Andrzej CHOLEWA – mieszkaniec 
Izabeli, rowerzysta wyprawiający się w po-
dróże rowerowe po Europie, Przewodni-
czący Rady Gminy Wiązowna. – Internet 
jest pełen poradników i filmów, jak popraw-
nie wykonać większość czynności. Zacznij-
my od przygotowań po zimie. Jak w każdym 
pojeździe, najważniejszy jest napęd, a w 
rowerze to łańcuch, zębatki i  przerzutki. 
I  tutaj najwięcej możemy zyskać, dbając 
o czystość i długość łańcucha. Tak, to nie 
pomyłka – brudny i zbyt długi łańcuch to 
katastrofa dla zębatek. Łańcuch potrafi się 
wydłużyć i to znacznie. Przegapienie tego 
momentu rozpoczyna bardzo szybki proces 
niszczenia kół zębatych – ostrzega.

Druga sprawa to czystość. Łańcuch powi-
nien być z zewnątrz suchy i czysty, aby nie 
łapał piasku, który działa jak papier ścier-
ny. Zdjęcie, zmierzenie, wyczyszczenie 
i odpowiednie nasmarowanie łańcucha 

to podstawa. I robię to kilka razy w sezo-
nie. – Kolejna sprawa to regulacja przerzu-
tek, muszą pracować płynnie. Zaczynam od 
sprawdzenia i nasmarowania linek. Regu-
lacja precyzji zmian przerzutek jest stosun-
kowo prosta i sprowadza się do okręcenia 
lub dokręcenia dwóch, czasem trzech śru-
bek  – wyjaśnia pan Andrzej.  – Napęd 
sprawdzony, czas na postój. Elementy ha-
mulców, które powinniśmy sprawdzić, to 
okładziny. Niezależnie od typu, jest to je-
den z kluczowych podzespołów i jak tylko 
grubość okładzin osiągnie minimum, wy-
mieniamy jej bez zbędnej zwłoki na nowe. 
Na koniec przeglądamy obręcze i opony. 
Sprawdzamy, czy nie ma widocznych ubyt-
ków i przetarć. Pamiętajmy też, że opony 
się starzeją i  jeśli jeździmy mało, to i tak 
po 5–7 latach dla własnego spokoju nale-
ży je wymienić.

Rower to połowa sukcesu wyprawy. 
Druga połowa to rowerzysta i  jego na-
stawienie. Jak się przygotować do po-
dróży – wyjaśnia nasz przewodniczący 
rady: – Zdaję sobie sprawę, że mając za 
sobą wyprawę rowerową prawie 3000 
km z Nordkapp do Izabeli, dziś dzienne 
dystanse ponad 100 km są dla mnie nor-
mą. Ale zaczynałem naprawdę od week-
endowych wycieczek 20–50 km. I zawsze, 
niezależnie od dystansu, dobre nasta-
wienie i przygotowanie to podstawa. Dla 
tych, którzy chcieliby jeszcze w tym roku 
zrobić pierwszą setkę, polecam na począ-
tek wyprawy „kolejowe”. Zauważyłem, 
że o wiele lepiej jedzie się do domu, kie-
dy ubywa kilometrów. Eliminujemy też 
sytuację, że zajechaliśmy za daleko i nie 
mamy siły na powrót. Rano wsiadamy ra-
zem z rowerem do pociągu i jedziemy do: 
Warszawy – 25 km, Pilawy 30 km, Miń-
ska Mazowieckiego – 25 km. Powrót ro-
werem w dowolnym tempie. Szybko okaże 
się, że Wieliszew – Zegrze, Tłuszcz, Mrozy 
czy Garwolin to już dla nas za blisko. Na 
takie wycieczki wystarczy niewielki zapas 
(dętka, kilka łatek, pompka, kurtka prze-
ciwdeszczowa). Szybko nabierzemy ocho-
ty na sprawdzenie własnych możliwości.

A my życzymy wszystkim mieszkańcom 
złapania bakcyla rowerowego i  spotka-
nia się na szlaku czy ścieżce rowerowej 
z panem Andrzejem. Więcej o ścieżkach 
i szlakach rowerowych przeczytacie Pań-
stwo w kwietniowym numerze „Powią-
zań”. W nim zamieścimy również mapę 
tras rowerowych po naszej gminie. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Wyprawy rowerowe.
Przygotuj się do sezonu

Przewodniczący Rady na Nordkapp – najdalej 
na północ wysuniętym przylądku Europy
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Ścieżka biegowa.
Nowa, sportowa inicjatywa
W naszej gminie powstanie pierwsza 
ścieżka biegowa „Pod Pierzyną”. Po-
mysłodawcami są nasi mieszkańcy. 
Będą mogli korzystać z niej nie tyl-
ko biegacze, ale i osoby uprawiające 
nordik walking, piesze wędrówki czy 
narciarstwo biegowe.

Inicjatywa utworzenia profesjonalnej, 
w  pełni oznaczonej ścieżki biegowej 
na terenie gminy Wiązowna wyszła 
od grupy naszych mieszkańców. Ścież-
ka ma powstać w Malcanowie. Trasa 
ścieżki poprowadzi nas leśnymi dukta-
mi, częściowo będących w gestii Nad-
leśnictwa Celestynów, a  częściowo 
przez tereny prywatne. Będzie liczyć 
10 kilometrów.

Podpisaliśmy porozumienie z Nadleśnic-
twem Celestynów. Opracowujemy mapę 
z  miejscami, w  których trzeba będzie 
umieścić oznakowania. W dalszej kolej-
ności musimy po-
zyskać zgody od 
prywatnych wła-
ścicieli na umiej-
scowienie na ich 
gruntach tabliczek 
z  oznakowaniem 
ścieżki.

Robert DOROSZ
pomysłodawca ścieżki biegowej, 
mieszkaniec Lipowa

Pomysł na profesjonalnie oznakowaną 
ścieżkę biegową „Pod Pierzyną” zrodził 
się dwa lata temu podczas kolejnych 
obchodów rocznicy na zrzutowisku 
„Pierzyna”. Uroczystości są coraz 
okazalsze. Jednocześnie odczuwaliśmy 
brak akcentu sportowego. A przecież 
sport jest wpisany w  życie naszych 
mieszkańców. Przedstawiłem władzom 
gminy pomysł na taką inwestycję  – 
nie tylko w  lokalny sport, ale przede 

wszystkim w zdrowie nas wszystkich. 
Z czasem pomysł zyskał przychylność.

Idea ścieżki biegowej jest prosta. Raz 
w  roku chcielibyśmy zorganizować 
okolicznościowy bieg  – leśny trial, 
upamiętniający to, co wydarzyło się 
na polanie „Pierzyna” w 1944 r. Poza 
tym ścieżka ma służyć mieszkańcom, 
turystom i wszystkim tym, którzy cenią 
sobie aktywność na świeżym powietrzu. 
Start i  meta ścieżki znajdować się 
będzie na „Lagunie”. To tu mamy 
parking, przystanek autobusowy oraz 
jeziorko, nad którym odbywają się 

coroczne „Szanty nad Laguną”, a zimą 
morsowanie. Mieszkańcy korzystają 
z  siłowni pod chmurką, zadaszonej 
altany i piaskowych górek dla dzieci. 
Miejsce idealne na kolejny sportowy 
akcent! Oznakowanie będzie dawało 
poczucie bezpieczeństwa.

Szlaki rowerowe rosną nam jak na 
drożdżach, jednak ważne jest, aby zadbać 
też o  amatorów leśnej aktywności, 
a  oznakowana droga zyska zapewne 
wielu zwolenników. Liczymy na drugą 
taką ścieżkę w Emowie na tamtejszych 
wydmach.

Foto: I. Trzaska

Podpisaliśmy 
umowę 

z Nadleśnictwem 
Celestynów

Po zakończeniu działań administracyjnych 
i formalnych, przystąpimy do zamówienia 
niezbędnych materiałów i  oznakowania 
ścieżki „w terenie”. Zdajemy sobie sprawę, 
że sezon biegowy zbliża się dużymi krokami 
i że już od samego jego początku nasi miesz-
kańcy chcieliby korzystać z „profesjonalnej” 
ścieżki. Mamy nadzieję, że w sprzyjających 
warunkach uda nam się zrealizować ten cel 
w najkrótszym możliwym terminie. 

Michał Białek
m.bialek@gok-wiazowna.pl
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Uniwersytet dziecięcy. 
„Mali inżynierowie”

Uczniowie z klasy 2B ze Szkoły Podsta-
wowej im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa 
Piłsudskiego w Malcanowie biorą udział 
w projekcie „Mali inżynierowie. Co spra-
wia, że pomysł działa”. Ostatnio zajęli się 
projektowaniem i  budowaniem ścieżek 
rowerowych na miarę XXI wieku. Już wie-
dzą, jak ważne jest dbanie o naszą pla-
netę, dlatego w ich pracach pojawiły się 
proekologiczne rozwiązania. Dzieci stwo-
rzyły makiety miast, na których znalazła 
się m.in. stacja ładowania rowerów elek-
trycznych zasilana światłem słonecznym 
czy zbiornik na wodę pozyskiwaną z desz-
czówki. Już czekają z niecierpliwością na 
kolejne zajęcia. Grażyna Ruta

Projekt „Sieć na kulturę” rozpoczęty

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna 
przystąpiła do realizacji projektu „Sieć 
na kulturę w  podregionie warszawskim 
wschodnim”. Jego tematem jest dzienni-
karstwo on-line. Organizatorem projektu 
jest Fundacja Wspierania Zrównoważone-
go Rozwoju. W drodze oficjalnego nabo-
ru do projektu zgłosiło się 10 nastolatków, 
pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umie-
jętności cyfrowe. Podczas trwającego szko-
lenia omawiane są kluczowe zagadnienia 
związane z tworzeniem, publikacją, pro-
mowaniem i moderowaniem treści infor-
macyjnych w Internecie. Przedstawiane są 
także tradycyjne formy: tekst, video, foto 
pod kątem wykorzystania w sieci. Teoria 
to jednak nie wszystko. Młodzież będzie 
miała okazję do wykorzystania zdobytych 
informacji w praktyce i zaprezentowania 
swoich umiejętności podczas samodziel-
nych zadań. Szkolenie potrwa do końca 
kwietnia.  Dorota Bortkiewcz

Piknik w przedszkolu w Woli 
Duckiej

Śnieg i niska temperatura naszym przed-
szkolakom niestraszne. Każda okazja 
jest dobra do wspólnej i aktywnej zaba-
wy na świeżym powietrzu. W Przedszkolu 
w Woli Duckiej odbył się zimowy piknik. 
Było ognisko, pieczenie kiełbasek oraz za-
bawy zimowe w ogrodzie przedszkolnym. 
Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we 
wszystkich aktywnościach proponowa-
nych przez nauczycielki. Ten wspaniały 
dzień na długo pozostanie w ich pamięci 
i będzie cudownym wspomnieniem z mi-
nionych przedszkolnych lat. Sylwia Król

Laurka dla seniorów

Nasze przedszkolaki z ,,Maleństw” z pęc-
lińskiego przedszkola wykonały dla pod-
opiecznych z Dziennego Domu „Senior+” 
w Woli Karczewskiej laurki z życzeniami 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Pamiąt-
kowe życzenia dostarczyliśmy do dyrek-
tor Krystyny MOTYKI-PARZYCH, która 
przekazała je seniorom. W poprzednich 
latach seniorzy przyjeżdżali do nasze-
go przedszkola na uroczystość z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Podczas uroczy-
stości dzieci osobiście wręczały im upo-
minki, ale w  tym roku, ze względu na 
pandemię, było to niemożliwe. Bardzo 
się cieszymy, że tymi drobnymi upomin-
kami, przygotowanymi przez dzieci, po-
darowaliśmy seniorom trochę radości 
i uśmiechu na twarzy w  tym wyjątko-
wym dniu. Ewa Budny

Co wiesz o pingwinach? 
Lekcja biblioteczna

Z okazji Światowego Dnia Wiedzy o Pin-
gwinach uczniowie klas 1A, 1B i  2B ze 
szkoły w  Zakręcie uczestniczyli w  lekcji 
bibliotecznej, poświęconej pingwinom. 
Dzieci poznały gatunki oraz środowi-
sko, w którym żyją te niesamowite pta-
ki. Uczniowie podzielili się wrażeniami 
z oglądanych kreskówek: „Pingwiny z Ma-
dagaskaru”, „Pingu” czy „Mały pingwin Pik 
Pok”. Zapoznały się także z książkami opi-
sującymi przygody tych ptaków nielotów. 
Podczas lekcji uczniowie wszystkich klas 
aktywnie dyskutowali o zmianach zacho-
dzących w  środowisku naturalnym tych 
ptaków i sposobach pomocy dla zagrożo-
nych gatunków pingwinów. Prace plastycz-
ne dzieci z wizerunkiem pingwina trafiły na 
ekspozycję w bibliotece. Redakcja

„Razem Bezpieczniej” przy szkole 
w Gliniance

Powiat Otwocki i Gmina Wiązowna zreali-
zowały projekt w ramach „Programu ogra-
niczenia przestępczości i  aspołecznych 
zachowań – Razem Bezpieczniej im. Wła-
dysława Stasiaka na lata 2018–2020”. Pro-
jekt zakładał m.in. modernizację przejścia 
dla pieszych przy szkole w Gliniance. Za-
stosowano tam warstwy antypoślizgowe, 
pulsacyjne diody oraz znaki ledowe. Ponad-
to zostało zainstalowane nowe oświetle-
nie. Całkowita wartość projektu wyniosła 
174 388 zł, z czego 100 000 zł to dota-
cja z ministerstwa, a pozostałą część środ-
ków pokryła Gmina Wiązowna oraz Powiat 
Otwocki. Dodatkowo uczniowie z klas 1–3 
uczestniczyli w zdalnych lekcjach profilak-
tycznych. Dotyczyły tematu – bezpiecznego 
zachowania na drodze, w trakcie jazdy sa-
mochodem lub autokarem. Dzieci obejrza-
ły też ciekawe prezentacje „Dlaczego warto 
nosić odblaski?”. Redakcja

Foto: Adobe Stock
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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

25 Utworzenie żłobka na terenie 
gminy Wiązowna 

25 Budowa mieszkań 
komunalnych na terenie gminy

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

LEGENDA:

(IL) – Inicjatywa Lokalna

0   Opracowanie założeń

25   Faza projektowa/przygotowawcza

50   Kontynuacja/lub/procedura wyło-
nienia wykonawcy

75   Realizacja zadania/lub/pozwolenia 
na budowę

100   Zadanie zakończono

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

o.nowak@wiazowna.pl

Kultura w sieci. 
Jak spędzić dobrze czas, 
nie wychodząc z domu
Pandemia w znacznym stopniu ogra-
niczyła nam dostęp do kultury. Jednak 
nie oznacza to, że z tego powodu po-
winniśmy z niej zrezygnować. Wprost 
przeciwnie – jest wiele sposobów na 
korzystanie z bogatej oferty kultural-
nej. Wystarczy tylko komputer i do-
stęp do Internetu.

Covid 19 zamknął przed nami drzwi do 
kultury. Z niecierpliwością czekamy na 
to, aż wszystkie instytucje kultury za-
czną znowu normalnie i w pełni funk-
cjonować. Nie w ograniczony sposób. Na 
szczęście większość tych placówek na 
bieżąco w sieci publikuje lub udostęp-
nia różnego propozycje związane z  ich 
obszarem działania.

Na stronie https://www.gov.pl/web/kul-
tura/kultura-w-sieci Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego zebrało 
i  opublikowało bogatą ofertę polskich 
instytucji kulturalnych. Znajdziemy tam 
wykaz m.in. muzeów, teatrów, ośrodków 
kultury, bibliotek, oper i filharmonii, któ-
re udostępniły bogatą ofertę swoich wy-
darzeń w sieci.

Polskie muzea udostępniły swoje zbio-
ry i  proponują wirtualne spacery lub 
zwiedzanie wystaw on-line. Mają też 
elektroniczną ofertę edukacyjną dla 
dzieci. Dzięki darmowej stronie Google 
Arts & Culture można przeglądać zbio-
ry lub przechadzać się po światowych 

muzeach. Obiekty można również oglą-
dać według dowolnych kategorii: artysta, 
technika, nurt w sztuce itp.

Ofertę przygotowały nasze filharmo-
nie i opery. Wśród propozycji są m.in. 
rejestracje transmisji internetowych 
koncertów, nagrania audio obejmują-
ce wydawnictwa płytowe, ale także wi-
deo – wywiady z artystami. Także teatry 
przeniosły się do sieci, gdzie publikują 
linki do konkretnych przedstawień na 
swoich stronach lub w  mediach spo-
łecznościowych. Część teatrów przygo-
towuje premiery sztuk i udostępnia je 
na żywo. Wielbiciele X muzy też znajdą 
coś dla siebie. Mogą skorzystać z różne-
go rodzaju kanałów VOD, na których pu-
blikowane są darmowe filmy. Polecamy 
również platformę mojekino.pl, gdzie 
kameralne kina z całej Polski udostęp-
niają swoje propozycje. Oprócz filmów 
przygotowały także dodatkowe wyda-
rzenia. Platforma przystosowana jest 
dla osób z niepełnosprawnością wzro-
ku i słuchu – część filmów wyświetla-
nych jest z audiodeskrypcją i napisami 
dla niesłyszących.

Zbiory gromadzone w bibliotekach i ar-
chiwach są dostępne również w wersji 
on-line. Można z nich korzystać bez wy-
chodzenia z domu. O tym więcej piszemy 
na str. 30. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl
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On-line można 
podziwiać 

zbiory Muzeum 
Narodowego 
w Warszawie

Sprostowanie
W wyniku zmian redakcyjnych w ar-
tykule „Zamówienia publiczne. 
Zmiany w przepisach” w poprzed-
nim numerze „Powiązań” omyłko-
wo pojawiła się kwota 30 tys. euro. 
Przepraszamy.

Redakcja
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Walentynki to świetna okazja 
do zakochania się w czyta-
niu, gdyż książka to świet-
ny kompan na długie zimowe 
wieczory, bezsenne noce, 
wypady urlopowe i  wspól-
ny odpoczynek. Biblioteka 
Publiczna Gminy Wiązowna 
z okazji Walentynek po raz 
kolejny zorganizowała akcję 
„Randka w ciemno z książ-
ką”, ale tym razem w nieco 
innej odsłonie.

Na czytelników czekały książ-
ki oraz pakiety, w  których 
znajdowały się piękne wiersze 
o miłości i słodkie drobiazgi 
przygotowane we współpracy 
z Centrum Wolontariatu dzia-
łającego w ramach Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Pakiety otrzymali: seniorzy 
z Dziennego Domu „Senior+” 
oraz Klubu „Senior+” w Woli 
Karczewskiej, podopiecz-
ni Środowiskowego Domu 
Samopomocy w  Radiówku, 
Spółdzielni Socjalnej „Od-
miana” oraz Stowarzyszenia 
Rodzin i Przyjaciół Osób Nie-
pełnosprawnych Intelektual-
nie „Jesteśmy!”.

Na randkę w ciemno z książ-
ką znalazło się mnóstwo 
chętnych. Na czytelników cze-
kały książki – niespodzianki, 
ozdobnie zapakowane z wa-
lentynkowym serduszkiem 
i  cytatem o miłości. Wszyst-
kim czytelnikom życzymy 
niekończącej się miłości, do 
książek w szczególności.

Dziękujemy wolontariuszom 
oraz Krystynie MOTYCE-PA-
RZYCH za pomoc w  przy-
gotowaniu upominków. Był 
to wspaniały czas na spo-
tkania z  młodzieżą oraz 

rozmowy o książkach i innych 
interesujących tematach.  


Marzena Bobrowska

kontakt@bibliotekawiazowna.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązow-
nie po raz kolejny był organizatorem 
finału WOŚP. 29 finał był już dru-
gim finałem sztabu Wiązowna. Do tej 
pory byliśmy połączeni ze sztabem 
w Otwocku. Prócz wydarzeń w Wią-
zownie, finał WOŚP miał także miejsce 
w Gliniance, gdzie nasza Ochotnicza 
Straż Pożarna wraz z otwockim szta-
bem działała na rzecz fundacji.

Niestety, w tym roku nie mogliśmy zorga-
nizować tradycyjnego koncertu, podczas 
którego odbywały się licytacje przeplata-
ne atrakcjami dla licznie zgromadzonej 
publiczności. W tym roku nasz finał przy-
brał inny charakter., ale i  tak udał nam 
się zebrać 27 214,78 zł. Gminny Ośrodek 
Kultury przygotował występy on-line. Na 
FB GOK-u można było obejrzeć m.in. kon-
cert zespołu Idylla, pokaz tańca reprezen-
tanta szkoły Fast Step, występ wokalny 
Dalili CHETOUANE oraz pokaz ratownic-
twa medycznego zaprezentowany przez 
strażaków OSP Wiązowna. Na terenie 
Gminnego Parku Centrum w  Wiązow-
nie odbył się kiermasz gadżetów WOŚP. 
Oprócz nich na naszym stoisku znalazły 

się także przedmioty ofiarowane przez 
mieszkańców gminy. Wśród darowa-
nych rzeczy znalazły się: bukiety, kub-
ki, torby oraz wiele innych atrakcyjnych 
gadżetów. Po ulicach krążyli wolontariu-
sze, którzy – mimo zimna – dzielnie zbie-
rali pieniądze dla potrzebujących. Wśród 
nich można było spotkać rekonstrukto-
rów historycznych w żołnierskich stro-
jach z różnych epok.

Strażacy – ochotnicy z Glinianki przygoto-
wali na finał WOŚP wielkie morsowanie 
w Świdrze oraz akcję krwiodawstwa. Druh 
prezes Artur GNIADEK i druh Michał PIĘTKA 
jak co roku kwestowali z puszkami w straż-
nicy, przy kościele oraz nad rzeką. Pogoda 
i mieszkańcy nie zawiedli. Podczas finału 
glinieccy strażacy zebrali 5 194,14 zł. 

Damian Krawczyk
zapisy@gok-wiazowna.pl

Finał WOŚP w naszej gminie.  
W sumie zebrano 32 408,92 zł!
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„Randka w ciemno z książką” Akcja biblioteki wzbudziła duże 
zainteresowanie czytelników

Foto: Biblioteka w
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Na stoisku można było 
kupić gadżety z logo WOŚP
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Karolina, młoda mężatka, żyje w przekonaniu, że 
jej ukochany jest chodzącym ideałem. Niestety, 
pewnego dnia okazuje się, że to tylko iluzja. Karo-
lina łapie go na zdradzie, a rychło okazuje się, że 
jej partner jest nie tylko zdrajcą, ale i… potencjal-
nym mordercą. A przynajmniej tak podejrzewa po-
licja. Kiedy nad głową jej męża zbierają się czarne 
chmury, niewierząca w jego winę Karolina, z pomo-
cą swojego szalonego brata, dwóch zwariowanych 
przyjaciółek i autorki kryminałów Róży Krull, pró-
buje zdobyć dowody jego niewinności.

Książka dostępna w bibliotece w Wiązownie

To pełen namiętności romans. Jocelyn zna hrabie-
go Winstona od dziecka. Nie wie, że był w niej nie-
gdyś zakochany. Kiedy wychodzi za mąż za jego 
kuzyna, hrabia zaciąga się na front. Wkrótce mąż 
dziewczyny umiera, zostawiając po sobie dłu-
gi i list, nakazując żonie szukać pomocy właśnie 
u Winstona. Zdana na jego łaskę, nie rozumie na-
pięcia, jakie zaczyna się między nimi rodzić. Tym-
czasem pojawia się oszałamiająco przystojny 
baron. Jest gotów ofiarować jej wszystko, czego 
kiedykolwiek pragnęła…

Książka dostępna w filii w Gliniance.

Niesamowicie hipnotyzująca opowieść o miłości, 
namiętnościach i burzliwych rodzinnych sekre-
tach. Wybuch II wojny światowej, rodzinne sekre-
ty i waśnie małżeńskie – to wszystko na zawsze 
połączy losy sióstr i byłej żony zmarłego Craxto-
na. Jest Boże Narodzenie 1937 r. Szkocja, umiera 
Hugh Craxton, ojciec dwóch sióstr: Thei i Rowan, 
które zostały osierocone przez matkę, gdy były 
małymi dziećmi. Rodzinne tajemnice, problemy 
małżeńskie i wybuch drugiej wojny światowej – 
wszystko to na zawsze zmieni ich losy.

Książka dostępna w filii w Duchnowie.

E-booki i audiobooki. Czytaj i słuchaj za darmo

Alek Rogoziński Melisa Bel Lennox Judith

„Miłość Ci nic nie wybaczy”

„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.

„Diabelski hrabia” „Wszystko, czego o sobie nie wiemy”
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Ponad 200 bibliotek cyfrowych w Pol-
sce i 100 na świecie oferuje za darmo 
swoje zbiory czytelnikom. W  sie-
ci dostępne są również darmowe 
audiobooki.

Biblioteka internetowa Wolne Lektury na 
zamówienie Biblioteki Narodowej przy-
gotowała niedawno 70 dostępnych bez-
płatnie audiobooków. Można ich słuchać 
on-line na www.wolnelektury.pl lub od-
twarzać w aplikacji na smartfony, bez ko-
nieczności zakładania konta. Audiobooki 
można pobrać z biblioteki cyfrowej polo-
na.pl. Wystarczy na stronie wybranego 
utworu kliknąć w ikonę „Pobierz” i wy-
brać audiobook w formacie mpeg. Wśród 
propozycji mamy klasykę literatury pol-
skiej, książki dla najmłodszych, lektury 
szkolne oraz utwory polskich i zagranicz-
nych pisarzy.

Wolne Lektury to jedna z najpopularniej-
szych bibliotek internetowych w Polsce, 

udostępniająca ponad 
5 600 utworów w  formie 
przyjaznej dla użytkow-
nika. Oprócz lektur szkol-
nych w swojej ofercie ma 
klasykę literatury polskiej 
i światowej, a także utwo-
ry wielu współcześnie ży-
jących autorów – zarówno 
prozaików, jak i poetów.

Dzięki bibliotece cyfrowej 
polona.pl można także od-
krywać ponad 3 miliony 
innych publikacji cyfrowych – książek, cza-
sopism, rękopisów, starodruków, map, ry-
sunków, grafik, fotografii, pocztówek, nut 
i druków ulotnych. To obecnie jedna z naj-
większych bibliotek cyfrowych w Europie. 

Wykaz krajowych i zagranicznych biblio-
tek, które udostępniają swoje zbiory oraz 
linki do ich stron internetowych można 
znaleźć na http://lustrobiblioteki.pl. 

Źródło: Biblioteka Narodowa

Foto: Adobe Stock

W sieci dostępne 
są tysiące książek 

w postaci cyfrowej
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Zawitała do nas wiosna


