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Ostatnie półtora roku było dla nas 
wszystkich trudne. Z dnia na dzień mu-
sieliśmy zmienić nasze przyzwyczajenia 
i nauczyć się żyć w nowej rzeczywistości. 
Światełko w tunelu pojawiło się pod ko-
niec 2020 r. wraz z pierwszą szczepionką 
na COVID-19. Obecnie trwają szczepie-
nia, które dają nam ogromną szansę 
na powrót do normalności. Wszystko jed-
nak zależy od nas!

Dzięki wspólnym staraniom w Pawilonie 
Kultury w Wiązownie (ul.  Lubelska 53) 
działa Powszechny Punkt Szczepień. Je-
steśmy jedną z  nielicznych gmin wiej-
skich, którym udało się utworzyć taki 
punkt. Zrobiliśmy to z myślą o Państwa 
zdrowiu. Gorąco zachęcam do  zapisy-
wania się na  szczepienia, bo  im więcej 
nas jest zaszczepionych, tym szybciej 
przerwiemy transmisję wirusa i wrócimy 
do czasów sprzed pandemii.

Co ważne, nasza gmina zapewnia trans-
port osobom mającym trudności w  do-
tarciu do punktów szczepień. Każdy, kto 
potrzebuje dowozu, może zadzwonić pod 
numer telefonu 22 512 58 32 – zorgani-
zujemy dowóz.

Ja się już zaszczepiłem! I Wy też zachęcaj-
cie swoich bliskich, przyjaciół, znajomych, 
sąsiadów. Razem sprawmy, że  normal-
ność, o której wszyscy tak marzymy, wró-
ci szybciej niż się tego spodziewamy.

Wójt Gminy Wiązowna

Jak zarejestrować się na szczepie- 
nie? Jest na to kilka sposobów:

1)  skontaktować się bezpośrednio z punk-
tem szczepień w Pawilonie Kultury 
w Wiązownie pod nr tel. 602 742 600;

2)  umówić się na szczepienie w ośrodkach 
zdrowia: w Wiązownie tel. 22 789 01 15 
lub w Gliniance tel. 22 789 97 22;

3)  zadzwonić na całodobową i bezpłatną 
infolinię – 989;

4)  wysłać SMS o treści „SzczepimySie” 
na numer 880 333 333.

5)  zarejestrować się elektronicznie poprzez 
e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl;

Podczas rejestracji elektronicznej wybieramy 
dokładny termin szczepienia. Do  rejestracji 
nie potrzebujemy żadnych dodatkowych da-
nych czy dokumentów, wystarczy, że podamy 
swój PESEL. Otrzymamy SMS z potwierdze-

niem umówienia wizyty. 
Redakcja

Zapisz się 
na szczepienie. 
To proste!
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To  ważna informacja dla wszystkich rodziców. 
Od roku szkolnego 2021/2022 zmieniają się obwo-
dy szkolne, do których należą poszczególne miej-
scowości. Majdan i  Zagórze będą podlegać pod 
szkołę w Zakręcie, a Lipowo pod szkołę w Gliniance. 
Dzięki temu zabiegowi odciążymy szkoły w Malca-
nowie i w Wiązownie. Więcej na ten temat pisze-
my na str. 29

31

14 Nie chcemy kolejnej trasy szybkiego ruchu na na-
szym terenie. W internecie trwa zbiórka podpisów 
pod petycją, przygotowaną przez Stowarzyszenie 
„Nie Tędy Droga”, przeciw budowie autostrady A50 
przez obszar gminy. Swoje poparcie dla sprawy wy-
raziło wiele znanych osób, m.in. KAYAH, Krzysztof 
ZALEWSKI czy Jerzy OWSIAK. Więcej na temat dzia-
łań Stowarzyszenia przeczytacie na str. 14‒15.

Już w sierpniu ruszą zebrania, na których miesz-
kańcy 26 sołectw i  czterech osiedli zdecydują, 
na  co  przeznaczą środki z  funduszu sołeckiego. 
W tym roku do rozdysponowania jest ogólna kwo-
ta 1 343 747,72 zł. Pamiętajcie! Nieobecni nie mają 
prawa głosu, dlatego zachęcamy do zapoznania się 
z  harmonogramem zebrań sołeckich dostępnym 
na str. 17 i do uczestniczenia w spotkaniach. 
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Półmaraton Wiązowski 
inny niż wszystkie!

W Wiązownie pobiegliśmy po raz 41. Ale tegoroczny półmaraton był 
wyjątkowy. Nigdy przedtem nasza sztandarowa impreza sportowa 
nie odbyła się w  środku lata. Przyzwyczajeni do  chłodu i  wiatru 
zawodnicy, tym razem pobiegli w odmiennej aurze. I po raz kolejny 
udowodnili, że potrafią pokonać każde wyzwanie!

Foto: M. Sosnowska
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Dominik Stankiewicz: Rewelacyjna 
organizacja!! A atmosfera dosłownie 
wymarzona!!! Super 😀 To  już chyba 
wiem, skąd tak dobra życiówka we-
szła 😊

Monika Walczak: Pozdrowienia i podziękowania 
dla Wszystkich Fantastycznych Kibiców, Wolonta-
riuszy i Organizatorów! Magia i niezwykłość tego 
wyjątkowego biegowego święta, wsparte ogrom-
nymi przygotowaniami i  pracą – dziękuję! Ps. 
Szczególne pozdrowienia dla Kibica z 3/19 km;) 
za skuteczne wsparcie:)))

ania_scully: Najlepsza organizacja, 
wolontariusze, atmosfera, wszyst-
ko the best!!! Kocham Wasz Półma-
raton! Wiązowna ❤❤❤💗🔥🔥🔥

5www.tuwiazowna.pl Samorząd



Dekoracja 
zwycięzców 41. 
Półmaratonu 
Wiązowskiego

Epidemia koronowirusa skutecznie unie-
możliwiła nam organizację biegu w pla-
nowanym na  przełom lutego i  marca 
terminie. Nie poddaliśmy się jednak 
i mimo, że logistycznie tegoroczny bieg 
był dla nas największym wyzwaniem 
w historii, zdecydowaliśmy się walczyć, 
żeby piękna biegowa historia właśnie nie 
została w tym roku przerwana.

Na starcie biegu głównego stanęło 1046 
zawodników, Wiązowskiej 5-tki – 418, 
w biegach młodzieżowych 164, a w Bie-
gu Krasnoludków – 188. To  mniej niż 
w poprzednim roku, ale nie ma co się dzi-
wić. Po pierwsze są wakacje. Po drugie 
– imprezy sportowe w całym kraju mają 
niższą frekwencję. Wielu biegaczy wciąż 
unika startów w  imprezach masowych 
ze względu na brak szczepienia. Innym 
powodem był bez wątpienia fakt, że za-
pisy mogliśmy uruchomić stosunkowo 
późno, czekając na prawne potwierdze-
nie możliwości organizacji biegu.

Organizacja biegu w tym roku wymaga-
ła od nas nadzwyczajnych środków bez-
pieczeństwa. W  pracy przy organizacji 
i zabezpieczeniu zawodników pomagało 
nam blisko 700 wolontariuszy.

Organizujemy tę imprezę od  wielu lat. 
Robią to kolejne pokolenia społeczników, 
wolontariuszy, urzędników. To sprawnie 
naoliwiona machina, ale w tym roku trze-
ba ją było przestawić na nowe tory – mówi 

Dyrektor 41. Półmaratonu Wiązowskiego 
Anna ROSŁANIEC. – Musieliśmy przygo-
tować kilka scenariuszy. Zmienić mogło 
się wszystko – od terminu po sposób or-
ganizacji biegów. Musieliśmy być gotowi 
na każdą ewentualność. I  tu  trzeba pa-
miętać, że półmaraton nie robi się sam. 
Za organizacją tej imprezy stoi sztab ludzi, 
który – w przeciwieństwie do podobnych 
zespołów organizujących biegi komercyj-
ne – ma także, a może przede wszystkim 
inne, codzienne, ważne dla mieszkańców 
zadania. W tym roku musieliśmy sobie po-
radzić nie tylko z większym wyzwaniem 
logistycznym, ale także pogodzić to z pan-
demią wirusa. Jestem dumna z tego zespo-
łu i  jak co roku zachwycona współpracą 
z wolontariuszami.

Mimo wszystkich utrudnień 41. Półmara-
ton Wiązowski odbył się w formie, którą 
dobrze znamy. Był bieg główny, Wiązow-
ska 5-tka, biegi młodzieżowe i dostarcza-
jący ogrom emocji Bieg Krasnoludków. 
W  biegu głównym zwyciężyli Izabela 
PASZKIEWICZ i  Mykola IUKHYMCHUK. 
W Wiązowskiej 5-tce zwyciężyli Iwona 
BERNARDELLI i Damian KABAT. Najlep-
szymi biegaczami wśród naszych miesz-
kańców zostali Agnieszka TALACHA 
i Tomasz WILK.

W  biegach młodzieżowych na  podium 
z naszej gminy stanęli: na 300 m: Lena 
MADEJSKA (I), Pola FRYSZKOWSKA 
(II) i  Wiktoria KILIŚ (III) oraz Mateusz 

DOMAŃSKI (I), Jakub KOWALSKI (II), 
a na 1500 m: Kinga KRAWCZYK (III).

Uczestnicy naszego wydarzenia wzię-
li udział w akcji charytatywnej „biegnę 
dla Natalki”. Dziękujemy! Zaangażo-
wanie uczestników akcji Fundacja PKO 
Banku Polskiego przeliczyła na darowi-
znę na rzecz dziewczynki. Dzięki nasze-
mu biegowi do Natalki trafi 10 tys. zł.

Uwielbiam tę imprezę – mówi Wójt Gmi-
ny Wiązowna Janusz BUDNY. – Nie tylko 
dlatego, że swego czasu z wielkim zapa-
łem starałem się jeszcze jako dyrektor bie-
gu nadać jej większą rangę. Uwielbiam 
tę  imprezę przede wszystkim dlatego, 
że dla mnie jest ona świętem naszej lo-
kalnej społeczności. To  impreza, która 
co  roku pokazuje, jak wzorowo potrafi-
my współpracować. Urzędnicy, wolon-
tariusze, strażacy, lokalne firmy i  coraz 
częściej przedsiębiorstwa o zasięgu ogól-
nopolskim. Z tej współpracy, niestrudzonej 
energii, co roku powstaje coraz lepsza im-
preza. Jeszcze kilka lat temu Półmaraton 
Wiązowski był biegiem organizowanym 
niemal amatorsko. Dziś sposobu orga-
nizacji tej imprezy nie powstydziłaby się 
niejedna agencja wydarzeniowa. Dawniej 
to  my  podpatrywaliśmy, jak się to  robi. 
Dziś Wiązowna jest przykładem do  na-
śladowania. I to się nazywa współczesny 
marketing eventowy. Świetnie przygoto-
wana impreza sportowa, która reklamuje 
gminę daleko poza jej granicami.

Foto: M
. Sosnow
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Na  przestrzeni ostatnich lat 
w Półmaratonie Wiązowskim 
zmieniliśmy wiele. Od  sys-
temu rejestracji, organiza-
cji infrastruktury na miejscu, 
po  wizualizację graficzną 
biegu, stronę internetową, 
pakiety startowe, a  nawet 
wyżywienie. Nie zmieniła się 
za  to  wyjątkowa atmosfe-
ra, którą biegacze cenią. Po-
łączenie rodzinnego pikniku 
z profesjonalnie przygotowa-
nym biegiem daje nam coś, 
czego nie ma w innych pół-
maratonach. Następny start 
czeka nas już w  27 lutego. 
I choć mamy nadzieję, że bieg 
w 2022 roku odbędzie się bez 
przeszkód, to już zakładamy, 
że musimy być znów gotowi 
na wszystko. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Najszybsi zawodnicy 
z naszej gminy

Foto: M
. Sosnow

ska

Paweł Jaczewski:

Szacunek za mega przygotowanie biegu. Bardzo dużo punktów 
z napojami, ale to, co dodawało sił, to uśmiechy tych ludzi. Profesjonalne 
podejście i jednocześnie szczera życzliwość – lubię do Was wracać. 
Ponadto służby medyczne cały czas sprawdzające, czy ktoś nie 
potrzebuje pomocy. Mega szacunek za organizację. 

Radosław Wilgocki:

Organizacja świetna, do 10 km naliczyłem 5 punktów z nawodnieniem 
to bardzo dużo, odbiór pakietu błyskawiczny, widać doświadczenie 
organizatorów w każdym aspekcie 

Grzegorz Kowalski:

Gratulacje za organizację, bardzo fajny bieg 🏃🏃. Specjalnie przyjechałem 
ponad 300km i się nie zawiodłem 💪 💪. Punkty odżywcze megasprawne 
i sympatyczne ☺ 😀. Pozdrawiam dziewczynę, z którą biegłem ok. 4 km... 
💪 💪� 🏃 duszek 👻 👻  

Monika Bytner:

Jesteście super. Tak miło się tam wraca. W końcu można czuć wspaniałą 
atmosferę i zaangażowanie kibiców, którzy jednoczą się z biegaczami. 
Wielkie Dziękuję 

Tatiana Fedoniuk:

Było super 😀 Pierwszy półmaraton za mną 🏃 😜 Dzięki za organizację, 
wsparcie i banany 🍌 😏

7www.tuwiazowna.pl Samorząd



BOLESŁAWÓW

25 Modernizacja ul. Bażantów

BORYSZEW

100
Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy wiejskiej – mini plac 
zabaw

CZARNÓWKA

50 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

50 Budowa ciągu pieszo-
rowerowego w ul. Majowej 

50 Modernizacja ul. Miodowej 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

„Mobilny Mieszkaniec Gminy Wią-
zowna” to projekt, który ma ułatwić 
przemieszczanie się osobom starszym 
i niepełnosprawnym. Zakupione przez 
samorząd auta wyposażone są w win-
dy oraz w pełni dostosowane do prze-
wozu osób z niepełnosprawnościami. 
Jeśli Ty bądź ktoś z Twoich bliskich po-
trzebuje pomocy w przemieszczaniu 
się – koniecznie przeczytaj ten artykuł!

Głównym celem projektu „Mobilny Miesz-
kaniec Gminy Wiązowna” jest stworzenie 
możliwości aktywizacji osób wykluczo-
nych, bo mających trudności z dotarciem 
do konkretnego miejsca. Dzięki usłudze 
indywidualnego transportu, mieszkańcy 
mogą dotrzeć na rehabilitację, do  leka-
rza, do apteki czy na gminne targowisko.

Usługa realizowana jest od poniedział-
ku do piątku w godzinach 7.30‒18.30, 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od  pracy. Do  jej realizacji zakupiliśmy 
dwa nowe samochody osobowe Ford 
Transit i dostosowaliśmy je do przewo-
zu osób poruszających się na wózku.

Z usługi transportowej może skorzystać 
każdy pełnoletni mieszkaniec gminy, któ-
ry spełnia przynajmniej jedno z poniż-
szych kryteriów:

1)  Jest osobą niepełnosprawną i posia-
da orzeczenie o niepełnosprawności;

2)  Ma trudności w samodzielnym poru-
szaniu się ze względów na ograniczo-
ną sprawność;

3)  Jest osobą starszą, powyżej 60 roku życia.

Zgłoszenie dotyczące usługi transporto-
wej należy wykonać co najmniej z dwu-
dniowym wyprzedzeniem:
1)  telefonicznie na numer: 22 512 58 84 

lub 697 696 696 w godzinach pracy 
Urzędu Gminy Wiązowna;

2)  drogą mailową na adres transport@
wiazowna.pl;

3)  osobiście w  Wydziale Rozwoju Go-
spodarczego – w  Pawilonie Kultury 
ul.  Lubelska 53, 05‒462 Wiązowna 
(I piętro);

4)  za pomocą aplikacji mobilnej „Mobil-
ny Mieszkaniec”, która jest dostępna 
w sklepie „Google Play” oraz w inter-
necie pod adresem: http://gmina-wia-
zowna.appgo.pl/.

 
Jan Bobrowski

j.bobrowski@wiazowna.pl

Takim autem  
przewozimy mieszkańców

Bezpłatny 
transport dla mieszkańców

Ciąg dalszy paska na str. 11

Krzysztof KOZERSKI

Nasi 
kierowcy

Robert WARMIŃSKI

Projekt „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna” realizowany w ramach zadania pt. 
„Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architek-
tonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowany jest w ramach Osi 
priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 
w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lo-
kalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014‒2020” pole-
ga na świadczeniu bezpłatnej usługi indywidulanego transportu dla osób, które mają 
trudności w poruszaniu się. Gmina Wiązowna otrzymała dofinansowanie na realiza-
cję ww. usługi w wysokości 919 070,46 zł.
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Druga ścieżka rowerowa.  
Prace na ul. Kąckiej

Ruszyły prace przy kontynuacji budowy 
drugiej ścieżki rowerowej, która będzie 
prowadzić od Glinianki przez Wiązownę 
do Duchnowa. Aktualnie powstaje odcinek 
na ul. Kąckiej w Wiązownie. Powstanie tam 
asfaltowa ścieżka rowerowa o szerokości 
2 m i długości 550 m. Koszt tego odcinka 
to prawie 250 tys. zł. Prace mają zakończyć 
się na początku sierpnia. Wkrótce ogłosimy 
przetarg na budowę kolejnych fragmen-
tów. W sumie powstanie 5,4 km drogi dla 
rowerów. W 2020 r. wybudowano pierwszy 
690 m odcinek przy ul. Lubelskiej w Wią-
zownie. W kolejnych latach w ramach pro-
jektu wybudujemy w sumie prawie 10 km 
drogi dla rowerów wraz z parkingiem dla 
jednośladów. Całkowita wartość tego pro-
jektu o nazwie „Rozwój systemu dróg ro-
werowych w Gminie Wiązowna” to prawie 
12,4 mln zł. Jakub Sędek

„MIAS MAZOWSZE 2021”. 
Dostaliśmy dofinansowanie

Tegoroczna edycja Mazowieckiego Instru-
mentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 
2021 przyniosła Gminie Wiązowna 45 633 zł 
dotacji na rzecz naszych sołectw – Majdanu, 
Rzakty, Stefanówki, Woli Duckiej oraz Wią-
zowny Gminnej. Majdan uzyskał 10 000 zł 
na remont placu zabaw przy świetlicy wiej-
skiej. Rzakta zyskała 10 000 zł na wyko-
nanie odwodnienia terenu przy świetlicy 
wiejskiej pod przyszły plac zabaw. W Ste-
fanówce 5  633  zł zostanie przeznaczone 
na zakup klimatyzatora mobilnego do świe-
tlicy wiejskiej oraz montaż luster w sali głów-
nej świetlicy. Środki pozyskane na rzecz Woli 
Duckiej (10 000 zł) przeznaczone zostaną 
na częściową budowę placu zabaw, altany 

rekreacyjnej wraz z ułożeniem kostki bruko-
wej i dostawą stołu na terenie działki przy 
ul. Sportowej. Środki (10 000 zł) pozyskane 
na rzecz Wiązowny Gminnej umożliwią za-
kup mobilnej sceny modułowej na potrzeby 
sołectwa. Pozyskane środki zostaną włączo-
ne w realizację inwestycji ze środków sołec-
kich. Olga Nowak

Gminne inwestycje.  
Prace w Wiązownie zakończone

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunal-
nej zakończyli prace przy budowie sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązow-
nie przy ul. Modrzewiowej i ul. Dębowej. 
W przyszłości ułatwi to realizację plano-
wanych kolejnych drogowych inwestycji. 
Wykonano 10 odgałęzień wodociągowych 
oraz sześć kanalizacyjnych w Wiązownie 
przy ul. Modrzewiowej i ul. Dębowej. Wy-
mieniono także trzy hydranty nadziemne 
na podziemne. Łączna długość wybudowa-
nej infrastruktury wodociągowej wyniosła 
125 m, a kanalizacyjnej 32,5 m. Koszt bu-
dowy odgałęzień wyniósł 29 979,18  zł. 
Więcej informacji udziela Zakład Gospo-
darki Komunalnej w Wiązownie, tel. 22 
789 01 33 e-mail: zgk@zgk-wiazowna.pl 

Paulina Dudek

Mamy dotację z MIWOPiM 
Mazowsze 2021

Znaleźliśmy się na  liście beneficjentów, 
którzy otrzymają dotację w ramach „Ma-
zowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochro-
ny Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 
2021”. Na zadanie „Zadbajmy o jakość po-
wietrza na terenie Gminy Wiązowna” do-
staniemy blisko 24 tys. zł Planujemy kupić 
i zamontować pięć czujników – sensorów 

pomiarowych mierzących stężenie pyłów 
w powietrzu. Dodatkowo przewidujemy za-
kup trzech słupków edukacyjno-informacyj-
nych, które posiadają wbudowany czujnik 
powietrza i za pomocą sygnalizacji świetl-
nej informują o jakości powietrza. Czujni-
ki wraz z słupkami informacyjnymi zostaną 
rozmieszczone w ośmiu miejscowościach 
na terenie naszej gminy. Olga Nowak

Wsparcie dla OSP.  
Dotacje dla naszych jednostek

Samorząd Mazowsza przyznał wsparcie 
dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Na li-
ście beneficjentów znalazły się dwie jed-
nostki – OSP Glinianka i OSP Wiązowna. 
Pierwsza otrzymała 19 950 zł na zakup sze-
ściu kompletów odzieży ochrony indywidu-
alnej strażaka, w skład których wchodzą: 
hełm strażacki z latarką, buty strażackie, 
ubranie specjalistyczne i rękawice. Druga 
dostała 10 000 zł na zakup  piły i pilarki 
spalinowej, drabiny i  prądownic. Dodat-
kowo w ramach programu „Mazowieckie 
Strażnice OSP-2021” OSP Malcanów otrzy-
mało 25 000 zł na modernizację podłogi 
w garażu strażnicy. Olga Nowak

Asfalt na ul. Miodowej

Otrzymaliśmy dotację na budowę drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych od Sa-
morządu Województwa Mazowieckiego. 
To kwota 50 tys. zł. Dzięki temu będziemy 
mogli zmodernizować ul. Miodową w Mal-
canowie. Położona zostanie nawierzch-
nia asfaltowa. W sumie będzie to prawie 
pół kilometra drogi. Wkrótce ogłosimy 
przetarg, by móc wybrać wykonawcę tej 
inwestycji. Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego wsparł 18 tego typu inwesty-
cji w powiatach legionowskim, otwockim 
i wołomińskim. Redakcja
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Na czerwcowej sesji radni zdecydowa-
li udzielić Wójtowi Gminy Wiązowna 
absolutorium z tytułu wykonania bu-
dżetu Gminy Wiązowna za 2020 r.

Nasze dochody w porównaniu z rokiem 
2019 wzrosły o przeszło 4,7 mln zł i tym 

samym były wyższe od zakładanych o po-
nad 4 mln zł. Z drugiej strony, ze względu 
na liczne ograniczenia i zmianę organiza-
cji pracy w wielu finansowanych z budże-
tu gminy jednostkach, przez cały 2020 
rok wydaliśmy mniej niż zakładaliśmy. 
Zamiast przeszło 115 mln zł wydatków 

mieliśmy niespełna 111,5 mln zł. Ogra-
niczyliśmy również wydatki inwestycyjne 
z zaplanowanych ponad 26 mln zł do po-
nad 21 mln zł. Dzięki temu nie straciliśmy 
płynności finansowej. Dwie duże inwe-
stycje, jak budowa ścieżki rowerowej 
od Glinianki do Duchnowa oraz e-usługi, 

Rafał 
Nejman
Przewodniczący 
Komisji 
Rewizyjnej Rady 
Gminy Wiązowna

Komisja Rewizyjna Gminy 
Wiązowna pozytywnie 
zaopiniowała sprawozdanie 
z wykonania budżetu 
za 2020 r. przedłożone przez 
Wójta Gminy Wiązowna. 
Sprawozdanie zostało należycie 
przygotowane pod względem 
prawnym, rachunkowym oraz 
formalno-merytorycznym. 
Z uznaniem pragnę podkreślić, 
iż pomimo panującej pandemii, 
realizacja budżetu przebiegała 
wzorowo, a założenia zostały 
zrealizowane na zaplanowanym 
poziomie. 

Absolutorium dla 
wójta jednogłośnie 
przyjęte

przenieśliśmy na 2021 r.

Rada Gminy Wiązowna – po zapoznaniu 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Wiązowna za 2020 rok oraz opinią 
na jego temat Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Warszawie, jak również sprawoz-
daniem finansowym Gminy Wiązowna 
za 2020 rok, informacją o stanie mienia 
Gminy Wiązowna oraz stanowiskiem Ko-
misji Rewizyjnej w  sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy Wiązowna absolutorium 
za miniony rok – zdecydowała się udzie-
lić wójtowi Januszowi BUDNEMU absolu-
torium z tytułu wykonania budżetu Gminy 
Wiązowna za 2020 rok. Radni rozpatrzyli 
również „Raport o stanie Gminy Wiązow-
na za 2020 rok” – wójt otrzymał wotum 
zaufania. Raport to opracowanie będące 
podsumowaniem działalności władz sa-
morządowych. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Kultura i sport
6 304 547 zł

5%

Szkoły i przedszkola
32 968 530 zł

30%

Pomoc społeczna, 
świadczenia, 500+

28 475 045 zł
26%

Ochrona środowiska
18 110 178 zł

16%

Obsługa mieszkańców
8 630 749 zł

8%

Utrzymanie, modernizacja
i budowa dróg
6 936 144 zł

6%

Obsługa długu
763 688 zł

1%Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej

1 526 845 zł
1%

Linie autobusowe, 
projekt „Wspólny bilet”

2 913 969 zł
3%

Janosikowe, zadania 
zlecone i inne wydatki

4 835 875 zł
4%

Razem: 111 465 570 zł
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Ostatnie trzy miesiące były praco-
wite dla Rady Gminy Wiązowna. 
W sumie na trzech sesjach zwykłych 
i jednej nadzwyczajnej rada przyjęła 
trzy stanowiska i 37 uchwał.

Radni podjęli trzy stanowiska – przy-
pomnijmy, że to forma wyrażenia opi-
nii o  sprawie lub problemie, która 
przekazywana jest innym instytucjom 
publicznym czy organom władzy. Pierw-
sze stanowisko dotyczyło konieczności 
przekształcenia posterunku w Wiązow-
nie w komisariat i wzmocnienia kadry 
na obecnym posterunku. Drugie – po-
trzeby szybkiego rozwoju sieci gazowej 
w gminie Wiązowna, a kolejne – wnio-
sku mieszkańców Kącka, dotyczącego 
budowy chodnika i  ścieżki rowerowej 
na ul. Malowniczej.

Radni w sumie podjęli także 37 uchwał. 
Najważniejsze z nich to ustalenie planu 
sieci publicznych szkół podstawowych, 
prowadzonych przez Gminę Wiązow-
na oraz określenie granic obwodów pu-
blicznych szkół podstawowych od dnia 
1 września 2021 r. Na ten temat pisze-
my więcej na str. 29.

Nadano nazwy pięciu ulicom w: Duch-
nowie (ul.  Morwy i  Mieni), Emowie 
(ul. Białek), Gliniance (ul. Skryta) i Mi-
chałówku (ul. Bajkowa). Zdecydowano 
o przystąpieniu do sporządzenia trzech 
miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego: „Lipowo-Kopki”, 
„Pęclin Radosna – Zamkowa; ” i „Wią-
zowna Kościelna Nadrzeczna – Kwia-
towa”. Do  zasobu gminnego nabyto 
siedem nieruchomości. Za  zgodą rad-
nych udzielimy pomocy rzeczowej dla 
Powiatu Otwockiego na budowę ciągu 
pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powia-
towej nr 2709W.

Przyjęto także „Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na tere-
nie gminy Wiązowna w 2021 roku” oraz 
zdecydowano o przekazaniu 30 tys. zł 
dla mieszkańców wsi Nowa Biała, po-
szkodowanych w czerwcowym pożarze.

Szczegółowych informacji na temat se-
sji i przyjętych uchwał udziela Dominika 
Twardziak – Wydział Spraw Społecznych 
tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@
wiazowna.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Z prac Rady Gminy 
Wiązowna

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

50
Wyposażenie świetlicy wiejskiej 
oraz zagospodarowanie terenu 
wokół – budowa altany i zakup 
wyposażeni

75 Zakup i montaż tablic 
„NieWkurzaj”

25 Budowa wodociągu 
w ul. Kamiennej Górki 

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

EMÓW

50 Poprawa bezpieczeństwa 
na ul. Wiązowskiej 

75
Zagospodarowanie gminnego 
terenu przy ul. Sosnowej – 
zakup zabawek na plac zabaw

75
Budowa kanalizacji 
w ul. Sosnowej, Runa Leśnego 
i Jagód

25 Budowa wodociągu 
i kanalizacji w ul. Jasnej 

GLINIANKA

25 Budowa wodociągu 
w ul. Szkolnej – projekt 

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

Radni, podczas czerwcowej 
sesji, podjęli 14 uchwał i jedno 
stanowisko
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Wykaz stanowisk i uchwał w sprawach:
4.2021 Stanowisko Rady Gminy Wiązow-
na w  sprawie utworzenia Komisariatu Policji 
w Wiązownie;

5.2021 Stanowisko Rady Gminy Wiązow-
na w sprawie rozwoju sieci gazowej w gminie 
Wiązowna;

6.2021 Stanowisko Rady Gminy Wiązowna 
w sprawie poparcia wniosku sołtysa i  rady so-
łeckiej sołectwa Kąck o wykonanie ciągu pieszo-
-rowerowego lub chodnika w ciągu drogi 2707W 
we wsi Kąck (ul. Malownicza);

47.XXXIII.2021 zmieniająca Uchwałę Nr 115.
XXIX.2020 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grud-
nia 2020 roku w sprawie Uchwały Budżetowej 
Gminy Wiązowna na 2021 rok z późn. zm.;

48.XXXIII.2021 zmian w  Uchwale Nr 114.
XXIX.2020 Rady Gminy Wiązowna z  dnia 
22.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2021‒2033 
z późn. zm.;

49.XXXIII.2021 określenia sezonu kąpielowego 
oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Wiązow-
na w 2021 r.;

50.XXXIII.2021 wyrażenia zgody na  nabycie 
do zasobu gminnego nieruchomości położonej 
w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna;

51.XXXIII.2021 wyrażenia zgody na  nabycie 
do zasobu gminnego nieruchomości położonej 
w obrębie geodezyjnym Wola Karczewska;

52.XXXIII.2021 nadania nazwy ulicy będącej 
drogą publiczną, położoną w obrębie geodezyj-
nym Duchnów (ul. Mieni);

53.XXXIII.2021 nadania nazwy ulicy będącej 
drogą publiczną, położoną w obrębie geodezyj-
nym Duchnów (ul. Morwy);

54.XXXIV.2021 zmieniający Uchwałę Nr 115.
XXIX.2020 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grud-
nia 2020 roku w sprawie Uchwały Budżetowej 
Gminy Wiązowna na 2021 rok z późn. zm.;

55.XXXIV.2021 zmian w  Uchwale Nr 114.
XXIX.2020 Rady Gminy Wiązowna z  dnia 
22.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2021‒2033 
z późn. zm.;

56.XXXIV.2021 trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej;

57.XXXIV.2021 udzielenia pomocy rzeczowej 
dla Powiatu Otwockiego na budowę ciągu pie-
szo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 
2709W – pomoc rzeczowa;

58.XXXIV.2021 przystąpienia do  sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego pn. „Lipowo-Kopki”;

59.XXXIV.2021 przystąpienia do  sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego pn. „Pęclin Radosna – Zamkowa”;

60.XXXIV.2021 przystąpienia do  sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego pn. „Wiązowna Kościelna Nadrzeczna 
– Kwiatowa”;

61.XXXIV.2021 nadania nazwy ulicy będącej 
drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geode-
zyjnym Emów;

62.XXXIV.2021 wyrażenia zgody na  nabycie 
do zasobu gminnego nieruchomości położonej 
w obrębie geodezyjnym Góraszka;

63.XXXIV.2021 wyrażenia zgody na  nabycie 
do zasobu gminnego nieruchomości położonej 
w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna;

64.XXXIV.2021 określenia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na  terenie gminy Wią-
zowna w 2021 roku;

65.XXXIV.2021 ustalenia planu sieci publicz-
nych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Wiązowna oraz określenia granic obwo-
dów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 
września 2021 roku;

66.XXXIV.2021 określenia stawki za  godzinę 
świadczenia usług opiekuńczych, w tym specja-
listycznych usług opiekuńczych w ramach Progra-
mu „Opieka 75+”;

67.XXXIV.2021 wyrażenia zgody na  nabycie 
do zasobu gminnego nieruchomości położonej 
w obrębie geodezyjnym Glinianka;

68.XXXV.2021 zmieniający Uchwałę Nr 115.
XXIX.2020 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grud-
nia 2020 roku w sprawie Uchwały Budżetowej 
Gminy Wiązowna na 2021 rok, z późn. zm.;

69.XXXV.2021 zmian w  Uchwale Nr 114.
XXIX.2020 Rady Gminy Wiązowna z  dnia 
22.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2021‒2033;

70.XXXVI.2021 udzielenia Wójtowi Gminy Wią-
zowna wotum zaufania;

71.XXXVI.2021 rozpatrzenia i  zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu za 2020 rok;

72.XXXVI.2021 udzielenia Wójtowi Gminy Wią-
zowna absolutorium z tytułu wykonania budże-
tu za 2020 rok;

73.XXXVI.2021 zmieniający Uchwałę Nr 115.
XXIX.2020 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grud-
nia 2020 roku w sprawie Uchwały Budżetowej 
Gminy Wiązowna na 2021 rok, z późn. zm.;

74.XXXVI.2021 zmian w  Uchwale Nr 114.
XXIX.2020 Rady Gminy Wiązowna z  dnia 
22.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2021‒2033;

75.XXXVI.2021 przekazania do podmiotu wła-
ściwego petycji mieszkańców ul. Duchnowskiej 
w Wiązownie;

76.XXXVI.2021 nadania nazwy ulicy nadania 
nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położo-
ną w obrębie geodezyjnym Glinianka;

77.XXXVI.2021 wyrażenia zgody na  nabycie 
do zasobu gminnego nieruchomości położonej 
w obrębie geodezyjnym Glinianka;

78.XXXVI.2021 wyrażenia zgody na  nabycie 
do zasobu gminnego nieruchomości położonej 
w obrębie geodezyjnym Majdan;

79.XXXVI.2021 nadania nazwy ulicy będącej 
drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geode-
zyjnym Michałówek;

80.XXXVI.2021 określenia średnich cen jedno-
stek paliwa w Gminie Wiązowna na rok szkol-
ny 2021/2022;

81.XXXVI.2021 dopłat do taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków na terenie Gminy Wiązowna;

82.XXXVI.2021 nadania imienia Przedszkolu 
w Woli Duckiej;

83.XXXVI.2021 udzielenia pomocy dla poszko-
dowanych w pożarze mieszkańców w miejscowo-
ści Nowa Biała w Gminie Nowy Targ.

GÓRASZKA

25 Modernizacja ul. Mickiewicza – 
projekt ZRID

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

50 Budowa kanalizacji sanitarnej 

25 Wyposażenie świetlicy wiejskiej

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

IZABELA

25 Budowa zadaszenia tarasu przy 
świetlicy

50 Zakup uchwytów i flag 
państwowych 

25 Budowa wodociągu 
w ul. Dębów

KĄCK

50 Budowa wodociągu Kąck 
– Duchnów 

50 Budowa pętli autobusowej 

100 Zagospodarowanie terenu 
za świetlicą

25 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 

KOPKI

50
Wyposażenie świetlicy wiejskiej 
i zagospodarowanie terenu 
wokół 

25 Budowa ul. Trakt Napoleoński 
oraz ul. Ułańskiej (w Lipowie)

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
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Boryszew. Sołectwo z nowym 
gospodarzem

Spośród 26 wiązowskich sołectw tylko 
jedno – Boryszew – do niedawna nie mia-
ło sołtysa. Pod koniec 2020 r. poprzednia 
sołtys, Anna HALLADIN, złożyła rezygna-
cję. W pandemii nie mogliśmy zorganizo-
wać zebrania sołeckiego i przeprowadzić 
wyborów. Teraz było to możliwe. Podczas 
zebrania sołeckiego w świetlicy wiejskiej 
w  Boryszewie przeprowadzono wybo-
ry. Nowym sołtysem została Danuta TLA-
GA-GISZCZAK. Zwiększono również skład 
rady sołeckiej do siedmiu osób. Do Paw-
ła CZAJKOWSKIEGO, Agnieszki SIERADZAN 
i  Ewy WILK dołączyli: Urszula ANTO-
LIK, Robert BĘC, Michał DYZIO i Marcin 
WRZOSEK. Gratulujemy i życzymy sukce-
sów w sprawowaniu tak ważnych funkcji 
społecznych. Redakcja

Wkrótce zmiany w dowodach 
osobistych

Już niebawem, aby złożyć wniosek o wy-
danie nowego dowodu osobistego, trze-
ba będzie przyjść osobiście do  urzędu. 
Nie będzie możliwości wysłania wniosku 
za  pomocą Profilu Zaufanego. Podczas 
składania wniosku urzędnik pobierze od-
ciski palców, które zostaną potem dołą-
czone do warstwy elektronicznej dowodu 
osobistego. Nie będzie obowiązkowej wy-
miany dowodów osobistych. Dotychczas 
wydane dokumenty zachowają ważność 
zgodnie z datą na dokumencie.  

Agnieszka Kijowska

Bezpłatna pomoc prawna.  
Znów stacjonarnie

Na  terenie powiatu otwockiego wróci-
ła możliwość bezpośrednich spotkań 
z prawnikiem w punktach nieodpłatnej 

pomocy prawnej. Porady udzielane 
są każdej osobie, która złoży oświadcze-
nie, że  nie jest w  stanie ponieść kosz-
tów odpłatnej pomocy prawnika. Punk 
nieodpłatnej pomocy prawnej w budyn-
ku Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lu-
belskiej 59 czynny będzie w poniedziałki, 
środy i czwartki w godz. 16.00‒20.00. Ter-
miny wizyt należy umawiać telefonicz-
nie, codziennie od godz. 9.00 do godz. 
12.00, pod numerem telefonu: 22 778 13 
24 lub 22 778 13 21 (starostwo). Oso-
by, które nie chcą bezpośrednio spotkać 
się z prawnikiem, mogą nadal skorzystać 
z pomocy online: poczty e-mail, komuni-
katora internetowego lub wideorozmowy. 
Jeśli chcą Państwo skorzystać z porady, 
należy na adres: npp@powiat-otwocki.pl 
przesłać skan lub zdjęcie wypełnionego 
i podpisanego oświadczenia. Otrzymacie 
Państwo zwrotną informację z wyznaczo-
nym terminem porady za pomocą wybra-
nego sposobu kontaktu. Redakcja

Loteria szczepionkowa.  
Uwaga na oszustów!

Ruszyła Loteria Narodowego Programu 
Szczepień. Wszystkie pełnoletnie osoby, 
które przeszły kompletną procedurę szcze-
pienia, po zarejestrowaniu się mogą wy-
grać nagrody pieniężne, auta i hulajnogi 
elektryczne. W przypadku wygranej do-
staniemy powiadomienie SMS-em. Oszu-
ści nie próżnują. Mogą wysyłać fałszywe 
SMS-y, z przekierowaniem do niebezpiecz-
nych stron. Zwróć uwagę na adres stro-
ny internetowej. Po otrzymaniu informacji 
wejdź na stronę loterii www.gov.pl/szcze-
pimysie/loteria i sprawdź czy Twoje dane 
w postaci: zamaskowanego numer telefo-
nu, imienia, pierwszej litery nazwiska wid-
nieją na liście zwycięzców. Redakcja

„Profilaktyka 40+”. Pakiet badań 
dla milionów Polaków

„Profilaktyka 40+” to program bezpłat-
nych badań profilaktycznych dla Polaków 
od 40. roku życia. Każdy może je wykonać 
w wyznaczonych placówkach. Jak skorzy-
stać z badań? Wypełnij ankietę w Inter-
netowym Koncie Pacjenta (IKP). Po  jej 
uzupełnieniu otrzymasz e-skierowanie 
na pakiet badań. Po uzyskaniu e-skiero-
wania zapisz się na badania w placówce, 
która realizuje program. Osoby, które nie 
korzystają z IKP, będą mogły zapisać się 
na badania w ramach programu za po-
średnictwem infolinii Domowej Opie-
ki Medycznej. W ramach tej infolinii jest 
również możliwość wsparcia przez konsul-
tanta. Takie rozwiązanie jest przeznaczone 
dla osób, które nie skorzystają z formula-
rza umieszczonego w IKP. Redakcja

300 zł na dziecko.  
Zmiany w programie

Od  1 lipca weszły zmiany w  progra-
mie „Dobry Start”. 300  zł przysługu-
je raz w roku na uczące się dziecko, aż 
do  ukończenia 20. roku życia. Wnioski 
składać można do 30 listopada teraz wy-
łącznie online za  pośrednictwem ban-
kowości elektronicznej, Platformy Usług 
Elektronicznych ZUS oraz portalu Empatia. 
Wnioski będą weryfikowane automatycz-
nie. Obsługą programu zajmuje się Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. Rodzice mogą 
skorzystać z 300 plus bez względu na do-
chód. Osoby, które złożą wniosek w lipcu 
lub sierpniu otrzymają wypłatę świadcze-
nia nie później niż do 30 września. Jeśli 
zrobią to jednak w kolejnych miesiącach 
(we wrześniu, październiku lub listopa-
dzie), to wsparcie trafi do rodziny w cią-
gu 2 miesięcy od złożenia wniosku. 

Redakcja

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock
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Trwa protest mieszkańców przeciw-
ko budowie autostrady A50 przez te-
ren gminy Wiązowna. Droga nie tylko 
podzieli gminę, powodując negatyw-
ne skutki społeczne, ale również nie-
odwracalnie zdewastuje środowisko 
naturalne. Na  zastrzeżenia i  uwagi 
przedstawiane przez władze samo-
rządowe Gminy Wiązowna i  Powia-
tu Otwockiego, Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad odpowia-
da bez konkretów. Nic nie zapowia-
da, aby chciała bez walki wycofać się 
ze swoich planów.

W  lutym bieżącego roku mieszkańcy 
w ramach oddolnej inicjatywy powołali 

– jako wyraz swojego sprzeciwu wobec 
planów GDDKiA – Stowarzyszenie „Nie 
Tędy Droga”. Już w marcu stowarzysze-
nie NTD wraz ze Stowarzyszeniem Eko-
-Glinianka oficjalnie złożyły w GDDKiA 
petycję w sprawie sprzeciwu wobec bu-
dowy autostrady A50 przez obszar gminy 
Wiązowna. Jednocześnie zarekomendo-
wano przebieg trasy w randze drogi eks-
presowej korytarzem możliwie zbliżonym 
do DK50 (drogi krajowej nr 50). W opinii 
ekspertów taki wariant istotnie zminima-
lizowałby negatywne skutki społeczne 
i środowiskowe planowanej inwestycji.

Petycja zyskała poparcie kilkudziesięciu 
podmiotów a przeciwko kontrowersyjnym 

planom GDDKiA oficjalnie opowiedziało 
się Nadleśnictwo Chojnów, Nadleśnic-
two Celestynów, Mazowiecki Park Krajo-
brazowy, Rada Gminy Wiązowna, Rada 
Gminy Dębe Wielkie, Sejmik Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Rada m.st. Warsza-
wy, Rada Miasta Otwocka, Rada Powiatu 
Otwockiego, Rada Powiatu Piaseczyń-
skiego. W akcję informacyjną dotyczącą 
A50 prężnie włączył się Wójt Gminy Wią-
zowna Janusz BUDNY i Wójt Gminy Dębe 
Wielkie Krzysztof KALINOWSKI. Wspar-
cie w zakresie szerzenia wiedzy na te-
mat zagrożeń planowanej inwestycji 
okazała również Parafia Św. Wojciecha 
w Wiązownie.

Na  początku kwietnia udostępniono 
w  internecie petycję, którą może pod-
pisać każdy obywatel. Aktualnie liczba 
sygnatur przekroczyła 9600 i z każdym 
dniem rośnie, dając nadzieję na bardzo 
dobry wynik końcowy. Dokument w me-
rytorycznym ujęciu przedstawia szereg 
argumentów środowiskowych, ekono-
micznych i społecznych przeciwko pla-
nowanemu przez GDDKiA korytarzowi 
A50. Petycja jest nadal otwarta i każdy 
zainteresowany może podpisać ją za po-
średnictwem internetu, co zajmuje mak-
symalnie kilka minut.

Problem jest szczególnie palący dla so-
łectw Kąck, Pęclin, Dziechciniec, Mal-
canów, Kopki, Lipowo, Poręby, Wola 
Karczewska, Wola Ducka i  Glinianka. 
Właśnie tamtędy miałaby przebiegać au-
tostrada, co wiąże się z dużą skalą wybu-
rzeń domów. Wiele z nich wybudowanych 
jest w ostatnich latach. Jak pokazują inne 
inwestycje w kraju, na odszkodowania 
nierzadko czekać trzeba wiele lat, a war-
tość nieruchomości w bezpośrednim są-
siedztwie wielkich dróg spada nawet 
o 2/3. Z racji specyfiki autostrady i nie-
wielkiej ilości planowanych zjazdów, dro-
ga nie będzie stanowiła dla mieszkańców 
okolicznych terenów żadnego udogod-
nienia komunikacyjnego.

W akcję protestacyjną zaangażowało się 
także wielu warszawiaków i obrońców 
przyrody z całego kraju, a nawet z za-
granicy. Ich sprzeciw budzi koncepcja 
poprowadzenia A50 przez Mazowiecki 

„Nie Tędy Droga”.
Zebrano już prawie 10 tys. podpisów
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Petycję do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącą sprzeciwu wobec forsowanego 
przebiegu autostrady A50 w ramach Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej można podpisać elektroniczne, 
wchodząc na naszą stronę tuwiazowna.pl.

Park Krajobrazowy, Rezerwat Doliny Rze-
ki Świder i Obszary Natura2000, które 
obok Kampinoskiego Parku Narodowe-
go stanowią tzw. Zielone Płuca Warsza-
wy. Przyrodnicy oceniają, że  inwestycja 
przyniosłaby niepowetowane straty śro-
dowiskowe dla regionu wschodniego 
Mazowsza.

Siła protestu wyraża się też we wspar-
ciu ze strony znanych osób. O podpisa-
nie petycji apelowali m.in. KAYAH, Agata 
PASSENT, Grażyna i  Adam TORBICCY, 
Jerzy OWSIAK, Marieta ŻUKOWSKA, 
Krzysztof ZALEWSKI czy Arek KŁUSOW-
SKI. W krótkometrażowych filmach za-
chęcających do podpisania petycji swoje 
stanowisko, przemyślenia i uwagi przed-
stawili Emil WESOŁOWSKI, Krzysztof 
STELMASZYK, Stanisław GÓRKA, Bartosz 
ŻUKOWSKI i Wojciech MACHNICKI. Te-
matem zainteresowały się również me-
dia, czego wyrazem były audycje w Radio 
TOK FM i Radio Nowy Świat oraz publi-
kacje w prasie o zasięgu ogólnopolskim 
i lokalnym.

Stowarzyszenie „Nie Tędy Droga” 
od momentu powstania nieprzerwanie 
prowadzi szeroko zakrojoną akcję infor-
macyjną na temat problematyki dotyczą-
cej autostrady A50. Przedstawiciele NTD 
organizują między innymi akcje ulotko-
we. W gminie Wiązowna i gminie Dębe 
Wielkie pojawiły się żółte charaktery-
styczne banery o treściach związanych 
z protestem, a wiele samochodów ozna-
czonych jest nalepkami, które są sym-
bolicznym znakiem obywatelskiego 
sprzeciwu. Warto dodać, że sympatycy 
NTD włączają się również w niezwiąza-
ne z tematyką A50 akcje na rzecz lokal-
nej społeczności i przyrody. Przykładem 
może być wspólne sprzątanie okolicy 
z okazji Dnia Ziemi.

Przedstawiciele stowarzyszenia cyklicz-
nie organizują spotkania online dla 
mieszkańców i innych zainteresowanych 
osób. Widoczne są  starania o  meryto-
ryczny charakter protestu. W spotkaniach 
brali udział m.in. Marek SŁOŃ z Instytu-
tu Strategie2050, naukowiec prof. Jerzy 

GAŻDZICKI, Krzysztof MĄCZEWSKI – Dy-
rektor Departamentu Geodezji i  Kar-
tografii Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego, prof.  Ja-
rosław PINKAS, prof.  Adam TORBICKI. 
Przedstawiciele stowarzyszenia odby-
li również szereg spotkań z politykami 
i urzędnikami. Łukasz ZIELIŃSKI i Jolan-
ta KOCZOROWSKA z  NTD dwukrotnie 
brali udział w pracach sejmowej Komisji 
Infrastruktury oraz w sesji Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego.

Czy uda się zastopować szkodliwy społecz-
nie i ekologicznie pomysł poprowadzenia 
autostrady A50 czerwonym korytarzem 
przez gminę Wiązowna? Skala protestu, 
który podjęła lokalna społeczność, jest nie 
do pominięcia. Akcja zatacza coraz szer-
sze kręgi i GDDKiA będzie bardzo trudno 
ją zignorować. Przykład sąsiedzkiej Weso-
łej pokazuje, że siła społecznego protestu 
może skutecznie odwrócić bieg wydarzeń 
i zmusić urzędników do weryfikacji wła-
snych decyzji. 

Katarzyna Truszewska

Foto: „N
ie Tędy D
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Jak co roku, w sierpniu i we wrześniu 
mieszkańcy naszej gminy będą spo-
tykać się, by  wspólnie decydować, 
na co zostanie przeznaczony fundusz 
sołecki. To ważne, aby jak najwięcej 
osób uczestniczyło w takich zebraniach, 
bo  dzięki temu mamy realny wpływ 
na to, co powstanie za te pieniądze.

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione 
z budżetu gminy przeznaczone do dyspo-
zycji mieszkańców 26 sołectw i 4 osiedli 
w naszej gminie. W tym roku do rozdyspo-
nowania jest ogólna kwota 1 343 747,72 zł.

Wysokość kwoty funduszu sołeckiego 
dla konkretnego sołectwa jest obliczana 
na podstawie tzw. kwoty bazowej i liczby 
mieszkańców sołectwa. Środki z fundu-
szu sołeckiego są także środkami publicz-
nymi, a zatem podlegają takim samym 
rygorom, określonym w ustawie o finan-
sach publicznych, jakim podlegają zwy-
czajne środki w budżecie gminy.

Kto, jak, kiedy i gdzie zgłasza 
wniosek?
Wniosek na  zadanie, które należy sfi-
nansować z funduszu, składa się na ze-
braniu. Może go złożyć sam sołtys, rada 
sołecka lub zarząd osiedla albo co naj-
mniej 15 pełnoletnich mieszkańców 

sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
wskazanie przedsięwzięć przewidzianych 
do realizacji na obszarze sołectwa w ra-
mach określonych środków. Podejmowa-
ne przedsięwzięcia muszą spełniać trzy 
warunki: służyć poprawie życia miesz-
kańców, należeć do zadań własnych gmi-
ny oraz być zgodne ze Strategią Rozwoju 
Gminy Wiązowna. Pamiętajmy, aby kiero-
wać się zasadą oszczędności, gospodar-
ności i celowości. Lepiej zdecydować się 
na 2 większe zadania niż kilka mniejszych, 
bo wtedy mają one szansę na realizację.

Zebrania odbędą się w  każdym sołec-
twie i osiedlu w sierpniu i wrześniu. Nad 
wszystkimi wnioskami głosują mieszkań-
cy, którzy biorą udział w zebraniu. Sza-
cunek kosztów wniosku musi mieścić się 
w kwocie przypadającej sołectwu w da-
nym roku. W tym roku najwięcej pienię-
dzy sołectwa i osiedla przeznaczyły na: 
projektowanie dróg i  ścieżek rowero-
wych, budowę i modernizację oraz za-
kup kruszywa do bieżącego utrzymania 
dróg, projekty oświetlenia i kanalizacji.

Więcej informacji udziela na temat funduszu 
sołeckiego Justyna Sadkowska, tel. 22 512 58 
64, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Plac zabaw wykonany w Żanęcinie 
z funduszu sołeckiego 

Fundusz sołecki. Przyjdź 
na zebranie i zadecyduj

KRUSZÓWIEC

50 Modernizacja ul. Nowej 

LIPOWO

50 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 

25
Budowa ul. Ułańskiej 
oraz ul. Trakt Napoleoński 
(w Kopkach)

MAJDAN

25 Rozbudowa ul. Zagórskiej 

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

75 Budowa kanalizacji 
w ul. Równej 

50 Modernizacja Stacji 
Uzdatniania Wody 

25
Remont i modernizacja 
urządzeń na placu zabaw przy 
świetlicy wiejskiej

MALCANÓW

50 Przebudowa ul. Żwirowej 

75 Modernizacja świateł przy SP 
Malcanów

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Wnioski do budżetu na 2022 r.
Do 30 września będzie można składać wnioski do budżetu na 2022 r. Warto spo-
tkać się ze swoimi sąsiadami, porozmawiać, wspólnie zastanowić się, co w okolicy 
jest najpilniejsze do zrobienia. Swoje pomysły mogą też zgłaszać organizacje po-
zarządowe, a także przedsiębiorcy. Na wszystkie wnioski odpowiemy po uchwa-
leniu budżetu przez Radę Gminy Wiązowna do końca stycznia 2022 r.

Zachęcamy Państwa do zaangażowania się w tej kwestii. Warto współdecydować 
o tym, jak rozwija się nasza okolica! Niech nikogo nie zniechęca fakt nieprzyzna-
nia środków w danym budżecie. Należy je ponawiać w kolejnych latach, aż w koń-
cu znajdą się pieniądze na ich realizację.

Ciąg dalszy paska na str. 23
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Lp. Miejscowość Dzień Miesiąc Dzień tygodnia Godzina Miejsce

1. Bolesławów 10 sierpień wtorek 18.00 Świetlica, Rzakta, ul. Mokra 4

2. Boryszew 19 sierpień czwartek 18.00 Świetlica, Boryszew 4B 

3. Czarnówka 25 sierpień środa 18.00 Remiza OSP, Glinianka, ul. Napoleońska 48

4. Duchnów 12 sierpień czwartek 18.00 Duchnów, ul. Wspólna 157, świetlica

5. Dziechciniec 7 wrzesień wtorek 18.00 Świetlica, Dziechciniec, ul. Majowa 42

6. Emów Osiedle 24 sierpień wtorek 18.00 Urząd Gminy, Wiązowna, ul. Lubelska 59 

7. Glinianka I 9 wrzesień czwartek 18.00 Remiza OSP, Glinianka, ul. Napoleońska 48

8. Glinianka II 10 sierpień wtorek 18.00 U sołtysa, Glinianka, ul Wesoła 2 

9. Góraszka 20 sierpień piątek 18.00 Świetlica, Góraszka, ul. Mickiewicza 74

10. Izabela 7 wrzesień wtorek 18.00 Świetlica, Izabela, ul. Postępu 23

11. Kąck 24 sierpień wtorek 18.00 Świetlica, Kąck, ul. Malownicza 2

12. Kopki 17 sierpień wtorek 18.00 Świetlica, Kopki, ul. Trakt Napoleoński 35 

13. Kruszówiec 13 wrzesień poniedziałek 18.00 Remiza OSP, Glinianka, ul. Napoleońska 48

14. Lipowo 10 sierpień wtorek 18.00 Plac zabaw, Lipowo, ul. Wierzbowa 1 

15. Majdan 18 sierpień środa 18.00 Świetlica, Majdan, ul. Klubowa 8

16. Malcanów 19 sierpień czwartek 18.00 Remiza OSP, Malcanów, ul. Mazowiecka 22

17. Michałówek 18 sierpień środa 18.00 Świetlica, Izabela, ul. Postępu 23

18. Parkowe 
Osiedle 26 sierpień czwartek 18.00 Przedszkole, Wiązowna, Os. Parkowe 17

19. Pęclin 26 sierpień czwartek 18.00 Świetlica, Pęclin, ul. Wierzbowa 1b 

20. Poręby 13 sierpień piątek 18.00 Świetlica, Poręby 27A

21. Radiówek 
Osiedle 19 sierpień czwartek 18.00 Świetlica, Radiówek 1A

22. Rudka Osiedle 10 wrzesień piątek 18.00 U przewodniczącej, Rudka, ul. Biesiadna 9 

23. Rzakta 8 wrzesień środa 18.00 Świetlica, Rzakta, ul. Mokra 4

24. Stefanówka 12 sierpień czwartek 18.00 Świetlica, Stefanówka, ul. Sowia 8

25. Wiązowna 
Gminna 10 sierpień wtorek 18.00 Pawilon Kultury (GOK), Wiązowna, ul. Lubelska 53 

26. Wiązowna 
Kościelna 24 sierpień wtorek 18.00 Remiza OSP, Wiązowna, ul. Kościelna 41 

27. Wola Ducka 7 wrzesień wtorek 18.00 Świetlica, Wola Ducka, ul. Słoneczna 19

28. Wola 
Karczewska 8 wrzesień środa 18.00 Dom Kultury, Wola Karczewska, ul. Doliny Świdra 6

29. Zakręt 6 wrzesień poniedziałek 18.00 Szkoła Podstawowa, Zakręt, ul. Szkolna 11

30. Żanęcin 2 wrzesień czwartek 18.00 Świetlica, Żanęcin, ul. Rajska 2

HARMONOGRAM ZEBRAŃ DOTYCZĄCYCH ROZDYSPONOWANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO
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………………………………………................................…………
(imię, nazwisko/nazwa wnioskodawcy)

………………………………………................................…………
(adres wnioskodawcy)

………………………………………................................…………
 
 
………………………………………................................…………
(telefon kontaktowy)

………………………………………................................………… 
(e-mail)
 

WNIOSEK DO BUDŻETU GMINY WIĄZOWNA NA 2022 ROK

Wnioskuję o wpisanie do Budżetu Gminy Wiązowna na 2022 rok następującego zadania:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..
(tytuł/nazwa zadania)

Szacowany koszt zadania (w zł): …………………………………………................................................................................................................................

(słownie: ……………………………...….…………………………….............................................................................………………………………………………………………..)

Lokalizacja: …………………………………................................................................................…………………………………………………………….........................….
(dokładne położenie wnioskowanej inwestycji, ew. nr działki, obręb, określenie właściciela)

Opis zadania (m.in. cel, termin, zakres): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uzasadnienie potrzeby: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………................................…………
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Wiązowna dotycząca ochrony danych osobowych
Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Gminy Wiązowna w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest Wójt Gminy Wiązowna z sie-
dzibą w Wiązownie ul. Lubelska 59, 05‒462 Wiązowna. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 22 
512 5 835, email: iod@wiazowna.pl, lub pisemnie na adres urzędu. Dane osobowe klientów przetwarzane będą w celu złożenia wniosku do budżetu Gminy Wiązow-
na na rok 2022 oraz procedury projektowania i tworzenia budżetu. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepi-
sów prawa. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu, a potem będą przechowywane na podstawie przepisów 
prawa, które zobowiązują Administratora do ich przechowywania. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochrony danych osobowych. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym 
obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Klienta dane osobowe 
nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Klienta do pań-
stwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Urząd Gminy Wiązowna w procesie projektowania i tworzenia budżetu gminy na 2022 r.

 
………………………………………................................………… 
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Forma odpowiedzi na wniosek (proszę podkreślić wybraną formę i wpisać odpowiedni adres lub wpisać jak w nagłówku):

Poczta tradycyjna (adres): ……………………………………………………….………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………….................…….........................

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: ……………………………………......………………………………
 
Uwaga! Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona po uchwaleniu budżetu, do końca stycznia 2022 r.

Wójt Gminy Wiązowna
ul. Lubelska 59
05‒462 Wiązowna



Ponad 1800 zawodników z całej Polski i ze świata m.in. 
Ukrainy, Japonii, Chin, Gruzji, Indii, Irlandii, Norwegii, Bel-
gii, Francji czy Hiszpanii, wzięło udział w 41. Półmaratonie 
Wiązowskim. Pogoda była dla nas łaskawa. Deszcz, który 
zapowiadał się przez cały dzień, zaczął padać tuż po za-
kończeniu imprezy.

Na linii startu pojawiły się tuzy polskiego biegania: polskie lekko-
atletki – Iwona BERNARDELLI, Izabela PASZKIEWICZ i Ewa JAGIELSKA 
oraz utytułowani panowie: Emil DOBROWOLSKI, Adam GŁOGOW-
SKI, Igor SIÓDMIAK, Robert GŁOWALA, Maciej BODNAR, Damian 
KABAT, Aleksander DRAGAN, Przemysław CHATYS i Florian PYSZEL.

W 41. Półmaratonie Wiązowskim wzięło udział 1046 zawodni-
ków, a 24 Wiązowskiej 5-tce – 418. W biegach młodzieżowych 
łącznie wystartowało 164 uczestników, a w Biegu Krasnolud-
ków aż 188 maluchów.

Uczestnicy naszego wydarzenia wzięli udział w akcji charytatyw-
nej „Biegnę dla Natalki”. Dziękujemy! Za zaangażowanie uczest-
ników w akcję Fundacja PKO Banku Polskiego przekaże 10 000 zł 
na rzecz dziewczynki. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

41. Półmaraton Wiązowski. 
Tym razem latem!

Foto: M
. Sosnow

ska

Foto: M. Sosnowska

Bieg młodzieżowy

Bieg Krasnoludków

Wójt Gminy Wiązowna
ul. Lubelska 59
05‒462 Wiązowna

Foto: I. Trzaska

Wójt Janusz 
Budny 
z olimpijką 
Iwoną 
Bernardelli
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Dziękujemy. To  słowo, od  którego 
musi zacząć się ten tekst. 41. Półma-
raton Wiązowski, tak jak poprzednie 
edycje, nie odbyłby się bez wspar-
cia firm, instytucji, przedsiębiorców, 
którzy rozumieją istotę inwestycji 
w  kulturę fizyczną i  przedsięwzię-
cia integrujące lokalną społeczność. 
Na takich właśnie mecenasów mogli-
śmy liczyć po raz kolejny. Nasi spon-
sorzy nie zawiedli nawet po trudnym 
dla ich biznesów roku pandemii.

W  czasach, w  których biegi masowe 
są  jedną z  najpopularniejszych form 
wspólnego spędzania czasu, nie da się 
zorganizować imprezy na wysokim pozio-
mie bez pieniędzy. Sfinansowanie wszyst-
kiego z gminnej kasy byłoby niemożliwe, 
bowiem zawsze będziemy mieli pilniej-
sze potrzeby. Dzięki hojności naszych 
darczyńców mogliśmy po raz kolejny za-
pewnić zawodnikom bezpieczeństwo 
i komfort. Wkład finansowy sponsorów 
w organizację półmaratonu pozwala nam 

zagwarantować profesjonalną obsługę, 
nagrody oraz stworzyć atmosferę, dzię-
ki której chętnie wracają do nas co roku 
biegacze z Polski i całego świata. Za każ-
dym logotypem naszego sponsora stoją 
konkretni ludzie. Właściciele firm, preze-
si, dyrektorzy, specjaliści od PR. Ludzie, 
którzy potrafią robić biznes i dzielić się 
zyskiem po to, by budować wartość spo-
łeczną. Dzięki takim ludziom możemy 
co roku organizować w Wiązownie wiel-
kie święto sportu i rekreacji.

Moc długoletniej współpracy

Sponsorzy Główni

Sponsorzy Generalni

W organizacji 41. Półmaratonu Wiązowskiego wsparli nas:

• KORPORACJA KGL S.A. – Od początku 2000 
r. do końca 2019 r. istniała jako Marcato, 
a obecnie już jako Korporacja KGL wspie-
ra rozwój firm, dostarczając im najwyższej 
jakości opakowania. Dzięki nowoczesnemu 
i zaawansowanemu parkowi maszynowemu, 
może realizować nawet najbardziej skompli-
kowane procesy technologiczne.

• CFE Polska Sp. z o.o. (CFE, Majland) – na-
leżąca do belgijskiego lidera Grupy CFE, ist-
nieje na polskim rynku budowalnym od 
ponad 20 lat. Posiada bogate doświadcze-
nie w realizacji projektów przemysłowych, 
mieszkaniowych, handlowo-usługowych oraz 
hotelarskich realizowanych przy użyciu no-
woczesnych technologii i najwyższej jakości 
materiałów. 

• POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE 
S.A. „Partner Gminy Wiązowna” – Gminny 
Ośrodek Kultury w Wiązownie uzyskał grant 
w ramach programu prowadzonego przez 
PSE „Wzmocnij swoje otoczenie”. Polskie Sie-
ci odpowiadają za utrzymanie, eksploatację 
i rozwój systemu przesyłowego, co ma bez-
pośredni wpływ na bezpieczeństwo energe-
tyczne Polski. Do PSE należy 14 695 km linii 
oraz 106 stacji elektroenergetycznych naj-
wyższych napięć. Na terenie gminy Wiązow-
na, PSE realizują budowę linii 400 kV relacji 
Kozienice – Miłosna. 

• PKO Bank Polski S.A. – bezdyskusyjny lider bran-
ży finansowej i podstawowy dostawca usług finanso-
wych dla wszystkich segmentów klientów. To również 
technologiczny lider sektora bankowego nadający ton 
zmianom na rynku. Jest dostępny wszędzie tam, gdzie 
potrzebują tego klienci, oferuje usługi wykraczają-
ce poza tradycyjną bankowość. PKO Bank Polski to-
warzyszy Polakom w codziennym życiu, rozumie ich 
potrzeby, wspiera krajowe firmy i samorządy, co bezpo-
średnio wpływa na wzrost gospodarczy kraju i jakość 
życia społecznego.

• NIVETTE Sp. z o.o. – utytułowany, wielokrotnie na-
gradzany dealer samochodowy marek Mazda i Nissan. 
To także profesjonalny serwisant wszystkich marek sa-
mochodowych. Posiada liczne certyfikaty potwierdzają-
ce wysoką jakość świadczonych usług.

• DOZBUD Development Sp. z o.o. – firma deweloper-
ska, działająca na rynku budowlanym od 24 lat. Od po-
czątku działalności firma wykazuje się dynamicznym 
rozwojem. Posiada certyfikaty nadane przez Europej-
skie Centrum Jakości i Promocji.

• CROSS Jeanswear Co. – firma zajmu-
je się produkcją oraz sprzedażą odzieży 
głównie jeansowej. Wysokiej jakości de-
nim, organiczna bawełna czy naturalne 
skóry, używane do produkcji elementów 
garderoby nadają wyjątkowości każdej 
kolekcji. Obecnie jest jedną z najpręż-
niej rozwijających się marek odzieżowych 
w Europie.

• STAROSTWO POWIATOWE W OTWOC-
KU – Powiat Otwocki obejmuje 615 km 
kw. tuż za progiem Warszawy. Potencjał 
rozwojowy powiatu lokuje go w czołówce 
wszystkich powiatów Polski. 

• OSIEDLE MODRZEWIE – powstaje 
w Wiązownie. Jego wykonawcą jest ro-
dzinna firma deweloperska zajmująca się 
budowami domów indywidualnych. Osie-
dle Modrzewie to idealne miejsce dla ro-
dzin z dziećmi i wszystkich tych, którzy 
zmęczeni są miejskim zgiełkiem. W pięk-
nej i cichej okolicy, w której powstaje, 
można wypocząć, odzyskać życiową rów-
nowagę, spędzić czas z najbliższymi. 

• OSIEDLE RUDKA – powstaje na tere-
nie po dawnym ośrodku wypoczynko-
wym. Deweloper wsparł finansowo nasze 
wydarzenie. 

• CEETRUS POLSKA Sp. z o.o. – jest właścicielem, ko-
mercjalizatorem i zarządcą centrów handlowych Au-
chan. Firma posiada też bank ziemi o powierzchni 
ponad 200 ha, w 15 lokalizacjach w całej Polsce. Ce-
etrus Polska realizuje projekt centrum handlowo-roz-
rywkowego w Góraszce.

• WARBUD S.A. – to jedna z największych firm budow-
lanych w Polsce, działająca na rynku od ponad 25 lat. 
Generalny wykonawca obiektów kubaturowych, in-
frastrukturalnych, przemysłowych, mieszkaniowych, 
służby zdrowia oraz projektów w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego.

• PIEKARNIA WANDA Sp. z o.o. – oferuje rzemieślnicze 
wypieki: chleby i wyroby cukiernicze. Czerpie z boga-
tej tradycji sięgającej lat 30. ubiegłego wieku. Jej wy-
roby można kupić w Otwocku i na naszym targowisku 
w Wiązownie oraz w sklepach filialnych w Warszawie.

• SuperDROB S.A. – firma od ponad 25 lat dostarcza 
produkty drobiowe. Swoje produkty eksportuje tak-
że do krajów Unii Europejskiej. Źródłem sukcesu marki 
SuperDrob jest smak i jakość produktów drobiowych.
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Sponsorzy Wspierający

Darczyńcy i pozostali

Patroni Honorowi
Nasza impreza nie byłaby taka, jak jest, również dzięki patro-
nom honorowym. To szczególny rodzaj wyróżnienia przyzna-
wany imprezom. Patronat w znaczny sposób podnosi rangę 
biegu i szczególny charakter. Dla nas to wielki zaszczyt, że ho-
norowy patronat nad naszym wydarzeniem obejmują najważ-
niejsze instytucje w państwie oraz świecie sportowym. W tym 
roku: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 
Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego, Polski Komitet Olimpijski, Polski Związek Lekkiej Atlety-
ki i Powiat Otwocki.

Patroni Medialni
Mamy też wsparcie ze strony mediów, które piszą o nas w pra-
sie oraz w sieci, jak również mówią o nas na antenie. Dzięki 
nim informacje o naszym przedsięwzięciu budują naszą pozy-
cję oraz zaufanie. A to w kolejnych latach pozwala pozyskiwać 
nowych biegaczy i sponsorów. Nasza impreza od samego po-
czątku miała patronów medialnych. I tak jest w tym roku, a na-
szymi patronami medialnymi są: Polsat News, czasnabieganie.
pl (dodatek do „Przeglądu Sportowego”), Radio Kolor, „Linia 
Otwocka”, „haloOtwock”, „iOtwock”, Magazyn Bieganie, Ma-
ratonyPolskie.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Dziękujemy: 
gospodarzowi imprezy – Szkole Podstawowej w Wiązownie i pozostałym placówkom oświatowym z terenu 
gminy, Ochotniczym Strażom Pożarnym z Malcanowa, Glinianki i Wiązowny, Komendzie Powiatowej Policji 
w Otwocku, komisariatowi w Józefowie i posterunkowi w Wiązownie, Oddziałowi Specjalnemu Żandarmerii 
Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, Spółdzielni Socjalnej 
„Odmiana”, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Centrum Usług Wspólnych, KS ADVIT Wiązowna, Centrum 
Wolontariatu w Radiówku, mieszkańcom sołectw: Duchnów, Dziechciniec, Glinianka, Lipowo, Malcanów, 
Pęclin i Żanęcin oraz wszystkim, którzy bezinteresownie zaangażowali się w przygotowanie wydarzenia. 
Dziękujemy za okazane wsparcie. To dzięki Wam możemy organizować kolejne edycje Półmaratonu 
Wiązowskiego na coraz to wyższym poziomie.

W imieniu Organizatorów
Anna Rosłaniec

Dyrektor Półmaratonu Wiązowskiego

• FUNDACJA SuperDROB USKRZYDLAMY – misją fun-
dacji jest działanie na rzecz dobra wspólnego, w tym 
na rzecz edukacji, kultury i nauki, wspieranie i roz-
wój młodych talentów oraz pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym.

• DAKOMA Sp. z o.o. – ekspert w dziedzinie pielęgnacji 
skór. Prowadzi działalność w zakresie produkcji, dys-
trybucji i doradztwa technicznego, profesjonalnej che-
mii do konserwacji obuwia i wyrobów skórzanych pod 
marką COCCINE.

• GRYCAN Lodziarnie Firmowe Sp. z o.o. sp.k. – pro-
ducent lodów tworzonych z dużym doświadczeniem 
i zachowaniem tradycyjnych receptur. Obecnie oferu-
je kilkadziesiąt smaków lodów tradycyjnych i sorbetów 
z owoców sprzedawanych w pudełkach oraz szero-
ką ofertę deserów lodowych, kaw oraz ciast własnej 
produkcji.

• PREFAGBUD P.P.H.U. – firma specjalizuje się w pro-
dukcji stropów Teriva i betonowych bloczków fun-
damentowych. Na każ dym eta pie swo jej dzia łal no ści 
firma sta wia na bar dzo wy soką ja kość oraz przy stępne 
ceny ofe ro wa nych pro duk tów. 

• RANK Progress S.A. – to dynamiczna 
firma inwestycyjno-deweloperska i li-
der w swoim segmencie rynku. Specja-
lizuje się w przygotowaniu i realizacji 
projektów obejmujących pozyskiwanie 
atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów, 
a następnie w ich zabudowie obiektami 
handlowymi z przeznaczeniem na wyna-
jem lub sprzedaż.

• SZYBKA KOLEJ MIEJSKA – jest samo-
rządowym przewoźnikiem kolejowym 
i jednym z elementów Warszawskiego 
Transportu Publicznego. Świadczy usłu-
gi transportu pasażerskiego w ramach 
aglomeracji warszawskiej, na istnieją-
cych liniach zarządzanych przez PKP 
Polskie Linie Kolejowe SA.

• THE BODY SHOP – jest oryginalną, na-
turalną oraz etyczną marką kosmetycz-
ną. Szeroka gama produktów The Body 
Shop obejmuje kosmetyki pielęgnacyjne 
do ciała, twarzy oraz makijażu, a wśród 
nich także produkty wegetariańskie 
i wegańskie.

Fideltronik Inigo Sp. z o.o., Panattoni Eu-
rope Sp. z o.o., Chantal Sp. z o.o., Huta 
Szkła Gospodarczego, Tabit Sp. z  o.o., 
SadSzwedo, Best Security sp.j., Lawen-
dowa Siwianka, KK Pol S.A., Tomiraf S.C., 
Blackstone Inwestments, PPH Kotwica, 
Asma Polska S.A.

Hotel i Restauracja Relaks, Hotel Brant, Jankier Mechanika Pojazdowa, Szkoła Tańca Fast Step, Megal Sp. z o.o., , Bractwo Strzel-
ców kurkowych „Lechity”, Laboratorium Kosmetyczne dr Irena Eris, Auto Koczyk, Stowarzyszenie „Wawrzynioki”, Stolmark S.C.
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Tak było na  
41. Półmaratonie Wiązowskim

Fo
to

: M
. S

os
no

w
sk

a
22 41. Półmaraton Wiązowski  | biuletyn samorządowy | czerwiec-lipiec 2021



Pomimo, że  Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań 2021 
(NSP 2021) trwa od 1 kwietnia, pra-
ca rachmistrzów terenowych była 
wstrzymana. Powód był oczywisty 
– pandemia. Wraz z poprawą sytu-
acji epidemicznej zezwolono rachmi-
strzom na  prowadzenie wywiadów 
bezpośrednich. Nasi rachmistrzowie 
już ruszyli w teren!

Wiele osób czeka ze  spisem, bo  chcą 
to  zrobić w  bezpośredniej rozmo-
wie i  przy wsparciu rachmistrza. Jest 
to w końcu możliwe! W przypadku wo-
jewództwa mazowieckiego osoby, które 
nie wypełniły jeszcze obowiązku spiso-
wego, mogą już spodziewać się wizyty 
rachmistrza. Nie ma absolutnie żadnych 
powodów do obaw – rachmistrz przycho-
dzi, by służyć pomocą.

Czy wizyta rachmistrza jest 
bezpieczna?
Rachmistrze są  przygotowani do  pra-
cy w reżimie epidemicznym. Spotykając 
się z mieszkańcami, będą mieć założo-
ne maski i będą zachowywać bezpieczny 
odstęp. Odpowiedzi na spisowe pytania 
będą wprowadzane przez rachmistrza 
do aplikacji internetowej. Nie ma więc 

konieczności dotykania i podpisywania 
żadnych dokumentów!

Jak sprawdzić tożsamość 
rachmistrza?
Każdy rachmistrz posiada identyfikator 
i  powinien on być okazany na  samym 
początku rozmowy. Dane z identyfikato-
ra możemy zweryfikować na dwa sposo-
by. Pierwszym jest internetowa aplikacja 
„Sprawdź tożsamość rachmistrza”, do-
stępna na stronie https://rachmistrz.stat.
gov.pl/formularz/. Druga opcja weryfika-
cji rachmistrza to infolinia spisowa pod 
numerem telefonu 22 279 99 99.

Nie odmawiaj rachmistrzowi
Rachmistrzowie będą docierać do tych 
osób, które jeszcze się nie spisały. War-
to skorzystać z tej możliwości i wypełnić 
obowiązek spisowy. Nie należy odma-
wiać rachmistrzowi. Wyjątkowo – jeśli 
mamy uzasadniony powód – możemy 
poprosić o przełożenie kontaktu na inny 
możliwie szybki termin.

Pamiętajmy! Rachmistrz przychodzi, aby 
pomóc. Dlatego warto pamiętać o wza-
jemnej życzliwości. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Narodowy Spis Powszechny. 
Rachmistrze w terenie 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

75
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 

100 Uzupełnienie brakującego 
fragmentu nakładki asfaltowej 

PĘCLIN 

50 Budowa altany na terenie placu 
zabaw przy ul. Krótkiej 

50 Zakup zabawek na plac zabaw 
przy świetlicy

0 Remont miejsca pamięci przy 
ul. Radosnej 

0 Wyposażenie świetlicy wiejskiej

PORĘBY

75 Projekt budowy wodociągu 

100 Budowa świetlicy wiejskiej – 
opłata przyłączeniowa

RADIÓWEK 

100

Budowa ciągu pieszo-
rowerowego wraz 
z oświetleniem od osiedla 
do wiaduktu nad drogą S17 
(zakres na 2021 r.)

RUDKA

75 Projekt budowy kanalizacji 
w osiedlu 

Gminne Biuro Spisowe w urzędzie
Do  Państwa dyspozycji w  poniedziałek w  godz. 10.00 – 18.00 oraz 
od wtorku do czwartku w godz. 8.00 – 16.00 pozostaje Gminny Punkt 
Spisowy w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59). Zapraszamy – 
pomożemy się spisać! Prosimy zabrać ze sobą numery PESEL wszystkich 
domowników, informację na temat powierzchni użytkowej domu oraz rok 
jego powstania, a także adresy miejsc pracy domowników.

Nasi gminni rachmistrze: 
Beata Pietrzykowska, 
Bożena Przykaza,  
Beata Rulka,  
Łukasz Sikora

Ciąg dalszy paska na str. 25

23www.tuwiazowna.pl Społeczeństwo





Krew jest zawsze potrzebna. Szcze-
gólnie w  czasie wakacji, kiedy spa-
da liczba honorowych dawców krwi, 
natomiast rośnie liczba osób jej po-
trzebujących. Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa 
w Warszawie apeluje do oddawania 
krwi. Najlepiej regularnie. Gmina Wią-
zowna zawsze odpowiada na ten apel, 
a przodują w tym druhowie z OSP.

Na oddanie krwi można udać się do Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Warszawie. Na jego 
stronie http://www.rckik-warszawa.com.
pl można znaleźć aktualny harmonogram 
akcji oraz bieżące informacje.

W naszej gminie także odbywają się ak-
cje krwiodawstwa inicjowane przez stra-
żaków Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Przodują w  tym druhowie z  Glinianki, 
którzy sami należą do Klubu Honorowych 
Dawców Krwi Legion. Także motocykliści 
z Klubu GTM w Woli Duckiej organizują 
tego typu akcje. Podczas ostatniej, ma-
jowej, zebrano 16,65 l krwi.

Krwiodawcą może zostać każda zdro-
wa osoba w wieku 18‒65 lat, o masie 
ciała przynajmniej 50 kg oraz małoletni 
powyżej 13 lat (pod pewnymi warunka-
mi), jak również osoby w wieku powyżej 
65 lat, które dotychczas systematycznie 
oddawały krew, ale po uzyskaniu zgody 
lekarza.

Dawcami nie mogą być osoby, które 
w  ciągu ostatnich sześciu miesięcy  m.
in. były badane endoskopowo, przeszły 
zabieg chirurgiczny lub transfuzję krwi; 
miały zastosowaną akupunkturę, przekłu-
wały uszy lub robiły sobie tatuaż; miały 
kontakt z osobami, które zapadły na cho-
roby zakaźne lub które przeszły niektó-
re szczepienia, np.  przeciwko żółtaczce 
lub wściekliźnie. Dyskwalifikuje również 
przebycie lub posiadanie niektórych cho-
rób. Nie można oddawać krwi, będąc pod 
wpływem alkoholu, narkotyków oraz 
w stanie nadmiernego pobudzenia ner-
wowego. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Honorowi dawcy 
potrzebni od zaraz

Strażacy z Glinianki cyklicznie 
organizują akcje krwiodawstwa

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

RZAKTA 

50 Budowa pętli autobusowej 

50 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

50
Wyposażenie świetlicy wiejskiej 
oraz zagospodarowanie terenu 
wokół 

WIĄZOWNA GMINNA 

75 Przebudowa przepustu 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 

WIĄZOWNA KOŚCIELNA

100
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 

25Zdrowiewww.tuwiazowna.pl 



Zwycięska praca Julii MACZYŃSKIEJ w kategorii 5–6 lat

Konkurs  
#ZaszczepSięDlaMnie. Wyniki
Rozstrzygnęliśmy konkurs #Za-
szczepSięDlaMnie w  ramach 
kampanii „SZCZEPIENIA DLA PRZY-
SZŁOŚCI – wzrost odporności w na-
szej społeczności”. 

Celem konkursu była promocja idei 
szczepień i budowania odporności zbio-
rowej, poszerzanie wiedzy na temat dzia-
łania szczepionek, budowanie poczucia 
wspólnoty w czasie pandemii oraz kształ-
towanie postaw promujących zaufanie 
i szacunek do kadry medycznej i pracow-
ników służby zdrowia.

Na konkurs wpłynęły dziesiątki różnego 
rodzaju prac. Jury pod przewodnictwem 
radnej Gminy Wiązowna i polonistki ze 
szkoły w Wiązownie Bogumiły MAJEW-
SKIEJ zwracało uwagę na przedstawienie 
tematu oraz na walory artystyczne prac. 

Laureatami konkursu zostali:

Kategoria 5–6 lat 
I miejsce: Julia MACZYŃSKA 
II miejsce: Marysia KĄKOL
III miejsce: Alicja MILEWSKA

Kategoria 7–10 lat 
I miejsce: Bartłomiej KOBZA-KORCZYŃSKI
II miejsce: Martyna BĄK
III miejsce ex aequo: Małgorzata SZULIK 
i Jan SOCHAN

Wyróżnienia: Filip BOGUCKI, Lidia DROST, 
Gabriela FRĄCZEK, Laura PASTUSZAK

Kategoria 11–13 lat 
I miejsce ex aequo: Maja WIEICKA i Mi-
lan DOROSZ
II miejsce: Sonia FRYSZKOWSKA
III miejsce: Adam KOŁTUNIAK

Kategoria 14–18 lat 
I miejsce: Wojtek GNIADEK

Kategoria Grupa
Seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” 
w Woli Karczewskiej

Nagrody dostarczymy pod wskazany 
w  formularzu adres. Wszystkim laure-
atom gratulujemy! 
 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Marysia KĄKOL, II miejsce, kat. 5–6 Alicja MILEWSKA, III miejsce, kat. 5–6

50 Modernizacja chodnika 
w ul. Kościelnej – kontynuacja

50 Przebudowa skrzyżowania 
ul. Irysowej z ul. Pęclińską 

50 Modernizacja ul. Dębowej oraz 
odcinka ul. Modrzewiowej 

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

25 Zakup koszy na śmieci i stojaka 
rowerowego 

WOLA DUCKA

25 Budowa ciągu pieszo-
rowerowego w ul. Słonecznej 

50
Zagospodarowanie terenu przy 
ul. Sportowej – zakup urządzeń 
rekreacyjnych

25 Utrzymanie ładu w przestrzeni 
sołectwa 

WOLA KARCZEWSKA

50 Budowa chodnika w ul. Doliny 
Świdra – kontynuacja

50 Budowa ul. Rzeki wraz 
z odwodnieniem

25 Budowa wodociągu 
w ul. Doliny Świdra – projekt 

ZAKRĘT

50 Budowa ciągu pieszo-
rowerowego w ul. Szkolnej 

75 Projekt budowy  
ul. Jana Pawła II 

25 Przebudowa ul. Dobrej, etap II 
– kontynuacja

50 Przebudowa drogi ul. Sportowej 
– projekt i wykonawstwo 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Ciąg dalszy paska na str. 32
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Wojtek GNIADEK, 
I miejsce, kat. 14–18

Seniorzy 
z DD Senior+, 

I miejsce, 
kat. Grupowa

Sonia  
FRYSZKOWSKA,  
II miejsce,  
kat. 11–13

Milan  
DOROSZ, 
I miejsce,  
kat. 11–13

Maja  
WIEICKA,  
I miejsce,  
kat. 11–13

Adam  
KOŁTUNIAK,  
III mijesce,  
kat. 11–13

Małgorzata SZULIK,  
III miejsce, kat. 7–10

Martyna BĄK,  
II miejsce, kat. 7–10

Jan SOCHAN,  
III miejsce, kat. 7–10

Bartłomiej KOBZA-KORCZYŃSKI, 
I miejsce, kat. 7–10
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Na  terenie gminy Wiązowna działa 
nieprzerwanie od 1996 r. Zaczynała 
od  doradzania innym, by  po  trzech 
latach uruchomić własną linię ko-
smetyków do pielęgnacji i konserwa-
cji obuwia. Dziś jej produkty można 
kupić w  niemal 30 krajach świata. 
DAKOMA obchodzi właśnie 25-lecie 
swojej działalności.

Firma powstała z inicjatywy Moniki OR-
LIŃSKIEJ, do dziś jej prezesa i głównego 
właściciela. Rozpoczynała od doradztwa 
i dystrybucji w zakresie środków chemicz-
nych służących do produkcji i wykańczania 
obuwia. Po  trzech latach podjęto decy-
zję o produkcji własnej linii kosmetyków 
do pielęgnacji oraz konserwacji obuwia 
i wyrobów skórzanych. Tak powstała mar-
ka COCCINE. W 2003 r. do oferty dołączy-
ły wkładki do obuwia, a także akcesoria: 

szczotki, prawidła i sznurowadła. Wkład-
ki zaprojektowane są  do  zapewnienia 
maksymalnej wygody, utrzymania higie-
ny, profilaktyki zdrowotnej, ochrony przed 
wyziębieniem. Firma korzysta z  nowo-
czesnych pianek (memory, lateksowych, 
poliestrowych) oraz z tradycyjnych mate-
riałów – skóry, filcu, bawełny czy koko-
sa. Wszystkie surowce spełniają wymogi 
CADS. Wkładki profilaktyczne z linii Anato-
mic Line otrzymały pozytywną opinię Mi-
nisterstwa Zdrowia, a ich projektowanie 
wspomagają ortopedzi.

Od 2010 r., gdy firma urządziła własne 
laboratorium, może sama komponować 
i  udoskonalać receptury preparatów. 
Efektem tej pracy są wyspecjalizowane 
linie środków do mebli i sprzętów domo-
wych, artykułów hippicznych czy odzie-
ży skórzanej oraz obuwia sportowego 
i turystycznego. Najnowszym dzieckiem 
firmy jest kompletna linia środków eko-
logicznych do obuwia, w tym – również 
wkładki z materiałów naturalnych i odzy-
skanych w procesie recyklingu.

DAKOMA  
obchodzi 25 lat

Monika 
Orlińska
Prezes Zarządu 
DAKOMA Sp. z o.o.

W ocenie całego 
ćwierćwiecza 
DAKOMY, 
najbardziej cieszy 
mnie stały rozwój 
firmy. Stale rozszerzamy 
ofertę, projektujemy nowe 
linie produktowe, wchodzimy 
na nowe rynki, otwieramy 
nowe platformy działalności. 
A przy tym wciąż zachowujemy 
przyjazny charakter 
i kulturę organizacyjną. 
Od początku jesteśmy 
firmą rodzinną i dbamy 
o swoich współpracowników 
jak o rodzinę. Dopłacamy 
do kursów, jeśli chcą 
się rozwijać, wspieramy 
dofinansowaniem ich hobby, 
wypłacamy stypendia 
dla uzdolnionych dzieci. 
Pamiętamy również o lokalnej 
społeczności, z którą świetnie 
nam się współpracuje zarówno 
na poziomie władz gminy 
i powiatu, jak i prywatnych 
inicjatyw czy organizacji 
pozarządowych. W trosce 
o środowisko naturalne 
ustaliliśmy wytyczne rozwoju 
firmy i wciąż pracujemy nad 
minimalizowaniem wpływu 
produkcji na środowisko.

Dzisiaj DAKOMA produkuje wkład-
ki do butów, kosmetyki oraz akcesoria 
do pielęgnacji skór dla największych sie-
ci obuwniczych i drogeryjnych w niemal 
30 krajach świata. Na ofertę preparatów 
kosmetycznych składa się obecnie po-
nad 50 rodzajów produktów do czysz-
czenia, renowacji, pielęgnacji i ochrony 
produktów skórzanych – obuwia i me-
bli, a także drewna i kamienia. DAKOMA 
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stale aktualizuje gamę kolorystyczną 
oraz dostosowuje receptury do trendów 
w modzie. Ukoronowaniem pracy firmy 
są  wielokrotne Złote Medale Między-
narodowych Targów Poznańskich oraz 
wyróżnienia w konkursach Lider Przed-
siębiorczości czy Lider Innowacyjności.

Firma DAKOMA od lat uczestniczy w ży-
ciu społecznym naszej gminy. Aktywnie 
włączyła się w działania na rzeczy Sto-
warzyszenia Rodzin i  Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie „JE-
STEŚMY! ” w Radiówku, dostarczając im 
materiały do pracy na warsztatach oraz 
wspierając ich finansowo i rzeczowo.

Tradycją już się stało, że firma DAKOMA 
wspiera organizację Półmaraton Wią-
zowski. Oprócz wsparcia finansowego, 
firma dostarcza produkty na  nagrody 
dla zwycięzców w różnych kategoriach 
wiekowych oraz bierze udział w  spor-
towych zmaganiach, wystawiając rok-
rocznie kilkoro swoich pracowników 
do biegu na różnych dystansach – w tym 
– na głównym dystansie półmaratonu.

Od kilku lat sponsorskim wsparciem DAKO-
MA otoczyła lokalny klub tenisa stołowego 
GKTS Wiązowna. Dofinansowanie obej-
muje stroje i sprzęt sportowy dla graczy 
ligowych oraz turnieje tenisowe i inne wy-
darzenia organizowane przez klub, w tym 

sezonowe zawody w  cyklu Grand Prix. 
Szczególnym, osobistym wsparciem prezes 
Monika ORLIŃSKA objęła prowadzone przy 
klubie zajęcia dla dzieci i młodzieży. Z uwa-
gą śledzi rozwój sekcji dziecięcej i postępy 
młodych pasjonatów tenisa.

Co roku na wiosnę załoga firmy DAKO-
MA rusza w teren, by uporządkować naj-
bliższe otoczenie zakładu w ramach akcji 
„Sprzątanie Świata”. Podczas penetrowa-
nia przydrożnych rowów, krzaków i sąsia-
dującej z fabryką zielonej łąki zbierane 
jest każdorazowo kilkanaście worków 

śmieci. Akcja każdorazowo przebiega 
w ścisłej współpracy z Urzędem Gminy 
Wiązowna, który dostarcza worki oraz or-
ganizuje odbiór zebranych śmieci.

Firma DAKOMA wsparła również wydanie 
płyty z kolędami lokalnego chór Mienia Ri-
ver. Osiem świątecznych utworów od tych 
najbardziej tradycyjnych (jak np. „Cicha 
noc”) po bardziej współczesne piosenki 
(np.  „Mario czy już wiesz”) wybrzmiało 
na srebrnym krążku CD. 

Tomasz Pojawa
DAKOMA

Prowadzisz firmę i chcesz się nią pochwalić? Zapraszamy do kontaktu z redakcją pod nr tel. 22 
512 80 33, e-miał: tukontakt@wiazowna.pl. Chętnie przybliżmy mieszkańcom jej historię.

Foto: D
AKO

M
A
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Upały są zagrożeniem dla osób 
starszych. Szczególnie niebez-
pieczne może być przegrzanie 
ciała, które prowadzi do udaru 
cieplnego.

W upalne dni osobom starszym na-
leży się wyjątkowa uwaga. Pamię-
tajmy o członkach naszych rodzin 
i  sąsiadach, gdyż przegrzanie or-
ganizmu może prowadzić do nie-
bezpiecznego dla zdrowia i  życia 
udaru. Udar cieplny wywołany jest 
przegrzaniem, w związku z wyso-
ką temperaturą, odwodnieniem 
organizmu i  utratą elektrolitów. 
Do głównych objawów udaru za-
licza się: wyczerpanie, dezorienta-
cję, uczucie gorąca, zaczerwienioną 
i  suchą skórę, pragnienie, szum 

w uszach i skroniach, mroczki przed 
oczami, zawroty i ból głowy, czasa-
mi nudności i wymioty, temperatu-
ra ciała nawet powyżej 40°C, utratę 
przytomności. Objawy narastają 
szybko, w razie utraty przytomno-
ści konieczna jest pomoc lekarza.

Jak zapobiegać udarom?
1)  Należy wypijać co najmniej 2 li-

try napojów dziennie.
2)  W czasie dużych upałów nie po-

winno się przebywać na dworze 
w godzinach 12.00‒15.00. Najle-
piej korzystać ze spacerów póź-
nym popołudniem.

3)  Należy chronić głowę przy pomo-
cy kapelusza lub chustki.

4)  Odkryte części ciała, np. ramio-
na, twarz, dekolt, smarujemy 

kremem z filtrem.
Jak reagować?
1)  Należy wezwać pogotowie – 

udary mogą doprowadzić nawet 
do śmierci.

2)  Poszkodowanego należy umie-
ścić w  pozycji półsiedzącej 
w zaciemnionym, chłodnym po-
mieszczeniu, zrobić zimne, ale 
nielodowane okłady na  głowę 
i kark. Można obłożyć ciało wil-
gotnymi i chłodnymi ręcznikami.

3)  Należy podawać napoje 
chłodzące.

 
Redakcja

tukontakt@wiazowna.pl
 

Źródło: gov.pl

Razem z  seniorami z Dzien-
nego Domu „Senior+” w Woli 
Karczewskiej Biblioteka Pu-
bliczna Gminy Wiązowna za-
prosiła dzieci do  zabawy, 
poznawania i  obcowania 
z poezją i literaturą dziecięcą.

Przedszkolaki wraz z  opieku-
nami z  Gminnego Przedszkola 
im. Misia Uszatka w Wiązownie 
z uwagą wysłuchały wierszy w wy-
konaniu przemiłych seniorek. 
Uczestnicy mieli okazję usłyszeć 
nieprezentowaną wcześniej 

opowieść „W niezwykłym świecie 
baśni” autorstwa Marii KLIMEK, 
uczennicy Szkoły Podstawowej 
im. W. Witosa w Gliniance. Praca 
została nadesłana na konkurs lite-
racki „Bajkotwórstwo inspirowane 
Andersenem”.

Dzieci zapoznały się z biblioteką 
i  ciekawym księgozbiorem. Spo-
tkanie dało wszystkim wiele ra-
dości, były piękne podziękowania 
i kwiaty. Dziękujemy za współtwo-
rzenie kultury czytelniczej. 

Marzena Bobrowska

Seniorzy czytają dzieciom

Foto: Adobe Stock

W czasie upałów najlepiej 
poszukać cienia

Wysokie temperatury 
niebezpieczne dla 
seniorów

Seniorzy czytają 
najmłodszym 

mieszkańcom naszej 
gminy

Czesław Konowrocki kończy 95 lat!
Szanownemu Jubilatowi Panu Czesławowi Konowrockiemu z Wiązowny z okazji 95 urodzin składamy ży-
czenia dużo zdrowia, wytrwałości i siły do pokonywania wszelkich trudów życia, błogosławieństwa Bożego 
na kolejne lata oraz samych radosnych dni spędzonych w gronie życzliwych, troskliwych, najbliższych ser-
cu osób. Życzymy, aby radość z każdej chwili życia towarzyszyła Panu jak najdłużej.

Członkowie Gminnej Spółdzielni  
„Samopomoc Chłopska” w Wiązownie
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Wspomnienie o Janinie Trznadel
Przez szereg lat 24 czerwca składaliśmy życzenia naszej koleżance Janinie Trznadel. W tym roku możemy złożyć 
tylko kwiaty i pomodlić się nad Jej grobem. Janina zmarła 23 kwietnia.

Śp. Janina z Domagałów Trznadel urodziła się 24 maja 1939 r. w Zakrzówku. Po ukończeniu Studium Na-
uczycielskiego o kierunku biologicznym w Lublinie, rozpoczęła w 1959 r. pracę jako nauczyciel w Szkole Pod-
stawowej w Rudniku, a później w innych szkołach na Lubelszczyźnie. Od sierpnia 1977 r. rozpoczęła pracę 
w Zbiorczej Szkole Gminnej w Wiązownie. W 1980 r. awansowała na stanowisko zastępcy dyrektora. Funkcję 
tę pełniła aż do przejścia na emeryturę w 1990 r.

Była osobą niezwykle pracowitą, dbającą o dobrą organizację nauczania. Wymagająca od siebie i od innych, 
by zajęcia dydaktyczne były dobrze przygotowane i przeprowadzone. Koleżeńska i otwarta na wszystkich, 
a szczególnie na młodych nauczycieli, którzy rozpoczynali swoją drogę zawodową. Dużą wagę przywiązywała 
do współpracy z rodzicami. Dbała o życzliwą atmosferę w szkole i stabilność grona pedagogicznego, co prze-
kładało się na dobre wyniki dydaktyczno-wychowawcze naszych uczniów.

Niech Wszechmogący Bóg wynagrodzi Cię, Janeczko, za trudy ziemskiego życia. Spoczywaj w pokoju! W na-
szej serdecznej pamięci będziesz zawsze taką, jaką byłaś.

Koleżanki i Koledzy ze Szkoły w Wiązownie

Od nowego roku szkolnego 2021/2022 
zmianie ulegną obwody szkolne, 
do których należą poszczególne miej-
scowości. Majdan i Zagórze będą pod-
legać pod szkołę w Zakręcie, a Lipowo 
pod szkołę w Gliniance.

Majdan i Zagórze, które dotychczas były 
w obwodzie Szkoły Podstawowej w Wią-
zownie, zostają włączone do  obwo-
du szkoły w Zakręcie. Podobnie będzie 
w przypadku Lipowa, które dotychczas 
było w  obwodzie Szkoły Podstawowej 
w Malcanowie, a teraz zostaje włączone 
do obwodu szkoły w Gliniance. Granice 
nowych obwodów zostały opracowa-
ne we współpracy z dyrektorami szkół. 
Zmiany te pozytywnie zaopiniowali: 

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz oświa-
towe związki zawodowe.

– Na ten krok zdecydowaliśmy się po do-
głębnej analizie możliwości lokalowych 
naszych szkół. Szkoły w Gliniance i w Za-
kręcie, do których będą przypisanie Lipowo 
oraz Majdan i Zagórze, zostały gruntow-
nie zmodernizowane oraz rozbudowane 
i mają możliwość przyjąć więcej uczniów 
– mówi Urszula KOZŁOWSKA, dyrek-
tor Centrum Usług Wspólnych Gminy 
Wiązowna. – Dzięki tej zmianie odciąży-
my zarówno szkołę w  Malcanowie, jak 
i w Wiązownie.

W  przypadku wolnych miejsc będzie 
możliwość wyboru innej szkoły niż tej, 

do której dziecko jest przypisane. Podob-
nie w przypadku posiadania rodzeństwa 
w  danej szkole czy bliskiego zamiesz-
kiwania. Dowóz z miejscowości Lipowo 
i Majdan będzie zorganizowany zarów-
no do dotychczasowej szkoły obwodo-
wej, jaki i do nowej.

Nowe obwody szkolne będą funkcjonować 
od 1 września 2021 r. Zmiana obwodów 
nie ma wpływu na uczniów uczęszczają-
cych obecnie do  szkół. Dotyczy jedynie 
tych nowych. Więcej informacji na temat 
zmian można uzyskać w Centrum Usług 
Wspólnych Gminy Wiązowna, tel. 22 180 
00 27, e-mail: edukacja@wiazowna.pl 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Dzieci z Majdanu 
i Zagórza teraz pójdą 
do szkoły w Zakręcie

Nowe obwody szkolne. 
Zmiany od września
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Ponad 8000 ton śmieci – tyle w ze-
szłym roku zebrano z terenu naszej 
gminy! Na jednego mieszkańca przy-
pada więc 585 kg. To o 235 kg więcej 
niż w 2019 r. Czteroosobowa rodzina 
wyrzuciła ich więc ponad dwie tony! 
To wynik pandemii i  tego, że pozo-
staliśmy w domach, ale i – co bardzo 
prawdopodobne – faktu, że  nadal 
śmieci produkują „ukryte” osoby.

Obecnie do systemu śmieciowego wpisa-
nych jest 13 664 osób. W naszej gminie 
obowiązuje system rozliczeniowy opłaty 
za śmieci – od osoby. Nie ma znaczenia, 
ile jest ich zameldowanych na danej po-
sesji. Ważne jest, ile osób zamieszkuje 
daną nieruchomość.

Jeśli urodziło Ci się dziecko, zmarł do-
mownik, to  koniecznie zgłoś ten fakt 
do systemu śmieciowego. To Twój obo-
wiązek wynikający z przepisów prawa. 
Dziecko to  też osoba zamieszkująca 
i produkująca odpady.

Wyprowadzasz się z terenu naszej gmi-
ny? – koniecznie zgłoś ten fakt do syste-
mu śmieciowego. W przeciwnym wypadku 
na Twoim koncie w systemie będą groma-
dzić się zaległości w opłatach za śmieci. 
Zmieniasz miejsce zamieszkania w ob-
rębie naszej gminy – koniecznie zgłoś 
to do systemu śmieciowego. Trzeba „wy-
zerować” starą deklarację i złożyć nową.

Nie oddawaj wraz z  odpadami komu-
nalnymi, śmieci pochodzących z Twojej 
działalności gospodarczej. Na takie śmie-
ci trzeba mieć oddzielną umowę.

Segreguj odpady rzetelnie – właści-
wy poziom odzysku surowców pozwoli 
na uniknięcie kary finansowej dla gminy, 
która – w przypadku braku osiągnięcia 
poziomu recyklingu – karę zapłaci z Two-
ich pieniędzy.

Płać za  odbiór odpadów na  bieżąco, 
unikniesz dodatkowych kosztów zwią-
zanych z egzekucją należności.

Ukrywasz ilość osób? – na  razie pła-
cą za Ciebie inni mieszkańcy, ale to nie 
będzie trwać wiecznie. Kontrole posesji 
właśnie trwają.

Zmiany w  systemie śmieciowym moż-
na zgłaszać codziennie w Urzędzie Gmi-
ny Wiązowna pod nr tel. 22 512 58 24. 
Deklarację można wypełnić również 
elektronicznie.

Więcej informacji udziela Ewa Cieślicka – 
Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 
22 512 58 24, e-mail: e.cieslicka@wiazow-
na.pl 

Redakcja
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Odbiór gabarytów w sierpniu
Pod koniec sierpnia (Sektor I – 16.08., Sektor II – 18.08, 
Sektor III – 19.08, Sektor IV – 20.08) odbędzie się zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych. Chęć uczestnictwa w akcji 
należy zgłosić, jeśli tego nie zrobimy, wystawione odpady nie 
zostaną odebrane. Zapisać można się już dziś lub najpóźniej 
na dwa dni przed wyznaczonym terminem odbioru. Można 
to zrobić telefonicznie: 22 512 58 25 lub 24 oraz mailem: 
e.cieslicka@wiazowna.pl. W zgłoszeniu należy podać adres 
nieruchomości. Gabaryty należy wystawić danego dnia przed 
posesję przed godz. 6.00.

100 Instalacja monitoringu boiska 
„Orlik”

75
Zagospodarowanie gminnego 
terenu „Zakącik” – zakup 
zabawek na plac zabaw oraz 
posadzenie krzewów

25
Budowa sieci wodociągowej 
w północno – zachodniej części 
wsi 

ŻANĘCIN

75 Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy wiejskiej – stół do gier

0 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 

75
Poprawa bezpieczeństwa 
poprzez montaż luster 
drogowych 

ZADANIA OGÓLNOGMINNE

50 Budowa i modernizacja 
peronów i wiat przystankowych 

75 Budowa posterunku Policji – 
pomoc finansowa dla KSP

0
Modernizacja budynku 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Otwocku – pomoc finansowa 

50
Modernizacja i rozbudowa 
oświetlenia ulicznego 
w ramach PPP

50
Modernizacja obiektów 
oświatowych w ramach PPP – 
Etap Utrzymania i Zarządzania 
Energią

75 Modernizacja oczyszczalni 
ścieków

25
Budowa kanalizacji 
i wodociągów na terenie gminy 
poprzedzająca budowę ścieżek 
rowerowych 

50 Utworzenie Centrum Usług 
Społecznych 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA Złóż deklarację śmieciową. 

Bądź w porządku wobec 
innych

Ciąg dalszy paska na str. 34

Foto: Adobe Stock
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Od pewnego czasu docierają do nas 
informacje o  mieszkańcach, któ-
rzy albo w ogóle nie płacą za odbiór 
śmieci, albo zgłosili do systemu nie-
prawdziwą informację o liczbie osób, 
które te śmieci wytwarzają. Dlatego 
– jak tylko pozwoliły na to  przepi-
sy covidowe – ruszyliśmy na kontro-
le w terenie.

Trwa weryfikacja złożonych deklara-
cji, w których liczba osób jest niezgod-
na z aktualnymi danymi. Sprawdzamy, 
czy faktyczna liczba osób (w tym dzie-
ci) jest zgodna z  tą deklarowaną. Na 
podstawie danych z różnych systemów 
teleinformatycznych weryfikujemy ko-
lejne deklaracje. Okazuje się, że nie-
którzy mieszkańcy zapomnieli dopisać 
do systemu noworodka, a  inni w  da-
nych budynku mieszkają już od miesię-
cy, ale zapomnieli wypisać się z systemu 
śmieciowego poprzedniej gminy i wpi-
sać do naszego. To między innymi przez 
takie sytuacje nasze śmieci są tak dro-
gie. Wszyscy składamy się na zapominal-
skich lub nieuczciwych!

W  czerwcu kontro-
le były przeprowa-
dzane u wybranych 
mieszkańców Li-
powa i  Majdanu – dla wytypowanych 
posesji weryfikowano dane, złożone 
w  deklaracjach, oraz sprawdzano po-
sesje bez złożonych deklaracji. Do wła-
ścicieli posesji bez deklaracji, wysłane 
zostały już pierwsze wezwania. Sporym 
problemem okazały się też śmieci pro-
dukowane przez naszych sezonowych 
mieszkańców, czyli użytkowników dzia-
łek letniskowych. To najczęściej ich adre-
sy nie figurują w systemie śmieciowym. 
Tymczasem każdy właściciel ma obowią-
zek w ciągu 14 dni od zamieszkania na 
danej posesji złożyć deklarację i płacić 
za śmieci. 

Kontrole będą prowadzone w kolejnych 
miesiącach, W przypadku wątpliwości co 
do danych zawartych w deklaracji zło-
żonej przez właścicieli nieruchomości, 
będziemy zapraszać mieszkańców do 
urzędu, by wyjaśnili sytuację, a w kon-
sekwencji – by złożyli nową deklarację 

o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Nie da się uciec 
od tego obowiązku – wynika on wprost 
z przepisów prawa (art. 6m ustawy utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, 
t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888). Musimy go 
wyegzekwować. Dlatego zanim zgłosimy 
się do Ciebie, sprawdź swoje dane w sys-
temie. Możesz też do nas zadzwonić pod 
nr 22 512 58 25 – pomożemy zaktualizo-
wać dane i dzięki temu uniknąć kary fi-
nansowej (m.in. odsetek).

Przypominamy też, że opłatę za gospodaro-
wanie odpadami wnosi się bez wezwania, 
na indywidualne konto – nie czekajmy na 
fakturę z urzędu. Takiego dokumentu się 
nie wystawia. Wszystkie informacje o sta-
nie zaległości finansowych można spraw-
dzić pod nr tel. 22 512 58 25 lub pisząc na 
e-mail: p.kowalska@wiazowna.pl. 

Paulina Kowalska
p.kowalska@wiazowna.pl

Kontrole śmieci. 
Sprawdź swoją 
deklarację

Deser – słodki chłopczyk-marzenie! Ten 
piękniś ma dopiero roczek. Do tego wy-
miarowo jest superkompaktowy. Waży je-
dynie 9,5 kg! Sylwetkę ma smukłą, wąską. 
Taki średniaczek. Z  charakteru: potulny, 
delikatny, nienachalny. Deser nie skrzyw-
dziłby nawet muszki. Czasem bywa wsty-
dliwy, ale im dłużej przebywa wśród ludzi, 
tym bardziej pokazuje swoją towarzyską 
naturę. Nie ma  wygórowanych wyma-
gań. Może mieszkać z innymi psami, a na-
wet kot nie byłby 
dla niego proble-
mem. Ma  czipa, 
szczepienia, odro-
baczenie. Jest tak-
że po  kastracji. 
Komu nie marzy 
się trochę słod-
kości w życiu?!

Alwin – drobny, młody, wprost idealny! 
Przystojny piesek w prążki. Tulaśny, czu-
ły, grzeczniutki. W boksie, gdy tylko ktoś 
wchodzi, rozpiera go niesamowite szczę-
ście. Każde odwiedziny to dla niego świę-
to! Ładnie chodzi na smyczy. Nie szarpie 
się, jest skupiony na chwili! Sięga ledwo 
do  połowy łydki. Jest niskopodłogowy, 
mini. Waży ok. 9 kg. Krótkowłosy, zadba-
ny, o pięknej maści w prążki. Alwinek chęt-
nie podzieli miejsce z  innym pieskiem. 
Może zamieszkać 
z dziećmi. Piesek 
ma  szczepienia, 
kastrację i  czipa. 
Może już wyru-
szać do  adopcji. 
Nie dajmy mu 
czekać długo!

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.

Brenda – mała, przylepna sunia szuka opie-
kuna. 8 kg, taka niziutka – do połowy łydki. 
Mniej więcej 5-letnia. Jej rezolutne psie ser-
duszko ciągnie do ludzi jak magnesik. Ra-
miona człowieka to dla niej jedyna ostoja. 
Każdy dotyk świętuje i chłonie, tak jakby 
miał być to ostatni. Jest lekko tchórzliwa, 
ciutkę płochliwa. Ona tak bezgranicznie po-
lega na ludziach. Gramoli się na kolanka, 
w objęcia... Chce być bardzo blisko, czuć 
się chroniona i bezpieczna. Brenda w sto-
sunku do  innych 
psów jest łagod-
na i  przyjazna. 
Jest po  steryli-
zacji, czipowa-
niu, szczepieniu 
i odrobaczaniu.

Weryfikujemy dane 
podane w deklaracjach

Foto: Adobe Stock
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Wiązowna bieganiem stoi. Już 28 
sierpnia odbędzie się całkiem nowy 
„WTF – Wiązowna Trail & Fun”.

Bieg organizuje Klub Sportowy „Team 
ZabieganeDni”, znany m.in. z treningów 
do 41. Półmaratonu Wiązowskiego, przy 
dofinansowaniu samorządu. TZD Klub 
zrodzony z  pasji do  sportu, działający 
od 2017 r. Posiadają licencję PZLA i wy-
kwalifikowaną kadrę trenerską.

Bieg ma charakter biegu przełajowego. Tra-
sy poszczególnych dystansów będą wiodły 
w większości ścieżkami leśnymi. Do wy-
boru są dwa dystanse – 5 km i 10 km. 

Przewidziany jest także bieg dla dzieci 
na dystansie 500 m. Nie zabraknie dosko-
nałej atmosfery, nuty rywalizacji i niespo-
dzianek dla najmłodszych uczestników.

Celem imprezy, oprócz pokonania bardzo 
ciekawej trasy i zdobycia pamiątkowego 
medalu, jest popularyzowanie biegania, 
aktywnego styl życia i upowszechnianie 
sportu w rodzinie, a także promocja wa-
lorów turystycznych gminy Wiązowna.

Zapraszamy serdecznie wszystkich ama-
torów aktywności. Więcej informacji i za

pisy na: http://wiazownatrailfun.pl/ 
Marcin Koczorowski

50 Rozwój systemu dróg 
rowerowych 

25 Rozwój systemu e-usług dla 
mieszkańców 

50 Budowa hotspotów w ramach 
WiFi4EU

50 Zakup kruszywa na drogi 
gminne 

0 Zakup Domu Społecznego 
w Radiówku – rata

0 Zakup średniego samochodu 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej

75
Mobilny mieszkaniec – usługa 
indywidualnego transportu 
(zakres na 2021 r.)

25 Utworzenie Żłobka na terenie 
gminy Wiązowna 

50 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 zaawansowa-
nia realizacji inwestycji prowadzonych 
na terenie gminy udziela Olga Nowak.

o.nowak@wiazowna.pl

„WTF – 
Wiązowna 
Trail & Fun”. 
Zapisz się 
na bieg

Pumptrack dla 
rowerzystów 
w naszej 
gminie

Foto: P. Lange
Foto: Adobe Stock

W  Góraszce obok świetlicy powsta-
nie pumptrack. Na jego budowę nasza 
gmina otrzymała 187 000 zł dofinan-
sowania w ramach Mazowieckiego In-
strumentu Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej MAZOWSZE 2021.

Rowerowy plac zabaw będzie jednym 
z  największych, bezpłatnych obiektów 
wybudowanych i  dostępnych dla mło-
dzieży na terenie powiatu otwockiego. 
Pumptrack wzbogaci ofertę kompleksu 
sportowego powstałego przy świetlicy 
wiejskiej w Góraszce. Będzie alternatyw-
nym miejscem do uprawiania aktywności 
na świeżym powietrzu. Plac będzie uzu-
pełnieniem kilkunastu obiektów sporto-
wych, w tym m.in. kilku wybudowanych 
siłowni plenerowych, boisk, placów za-
baw czy instalacji skate park lub street 

workout, z których to obiektów aktywni 
korzystają nasi mieszkańcy. 

Użytkownicy, dzięki wybudowanej in-
stalacji, będą mogli obyć się z rowerem, 
rolkami, deskorolką czy hulajnogą. Dodat-
kowo sporty realizowane z wykorzysta-
niem pumptracku rozwijają koordynację 
ruchową, refleks, zmysł równowagi oraz 
kondycję. Otoczenie toru będą stanowić 
ławki i plac sprzyjający wypoczynkowi. 

Czekamy na podpisanie umowy o  dofi-
nansowanie. Następnie ogłosimy prze-
targ, w  którym wybierzemy wykonawcę 
toru w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
Tor powinien powstać do końca roku. Cał-
kowity koszt zadania to 250 000 zł. 

Olga Nowak
o.nowak@wiazowna.pl

To będzie pierwszy tego 
typu obiekt w naszej gminie

Team ZabieganeDni podczas treningu 
do 41. Półmaratonu Wiązowskiego
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Dzień pełen atrakcji, uśmiechu 
na  twarzy i  sportowej rywalizacji – 
tak w skrócie można opisać „Zakrę-
cony Piknik Sportowy” w  Zakręcie 
na boisku Orlik.

„Zakręcony Piknik Sportowy” zorganizo-
waliśmy dla dzieci, aby wspólnie z nimi 
uczcić Dzień Dziecka. Gminny Ośrodek 
Kultury w Wiązownie zadbał, aby nikt się 
nie nudził. Na najmłodszych czekały licz-
ne atrakcje, m.in. dmuchańce oraz tram-
poliny. Nieco starsze dzieci wzięły udział 
w  paintballu oraz strzelaniu z  łuku. 
Na  płycie boiska również było gorąco. 
Odbyły się liczne konkurencje spraw-
nościowe, mecze siatkówki, piłki nożnej 
oraz popularnego zbijaka. Na tych, którzy 
podczas zmagań sportowych stracili dużo 
energii, czekały przekąski z  foodtrucka. 
Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej 

w  Zakręcie przy-
gotowała kawia-
renkę, w  której 
serwowała pyszne 
ciasta i desery.

Oprócz atrakcji czy-
sto sportowo-re-
kreacyjnych, były 
również działania 
prospołeczne, proedukacyjne i proekolo-
giczne. Na  gminnym stoisku spisowym 
można było wypełnić kwestionariusz i spi-
sać się w Narodowym Spisie Powszech-
nym. Szkoła przygotowała wystawę 
przyrodniczą, realizowaną w ramach pro-
gramu „Pamiętajcie o ogrodach”.

Klub młodzieżowy i  grupa podwórko-
wa wspólnie zaprezentowali happening 
o uzależnieniu od komputerów. Ponadto 

uczestnicy pikniku mogli odwiedzić sto-
isko edukacyjne policji oraz wziąć udział 
w  wielu konkursach, które cieszyły się 
wielkim powodzeniem. Dzięki zaangażo-
waniu wolontariuszy udało się zorgani-
zować zbiórkę do puszek, które w całości 
zostały przekazane bohaterce tegorocznej 
akcji. „Świąteczna radość pomagania” Na-
talce CHOMCZYK. 

Damian Krawczyk
zapisy@gok-wiazowna.pl

W czasie pikniku 
zorganizowano zawody 

z nagrodami

Zakręcony Piknik. 
Dzień na sportowo

Nowa świetlica w Rzakcie. 
Uroczyste otwarcie
Rzakta – na  mapie gminy Wiązow-
na wieś, w  której tradycje ludowe 
są wciąż żywe. Takie było otwarcie 
nowej świetlicy w Rzakcie: folkowo 
– ludowe.

Panie z  zespołu śpiewaczego „Rzak-
cianki” okrasiły rozpoczęcie pięknym 
ludowym występem. W  repertuarze 
przygotowano tradycyjne przyśpiewki 

ludowe, a także wykonane na melodię 
znanych utworów własne piosenki.

Zgromadzonych powitano tradycyjnym 
chlebem i solą. Kapela ludowa „Mazow-
szaki” przygrywała od samego począt-
ku, goście bawili się, śpiewali i tańczyli. 
Dzieci pod opieką animatorek, współ-
pracujących z Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury bawiły się i  miło spędzały czas. 

Uroczyste przecięcie wstęgi

Gospodynie przygotowały tradycyj-
ny swojski poczęstunek: domowe cia-
sta, smalec i  ogóreczki małosolne, nie 
zabrakło lokalnego przysmaku – sójek 
glinickich.

Było niezwykle barwnie, kolorowo i wesoło. 
Poświęcenia świetlicy dokonał ksiądz pro-
boszcz Piotr BŁAŻEJCZYK. Uroczystym prze-
cięciem wstęgi zajęli się wójt Janusz BUDNY, 
sołtys Stanisław SMOLAK, ks. Piotr oraz pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rzakty. 

Paulina Sokół
zapisy@gok-wiazowna.pl
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Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna 
wraz z  jednostkami z terenu powia-
tu otwockiego, po  raz pierwszy za-
prosiła czytelników, ich rodziny oraz 
miłośników jazdy rowerowej na Po-
wiatowy Rajd Rowerowy „Odjazdowy 
Czytelnik”.

Naszym zamysłem było stworzenie czytelni-
kom przestrzeni, dzięki której mogli połączyć 
zainteresowania czytelnicze z uprawianiem 
sportu, jak również przekonanie ich do tego, 
że książka może być towarzyszem w plene-
rze i na rowerze. Chcieliśmy pogłębić relacje 
między czytelnikiem a biblioteką, zaprosić 
do książkowej przygody nowe osoby oraz 
zbudować silniejsze więzi społeczne.

Do współpracy zaprosiliśmy również Szefa 
Sztabu Projektu Historycznego – Konspiracja 
Tomasza ŻURAWSKIEGO, który miał za za-
danie przenieść uczestników rajdu do cza-
sów wydarzeń z okresu wojny, które miały 
miejsce na terenie naszej gminy. Na malow-
niczą trasę rajdu z Gminnego Parku Centrum 
w  Wiązownie wystartowała spora liczba 
uczestników, wyposażonych w  kolorowe 

szprychówki i kamizelki odblaskowe z sym-
bolem „Odjazdowego Czytelnika”.

Dwunastokilometrowy odcinek przejazdu 
obejmował: Wiązownę, Emów, Radiówek 
i Żanęcin. Zaprowadził nas w trzy ważne hi-
storycznie miejsca. Po lekcji historii w tere-
nie na mecie na uczestników rajdu czekali 
przedstawiciele bibliotek z terenu powiatu 
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wiązow-
nie z przygotowanymi warsztatami, niespo-
dziankami i różnymi konkursami. Odbyło się 
uroczyste losowanie „szczęśliwego numer-
ka”, który gwarantował atrakcyjny upo-
minek. To dzięki współfinansowaniu akcji 
przez Gminę Wiązowna, Powiat Otwoc-
ki i licznym sponsorom, którzy włączyli się 
w wydarzenie, fundując upominki rowero-
we oraz książkowe, mogliśmy tak uatrakcyj-
nić wydarzenie. Szczególne podziękowania 
dla Komendy Powiatowej w Otwocku, Stra-
ży OSP w Malcanowie i Gliniance za zapew-
nienie bezpieczeństwa podczas rajdu.

Głównym tematem wydarzenia była książ-
ka, w  programie nie zabrakło spotkania 
z publikacjami dla dzieci i jej bohaterami. 

Gościem specjalnym był ociemniały Seba-
stian GRZYWACZ ze swoim psem, bohatero-
wie opowieści Barbary GAWRYLUK”Rollek. 
Pies Przewodnik”. Uczestnicy usłysze-
li prawdziwą historię o  pięknej przyjaź-
ni między człowiekiem i  psem. Ponadto 
wzięli udział w  warsztatach interaktyw-
nych poprowadzonych przez Sebastia-
na, które objęły m.in. ćwiczenia z opaską 
na oczach. Zapoznali się z nowymi tech-
nologami wspierającymi osoby niewidome 
i słabowidzące. Z chętnymi uczestnikami 
nasz gość przeprowadził różne doświad-
czenia nawiązujące do obcowania z oso-
bami ociemniałymi.

Nie tylko apetyty książkowe udało nam się 
nasycić z  dużym powodzeniem. Wszyscy 
uczestnicy mogli skosztować także piero-
gów i innych przygotowanych na tę okolicz-
ność przekąsek. Wydarzeniu towarzyszyła 
akcja równoległa zbiórki krwi, zorganizowa-
na przez Grupę Turystyczno-Motocyklową.

Do zobaczenia za rok. 
Dorota Bortkiewicz

kontakt@bibliotekawiazowna.pl

„Odjazdowy Czytelnik”. 
Powiatowy Rajd Rowerowy

Nasi odjazdowi czytelnicy 
pokonali trasę liczącą 12 km

Foto: M
. Sosnow

ska
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Na jeden weekend Gmina Wiązowna 
stała się mazowiecką stolicą tańca. 
A to za sprawą wydarzenia taneczne-
go, które zorganizowała Szkoła Tań-
ca FAST-STEP.

Z  całej Polski zjechali się zawodnicy, 
aby w sobotę 19 czerwca wziąć udział 
w ogólnopolskim Turnieju Tańca Towa-
rzyskiego Premium – Małe Grand Prix 
o Puchar Wójta Gminy Wiązowna i Sta-
rosty Otwockiego, a  w  niedzielę 20 
czerwca Mistrzostwach Pięciu Okręgów 
(Mazowieckiego, Podlaskiego, Warmiń-
sko-Mazurskiego, Kujawsko-Pomorskie-
go i  Świętokrzyskiego) oraz turnieju 
– Gala – Mazovia Open pod Honorowym 
Patronatem Marszałka Województwa 
Mazowieckiego.

W  trakcie dwóch dni na hali w Szkole 
Podstawowej w Malcanowie zatańczy-
ło ponad 400 par Polskiego Towarzy-
stwa Tanecznego z całej Polski. Podczas 
wydarzenia, transmitowanego na żywo, 
mogliśmy podziwiać kunszt taneczny 
trzykrotnych mistrzów świata w tańcach 
standardowych.

Pary taneczne – w tym te z gminy Wią-
zowna i  klubu Fast-Step – wytańczyły 
wiele pierwszych miejsc i  wielokrotnie 
stawały na  podium w  sobotnim cyklu 
Małego Grand Prix – turnieju punktowe-
go o charakterze ogólnopolskim premium, 

zaś w niedzielnych mistrzostwach zdobyły 
tytuły mistrzów oraz wicemistrzów Okrę-
gu Mazowieckiego. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Turniej tańca w Malcanowie.  
Ogólnopolskie wydarzenie

Foto: Fast-Step

W zawodach 
wzięły udział pary 
z całej Polski
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Dwoje pasjonatów rowerowych wypraw snuje wa-
kacyjne plany. Na dwóch kółkach pragną zwiedzić 
Szkocję. Ale jak dostać się tam jednośladem? Czy 
uda im się zrealizować kolejne punkty tej nieco 
spontanicznej wyprawy? Odpowiedzi warto poszu-
kać w książce. Jedno jest pewne: w takiej podróży 
każdy dzień jest przygodą. Małgorzata i Ryszard 
zabierają nas w  podróż rowerem po  Europie, 
bo zwiedzili nie tylko Szkocję, ale znacznie więcej.

Książka dostępna w bibliotece w Wiązownie

O czym szepczą mazurskie bzy? Powieść inspiro-
wana prawdziwą historią… Dwie płaszczyzny cza-
sowe, rodzinne tajemnice i rodzące się uczucie, 
które musi stawić czoła doświadczeniom dwoj-
ga zranionych ludzi. Wszystko w otoczeniu dzi-
ko rosnących bzów, niemych świadków wydarzeń 
sprzed lat. Jaki sekret skrywa stary pierścionek? 
Co wydarzyło się w mazurskiej wiosce? Dlaczego 
pozostała z niej tylko samotna wieża kościelna?

Książka dostępna w filii w Duchnowie

To osobista opowieść autorki o sobie samej, o jej 
synu Michale i o tym, jak została jego mamą. Hi-
storia bezwarunkowej miłości, cudów, wzlotów 
i upadków oraz walki, jaką musieli stoczyć oboje, 
by mogli się stać rodziną. Pozycja obowiązkowa 
na półce rodziców – zabieganych, zagubionych, 
szukających, zrezygnowanych, spełnionych i ta-
kich, którzy myślą o adopcji, ale nie mogą się zde-
cydować. Wzruszająca literatura faktu.

Książka dostępna w filii w Gliniance

Ryszard Gerszewski Małgorzata Manelska Agata Komorowska

„Rowerem po Europie” 

„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.

„Tam, gdzie bzy sięgają nieba” „Czy mogę do Ciebie mówić mamo” 
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W Gminnym Parku Centrum w Wiązownie 12 i 13 czerw-
ca odbył się kolejny piknik rodziny WiązLove. Tym razem 
– oprócz muzyki – można było też degustować jedzenie 
z różnych stron świata.

Foto: I. Trzaska

Dzieci były zachwycone 
zabawą z kolorową chustą

Dzieci bawiły się z Psim Patrolem, mysz-
kami Miki i Minnie, a także spędzały czas 
z  animatorami, tańcząc w  rytm hitów 
dziecięcych. Na  scenie muzycznej pre-
zentował się chór Mienia River, odbyła 
się prywatka w stylu PRL, taneczne show 
z udziałem Merlin Monroe czy koncert 
hitów Elvisa Presleya. Zaś na deser od-
był się koncert polskiego Włocha Marco 
BOCCHINO. Taki zestaw to idealny prze-
pis na udaną imprezę!

Tajemniczy zakątek „Kreatywna strefa 
wiąz”, czyli liczne warsztaty, w których 
królował wiąz – symbol gminy. Miesz-
kańcy otrzymali sadzonki drzew wiązów 
– prezent od przedstawicieli Stowarzy-
szenia Więzy. Wolontariusze – nasi anio-
łowie podejmujący przeróżne wyzwania 

– dzielili się mło-
dzieńczą radością, 
uśmiechem i  zapa-
łem. Chętni wirowali 
na  klasycznej filiżan-
kowej karuzeli, zaś 
odważni sprawdza-
li swoje umiejętności 
na strzelnicy.

Kulinarne rozkosze zapewniły food truc-
ki oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Zakrętu. Gospodynie przygotowały bo-
twinkę, smalczyk, koktajle truskawko-
we, ciasta, kompot z  rabarbaru i  inne 
smakowitości. Były śliwki na  sośnie, 
gruszki na  wierzbie, a  w  Wiązownie 
„Jabłka na Wiązach” dar od producenta 
Sadszwedo.

Z  Gminnego Punktu Spisowego skorzy-
stało 100 osób, które dopełniły obowiąz-
ku Spisu Powszechnego. Padał ulewny 
deszcz, wiał porywisty wiatr, ale ostatecz-
nie wyszło słońce. O bezpieczeństwo za-
dbali dzielni strażacy, policja i  ochrona. 
Wszyscy bawili się długo i szczęśliwie. 

Katarzyna Jędrzejewska
k.jedrzejewska@gok-wiazowna.pl

WiązLove.
Historia jednej bajkowej imprezy
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W wieczór 25 czerwca odbył się wy-
jątkowy koncert poświęcony Natalce 
CHOMCZYK, 5-letniej bohaterce te-
gorocznej akcji „Świąteczna radość 
pomagania”. Kolejna, bo  już szó-
sta edycja koncertu charytatywnego 
odbyła się w sali bankietowej „Raj” 
w Dziechcińcu. Udało się zebrać pa-
wie 16 tys. zł. Pieniądze przekazali-
śmy na leczenie Natalki.

Pierwszy koncert miał miejsce sześć 
lat temu. Wtedy to mieszkańcy, przed-
siębiorcy oraz osoby związane z gminą 
pomagały Stowarzyszeniu „Jesteśmy! ”. 
W kolejnych latach pod opieką akcji zna-
leźli się: Teoś, Rysio, Hania i Pola. W tym 
roku pomagamy Natalce – mieszkance Li-
powa. Dziewczynka urodziła się z bardzo 

rzadką chorobą, która występuje raz 
na milion urodzeń. To zespół Aperta.

Na początku koncertu zgromadzeni go-
ście mieli okazję poznać Natalkę i  jej 
mamę. Szczery uśmiech dziewczynki 
od  razu wzbudził ogromną sympatię. 
Pierwszym punktem programu był wy-
stęp jednej z najpopularniejszych piosen-
karek polskiej sceny muzycznej – ELENI, 
która wprowadziła publiczność w nostal-
giczny nastrój.

Kolejnym punktem programu był wy-
stęp Kabaretu „Na chwilę”, w którym m.
in. wzięli udział: Przewodnicząca Rady 
Powiatu Otwockiego Grażyna KILBACH, 
Wójt Gminy Wiązowna Janusz BUDNY 
i jego zastępca Tomasz KOSTYRA, a także 

wielu znanych samorzadowców. Tema-
tem przewodnim tegorocznej edycji ka-
baretu były filmy. Kabaret rozkołysał całą 
salę w rytm tanecznych utworów. Występ 
został nagrodzony gromkimi brawami 
i wzbudził moc śmiechu.

Prócz występów zgromadzeni goście 
mieli okazję wziąć udział w  licytacjach. 
Pod młotek trafiły liczne vouchery, pro-
dukty rękodzielnicze oraz płyty z auto-
grafami artystów. Licytacje wzbudzały 
wiele emocji u licznie zgromadzonej pu-
bliczności. Zwieńczeniem wydarzenia był 
poczęstunek przygotowany przez salę 
bankietową „Raj”. 

Damian Krawczyk
d.krawczyk@gok-wiazowna.pl
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Kabaret „Na chwilę” 
z bohaterką koncertu

Gorąco zachęcamy do pomagania naszej bohaterce. Można wykonać przelew bankowy 
na  konto o  nr 21 1680 1248 0000 3333 4444 5555. Ważne! W  tytule należy wpisać: 
CHOMCZYK NATALIA 5638.

Koncert dla Natalki
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