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Meldując się w gminie i płacąc podat-
ki w Urzędzie Skarbowym w Otwocku, 
współfinansujesz rozwój gminnej in-
frastruktury oraz usług, które gmina 
świadczy mieszkańcom. Dokładasz się 
do oświaty, kultury, pomagasz utrzymać 
drogi i ich oświetlenie. 38% Twojego po-
datku PIT wraca do Ciebie w postaci tych 
drobnych i tych fundamentalnych zadań, 
na co dzień wykonywanych przez gminę.

Niektórzy myślą, że wystarczy płacić po-
datki w Otwocku. Takie rozwiązanie po-
woduje, że  do  Wiązowny trafia część 
Twojego PIT-u, ale z drugiej strony rośnie 
też kwota tzw. janosikowego, które na-
sza gmina oddaje na rzecz biedniejszych 

samorządów. W 2021 roku ta kwota wy-
nosi już 2 486 142 tys. zł. Za te pieniądze 
można by postawić pięć nowych świetlic, 
wybudować 2,5 km nowych dróg i 3 km 
kanalizacji. Jeśli ci, którzy płacą u nas po-
datki, jednocześnie się tu zameldują, ja-
nosikowe spadnie, bo urealnimy w ten 
sposób liczbę mieszkańców gminy i do-
chód na jednego mieszkańca. A to klu-
czowy czynnik przy wyliczaniu wysokości 
janosikowego.Dlatego Twój meldunek 
jest tak ważny!

Dlatego Twój meldunek jest tak 
ważny!
Wójt Gminy Wiązowna ogłosił kon-
kurs. Mieszkańcy, którzy zameldują się 

na stałe w naszej gminie i wykonają pra-
cę plastyczną – pocztówkę z Gminy Wią-
zowna, mogą wygrać atrakcyjne nagrody 
– karty podarunkowe do  Decathlonu 
o wartości 1 000 zł, 800 i 500 zł. Zasady 
konkursu znajdują się na stronie inter-
netowej gminy. Więcej informacji można 
uzyskać pod nr tel. 22 512 58 36.

Zachęcamy Państwa do dopełnienia tej 
formalności i udziału w konkursie. Mel-
dunek zajmuje kilka chwil. To prosta pro-
cedura, w której pomogą nasi urzędnicy. 


Redakcja

tukontakt@wiazowna.pl

Twój meldunek – 
wspólna sprawa!

Czekamy z niecierpliwością 
na 13 000 mieszkańca

Meldunek nie wymaga wielu for-
malności. Po prostu wypełnij odpo-
wiedni wniosek dostępny na stronie 
tuwiazowna.pl w  zakładce: Załatw 
sprawę w urzędzie/Dokumenty USC 
i przyjdź z nim do urzędu. Potwierdze-
nie zameldowania dostaniesz od ręki. 
My zajmiemy się złożeniem wniosku 
o wymeldowanie Cię z poprzedniego 
adresu. Nie poniesiesz żadnych opłat.
Jeśli masz dodatkowe pytania – za-
dzwoń lub napisz, chętnie pomożemy: 
Urząd Stanu Cywilnego, tel. 22 512 58 
06, 603 435 500, e-mail: a.kijowska@
wiazowna.pl, e.wolak@wiazowna.pl

Foto: Adobe Stock

Na terenie gminy Wiązowna zameldowanych jest obecnie 12 903 
mieszkańców. Ale doskonale wiemy, że żyje nas tu więcej. Twój mel-
dunek w miejscu zamieszkania, choć nie jest obowiązkowy, ma dla 
nas wszystkich ogromne znaczenie.
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Nowy sezon i mnóstwo możliwości rozwoju! Na str. 
31 drukujemy pełną listę zajęć sportowych, dostęp-
nych na terenie naszej gminy. A na str. 33 prezentu-
jemy zajęcia przygotowane przez ośrodek kultury. 
Zachęcamy do zapisów!

31

Stronę 16 i  17 oddaliśmy Stowarzyszeniu „Nie 
Tędy Droga”, które relacjonuje naszą wspólną wal-
kę z planowaną budową Obwodnicy Aglomeracji 
Warszawskiej. Droga zrujnuje naszą gminę, dla-
tego warto, byśmy wszyscy czynnie wyrażali swój 
sprzeciw.

16

Ponad połowa naszych mieszkańców jest po szcze-
pieniu na Covid-19. To cieszy, ale to wciąż za mało, 
żebyśmy byli wszyscy bezpieczni. W naszej gmi-
nie można się zaszczepić niemal od ręki. Na str. 14 
opisujemy, dlaczego to ważne i  jak to najszybciej 
zrobić. 

14
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Półśrodki nie działają. 
Czas powołać jedną spółkę 
wodną dla wszystkich

Gdy tylko uporaliśmy się 
z  podtopieniami w  jednej 
części gminy, woda zaskoczyła 
w innych miejscach. W niektórych 
sołectwach spółki działają od  lat, 
w  innych ciągle brak inicjatywy 
mieszkańców. Bez wspólnego 
frontu, zintegrowanych działań, 
dostępu do  pomocy publicznej, 
wspólnej polityki utrzymania tzw. 
urządzeń wodnych – nie uporamy 
się z  tym wyzwaniem na naszym 
terenie. Dlatego Wójt Gminy 
Wiązowna wystąpił z  inicjatywą 
stworzenia jednej, wspólnej dla 
całego terenu spółki wodnej, która 
wykorzystując dozwoloną prawem 
pomoc, będzie miała szansę 
skutecznie działać, specjalizować się 
i – w konsekwencji – kompleksowo 
zarządzać utrzymaniem urządzeń 
wodnych między wszystkimi 
granicami naszej gminy. Ten plan 
zadziała wyłącznie z  Państwa 
udziałem. Bez mieszkańców gminy 
samorząd nie ma  szans na  jego 
realizację.
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Poniżej drukujemy list Wójta 
Gminy Wiązowna z zaproszeniem 
do współpracy. Zróbmy to razem!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wiązowna!

Zjawisko nawalnych opadów deszczu, 
które jest w naszym kraju coraz częst-
sze, stwarza istotne zagrożenie, co widać 
szczególnie w tym roku. Nasilające się 
ekstremalne warunki pogodowe, które 
będą coraz bardziej odczuwalne, wyma-
gają wprowadzania systemowych i kom-
pleksowych działań, ograniczających 
skutki nawałnic. Dotyczy to  szczegól-
nie terenów zabudowanych, gdzie straty 
materialne wynikające z zalania pono-
szą zarówno mieszkańcy, jak i  gmina. 
Chcąc przystosować się do zmian, musi-
my podjąć działania zaradcze, niezbędne 
dla zwiększenia bezpieczeństwa miesz-
kańców oraz dla ochrony infrastruktu-
ry. Wobec tego zwracam się do Państwa 
o  wnikliwe podejście do  problematyki 
gospodarowania wodami i jakże ważne-
go problemu, związanego z brakiem wła-
ściwego utrzymania urządzeń wodnych 
na terenach naszej gminy.

Przepisy prawa nakładają na właścicieli 
urządzeń wodnych (właścicieli gruntów) 
obowiązek ich utrzymania, który polega 
na eksploatacji, konserwacji oraz remon-
tach tych urządzeń w celu zachowania 
ich funkcji. Prace konserwacyjne powinny 
być prowadzone każdego roku – jesienią 
oraz wiosną, w celu umożliwienia odpły-
wu wód opadowych i roztopowych, oraz 
w okresie letnim, w zakresie wykaszania 
roślinności porastającej koryta urządzeń 
wodnych, obejmując w szczególności:
1)  wykaszanie i wygrabianie roślinności 

ze skarp i dna rowów,

2)  odmulanie dna koryt rowów,
3)  usuwanie drzew i krzewów ze świa-

tła rowów – po wcześniejszym uzy-
skaniu zgody na  ich usunięcie, o  ile 
jest wymagana,

4)  utrzymywania drożności wylotów 
rurociągów drenarskich oraz oczysz-
czanie osadników studni drenarskich,

5)  usuwanie wszelkich zatamowań,
6)  naprawy uszkodzonych skarp i  dna 

rowów oraz przepustów i rurociągów.

Koszty prowadzenia tych prac, w zależ-
ności od stanu pierwotnego urządzenia 
wodnego, mogą być znacznym obciąże-
niem dla właścicieli urządzeń wodnych. 
Przykładowo: metr bieżący konserwacji 
rowu może kosztować od 8 zł (koszenie) 
nawet do  50  zł (koszenie, odmulanie, 
wycinka drzew i krzewów, konserwacja 
przepustów). Są to kwoty, jakie działa-
jące w  naszej gminie spółki wodne (8 
spółek w  11 z  26 obrębów) poniosły 
w związku ze zleconymi do wykonania 
w 2020 r. pracami.

Brak stałej, systematycznej konserwa-
cji rowów, innych urządzeń wodnych, 
znajdujących się na  nich przepustów 
oraz drenacji, przy obfitych opadach 
deszczu regularnie prowadzi do  lokal-
nych podtopień i zalewania posesji. Za-
rośnięte, zamulone i zasypywane rowy 
nie są w stanie odprowadzić nadmia-
ru wód, przez co tworzą się zastoiska, 
powodujące podtapianie przyległych 
gruntów. Taka sytuacja była już nie-
jednokrotnie powodem znacznego 
zalania gruntów i budynków oraz po-
wstania znacznych szkód materialnych 
i społecznych na terenach naszej gmi-
ny. Problem nasila się przez notoryczne 
podnoszenie gruntów. 

Ratunkiem może być tu  duża spółka 
wodna, obejmującą działalnością ob-
szar gminy Wiązowna, gdyż urządzenia 
wodne, głównie cieki i rowy, nie znają 
zasięgu terytorialnego, ograniczające-
go się np. do poszczególnych obrębów.

Należy zwrócić też uwagę na to, że wójt, 
rozporządzając środkami publiczny-
mi, nie ma  prawa ich wykorzystania 
w celu realizacji obowiązków, należących 
do osób prywatnych. Jedynie wystąpienie 
szkody pozwala na użycie środków rezer-
wy kryzysowej. A czy nie lepiej byłoby te 
środki przeznaczyć na działalność spółki 
wodnej, gdyby na tym terenie działała, 
i tym samym zapobiec powstaniu jakże 
często nieodwracalnym szkodom?

Istotą powołania spółki wodnej jest prze-
jęcie przez nią przede wszystkim obo-
wiązków członków tej spółki w  kwestii 
utrzymania urządzeń wodnych. Spółka 
wodna obejmując swym zarządem te-
ren całej gminy, odpowiedzialna mogłaby 
być za urządzenia wodne aż do ich ujścia. 
Przyczyniłoby się to  do  zagwarantowa-
nia właściwego kształtowania stosunków 
wodno-gruntowych, a tym samym mogli-
byśmy przeciwdziałać występowaniu pod-
topień i zalewaniu posesji oraz ograniczać 
i niwelować występowanie szkód. Działa-
jąc z wyprzedzeniem, spółka zapobiega-
łaby wydarzeniom, na które w pewnym 
sensie marnowane są nasze wspólne środ-
ki, energia i siły wszystkich angażowanych 
służb kryzysowych. Największym atutem 
takiej spółki jest to, że może ona, w prze-
ciwieństwie do osób prywatnych, korzystać 
z pomocy finansowej zarówno państwa, 
jak i jednostek samorządu terytorialnego, 
a pozyskane fundusze wykorzystać do pro-
wadzenia prac utrzymaniowych, remon-
towych lub realizacji nowych inwestycji 

Zalane tereny w Dziechcińcu
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związanych, np.  z  wykonywaniem urzą-
dzeń przeciwpowodziowych, regulacyjnych 
czy piętrzących, tj. kanały, rowy, zbiorniki, 
drenacje, odwodnienia, zastawki.

Zwracam się więc z prośbą o włączenie 
się Państwa do naszego wspólnego pro-
jektu zawiązania spółki wodnej, obej-
mującej obszar całej gminy. Nie należy 
pozostawiać spraw związanych z właści-
wym utrzymaniem urządzeń wodnych, 
od których tak wiele zależy, bez specjal-
nego nadzoru. Biorąc jednak pod uwa-
gę, że  spółki wodne są  zrzeszeniami 
głównie osób fizycznych, bez Państwa 
zaangażowania, nie ma możliwości po-
wołania i prowadzenia działalności spół-
ki wodnej.

Serdecznie więc Państwa zapraszam 
na organizowane 5 października (wto-
rek) o godz. 18.30 w Pawilonie Kultury 
w Wiązownie (ul. Lubelska 53) spotka-
nie założycielskie spółki wodnej, obej-
mującej swym działaniem cały obszar 
gminy Wiązowna. Zachęcam do przystą-
pienia do tej spółki, a tych, którzy chcie-
liby podjąć się koordynacji niezbędnych 
prac na poszczególnych terenach, zapra-
szamy do zarządu spółki (plan przewi-
duje powołanie ok. 15 osób do zarządu, 
gdzie każda z osób reprezentowałaby ob-
szar 1‒3 obrębów geodezyjnych).

Bądźmy solidarni i podejmijmy wspólny 
trud w dążeniu do uregulowania stosun-
ków wodno-gruntowych na terenie na-
szej gminy.

Z poważaniem,
Wójt Gminy Wiązowna

Janusz Budny

Spółka Wodna Góraszka
ul. Adama Mickiewicza 64,  
05‒462 Wiązowna
Obejmuje: Góraszkę
Zarząd spółki:
Przewodniczący: Arkadiusz IWANICKI 
(tel. 601 286 351, e-mail: arkadiuszi-
wanicki@gmail.com)
Wiceprzewodniczący: Roman ZBO-
ROWSKI (tel. 796 088 887)
Sekretarz: Anna RUTKOWSKA

Spółka Wodna Majdan
ul. Piękna 12 A, 05‒462 Wiązowna
Obejmuje: Majdan
Zarząd spółki:
Przewodnicząca: Daniela SZYMAŃ-
SKA (tel. 602 670 487)
Wiceprzewodniczący: Ryszard ZAJ-
KOWSKI (tel. 602 344 170)
Członkowie: Artur KAMIŃSKI, Józef 
ŁADA, Maciej TOMASZEWSKI

Spółka Wodna Wiązowna 
Północna
ul. Polna 44B, 05‒462 Wiązowna
e-mail: jozban1@onet.pl
Obejmuje: część obr. Wiązowny 
Gminnej
Zarząd spółki:
Przewodniczący: Józef BANACKI (tel. 
508 523 126)
Członkowie: Tomasz PRUDZYŃSKI 
(tel. 603 172 350), Marek DREWNIAK 
(tel. 509 176 255)

Spółka Wodna 
Izabela-Michałówek
ul. Jutrzenki 11, 05‒462 Wiązowna
Obejmuje: Izabelę, Michałówek
Zarząd spółki:
Przewodnicząca: Danuta PODGÓR-
SKA, tel. 602 335 264
Wiceprzewodniczący: Marek 
ZIEMBICKI
Sekretarz: Radosław ŁABĘDŹ
Członkowie: Monika BEDNAR-
CZYK (tel. 608 700 650), Sabina 
PODGÓRSKA

Spółka Wodna Zakręt
ul. Trakt Brzeski 111, 05‒077 Zakręt
e-mail: spolkawodnazakret@gmail.
com
Obejmuje: Zakręt
Zarząd spółki:
Przewodniczący: Robert RUDNICKI 
(tel. 601 213 859)
Wiceprzewodniczący: Zbigniew GA-
WRYŚ (tel. 502 422 928)

Spółka Wodna Wiązowna 
Kościelna
ul. Stokrotki 3, 05‒462 Wiązowna
Obejmuje: niepełny obr. Wiązowny 
Kościelnej
Zarząd spółki:
Przewodniczący: Paweł KONOPKA 
(tel. 605 832 338, e-mail: biuro@ko-
nopex.pl)
Wiceprzewodnicząca: Karolina 
DĄBROWSKA
Sekretarz: Ewa MAKSAM
Członek: Marek GALAS

Spółka Wodna Południe
ul. Wiejska 31/1, 05‒408 Glinianka
Obejmuje: Bolesławów, Czarnówkę, 
Rzaktę
Zarząd spółki:
Przewodniczący: Jan ROKICKI (tel. 
606 896 116)
Wiceprzewodniczący: Paweł LECHNIK 
(tel. 784 075 439)
Sekretarz: Ryszard WRZEŚNIEWSKI
Członek: Andrzej ORŁOWSKI

Spółka Wodna Centrum
Malcanów, ul. Graniczna 2E, 05‒462 
Wiązowna
e-mail: spolka.wodna.centrum@in-
teria.pl
Obejmuje: Malcanów, Dziechciniec, 
Żanęcin wraz z rowem biegnącym 
przez obr. Emów z ujściem do rze-
ki Świder
Zarząd spółki:
Przewodniczący: Stanisław SOCHAN 
(tel. 601 075 113)
Wiceprzewodniczący: Robert MIKUL-
SKI (tel. 506 432 2950
Sekretarz: Jolanta JEDLAK

SPÓŁKI WODNE, 
DZIAŁAJĄCE W GMINIE 
WIĄZOWNA

Foto: K. Bronikow
ski

Szczegółowych informacji i pomo-
cy przy zakładaniu spółki wod-
nej udziela Marta Gajda – Główny 
Specjalista w Wydziale Środowiska 
i Nieruchomości, tel. 22 512 58 21, 
e-mail: m.gajda@wiazowna.pl

Źródło: www.powiat-otwocki.pl
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BOLESŁAWÓW

50 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 

75
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 

75
Wyposażenie świetlicy wiejskiej 
oraz zagospodarowanie terenu 
wokół – budowa altany i zakup 
wyposażenia

75 Zakup i montaż tablic 
„NieWkurzaj”

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Bezpieczne warunki poruszania się 
rowerem to dla wielu mieszkańców 
naszej gminy fundamentalna potrze-
ba. Gmina od  lat promuje też rowe-
rową turystykę. Dlatego rozbudowa 
dróg rowerowych to jeden z naszych 
priorytetów. Nowa ścieżka połączy 
Gliniankę z Duchnowem. Inwestycja 
będzie w  sumie warta prawie 12,5 
mln zł. Z tego prawie 11 mln zł pozy-
skaliśmy ze środków unijnych.

Nowa droga rowerowa ma być gotowa 
do końca 2022 r. W tym roku powstał 
już odcinek na  ul.  Kąckiej w  Wiązow-
nie. Właśnie rozstrzygnęliśmy przetarg 
i  podpisaliśmy umowy z  firmą Tomi-
raf na budowę trzech pierwszych frag-
mentów i z Przedsiębiorstwem Budowy 
Dróg i Mostów na wykonanie czwartego 
fragmentu. W ramach tego zadania po-
wstaną cztery odcinki ciągu pieszo-rowe-
rowego lub ścieżki rowerowej:
1.  I  – o  długości 1,26  km na  ul.  Pęc-

lińskiej w  Wiązownie i  Duchnowie 
od  ul.  Słonecznej do  ul.  Miętowej 
w Duchnowie – wartość zadania 667 
111,08 zł;

2.   II – o długości 1,6 km na fragmen-
cie ul. Zamkowej, ul. Krótkiej w Pęc-
linie, ul.  Dworskiej w  Dziechcińcu 
do ul. Majowej w Dziechcińcu – war-
tość zadania 1 686 542,16 zł;

3.  III – o długości 1,6 km na ul. Armii 
Krajowej w Lipowie od ul. Jasnej w Li-
powie do ul. Łąkowej w Gliniance – 
wartość zadania 1 435 758,66 zł;

4.  IV – o długości 0,93 km na ul. Napo-
leońskiej w Gliniance od istniejącego 
ciągu pieszo-rowerowego (wysokość 
dawnego Gimnazjum w  Gliniance) 
do ul. Wrzosowej w Gliniance – war-
tość zadania 1 391 825,48 zł.

Wybudowane ciągi pieszo-rowerowe 
będą miały szerokość 3  m, natomiast 
ścieżki rowerowe – 2 m. Zostaną wyko-
nane z nawierzchni asfaltowej, powsta-
ną również zjazdy indywidualne, zjazdy 
publiczne oraz elementy odwodnienia.

Te odcinki stanowią kolejny etap budowy 
ścieżek rowerowych w Gminie Wiązow-
na w ramach projektu: „Rozwój systemu 
dróg rowerowych w  Gminie Wiązow-
na” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego na  lata 2014‒2020 (RPO WM 
2014‒2020) Oś Priorytetowa RPO WM: 
IV Przejście na gospodarkę niskoemisyj-
ną; działanie: 4.3 Redukcja emisji zanie-
czyszczeń powietrza; poddziałanie: 4.3.2 
Mobilność miejska w ramach ZIT.

Kolejny etap budowy ścieżek rowero-
wych obejmie ul. Duchnowską w Wią-
zownie, ul.  Zamkową w  Pęclinie oraz 
fragment ul. Armii Krajowej w Lipowie. 
W starostwie trwa postępowanie w spra-
wie wydania decyzji ZRID na te odcin-
ki. Przetarg na ich wykonanie planujemy 
ogłosić w IV kwartale br.

Mieszkańcy muszą przygotować się 
na utrudnienia w ruchu, stosowania się 
do czasowej organizacji oraz – jeśli bę-
dzie to konieczne – jazdę wyznaczonymi 
objazdami. Ale te inwestycje pozwolą nam 
zrobić kolejny, ważny krok w budowie sys-
temu dróg rowerowych, który na stałe uła-
twi poruszanie się rowerem po  terenie 
gminy Wiązowna. Dlatego warto przecze-
kać utrudnienia! 

Tomasz Mielnicki
t.mielnicki@wiazowna.pl

Ciąg dalszy paska na str. 10

Kolejna droga dla rowerów. 
Trwają prace

Gotowy odcinek przy 
ul. Kąckiej w Wiązownie

Foto: I. Trzaska
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Kolejny odcinek ścieżki 
w Dziechcińcu

Podpisaliśmy umowę z  firmą DROGAP 
Agnieszka Pawlak na budowę ciągu pie-
szo-rowerowego wzdłuż drogi powiato-
wej nr 2709W. Wybudowane zostanie 
blisko 600  m ciągu pieszo-rowerowe-
go o  szerokości 2,5  m na  ul.  Majowej 
w Dziechcińcu (od sklepu „Jeżyk” do wy-
sokości posesji przy ul.  Majowej 168) 
za kwotę 450 tys. zł. To kontynuacja in-
westycji, którą gmina realizuje sukcesyw-
nie od 2016 r. jako pomoc rzeczową dla 
powiatu. Po zakończeniu obecnego eta-
pu powstanie dokumentacja projektowa 
dla 3,2 km odcinka Dziechciniec – Mal-
canów. Na pozostałym odcinku drogi nr 
2709W (ul. Rajska w Żanęcinie w kierun-
ku drogi S17) Zarząd Dróg Powiatowych 
w Otwocku jest w trakcie uzyskiwania de-
cyzji zezwalającej na realizację inwesty-
cji drogowej w trybie specustawy, która 
pozwoli na połączenie ciągu pieszo-ro-
werowego, budowanego przez gminę, 
z istniejącym na drodze serwisowej przy 
S17. Tomasz Mielnicki

Ul. Żwirowa w Malcanowie 
wyasfaltowana

Zakończono prace na ul. Żwirowej w Mal-
canowie. To  kontynuacja zadania roz-
poczętego w  2019  r. Wtedy powstał 
asfaltowy odcinek o długości 580 m. Te-
raz na ul.  Żwirowej w Malcanowie wy-
budowaliśmy odcinek jezdni asfaltowej 
od ul. Akacjowej do ul. Podleśnej o dłu-
gości 307,55  m. W  2019  r. wydaliśmy 
na to zadanie prawie 800 tys. zł. Tegorocz-
na umowa z wykonawcą opiewała na pra-
wie 318 tys. zł. Tadeusz Dąbrowski

Nowy chodnik w Woli Karczewskiej

Mamy już wykonawcę zadania „Budowa 
chodnika w Woli Karczewskiej”. Na ul. Do-
liny Świdra w Woli Karczewskiej zosta-
nie dobudowane 525 m chodnika do już 
istniejącego, wykonanego przez gminę 
w 2019 r., aż do końca nawierzchni asfal-
towej w kierunku Kruszówca. Wykonaw-
cą będzie firma SPECBRUK Magdalena 
Laskus. Koszt budowy to 436 101,03 zł. 
Chodnik będzie miał szerokość 2,0 m – 
2,2  m, powstaną zjazdy indywidualne 
i publiczne, a także elementy odwodnie-
nia pasa drogowego. Na budowę chodnika 
sołectwo Wola Karczewska przeznaczyło 
kwotę 30 000 zł z  funduszu sołeckiego 
na rok 2021, a w ubiegłym roku z fundu-
szu sołeckiego zakupiono kostkę brukową 
za 20 600 zł. Budowa stanowi ostatni etap 
realizacji dokumentacji projektowej wyko-
nanej w 2015 r. na przedmiotowy chod-
nik. Tomasz Mielnicki

Bezpieczniej na ul. Kościelnej

Przejście dla pieszych na  skrzyżowaniu 
ul. Kościelnej i  Lubelskiej w Wiązownie 
zostanie zmodernizowane dzięki dofinan-
sowaniu, jakie pozyskaliśmy na zadanie 
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego na przejściu dla pieszych w Wią-
zownie na ul. Kościelnej” z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021. Do-
staliśmy 200 000 zł (szacowana całość in-
westycji 250 000 zł). W ramach realizacji 
inwestycji w okolicy Restauracji „Mazow-
sze” w Wiązownie zostanie przebudowa-
ne istniejące przejście dla pieszych. Nowe 
przejście dla pieszych będzie miało spe-
cjalne oświetlenie. Dodatkowo zosta-
ną przebudowane chodniki oraz dojścia 
do przejścia. Tadeusz Dąbrowski

Kąck – Wiązowna – Józefów. Kiedy 
ruszy nowa linia?

Trwają przygotowania do uruchomienia 
nowej linii autobusowej, która połączy 
Kąck z Wiązowną oraz Józefowem. Planu-
jemy, że linia ruszy od 1 stycznia 2022 r. 
Gmina Wiązowna obecnie jest na etapie 
wyłonienia wykonawcy, który wybudu-
je pętlę autobusową w Kącku. W trakcie 
opracowania jest dokumentacja projek-
towa dotycząca brakujących przystan-
ków. Projekt stałej organizacji ruchu jest 
na  etapie uzgodnień. Zakończenie bu-
dowy infrastruktury przystankowej za-
planowane jest na  koniec czwartego 
kwartału 2021 r. Całkowity koszt obsłu-
gi nowej linii to ok. 1 450 000 zł rocznie, 
z czego na Gminę Wiązowna przypada 
672 000 zł. Linię autobusową będzie ob-
sługiwać Zarząd Transportu Miejskiego 
w Warszawie. Karol Bronikowski

Asfalt na ul. Miodowej

Podpisaliśmy umowę na  wykonanie 
nakładki asfaltowej na  ul.  Miodowej 
w  Dziechcińcu. Otrzymaliśmy dotację 
na budowę drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych od Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego. To kwota 50 tys. zł. Dzięki 
temu możemy zmodernizować ul. Mio-
dową. Położona zostanie na  niej na-
wierzchnia asfaltowa o szerokości 5,0 m 
i zostaną wykonane pobocza z kruszywa 
o szer. 0,75 m. W sumie będzie to pra-
wie pół kilometra drogi, którą do końca 
września zgodnie z umową wykona fir-
ma Tomiraf. Koszt budowy tego odcinka 
to 169.271,52 zł. Tomasz Mielnicki

Foto: Adobe Stock
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Dobiega końca remont przeprowadzo-
ny w Domu Społecznym w Radiówku, 
gdzie mieści się nowopowstałe Cen-
trum Usług Społecznych Gminy Wią-
zowna, przekształcone z  Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nowa jednostka organizacyjna na mapie 
naszej gminy powstała z myślą o miesz-
kańcach i  ich potrzebach. Głównym za-
łożeniem CUS jest realizowanie usług 
społecznych, a także planowanie i pro-
jektowanie nowych, zgodnie z zapotrze-
bowaniem mieszkańców. Ponadto CUS 
nadal będzie realizował zadania wyni-
kające z obowiązujących ustaw, w tym 
z ustawy o pomocy społecznej.

Usługi społeczne są  skierowane 
do  wszystkich mieszkańców gminy 
Wiązowna. Ważną informacją jest to, 
że pojawiły się w ofercie gminy zupeł-
nie nowe, dotychczas nierealizowane – 
z zakresu ochrony zdrowia i wspierania 
rodziny. Są one bezpłatne dla mieszkań-
ca, na czas realizacji projektu – do paź-
dziernika 2023 r.

Od września mieszkańcy mają możliwość 
skorzystania z nowych usług. Są to:
1)  Fizjoterapia,
2)  „Złota rączka” – mobilny konserwator,
3)  Pomoc psychologiczna dla rodzin 

w kryzysie,
4)  Klub zdrowego stylu życia,
5)  Porady dietetyka,
6)  Porady terapeuty żywieniowego.

Aktywizacją mieszkańców zajmie się Or-
ganizator Społeczności Lokalnej. Jest 
nim Danuta PODGÓRSKA, z  którą moż-
na skontaktować się dzwoniąc na  nr 
tel. 602 380 434 lub pisząc na  e-mail: 

d.podgorska@cuswiazowna.pl. Do jej za-
dań należy tworzenie i stymulowanie wię-
zi wspólnotowych, wyrównywanie szans, 
poprzez wspieranie i wzmacnianie spo-
łeczności znajdujących się w najtrudniej-
szym położeniu, wzmocnienie poczucia 
solidarności społecznej, tworzenie wspól-
not, w których przełamana jest izolacja 
i osamotnienie, tworzą się więzi emocjo-
nalne, międzyludzkie oraz sieci znajomo-
ści, wspólnych celów i interesów.

Dla młodzieży przygotowano dwie 
oferty w formie:
1)  Klubu młodzieżowego dla uczestni-

ków w wieku 12‒15 lat, prowadzo-
nego przez specjalistów z dziedziny 
socjoterapii i  psychologii. Spotka-
nia odbywać się będą dwa razy w ty-
godniu (z dowozem). Do dyspozycji 
młodzieży będzie kilka w pełni wypo-
sażonych pomieszczeń z  dostępem 
do kuchni. Odbywać się będą zajęcia 
rozwijające kluczowe kompetencje 
społeczne oraz wyrównujące niedo-
bory w nauce i rozwoju młodych ludzi.

2)  Młodzieżowego Centrum Kompe-
tencji – Strefa warsztatów dla mło-
dzieży w wieku 15‒19 lat. Głównym 
założeniem tej usługi jest formuła 
bezpłatnych warsztatów i  kursów, 
przygotowujących młodzież do  ak-
tywności zawodowej.

Szczegółowych informacji na temat usług, 
standardów oraz naboru udzielają koor-
dynatorzy indywidulanych planów usług 
społecznych pod numerem telefonu 
22 780 46 59, bom@cuswiazowna.pl. 

Marlena Kubańska
m.kubanska@cuswiazowna.pl

W ramach CUS będzie można 
skorzystać z darmowej 
fizjoterapii

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 
ul. Szkolnej – projekt 

25
Budowa dróg osiedlowych – 
kontynuacja prac z lat 
ubiegłych

75 Zagospodarowanie Centrum 
Glinianki – kontynuacja

75
Zagospodarowanie gminnego 
terenu przy ul. Polnej – 
siłownia plenerowa

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

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

GÓRASZKA

25 Modernizacja ul. Mickiewicza – 
projekt ZRID

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

50 Budowa kanalizacji sanitarnej 

25 Wyposażenie świetlicy wiejskiej

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Ciąg dalszy paska na str. 14

Nowe usługi 
społeczne 
w naszej 
gminie

Foto: Adobe Stock
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Konwent Włodarzy Powiatu 
Otwockiego

W Pawilonie Kultury w Wiązownie odbył 
się Konwent Włodarzy Powiatu Otwoc-
kiego. To było pierwsze spotkanie po dłu-
giej przerwie, spowodowanej trwającą 
pandemią Covid-19. Gośćmi Gminy Wią-
zowna i wójta Janusza BUDNEGO byli: 
Starosta Otwocki Krzysztof SZCZEGIEL-
NIAK, Prezydent Miasta Otwocka Ja-
rosław MARGIELSKI, Burmistrz Miasta 
Józefowa Marek BANASZEK, Wójt Gmi-
ny Osieck Karolina ZOWCZAK, Wójt Gmi-
ny Kołbiel Adam BUDYTA, Wójt Gminy 
Celestynów Witold KWIATKOWSKI oraz 
Zastępca Wójta Gminy Sobienie-Jezio-
ry Marek SZUMIDŁO. Główną tematy-
ką spotkania było omówienie bieżącej 
sytuacji, jaka ma  miejsce w  poszcze-
gólnych samorządach oraz współpra-
cy pomiędzy samorządami, jak i na linii 
samorządy – Starostwo Powiatowe 
w  Otwocku. Na  spotkaniu poruszono 
również inne wyzwania, przed którymi 
– w dobie pandemii – stoją samorzą-
dowcy naszego powiatu. Redakcja

„Zmiany dochodów własnych JST 
w 2020 r. Ranking”

Pismo „Wspólnota” opublikowało „Zmia-
ny dochodów własnych JST w 2020 roku. 
Ranking”. W zestawieniu znalazły się dane 
pochodzące ze 1533 gmin wiejskich. Pro-
centowa zmiana w  dochodach naszej 
gminy w 2020 r. do 2019 r. jest na minu-
sie i wyniosła – 6,49. Tym samym nasza 
gmina znalazła się na 173 miejscu wśród 
gmin wiejskich. Całość zestawienia „Zmia-
ny dochodów własnych JST w 2020 roku. 
Ranking” dostępna jest na stronie wspo-
lnota.org.pl Redakcja

Punkt Kodowania Biletów 
w Otwocku. Już działa

W Urzędzie Miasta w Otwocku uruchomio-
no punkt ładowania Biletów Metropolital-
nych. Znajduje się w Urzędzie Miasta przy 
ul. Armii Krajowej 4, w budynku B, na par-
terze, w  pokoju nr 7. Punkt jest czynny 
w poniedziałki w godz. 10.00‒18.00 i piąt-
ki od godz. 8.00 do 16.00. Można w nim 
doładować Bilet Metropolitalny oraz wgrać 
na Warszawską Kartę Miejską inne bile-
ty długookresowe z taryfy ZTM. Płatność 
możliwa jest tylko kartą. Przypominamy, 
że w Urzędzie Gminy Wiązowna można wy-
rabiać Karty Mieszkańca Gminy Wiązowna 
„Warszawa+”. Więcej informacji w zakład-
ce: Załatw Sprawę w Urzędzie/Warszawa+ 
dopłaty do biletów. Redakcja

„Osobowość Roku 2020”.  
Nagroda dla wójta

Wójt Gminy Wiązowna Janusz BUDNY zo-
stał „Osobowością Roku 2020” w powiecie 
otwockim w  kategorii „Polityka, samo-
rządność i  społeczność lokalna” w  kon-
kursie organizowanym przez „Polska The 
Times”. – „Dziękuję za każdą nagrodę, ale 
też za wszystkie inne formy podziękowań, 
choćby przesyłane mailem, że moi pracow-
nicy byli pomocni czy rzetelnie rozstrzygnęli 
sprawę. Dziękuję za zaproszenia na spotka-
nia i wydarzenia, w których podkreślacie, 
że jesteśmy częścią całości – my, samorzą-
dowcy i Wy, Mieszkańcy. Przede wszystkim 
dziękuję za to, że w czasach, gdy większo-
ści się nie chce, w naszej gminie większości 
wciąż się chce – rozmawiać, planować, dzia-
łać. To dla Was ta nagroda, którą miałem 
przyjemność bez rozgłosu odebrać” – na-
pisał wójt na swoim koncie na Facebooku. 
My również, jak ogrom mieszkańców naszej 
gminy, gratulujemy nagrody! Redakcja

Ranking najbogatszych.  
Nasza gmina 10. na Mazowszu

Pismo „Wspólnota” opublikowało zesta-
wienie „Najbogatsze samorządy w 2020 r. 
Ranking dochodów JST”. Niestety, spa-
dliśmy o  cztery oczka w  porównaniu 
do  2019  r. Na  Mazowszu jesteśmy 10. 
Zgodnie z wyliczeniami – dochód w prze-
liczeniu na mieszkańca wyniósł 5729,12 zł 
w 2020 r. i spadł w porównaniu do 2019 r. 
o 282,42 zł. Redakcja

Problemy z alkoholem?  
Zgłoś się po pomoc

Jeśli sam lub w  rodzinie masz problem 
z alkoholem, widzisz w sąsiedztwie nie-
pokojącą sytuację czy przemoc domową, 
spowodowaną nadużywaniem alkoholu, 
możesz pomóc sobie i innym. Zgłoś pro-
blem Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych (tel. 603 330 
058, e-mail: gkrpa@wiazowna.pl). Wnio-
sek może być złożony przez każdego, rów-
nież przez instytucje lub stowarzyszenia. 
W  Punkcie Informacjo-Konsultacyjnym 
przy Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych można spotkać 
się z terapeutą Blandyną BARANKIEWICZ-
-PREJS. Zapraszamy we  wtorki w  godz. 
16.00‒18.00 do Urzędu Gminy Wiązowna 
(pokój nr 001). Informacje na temat dzia-
łalności komisji, harmonogram spotkań 
oraz inne wiadomości dotyczące proble-
mów z alkoholem znajdują się w zakład-
ce: Załatw sprawę w urzędzie/problemy 
alkoholowe – pomoc. Zapewniamy ano-
nimowość Redakcja
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Foto Adobe Stock
Foto Adobe Stock

Informacje do opublikowania 
w „Powiązaniach”  

można przesyłać na adres: 
tukontakt@wiazowna.pl
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Wykaz uchwał w sprawach:

84.XXXVII.2021 zmieniająca Uchwałę Nr 115.XXIX.2020 Rady 
Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2020 r. ws. Uchwały Budże-
towej Gminy Wiązowna na 2021 rok;

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

86.XXXVII.2021 przekazania projektu Regulaminu dostarcza-
nia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna 
organowi regulacyjnemu do zaopiniowania;

87.XXXVII.2021 zmiany uchwały nr 57.XXXIV.2021 RGW z dnia 
25 maja 2021 r. ws. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 
Otwockiego;

88.XXXVIII.2021 zmieniająca Uchwałę Nr 115.XXIX.2020 Rady 
Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Uchwały 
Budżetowej Gminy Wiązowna na 2021 r. z późn. zm.;

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

90.XXXVIII.2021 wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gmin-
nego nieruchomości położonych na terenie Gminy Wiązowna;

91.XXXVIII.2021 przekazania projektu Regulaminu dostarcza-
nia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna 
organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

Podczas wakacji odbyły się dwie nad-
zwyczajne sesje Rady Gminy Wiązow-
na. Głównym powodem ich zwołania 
była konieczność pilnego dokonania 
zmian budżetowych.

Na sesji lipcowej zwiększono m.in. plan 
dochodów o kwotę 187 tys.  zł na bu-
dowę pumptracku w Góraszce w związ-
ku z  otrzymanym dofinansowaniem 
ze środków budżetu Województwa Ma-
zowieckiego w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej MAZOWSZE 2021. Pumptrack 
to specjalny tor z przeszkodami do jaz-
dy rowerem czy deskorolką. Ponadto 
zwiększono plan wydatków do  kwoty 
886 110 zł w związku z koniecznością 
wykonania odwodnienia Domu Społecz-
nego w Radiówku w ramach dostosowa-
nia obiektu na potrzeby Centrum Usług 
Społecznych Gminy Wiązowna. Zwięk-
szono również wysokość pomocy rze-
czowej dla Powiatu Otwockiego o kwotę 
87 000 zł, tj. do kwoty 470 000 zł na wy-
budowanie odcinka ciągu pieszo-rowe-
rowego w Dziechcińcu.

W  ramach rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg na 2021 rok otrzymaliśmy 
od  Wojewody Mazowieckiego dofi-
nansowanie w  wysokości 200 000  zł 
na budowę nowego przejścia dla pie-
szych na ul. Kościelnej w Wiązownie. 
Więcej na ten temat piszemy na str. 9. 

Aby jak najszybciej rozpocząć tę inwe-
stycję, na sierpniowej sesji do uchwa-
ły budżetowej wprowadzono przyznane 
nam środki. Do budżetu wpisano rów-
nież fundusze w wysokości 10 000 zł 
na  działania promocyjne szczepień 
przeciwko Covid-19 oraz na  realizację 
porozumień z  Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w wysokości 9 000 zł na punkt 
konsultacyjny „Czyste Powietrze” i 30 
000 zł na zadanie „Usuwanie i uniesz-
kodliwianie wyrobów zawierających 
azbest”. W budżecie znalazło się także 
nowe zadanie, polegające na przebudo-
wie z  nadbudową budynku po  daw-
nym geesowskim 
sklepie w  Gliniance 
(róg ul. Napoleońskiej 
i  ul.  Wawrzyniec-
kiej). Środki w  wy-
sokości 150 000  zł 
zostaną przeznaczone 
na opracowanie doku-
mentacji projektowej 
wraz z  pozwoleniem 
na  budowę. Naby-
to do  zasobu gmin-
nego nieruchomości 

– działki wchodzące w skład istnieją-
cych dróg, które z dniem 1 stycznia br. 
utraciły status dróg powiatowych i sta-
ły się drogami gminnymi.

Radni na obydwu sesjach zajmowali się 
też „Regulaminem dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gmi-
ny Wiązowna” w związku z obowiązkiem 
przekazania go organowi regulacyjnemu 
do zaopiniowania. Transmisja z obrad do-
stępna jest na portalu mieszkańca wia-
zowna.esesja.pl, gdzie dostępne są także 
materiały z prac rady. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Rada Gminy 
Wiązowna. 
Nowe zadania 
i inwestycje

Foto Adobe Stock

Głosowania 
odbywają się 

w systemie eSesja

Pumptrack powstanie przy 
świetlicy w Góraszce

Foto: M
. Sosnow
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Lubisz załatwiać sprawy przez 
internet? Czy wolisz dzwonić 
i  ustalać wszystko telefonicz-
nie? A może najwyżej stawiasz 
osobisty kontakt i bezpośrednią 
rozmowę? Niezależnie od  indy-
widualnych preferencji, każdy 
znajdzie odpowiedni dla siebie 
sposób, aby wypełnić obowiązek 
udziału w Narodowym Spisie Po-
wszechnym Ludności i Mieszkań 
(NSP 2021). Najważniejsze, aby 
zrobić to szybko i nie narażać się 
na karę grzywny. Termin upływa 
30 września.

Rachmistrzowie spisowi dość 
często spotykają się z  odmową 
od osób, które twierdzą, że mają 

czas na spis do 30 września. Jest 
to  rzeczywiście termin końcowy 
NSP 2021, ale kontakt od rachmi-
strza oznacza, że  nie można już 
czekać dłużej i  należy spisać się 
z jego pomocą.

Osoby, do których rachmistrz jesz-
cze nie dotarł, powinny z kolei pa-
miętać, że  wygodniej spisać się 
samemu i warto to zrobić jak naj-
szybciej. Czekanie ze  spisem 
do końca września może zakończyć 
się tym, że ostatecznie zapomni się 
o tym obowiązku. 

Redakcji
tukontakt@wiazowna.pl

Narodowy Spis 
Powszechny.  
Mamy czas tylko 
do 30 września!

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

Czekanie może kosztować 
nawet 5 tys. zł!

Dlaczego tak ważne jest, aby spisać 
się jak najszybciej i nie czekać z tym 
do ostatniego dnia spisu? Jeśli prze-
gapimy termin i przypomnimy sobie 
o spisie już po jego zakończeniu, po-
pełniamy wykroczenie. A  to  może 
oznaczać grzywnę – jej wysokość za-
leży od  decyzji sądu i  może sięgać 
nawet 5 tys.  zł. Również odmowa 
udzielona rachmistrzowi jest trakto-
wana jako niewywiązanie się z obo-
wiązku spisowego, dlatego nie warto 
zwlekać. Wybierzmy odpowiednią dla 

siebie metodę i spiszmy się.

Internet – szybko, 
wygodnie i od ręki

Podstawową metodą spisową jest 
formularz online dostępny na stro-
nie https://spis.gov.pl/. Aplikacja 
działa 24 godziny na dobę, od mo-
mentu pierwszego logowania 
mamy 14 dni na dokończenie spisu, 
jeśli z jakiegoś powodu przerwiemy 
spisywanie. Jest to metoda najwy-
godniejsza i nie wymaga kontak-

tu z rachmistrzem.

Zadzwoń i spisz się!

Samospis przez telefon to odpowied-
nia opcja dla osób, które nie mają kom-
putera z internetem i które wolą mieć 
wsparcie rachmistrza. Z tej możliwo-
ści powinny też skorzystać osoby, które 
rozpoczęły spis samodzielnie przez in-
ternet, nie dokończyły formularza, mi-
nęło już 14 dni od momentu logowania 
i ponowny dostęp do aplikacji spiso-
wej został zablokowany. Wystarczy wy-
brać numer infolinii spisowej 22 279 
99 99, wcisnąć klawisz „1” („Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021”), potem znów „1”, czyli „Spisz 
się przez telefon”. Po  zgłoszeniu się 
konsultanta możemy rozpocząć spis 
lub dokończyć pytania w zablokowa-

nym formularzu.
Czekamy na Ciebie 
w urzędzie gminy

W  naszym urzędzie funkcjonuje 
stanowisko spisowe, a wsparciem 
służą przeszkoleni pracownicy. Je-
steśmy do dyspozycji w poniedzia-
łek od godz. 10.00 do godz. 18.00 
oraz od wtorku do piątku w godz. 
8.00–16.00. Organizujemy też mo-
bilne punkty spisowe. Informa-
cje o  terminie i miejscu spotkań 
można znaleźć na tuwiazowna.pl 

i na FB gminy.

Rachmistrzowie 
przychodzą i dzwonią,  

aby pomóc

Nasi rachmistrzowie spisowi pracu-
ją w terenie i telefonicznie. Ta me-
toda spisu jest skierowana przede 
wszystkim do dwóch grup miesz-
kańców. Pierwszą są  osoby przy-
zwyczajone do  tradycyjnej formy 
spisu, czyli bezpośredniej rozmo-
wy z  rachmistrzem. Takich osób 
jest wciąż sporo, dlatego mimo 
szybko postępującej informatyza-
cji, praca rachmistrzów wciąż jest 
najważniejsza.
Druga grupa, dla której rachmi-
strzowie będą stanowić cenną po-
moc, to  wszystkie osoby, które 
przekładają spis w nieskończoność. 
Powinny skorzystać z  tej okazji 
i z pomocą rachmistrza wywiązać 

się wreszcie z tego obowiązku.
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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 w Kącku

25 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 

KOPKI

50
Wyposażenie świetlicy wiejskiej 
i zagospodarowanie terenu 
wokół 

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

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

50 Budowa ul. Wypoczynkowej 

100 Projekt świetlicy wiejskiej 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Już ponad połowa mieszkańców Gmi-
ny Wiązowna jest zaszczepionych 
przeciw koronawirusowi. To  wciąż 
za mało, aby zyskać odporność popu-
lacyjną. Dlatego namawiamy Państwa 
do szczepienia się.

Szczepionki są  najbardziej skuteczną 
metodą chroniącą przed zarażeniem 
różnymi chorobami. Ludzkość z powo-
dzeniem korzysta z tej zdobyczy cywiliza-
cji od kilkuset lat. Szczepiąc się, zyskasz 
wewnętrzny spokój, wynikający z bezpie-
czeństwa własnego i najbliższych. Szcze-
piąc się, przyczyniasz się do szybszego 
znoszenia ograniczeń i  powrotu nas 
wszystkich do normalnego życia.

Szczepionki przeciwko Covid-19, podob-
nie jak wszystkie inne szczepionki, „uczą” 
układ odpornościowy, jak chronić się przed 
wirusem, na którego się szczepisz. Szcze-
pienie polega na  podaniu człowiekowi 
niewielkiego martwego fragmentu szkodli-
wego wirusa, co pozwala organizmowi wy-
tworzyć na niego odporność. W ten sposób 
buduje się ochronę przed ewentualnym za-
każeniem tym wirusem w przyszłości.

Z  myślą o  bezpieczeństwie nas wszyst-
kich już w maju uruchomiliśmy Powszech-
ny Punkt Szczepień w  Pawilonie Kultury 
w Wiązownie. Nasza gmina zapewnia trans-
port osobom mających trudności w samo-
dzielnym dotarciu do punktów szczepień 
przeciwko wirusowi SARS-Cov-2. Zapotrze-
bowanie na dowóz można zgłosić do gmin-
nego koordynatora ds. szczepień – Elżbiety 
Różańskiej pod nr tel. 22 512 58 32 lub 603 
330 058. 

Redakcja
tukotakt@wiazowna.pl

Zaszczep się w stacjonarnych 
punktach szczepień. Jak się 
zarejestrować? Jest na to kilka 
sposobów:

1.  skontaktować się 
bezpośrednio z punktem 
szczepień 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.  zarejestrować się 
elektronicznie poprzez 
e-Rejestrację dostępną 
na pacjent.gov.pl;

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

Zaszczep się, 
pomyśl o sobie 
i innych!

Szczepionki uczą 
nasz organizm, 
jak bronić się 
przed chorobą

Wanda 
Witowska
Przewodnicząca 
Rady Seniorów 
Gminy Wiązowna
Drogi seniorze!

Jeśli jeszcze nie zaszczepiłeś się 
przeciw Covid-19, koniecznie 
skontaktuj się ze swoim 
lekarzem. On ma największą 
wiedzę na temat tego, 
dlaczego trzeba się szczepić. 
Z ostatnich badań wynika, 
że na koronawirusa chorują 
osoby, które nie przyjęły 
szczepionki. Szczególnie 
narażeni są seniorzy.

Proszę, zaufaj swojemu 
lekarzowi, pomyśl o innych 
i się zaszczep!

Foto: Adobe Stock
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

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

MAJDAN

25 Rozbudowa ul. Zagórskiej 

100 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

100 Przebudowa ul. Żwirowej 

50 Modernizacja świateł przy SP 
Malcanów

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 

100 Budowa altany na terenie placu 
zabaw przy ul. Krótkiej 

50 Zakup zabawek na plac zabaw 
przy świetlicy

0 Remont miejsca pamięci przy 
ul. Radosnej 

Ciąg dalszy paska na str. 17

Szanowni Mieszkańcy
Na naszych cmentarzach znajdują się nagrobki członków Armii 
Krajowej, walczących w czasie II wojny światowej o naszą wolność, 
które zostały przed laty oznaczone naklejkami. Niestety, ale upływ 
czasu wpłynął na zły stan tych oznaczeń. Są zniszczone, spłowiałe, 
i z tego powodu z niektórych pomników zostały usunięte.

Przygotowaliśmy nowe naklejki. Na części pomników już 
je umieściliśmy. I prowadzimy systematyczną wymianę 
na kolejnych. Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 
nam imion i nazwisk osób, które należały do AK i są pochowane 
na naszych cmentarzach. Informacje należy przekazać na adres: 
tukontakt@wiazowna.pl lub pod nr 22 512 58 33.

Gmina Wiązowna. 
Śladami walk
Zapraszamy na  opowieść w  odcin-
kach. Tym razem o miejscach pamięci 
narodowej w  Gminie Wiązowna – 
na terenie działań IV Kompanii Armii 
Krajowej. Naszym przewodnikiem jest 
Czesław KONOWROCKI pseudonim 
„Korzeń”, nasz mieszkaniec i wicepre-
zes koła nr 4 „Fromczyn” Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
w Otwocku.

W roku 1983, po odwilży stanu wojen-
nego, podczas rozmowy z  Edmundem 
TWARDOWSKIM, prezesem Koła nr 4 
„Fromczyn” Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej w Otwocku, zastana-
wialiśmy się, czy nie umieścić – na wzór 
Warszawy – tablicy pamiątkowej w ko-
ściele w Wiązownie.

W  Aleksandrowie miałem znajomego 
kamieniarza, pana PYRĘ. Zwróciłem się 
do niego z pytaniem, czy nie przekazałby 
nam odpowiedniego kamienia. Chętnie 
się zgodził. Fiatem 126p zabrałem tablicę 
i zawiozłem do Otwocka, do pana BAŁKI, 
który niedrogo wybił nam litery na wzór 

wykonanego przeze mnie tekstu.

Po  rozmowie z  księdzem proboszczem 
Stanisławem SMOLAGĄ i przewodniczą-
cą Gminnego Komitetu Ochrony Pamię-
ci Walk i Męczeństwa Anną MARKIELIS, 
umieszczono tablicę w Kościele Parafial-
nym pw. św. Wojciecha w Wiązownie i po-
święcono ją 15 sierpnia 1984 r.  

Czesław Konowrocki
 
To pierwsza część wspomnień Czesław KO-
NOWROCKIEGO. Kolejne będziemy publiko-
wać w następnych numerach „Powiązań”.
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Premier Mateusz MORAWIECKI ogłosił 
założenia Rządowego Programu Bu-
dowy Dróg Krajowych do 2030 roku 
(z  perspektywą do  2033  r.). Zapre-
zentował listę inwestycji na drogach 
krajowych zaplanowanych przez rząd 
do realizacji, w tym Obwodnicę Aglo-
meracji Warszawskiej, o szacowanej 
łącznej długości 263 km.

Oznacza to, że  rządzący i  Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i  Autostrad, 
mimo sprzeciwu mieszkańców i samo-
rządowców, nie zmienili 
jak dotąd swoich planów 
przeprowadzenia autostra-
dy A50 w wariancie kory-
tarza czerwonego. Droga 
poprowadzona w  obrę-
bie tego korytarza prze-
cięłaby gminę Wiązowna 
oraz tereny Mazowieckie-
go Parku Krajobrazowego, 
skutkując dotkliwymi kon-
sekwencjami społecznymi 
i przyrodniczymi.

Stowarzyszenie „Nie Tędy 
Droga” przygotowuje się 
do  złożenia uwag w  ra-
mach Konsultacji publicz-
nych projektu Rządowego 
Programu Budowy Dróg 
Krajowych do 2030 r. Ter-
min ich złożenia upływa 
17 września. Stowarzysze-
nie planuje również w naj-
bliższym czasie złożyć 
do GDDKiA oraz Minister-
stwa Infrastruktury obywa-
telską petycję przeciwko 
budowie A50 według czer-
wonego wariantu. Doku-
ment podpisało do tej pory 
blisko 10 000 osób, a na li-
ście sygnatariuszy – poza 
mieszkańcami okolicznych 
miejscowości – znalazło się 
wielu mieszkańców War-
szawy i  innych rejonów 
Polski oraz dużo znanych 
osób (m.in. naukow-
ców i  artystów). Będzie 

to druga petycja Stowarzyszenia w tej 
sprawie. W marcu do GDDKiA wpłynął 
od Stowarzyszenia NTD i Stowarzysze-
nia „Eko-Glinianka” obszerny dokument, 
dotyczący sprzeciwu wobec forsowane-
go przebiegu autostrady A50 w ramach 
OAW, który licznie podpisały lokalne in-
stytucje i organy samorządowe.

Działacze stowarzyszenia podkre-
ślają, że  będą protestować na  każ-
dym etapie inwestycji i  wykorzystają 
wszelkie możliwości prawne, aby nie 

dopuścić do realizacji wariantu czerwo-
nego przebiegu autostrady A50. Warto 
przypomnieć, dlaczego uznawany jest on 
zarówno przez lokalną społeczność jak 
i samorządowców za wysoce szkodliwy. 
Tak poprowadzona autostrada rozdzie-
li gminę na kilka części, co spowoduje 
jej atomizację społeczną i  infrastruktu-
ralną. Przewiduje się, że podział gminy 
spowoduje destabilizację skoncentro-
wanego układu funkcji. Inwestycja nie 
bierze też pod uwagę obowiązujących 
miejscowych planów zagospodarowania 

OAW w Rządowym  
Programie Budowy Dróg
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

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

RUDKA

75 Projekt budowy kanalizacji 
w osiedlu 

RZAKTA 

50 Budowa pętli autobusowej 

75 Modernizacja 
ul. Wiejskiej – kontynuacja

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

50
Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy wiejskiej – zakup 
sprzętu na plac zabaw

50 Modernizacja boiska KS LUKS 
„Rzakta Arena”

STEFANÓWKA

50
Wyposażenie świetlicy wiejskiej 
oraz zagospodarowanie terenu 
wokół 

WIĄZOWNA GMINNA 

100 Przebudowa przepusty pod 
ul. Leśną

100 Budowa monitoringu ulic – 
ul. Kościelna i Lubelska

50 Budowa wodociągu 
i kanalizacji w ul. Boryszewskiej 

25 Budowa wodociągu 
i kanalizacji w ul. Klonowej 

Rafał Musiałek
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego 
Urzędu Gminy Wiązowna

Od lutego 2020 r., czyli momentu opublikowania 
przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny 
informacji o koncepcji budowy OAW, nasz 
samorząd aktywnie dąży do ochrony naszej gminy przed budową 
kolejnej drogi szybkiego ruchu. Wyraziliśmy stanowczy sprzeciw wobec 
planów budowy tej drogi przez obszar naszej małej ojczyzny. Oficjalne 
stanowiska Rady Gminy oraz pisma wójta trafiły do ministerstw 
i instytucji odpowiedzialnych za budowę OAW. Działamy na wszystkich 
możliwych płaszczyznach, skupiając się przede wszystkim 
na oficjalnych drogach, kontynuując prowadzoną korespondencję, 
uczestnicząc we wszelkich konsultacjach, które dotykają tematyki OAW 
czy zachęcając mieszkańców do aktywnego udziału w nich. Musimy 
podkreślić, że zaangażowanie i sprzeciw naszej lokalnej społeczności 
jest ważnym argumentem, który może być usłyszany przez instytucje 
ostatecznie decydujące o przebiegu tej drogi. Więcej na temat OAW 
można przeczytać również na naszej stronie:  
https://tuwiazowna.pl/Obwodnica-Aglomeracji-Warszawskiej/

przestrzennego. Zgodnie z danymi Urzę-
du Gminy Wiązowna w obszarze koryta-
rza czerwonego w ciągu ostatnich 3 lat 
wydano prawie 300 warunków zabudo-
wy dla nowych budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych. Co więcej, mieszkań-
cy gminy już obecnie odczuwają istotne 
uciążliwości hałasowe wynikające z nie-
dawno oddanych do użytkowania dróg 
S2, A2 i  S17. Wprowadzenie kolejnej 
drogi tranzytowej w  tereny zabudowy 
mieszkaniowej spotęgowałby te uciąż-
liwości i miałoby istotny wpływ na stan 
zdrowia miejscowej ludności.

Planowany czerwony korytarz drogi A50 
przebiegałaby przez najcenniejsze przy-
rodniczo obszary Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego, unikatowy Rezerwat 
Przyrody Świder, specjalny obszar ochro-
ny siedlisk Dolina Środkowego Świdra 
oraz Bagno Całowanie (obszary Natura 
2000). W przypadku forsowanego kory-
tarza autostrady pominięto przewidywa-
ny efekt nałożenia się na siebie emisji 

zanieczyszczeń z dwóch dróg krajowych: 
zmodernizowanej S17 oraz projektowa-
nej OAW. Realizacja OAW na obszarze 
lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazo-
wego spowodowałaby istotne zakłóce-
nia w cyrkulacji powietrza (i stosunkach 
wodnych) i pogorszyła jakość powietrza 
nie tylko lokalnie, ale na  terenie całej 
aglomeracji warszawskiej. W tym kon-
tekście zapewnienia Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, że w proce-
sie wariantowania brana jest pod uwagę 
ochrona obszarów cennych przyrodniczo, 
są jedynie deklaratywne i nie mają od-
zwierciedlenia w rzeczywistości.

Zachęcamy mieszkańców gminy Wiązow-
na do śledzenia działalności Stowarzysze-
nia „Nie Tędy Droga”: www.nietedydroga.
pl lub www.facebook.com/stowarzysze-
nienietedydroga 

Katarzyna Truszewska
Stowarzyszenie „Nie Tędy Droga”

17www.tuwiazowna.pl Społeczeństwo



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

25 Remont wraz z odwodnieniem 
ul. Dmowskiego 

WIĄZOWNA KOŚCIELNA

75
Budowa brakującego 
fragmentu chodnika 
w ul. Kąckiej (od ul. Kościelnej 
do ul. Słonecznej)

75
Poprawa bezpieczeństwa 
przejścia dla pieszych na 
skrzyżowaniu ul. Kościelnej 
i ul. Lubelskiej 

75 Modernizacja chodnika 
w ul. Kościelnej – kontynuacja

75 Przebudowa skrzyżowania 
ul. Irysowej z ul. Pęclińska 

75 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

50 Budowa ciągu pieszo-
rowerowego w ul. Słonecznej 

75
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 

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

Ciąg dalszy paska na str. 20

Centrum Usług Społecznych Gminy Wią-
zowna zaprasza mieszkańców Gminy 
Wiązowna, zainteresowanych aktywi-
zacją społeczno-zawodową, do udziału 
w projekcie „Mam pomysł na siebie”. 
Rekrutacja trwa do 29 września.

„Mam pomysł na  siebie” to  projekt 
współfinansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. W ramach programu 
oferujemy:
1)  wsparcie psychologiczne (grupowe 

i indywidualne),
2)  wsparcie doradcy zawodowego,
3)  warsztaty wyjazdowe,
4)  szkolenia z  zakresu kompetencji 

cyfrowych,

5)  kursy kompetencji zawodowych,
6)  wsparcie finansowe,
7)  opiekę nad osobą zależną w czasie 

zajęć.

Rekrutacja trwa do 29 września. Szczegó-
łowe informacje na temat rekrutacji, za-
sad uczestnictwa i form wsparcia zawarte 
są w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnic-
twa w Projekcie „Mam pomysł na siebie” 
dostępnym na stronie www.cuswiazowna.
pl, w Centrum Usług Społecznych Gminy 
Wiązowna w Biurze Projektu (Radiówek 
25, 05‒462 Wiązowna, II piętro) lub pod 
nr tel. 22 780 46 59. 

Elwira Książek
e.ksiazek@cuswiazwona.pl

„Mam pomysł na siebie”. 
Zgłoś się do projektu!
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KONSULTACJE
SPOŁECZNE

DO 11.10.2021 R.

CENTRUM 
SPORTU

INFORMACJE 
WWW.TUWIAZOWNA.PL

TEL. 22 512 58 61
 

SPOTKANIE 07.10. GODZ. 17.00
PAWILON KULTURY 

W WIĄZOWNIE
UL. LUBELSKA 53

 

JAKIE?
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Ciąg dalszy paska na str. 29

Ochotnicze Straże Pożarne w Wiązow-
nie, Malcanowie oraz Gliniance wy-
brały swoich przedstawicieli na nową, 
trwającą pięć lat, kadencję. Powołano 
nowe zarządy w trzech jednostkach.

Przez najbliższe pięć lat jednostką 
w  Malcanowie będą kierować: Marcin 
BORUC (prezes), Radosław DĄBROW-
SKI (naczelnik i  wiceprezes), Marcin 
WOJNOWSKI (skarbnik), Elżbieta PIWEK 
(sekretarz) oraz Wojciech CACKO (go-
spodarz). W skład komisji rewizyjnej we-
szli: przewodniczący Jacek FALIŃSKI oraz 
członkowie Dariusz BOGUCKI i Krzysztof 
SOKOLIK.

W Wiązownie w skład nowego zarządu 
weszli: Władysław SIERPIŃSKI (prezes), 
Witold SOBOTA (wiceprezes), Michał 
KISIEL (naczelnik), Karol ŚWISTAK (za-
stępca naczelnika), Mariusz NIEMCZYK 

(sekretarz), Patryk KAMIŃSKI (skarbnik). 
Powołano również nową komisję rewi-
zyjną w składzie: Jerzy POKRYWCZYŃSKI, 
Paweł RAK i Sylwia SZYPERSKA.

W Gliniance po raz kolejny prezesem zo-
stał Artur GNIADEK. W zarządzie OSP będą 
działać również naczelnik i wiceprezes Syl-
wester SZCZĘSNY, zastępca naczelnika Łu-
kasz CACKO, skarbnik Patryk SMOLIŃSKI, 
sekretarz Mariusz STEC, gospodarz Ja-
nusz PAPIS. Zebranie walne wybrało także 
nową komisję rewizyjną w składzie: prze-
wodniczący Daniel PAPIS, sekretarz Grze-
gorz GRZĘDA i członek Grzegorz RYBKA. 
Honorowym członkiem OSP Glinianka zo-
stał Mariusz ZABROCKI, były komendant 
Państwowe Straży Pożarnej w Otwocki. 


Redakcja

tukontakt@wiazowna.pl

W ramach programów wspierających 
od Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego Ochotnicze Staże Pożarne 
z terenu gminy Wiązowna otrzymały 
pomoc finansową. Przekazaliśmy OSP 
z Wiązowny profesjonalny sprzęt do 
działań ratowniczych zakupiony z do-
tacji Samorządu Mazowsza i Gminy 
Wiązowna.

OSP Wiązowna, w  ramach programu 
marszałka, otrzymała piłę spalinową, pi-
larkę spalinową, specjalistyczną drabinę 
i trzy prądownice. Całkowita wartość za-
kupów to 20 tys. zł, w tym dotacja w wy-
sokości 10 000 zł. Druhowie z Glinianki 
czekają na dostawę sześciu kompletów 
odzieży ochrony indywidualnej strażaka, 
w skład której wchodzą: hełm strażacki 
z  latarką, buty strażackie, ubranie spe-
cjalistyczne i rękawice. Wartość zakupów 

to 39 900 zł, w tym dotacja w wysoko-
ści 19 950 zł.

Obecnie w ramach programu „Mazowiec-
kie Strażnice OSP-2021” w OSP Malca-
nów trwa remont połóg garażowych. 
Jednostka otrzymała 25 000 zł na mo-
dernizację ok. 170 m2 podłogi w garażu 
(ułożenie warstwy z żywicy). Całkowita 
wartość projektu to 30 000 zł.

Wkład własny, niezbędny do realizacji za-
dań, zapewniła Gmina Wiązowna. Zaku-
piony sprzęt przyczyni się do  poprawy 
bezpieczeństwa i efektywności pracy straża-
ków ochotników na terenie Gminy Wiązowna, 
a modernizacja podłogi w OSP w Malcanowie 
wpłynie na funkcjonalność strażnicy. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Nowy 
sprzęt dla 
strażaków

Gminne jednostki OSP. 
Zmiany w zarządach

Sprzęt już trafił 
do naszych strażaków

ZAKRĘT

50 Budowa ciągu pieszo-
rowerowego w ul. Szkolnej 

75 Projekt budowy ul. Jana 
Pawła II 

50 Przebudowa ul. Dobrej, etap 
II – kontynuacja

50
Przebudowa drogi 
ul. Sportowej – projekt 
i wykonawstwo 

100 Instalacja monitoringu boiska 
„Orlik”

100
Zagospodarowanie gminnego 
terenu „Zakącik” – zakup 
zabawek na plac zabaw oraz 
posadzenie krzewów

25
Budowa sieci wodociągowej 
w północno – zachodniej części 
wsi 

ŻANĘCIN

100 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

STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA
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„Lawendowa Siwianka”, to  miejsce 
stworzone z myślą o nauce poprzez 
zabawę i o relaksie. Pole znajduje się 
w  bliskiej odległości od  Warszawy 
i w bezpośrednim sąsiedztwie gminy 
Wiązowna.

– Pochodzę z rodziny, która zajmuje się 
ogrodnictwem od wielu lat. Ale sama już 
od  10 roku życia wiedziałam, że  będę 
pracowała w  przedszkolu z  dziećmi. 
Ogrodnictwo mnie w ogóle nie intere-
sowało, chociaż kwiaty zawsze lubiłam. 
I tak też było. Przez ostatnie 30 lat pra-
cowałam z dziećmi. Ale los lubi płatać fi-
gle i moje życie zawodowe zmieniło się 
diametralnie. Dzięki pomocy najbliż-
szych mi osób Siwianka stała się lawen-
dowa – pisze jej właścicielka Mariola 
ORLIŃSKA. – Na naszej plantacji upra-
wiamy głównie cztery odmiany lawen-
dy, są to Munstead, Hidcote Blue Strain, 
Blue Scent i Grosso.

Przez cały rok, zgodnie z  rytmem pór 
roku, świąt i prac gospodarskich w Si-
wiance odbywają się warsztaty skupione 
wokół regionalnych tradycji oraz powią-
zane z tematyką uprawy, zastosowania 
i przetwarzania lawendy. Są zajęcia pro-
wadzone przez cały rok. To „Lawendo-
we prezenty”, w czasie których powstają 
zapachowe woreczki, bomby do kąpieli, 
mydełka, świece żelowe czy sól do ką-
pieli. Są też warsztaty sezonowe. Aktu-
alnie w ofercie pola są: „Pomarańczowe 
kolory jesieni”, „Z tłuczkiem na kapustę”, 
„Z motyką na bulwy” i „Chleb nasz po-
wszedni”. „Lawendowa Siwianka” pro-
wadzi również sklep internetowy, gdzie 
można nabyć lawendowe produkty wy-
twarzane ręcznie  m.in: naturalne ko-
smetyki, lawendowe bukiety i  wianki 
czy świece.

– Uwielbiamy zwierzęta! Są u nas kury, 
koguty, przepiórki i  różne gatunki ba-

żantów. W sezonie 
gniazdują u  nas 
bociany i  jaskół-
ki, a przez cały rok 
można spotkać si-
korki i wróble. Moż-
na również spotkać 
szczygły, kowali-
ki, kosy, kopciusz-
ki, dudki i  wiele, 
wiele innych ga-
tunków ptaków. 
Skoro już jesteśmy 

przy kwiatach to lawenda przyciąga nie-
samowitą liczbę motyli, pszczół i innych 
latający owadów – czytamy na stro-
nie Siwianki. – W Siwiance znajduje się 
stara, ponad stuletnia chata. Miejsce 
to  udostępniamy odwiedzającym, opo-
wiadamy w jaki sposób kiedyś się żyło, 
pracowało i mieszkało. Chatę wynajmu-
jemy również na sesje zdjęciowe.

„Lawendowa Siwianka” to  dobry wy-
bór dla szukających chwili ciszy, ucieczki 
od codzienności albo lubiących aktyw-
ny wypoczynek, w tym dla miłośników 
lawendy i  natury, ornitologów, wielbi-
cieli kajaków i wędki, rowerzystów i pie-
churów, amatorów przejażdżek konnych. 
W ofercie Siwianki od tego roku są dwa 
domki wypoczynkowe bezpośrednio przy 
lawendowym polu. Każdy z domków po-
mieści 6 osób. Domki wyposażone są 
w łazienkę i aneks kuchenny. 

Pełna oferta gospodarstwa dostępna jest 
na stronie lawendowasiwianka.pl. Z polem 
można kontaktować się również telefonicz-
nie pod nr 504 233 283 lub pisząc na adres 
kontakt@lawendowasiwianka.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

 
Opracowano na podstawie informacji znajdują-

cych się na stronie lawendowego pola.
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„Lawendowa Siwianka”.  
Odurz się zapachem lawendy

Na polu można znaleźć cztery 
odmiany lawendy
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Łapiesz się na  kawę z  koleżanką, 
z którą znacie się ze szkolnej ławki. 
Wymieniacie się tym, co na bieżąco 
i nagle pada to niewygodne słowo: 
depresja.

Ona? Jak to? Przyszła na kawę, więc wi-
duje się z ludźmi. Uśmiecha się, więc jak 
może być smutna? Jest umalowana, więc 
dba o wygląd. Masz w głowie już całą 
listę tego, co świadczy o tym, że moż-
na to  trudne słowo puścić mimo uszu 
i  rozmawiać dalej o tym, co miłe i  lek-
kie. Ale rozmowa nie toczy się tak jak 
wcześniej. Jak gdyby nagle spadło mię-
dzy Was coś niezwykle ciężkiego. Nie da 
się tej niewygody ominąć, bo  już obie 
widzicie tę rzecz, tę depresję, tylko być 

może nie wiecie jeszcze, co z nią zro-
bić. To zrozumiałe, w końcu jak tu roz-
mawiać o czymś, co ma kształt tak nam 
nieznany? Trzeba by to najpierw jakoś 
poznać, oswoić.

O  depresji dowiadujemy się często 
z przekazów osób, które nie są specja-
listami ani też same się z nią świado-
mie nie mierzyły. „Świadomie”, bo  jest 
to  choroba, z  którą część osób żyje – 
nie wiedząc, że choruje. Tym sposobem 
narasta wiele mitów na  temat depre-
sji. Można usłyszeć, że to nie choroba, 
a  lenistwo, słaby charakter, wymówka. 
To nieprawdziwe i krzywdzące stwierdze-
nia, za którymi często idą równie szkodli-
we rady, jak „Wyjdź z domu, spotkaj się 
z ludźmi, to ci przejdzie”.

A  przecież tak dobrze byłoby wiedzieć 
przed tą  kawą z  koleżanką, że  depre-
sja może nie być widoczna na  pierw-
szy rzut oka. Że osoby na nią chorujące 

GDZIE PO POMOC?
116 123
Bezpłatny kryzysowy telefon zaufa-
nia dla dorosłych. Można dzwonić 
codziennie, od poniedziałku do nie-
dzieli (z  wyjątkiem dni świątecz-
nych!), w godzinach 14.00‒22.00.

116 111
Bezpłatny telefon zaufania dla dzie-
ci i młodzieży – czynny całą dobę 
(24h).

22 654 40 41
Antydepresyjny Telefon Zaufania 
Fundacji Itaka, która udziela szero-
kiego wsparcia osobom chorującym 
na depresję, jak i  ich najbliższym. 
Informacje na temat wsparcia moż-
na znaleźć na stronie: www.stopde-
presji.pl

22 270 11 65
Telefoniczne wsparcia dla osób do-
świadczających lęku. Można dzwo-
nić we  wtorki, środy i  czwartki 
w godzinach 18.00‒21.00.

22 635 09 54
Telefon zaufania dla osób star-
szych. Można dzwonić w  ponie-
działki, środy i czwartki w godzinach 
17.00‒20.00. Dyżur na temat cho-
roby Alzheimera: środa w godzinach 
14.00‒16.00.

Na stronie Zintegrowanego Portalu Pacjenta (https://zip.nfz.gov.pl/GSL/) udo-
stępnionego przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakładce Gdzie się leczyć 
znajdują się aktualne informacje o adresach, telefonach, lokalizacji i godzinach 
otwarcia ośrodków ochrony zdrowia/zakładów opieki zdrowotnej, w tym specja-
listycznych Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Centrów Zdrowia Psychicznego, 
gdzie można skonsultować się z lekarzem psychiatrą i otrzymać kompleksową 
pomoc w wypadku podejrzenia depresji.

O depresji przy kawie

Przyznanie się 
do problemu, to pierwszy 

krok w walce z chorobą

Fo
to

: A
do

be
 S

to
ck

mogą widywać się z  ludźmi, uśmiechać, 
być umalowane, mieć sukcesy zawodowe, 
a przy tym odczuwać pustkę, przygnębie-
nie, przemęczenie, mieć kłopoty ze snem, 
apetytem, źle myśleć o sobie i nie mieć 
nadziei na to, że coś zmieni się na lepsze. 
To stan, który może trwać już jakiś czas 
i wobec którego ta osoba może czuć się 
bezradna. Że depresja to choroba, a cho-
robę warto jest zdiagnozować i  leczyć 
– w tym przypadku u psychiatry. Że  le-
karz może też zaproponować skorzysta-
nie z psychoterapii, dzięki której możemy 
przyjrzeć się temu, co było powodem tego, 
że zachorowaliśmy i nad tym pracować.

Pomocy możemy szukać m.in. w Porad-
ni Zdrowia Psychicznego w  Powiato-
wym Centrum Zdrowia (przychodnia przy 
ul. Mickiewicza 8, tel. 22 778 12 31) lub 
u lekarza rodzinnego, który pokieruje nas 
dalej. Do psychiatry zgłosimy się bez skie-
rowania. 

Maria Wierzbieniec
psycholożka w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Radiówku
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Emeryci składają do  ZUS 
wnioski o przeliczenie swoich 
świadczeń w związku z nowy-
mi tabelami średniego dalsze-
go trwania życia. Większość 
z tych wniosków nie ma żad-
nych podstaw i  zostanie 
odrzucona.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
przypomina, że przeliczenie wyso-
kości emerytury jest możliwe w ści-
śle określonych sytuacjach, np. gdy 
emeryt po  przyznaniu świadcze-
nia pracował i odprowadzał składki 
emerytalne.

Nowe tablice Głównego Urzędu 
Statystycznego nie są dla wszyst-
kich emerytów! Publikowane tabli-
ce średniego dalszego trwania życia 
są  kluczowym elementem przy 
wyliczaniu emerytur z tzw. nowe-
go systemu. Te, które obowiązują 

od  1 kwietnia 
2021  r. do  31 
marca 2022  r., 
mają jednak za-
stosowanie tyl-
ko do  części 
świadczeń. Chodzi o  emerytury 
z nowego systemu dla osób, które 
przejdą na to świadczenie między 
kwietniem 2021 a marcem przy-
szłego roku.

Dotyczy to  również osób, które 
mają już przyznaną emeryturę, 
ale jej wypłata jest zawieszona 
z powodu dalszej pracy u dotych-
czasowego pracodawcy. Do wy-
liczenia ich świadczeń można 
zastosować aktualne tablice, pod 
warunkiem, że takie osoby zakoń-
czą zatrudnienie i złożą wniosek 
o  podjęcie wypłaty emerytu-
ry w  okresie od  kwietnia 2021 
do marca 2022 r.

Do  ZUS wpływa jednak wiele 
wniosków o przeliczenie dotych-
czasowych emerytur w  związku 
z nowymi tablicami od: niepracują-
cych emerytów z tzw. starego sys-
temu lub niepracujących emerytów 
z tzw. nowego systemu, którzy już 
wcześniej skorzystali z obliczenia 
świadczenia według różnych tablic 
średniego dalszego trwania życia. 
Te osoby otrzymają odmowę prze-
liczenia, ponieważ w ich przypad-
ku zastosowanie nowych tablic 
średniego dalszego trwania życia 
jest niemożliwe. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Źródło: ZUS

Nie wszyscy emeryci 
skorzystają z nowych 
tabel GUS

Klub „Senior+” 
w odwiedzinach 
u „Marianny”

Zmiany w emeryturach 
nie dla wszystkich

Foto: Adobe Stock

W Majdanie odbyło się miłe spo-
tkanie podopiecznych Domu Opie-
ki „Marianna” z seniorami z Klubu 
„Senior+” z Woli Karczewskiej.

Seniorzy przyjechali do „Marianny” z prezentami – wła-
snoręcznie wykonanymi kolorowymi sercami z wikli-
ny papierowej, a także z przygotowanym specjalnie 
na tę okazję programem artystycznym. Goście z Klubu 
„Senior+” recytowali wiersze i śpiewali piosenki bie-
siadne. Do śpiewu dołączyli mieszkańcy kliniki.

Był też wspólny poczęstunek,  m.in. przygotowa-
ne przez gospodarzy serniczki na zimno i babeczki. 
Podopieczni ośrodka odwdzięczyli się za  tę  wizy-
tę pamiątkowymi kartkami – zrobionymi oczywiście 
własnoręcznie. 

Dorota Czermińska

Radości ze spotkania 
było wiele
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Na  obszarze naszego województwa 
wciąż odnotowujemy nowe przypadki 
wścieklizny u zwierząt. Ostatni miał 
miejsce w Lipowie.

Podczas spaceru w lasach i parkach ła-
twiej zetknąć się ze zwierzętami wolno 
żyjącymi, dlatego apeluję do  Państwa 
o zachowanie ostrożności w sytuacji spo-
tkania dzikich zwierząt na swojej drodze. 
Pamiętajmy o tym, że lisy, jeże, nietope-
rze i  inne mogą być zarażone wście-
klizną. Nawet, jeśli zobaczymy ranne 
zwierzę i chcemy mu pomóc, nie dotykaj-
my go. Należy powiadomić odpowiednie 
służby. Nie podejmujmy działań na wła-
sną rękę. Pamiętajmy też, że szczepienie 
przeciw wściekliźnie psów jest obowiąz-
kowe, a kotów zalecane.

Wirus wścieklizny rozprzestrzenia się nie 
tylko na Mazowszu, ale i w innych regio-
nach naszego kraju. Z początkiem sierp-
nia stwierdzono w Polsce 41 przypadków 
zwierząt zarażonych wścieklizną. Nie-
pokojący jest jednak fakt, że z tego aż 
22 przypadki – to  zwierzęta zakażone 
na  terenie powiatu otwockiego. Lista 

przypadków dostępna jest na  stronie: 
www.wetgiw.gov.pl/

Wścieklizna to śmiertelna choroba wiru-
sowa układu nerwowego, przenoszona 
przez ssaki. Do  narażenia na  zakaże-
nie dochodzi przez pokąsanie człowieka 
przez chore zwierzę bądź kontakt zwie-
rzęcia z błonami śluzowymi, spojówkami 
lub uszkodzoną skórą człowieka.

Do zakażenia dochodzi na drodze kon-
taktu bezpośredniego – pokąsanie, 
oślinienie uszkodzonej skóry. Choro-
bę cechuje długi okres utajnienia, śred-
nio od 1 do 3 miesięcy skrajnie do roku. 
Chory człowiek jest także zakaźny dla 
otoczenia. Wirus znajduje się w  jego 
centralnym układzie nerwowym, ślinie 
i skórze. Pokąsanie przez zwierzę, któ-
re może przenosić wściekliznę, to stan 
zagrożenia życia. Pamiętaj o  zasadach 
postępowania w takiej sytuacji. Energicz-
nie płucz ranę wodą i mydłem lub innym 
detergentem przez około 15‒20 minut. 
Po odkażeniu rany jodyną lub alkoho-
lem, załóż jałowy opatrunek. Jak najszyb-
ciej skontaktuj się z placówką medyczną 

dysponującą szczepionką, a w razie po-
trzeby także surowicą przeciwko wście-
kliźnie. Zwierzę powinno zostać poddane 
15-dniowej obserwacji weterynaryjnej, 
która rozstrzyga o stanie jego zdrowia. 
Oprócz szczepionki lub surowicy może 
zaistnieć konieczność leczenia antybio-
tykiem i  profilaktyki przeciwtężcowej, 
o czym decyduje lekarz.

Z  uwagi na  powyższe, prosimy miesz-
kańców o  zachowanie ostrożności 
i czujności. W przypadku objawów na-
suwających podejrzenie wścieklizny bądź 
też znalezienia martwego zwierzęcia 
(np.  lis, nietoperz) sprawę należy zgło-
sić do Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Otwocku (22 779 25 26), który oceni, 
czy podejrzenie jest zasadne.

Informacje dotyczące bieżącej sytuacji 
epizootycznej na  terenie województwa 
mazowieckiego przykazywane są na pro-
filu Wojewódzkiego Inspektoratu Wetery-
narii w Siedlcach: https://www.facebook.
com/WeterynariaSiedlce/ 

Iwona Marczyk
i.marczyk@wiazowna.pl

Wścieklizna.  
Wirus nie odpuszcza!

Pies na spacerze 
powinien być 

na smyczy

Foto: Adobe Stock
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Każdy właściciel lub za-
rządca budynku, w którym 
znajduje się źródło ciepła 
i  spalania paliw, od  lipca 
ma obowiązek złożyć dekla-
rację do Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków. 
To nowy obowiązek, który 
należy zrealizować nawet 
wtedy, gdy już wcześniej 
wypełniono ankietę doty-
czącą inwentaryzacji źró-
deł ciepła znajdujących się 
na terenie gminy.

Zgodnie z  nowymi przepi-
sami właściciel lub zarząd-
ca budynku, który posiada 
źródło ciepła i  spalania pa-
liw, może wysłać deklarację 
przez internet za pośrednic-
twem systemu Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków (CEEB), znajdującego 

się na stronie www.gunb.gov.
pl. To najszybszy i najwygod-
niejszy sposób złożenie pisma 
bez wychodzenia z domu. Za-
chęcamy do korzystania z tej 
możliwości przesłania doku-
mentu. Osoby, które nie mogą 
skorzystać z tej formy składa-
nia deklaracji, wypełniony do-
kument w wersji papierowej 
mogą wysłać listem albo zło-
żyć osobiście we właściwym 
urzędzie gminy – zgodnie z lo-
kalizacją budynku.

Celem złożenia deklaracji jest 
pozyskanie rzetelnych i wiary-
godnych informacji od miesz-
kańców na temat używanych 
źródeł ogrzewania swoich do-
mów oraz stosowanego opału. 
Zebranie tych informacji w jed-
ną bazę, pozwoli podejmować 
skuteczne działania mające 

Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budyków. 
Nowy obowiązek

Rutka – nasze pocieszne cudeńko! 
Waży ok. 10 kg, mini sunia do adopcji. 
Bardzo potrzebuje swojego „ktosia”... 
Rutka to żywy magnesik na  ludzi! Jest 
przesympatyczna. Bije od niej niezwykła 
dobroć i ciepło. Zawsze w 100% łagodna, 
wyrozumiała, ułożona. Od nas ma złoty 
medal w grzeczności i uległości. Ma oko-
ło 3‒4 lata. Rutce dobrze zamieszka się 
z innym psiakiem, a pewnie nawet i z kot-
kiem nie byłoby problemu. Suńka jest 
wysterylizowa-
na, odrobaczo-
na, zaszczepiona 
i  zaczipowana. 
Słodkie psie 
s e r d u s z k o 
ma cały pakiet 
„Zdrowotny”.

Leosia – dobroć, kruchość i subtelność 
na czterech łapkach… Kochana, łagodna 
sunia! Najpierw odebrana interwencyj-
nie, a  teraz wylądowała w schronisku. 
Malutka trochę się boi, ale ciągnie 
ją do ludzi. Otuchy w boksie dodaje jej 
kolega. Powoli przełamuje się w chodze-
niu na  smyczy. Ma  ok.  3‒4 lata i  się-
ga do  połowy łydki. Szuka spokojnej 
rodziny, która wydobędzie schowany 
pod strachem potencjał. Leośka jest 
po  sterylizacji, 
ma  wszystkie 
szczepienia oraz 
czip. Bardziej 
gotowa nie bę-
dzie, zabierajcie 
czarnulkę!

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.

Sagan – cudo ok.  5-letni amstaffek 
dla najlepszej rodzinki! Idealny chło-
paczek dla znających rasę, miłośników 
TTB! Rozbrajający, niesamowicie piękny 
i przyjemny. Można z nim robić wszyst-
ko! Jest bardzo silny, aktywny i  niesa-
mowicie energiczny. W tym ogromnym 
łepku znajdziecie ogromne pokłady psiej 
mądrości! Jest kontaktowy i zna podsta-
wowe komendy. Szukamy kochającego, 
mądrego domu, z osobą aktywną. Żadnej 
budy czy kojca. 
Saganek jest go-
towy do adopcji. 
Z  czipem, wypa-
sionym komple-
tem szczepień 
i po kastracji. 

Musimy zarejestrować 
posiadane źródło 
ogrzewania

Foto: Adobe Stock

Przepis dotyczy budynków w  całej 
Polsce. Właściciel lub zarządca bu-
dynku, który posiada źródło ciepła 
i spalania paliw uruchomione przed 1 
lipca 2021 r., ma 12 miesięcy na zło-
żenie dokumentu. Jeśli zaś źródło 
ciepła i spalania paliw uruchomione 
zostało po 1 lipca, to deklarację na-
leży złożyć w ciągu 14 dni od  jego 
uruchomienia.

na  celu poprawę jakości po-
wietrza. Więcej informacji oraz 
formularz deklaracji można 
znaleźć na stronie Głównego 

Inspektora Nadzoru Budowla-
nego. 

Anna Bogucka
a.bogucka@wiazowna.pl
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W  lipcu w  szkołach podstawowych 
w Zakręcie, Wiązownie, Malcanowie 
i Gliniance, a w sierpniu w świetlicach 
wiejskich znajdujących się pod opieką 
Gminngo Ośrodka Kultury odbywały 
się letnie półkolonie. Z opieki skorzy-
stało w sumie 532 dzieci.

W  szkole w  Zakręcie tegoroczna ak-
cja wakacyjna była tematyczną podró-
żą przez pięć kontynentów. Oprócz tego 
dzieci odwiedziły warszawskie ZOO 
i były w kinie. Bawiły się w Parku Do-
liny Wkry w Pomiechówku, gdzie spa-
cer w koronach drzew, widoki z wieży 
i  zjazd tyrolką dostarczyły wszystkim 
wielu wrażeń. Inna grupa wybrała się 
na farmę alpak w Zabrańcu. W ostatnim 

tygodniu akcji uczestnicy aktywnie spę-
dzali czas w Centrum Rozrywki „Hulaku-
la” w Warszawie.

Dzieci spędzające czas w szkole w Wią-
zownie brały udział w  warsztatach ar-
tystycznych prowadzonych w  GOK, 
w  warsztatach sportowych, zajęciach 
w bibliotece były w kinie. Odwiedziły rów-
nież „Dolinę Bobrów” i Zagrodę „Alpaki 
na Mazowszu”. Oprócz tego mogły wy-
szaleć się i ciekawie spędzić czas w cen-
trach rozrywki „Hulakula” i „Hopsasa”.

Podczas całej akcji w szkole w Malcano-
wie dzieci odwiedziły salę zabaw „Fikoł-
ki”, pizzerię, kino, Papugarnię Carmen 
w  Warszawie, Lawendową Siwiankę, 

park linowy w  Józefowie. Korzystały 
z infrastruktury szkolnej – gry i zabawy 
na hali, boisku, placu zabaw. Uczestnicy 
świetnie bawili się też w Gminnym Parku 
Centrum w Wiązownie oraz na zajęciach 
w bibliotece w Wiązownie.

W szkole w Gliniance również moc atrak-
cji: wspólne wyjścia, spotkania ze straża-
kami, wyjazdy do kina, do parku trampolin, 
do ZOO, do Centrum Edukacji Leśnej w Ce-
lestynowie, spacer po Rezerwacie przyro-
dy „Na Torfach”, spotkania z tancerzami 
w rytmie samby, jiva i rumby.

Czas odpoczynku w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Wiązownie przypadł na sier-
pień. Zajęcia odbywały się w świetlicach 
wiejskich w  Izabeli, Majdanie, Pęclinie 
oraz Kopkach. Na  każdy dzień przy-
gotowano inny zestaw zajęć zarówno 
kreatywnych, plastycznych, jak i eduka-
cyjnych. Dzieci wzięły udział w zajęciach 
z robotyki, z wielkim zaangażowaniem 
podjęły zadanie stworzenia własnego 
robota LEGO. Uczestnicy zdobyli wiedzę 
na temat wędkarstwa – dowiedzieli się 
wiele na temat połowu ryb oraz o ga-
tunkach zwierząt wodnych. W świetli-
cach nie zabrakło także aktywności 
sportowej. Instruktor Jacek SKWARA 
opracował plan zajęć sportowych. Gry 
i zabawy na świeżym powietrzu bardzo 

„Wakacje blisko domu”. 
Podsumowanie akcji
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przypadły do gustu uczestnikom. Senio-
rzy z Dziennego Domu „Senior+” w Woli 
Karczewskiej oraz wolontariusze z Mię-
dzypokoleniowego Wolontariatu od-
wiedzili świetlice w Kopkach i Pęclinie. 
Dla wypoczywających tam dzieci zorga-
nizowali różnorodne gry i zabawy oraz 
podchody.

„Wakacje Blisko Domu” to  także czas 
uświadamiania ekologicznego. Dzieci 
uczyły się segregacji odpadów oraz – przy 
okazji spacerów rekreacyjnych – zbierały 

śmieci. W świetlicach odbyły się także za-
jęcia z programowania Minecraft, gdzie 
najmłodsi uczyli się podstaw tworzenia 
wirtualnego świata. W  świetlicach za-
gościli także rekonstruktorzy historycz-
ni, którzy przypomnieli istotę i  genezę 
obchodzenia święta narodowego – Dnia 
Wojska Polskiego. Dzieci złożyły kwiaty 
na mogiłach poległych za naszą wolność.

Podczas wypoczynku nie zabrakło także 
wycieczek. Dzieci m.in. odwiedziły Park Za-
baw Bajka, Centrum edukacyjne „Stacja 

Muzeum”, gdzie dzieci miały okazję przeje-
chać się zabytkową lokomotywą, Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Aqua Park 
Wesolandia oraz park zabaw Julinek.

Coroczna akcja „Wakacje Blisko Domu”, 
finansowana ze środków budżetu gminy 
Wiązowna, organizowana przez Centrum 
Usług Wspólnych i Gminny Ośrodek Kul-
tury, jest odpowiedzią na potrzeby rodzi-
ców i dzieci. 

Urszula Kozłowska, Damian Krawczyk
u.kozlowska@wiazowna.pl

Grażyna KILBACH została nowym dy-
rektorem Szkoły Podstawowej im. 
1 Pułku Szwoleżerów im. Józefa Piłsud-
skiego. Jest nauczycielką muzyki i wy-
chowawcą z 32-letnim stażem pracy.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Spe-
cjalnej w Warszawie o kierunku peda-
gogika specjalna w zakresie pedagogiki 
korekcyjnej. Ukończyła studia podyplo-
mowe z  zakresu sztuki o  specjalizacji 
muzyka i plastyka na Uniwersytecie War-
szawskim. Nieprzerwanie, od września 
1989 r. związana ze Szkołą Podstawową 
z Oddziałami Integracyjnym im. Bohater-
skich Lotników Polskich w Wiązownie. 
Od września 2019 r. pełniła w tej szko-
le funkcję wicedyrektora. Na przestrzeni 
lat jako nauczycielka muzyki pracowała 
również w Gimnazjum nr 2 w Otwocku, 
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gli-
niance, w  Szkole Podstawowej im. W. 
Witosa w Gliniance. Prowadziła z suk-
cesami chór, zespół instrumentalny oraz 
zespół taneczny.

Jest współautorką podstawy progra-
mowej kształcenia ogólnego z zakresu 
muzyki, autorką programów naucza-
nia, podręczników z  zakresu muzyki, 

edukatorką. Wielokrotnie nagradzana 
nagrodą Dyrektora Szkoły, nagrodą Wój-
ta Gminy Wiązowna. W 2018 r. odzna-
czona przez Prezydenta RP Medalem 
Srebrnym za Długoletnią Służbę. Zosta-
ła także wyróżniona tytułem „Zasłużo-
ny dla Gminy Wiązowna” za wieloletnie 
zasługi dla społeczności gminy w dzie-
dzinie promocji muzyki i kształtowanie 
postaw młodzieży oraz za wsparcie uro-
czystości i imprez organizowanych przez 
gminę, jednostki i placówki oświatowe. 
Grażyna KILBACH to  również zaanga-
żowany samorządowiec, radna powia-
tu otwockiego kadencji 2018‒2023, 
a od 2020 r. Przewodnicząca Rady Po-
wiatu Otwockiego.

Wyróżnia ją  kreatyw-
ność, profesjona-
lizm, zaangażowanie 
i  otwartość na  dru-
giego człowieka. Jest 
zwolenniczką edu-
kacji nastawionej 
na  kulturę uczenia 
się, nauczyciela w roli 
tutora, wzajemnej 
współpracy i  radości 
czerpanej z  edukacji. 

Jako dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Malcanowie chciałaby przyczynić się 
do rozwoju tej placówki, stworzyć ją no-
woczesną, otwartą na ucznia, nauczycieli 
i rodziców. Zależy jej na szkole, do któ-
rej wszyscy mają zaufanie, która cieszy 
się dobrą opinią w środowisku lokalnym 
i która nie boi się przyszłości. Jej zdaniem 
wspólnota zadaniowa uczniów, rodziców 
i pracowników to gwarancja wysokiej ja-
kości pracy i edukacji.

Życzymy powodzenia i wiele satysfakcji 
z podjętego wyzwania. 

Urszula Kozłowska
u.kozlowska@wiazowna.pl

Szkoła w Malcanowie ma nowego dyrektora

Grażyna Kilbach jest 
także Przewodniczącą 

Rady Powiatu 
Otwockiego
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W tym roku 142 uczniów z gminnych 
szkół podstawowych prowadzonych 
przystąpiło do egzaminu ósmoklasi-
sty. Najwięcej, bo 51 w Wiązownie, 
35 w  Gliniance, 30 w  Malcanowie 
i  26 w  Zakręcie. Najlepiej wypa-
dli z  języka angielskiego, najsłabiej 
z matematyki.

Egzamin przeprowadzany był w formie 
pisemnej. Każdy ósmoklasista przystą-
pił do egzaminu z trzech przedmiotów 
obowiązkowych: języka polskiego, ma-
tematyki i  języka obcego nowożytne-
go. Zadania we  wszystkich arkuszach 
sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasi-
ści opanowali wymagania ogólne i szcze-
gółowe – z zakresu trzech przedmiotów 
egzaminacyjnych.

Uczniowie ze  szkół na  terenie gminy 
Wiązowna uzyskali wyniki wyższe niż 
średnia powiatu i województwa. Średni 
wynik gminy, uwzględniający cztery pu-
bliczne szkoły podstawowe, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Wią-
zowna oraz jedną niepubliczną szkołę 
podstawową, wyniósł: z  języka polskie-
go – 70% (powiat – 69%, województwo – 
64%), z matematyki – 58% (powiat 57%, 
województwo – 52%), a z języka angiel-
skiego aż 81%, podczas gdy w powiecie 
73%, a w województwie 71%.

W tym roku spośród gminnych szkół pu-
blicznych najlepsze wyniki osiągnęli 
uczniowie ze szkoły w Wiązownie. Średnia 
z języka polskiego w wiązowskiej podsta-
wówce wyniosła 78%, podczas gdy w SP 
Malcanów – 69%, SP Zakręt – 66%, a SP 
Glinianka – 60%. Matematyka również 
najlepiej wypadła w szkole w Wiązownie – 
średni wynik 64%, o 7 pkt proc. wyższy niż 
średni wynik szkół w powiecie otwockim. 
Tylko o 1% niższy średni wynik z matema-
tyki uzyskała szkoła w Zakręcie – 63%, 61% 
to średni wynik szkoły w Malcanowie, zaś 
w Gliniance tylko 41%. Z języka angielskie-
go najlepsze rezultaty osiągnęli uczniowie 
z Zakrętu, uzyskując średni wynik 86% – 
aż o 15 pkt proc. wyższy niż średnia woje-
wódzka i o 13 pkt proc. wyższy niż średnia 
powiatowa. Równie dobrze język angiel-
ski wypadł w Wiązownie i w Malcanowie 
– 82%. W Gliniance – 69%. 

Urszula Kozłowska
u.kozlowska@wiazowna.pl

Wyniki
Egzamin 

ósmoklasisty.

Wyniki gminne na tle powiatu i województwa 2021

Zabrzmiał już pierwszy dzwonek. 
Dzięki modernizacji naszych placówek 
oświatowych wszystkie dzieci z gminy 
znalazły miejsca w szkołach i przed-
szkolach. Ze względu na obostrzenia 
to będzie kolejny niełatwy rok dla na-
szych placówek oświatowych.

Do naszych szkół podstawowych w su-
mie będzie uczęszczać 1648 uczniów (SP 
Glinianka – 410, SP Wiązowna – 537, 
SP Zakręt –310 i SP Malcanów – 391). 
W  gminnych przedszkolach pod opie-
ką znajdzie się 482 dzieci (przedszkole 
w Woli Duckiej – 100, przedszkole w Pęc-
linie – 114, przedszkole w Zakręcie – 125, 
przedszkole w Wiązownie –143).

Zgodnie z  kalendarium MEN dni wol-
ne od nauki zaplanowano w następują-
cych terminach: 23-31 grudnia 2021 r. 

– zimowa przerwa świąteczna, 31stycz-
nia – 13 lutego 2022 r. – ferie zimowe, 
a  14-19 kwietnia 2022 r. – wiosenna 
przerwa świąteczna. Ostatni dzień zajęć 
i tym samym zakończenie roku szkolnego 
wypadnie 24 czerwca. Egzamin ósmokla-
sisty został przesunięty z  kwietnia na 
maj i odbędzie się w dniach 24-26 maja. 
Matury rozpoczną się 4 maja.

Wraz z  życzeniami sukcesów w  nauce, 
przekazaliśmy do szkół i przedszkoli od-
blaski z naszą gminną maskotką – Wią-
zusiem. Można je przyczepić do plecaków 
i toreb. Ta prosta czynność – przypięcie 
odblasku do ubrania – ma ogromne zna-
czenie. Może uratować życie. W ten spo-
sób zainaugurowaliśmy naszą coroczną 
akcję „Bądź widoczny na drodze”. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Rok szkolny 
2021/2022. 
Nowe 
wyzwania
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STAN ZAAWANSOWANIA
INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNA

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

75 Utworzenie Centrum Usług 
Społecznych 

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

25 Utworzenie żłobka na terenie 
gminy Wiązowna 

75 Budowa mieszkań 
komunalnych na terenie gminy

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

Gminny Klub Tenisa Stołowego obcho-
dził okrągłą rocznicę 15-lecia swojej 
działalności. Z tej okazji odbył się jubi-
leuszowy Otwarty Turniej Tenisa Stoło-
wego. W zawodach wzięło udział blisko 
200 zawodników.

Zawody miały charakter sportowo-integra-
cyjny. Turniej stał na bardzo wysokim po-
ziomie dzięki uczestnikom z Indii, Niemiec 
oraz z Polski.

Był to też czas na podsumowanie ostatnich 
lat działania klubu, a  także na podzięko-
wania tym, którzy go wspierali. Wręczono 
„Złote rakietki” za wspieranie GKTS Wią-
zowna. Otrzymali je: Wójt Gminy Wiązow-
na Janusz BUDNY, Rada Gminy Wiązowna, 
prezes Mazowieckiego Związku Tenisa Sto-
łowego Marek ZALEWSKI i prezes Monika 
ORLIŃSKA oraz Tomasz POJAWA z DAKOMY, 
a także firmy Dachy Artex, Styldruk, Trenta-
due i Cross Jeans.

GKTS Wiązowna to prężnie działający klub 
sportowy w Gminie Wiązowna. Był wielo-
krotnie doceniany przez władze samorzą-
dowe. W 2015 r. został odznaczony tytułem 
„Zasłużony dla Gminy Wiązowna” w uzna-
niu zasług w dziedzinie sportu amatorskiego 
i pracę społeczną na rzecz Gminy Wiązowna 
oraz szerzenie kultury fizycznej. Także tre-
ner klubu Tomasz GRZYBOWSKI może po-
szczycić się tym tytułem. W  2017  r. klub 
otrzymał nagrodę Wójta Gminy Wiązow-
na „Złoty Wiąz” w kategorii „Lider ekono-
mii społecznej”.

Z okazji jubileuszu 15-lecie działalności GKTS 
Wiązowna, życzymy działaczom, trenerom 
i zawodnikom satysfakcji w realizacji swojej 
pasji oraz wielu sukcesów sportowych i wier-
nego grona kibiców. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Materiał opracowano na podstawie  
informacji klubu.

Walka była zacięta

Foto: G
KTS W

iązow
na15-lecie 

GKTS 
Wiązowna. 
Relacja 
z turnieju

WYNIKI  
JULIBEUSZOWEGO  

TURNIEJU

DZIECI 2009 I MŁODSI
Patryk DUBINIAK

Jakub KRZYŻANOWSKI
Antoni SKRZECZKOWSKI

Adam GBIORCZYK
Alan BRYK

Wiktor BOBER
Szymon JĘDRZEJEWSKI

Maks MIAZGA

DZIECI 2008 I STARSI
Patryk LEWANDOWSKI
Mateusz RUTKOWSKI

Kacper WEIKUM
Paweł LESZCZYŃSKI

Igor MURASICKI
Krzysztof HAŁUBEK
Mateusz MICHTA

Dominik DREWNIK

AMATOR
Kacper WEIKUM
Iha PRASHANT

Krystian MAREK
Paweł BĄTRUK

Zbigniew SKRZYPCZAK
Paweł GAŁECKI

Tomasz WALKIEWICZ
Maja ŁAKOMA

OPEN
Snehit SURAVAJJULA

Adrian WIĘCEK
Antoni WITKOWSKI
Robert CZERNECKI

Jeet CHANDRA
Tomasz WIŚNIEWSKI

Thomas KEINATH
Maciej PODSIADŁO

WYNIKI  
JULIBEUSZOWEGO  

TURNIEJU
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Pierwsza edycja zawodów biego-
wych „WTF – Wiązowna Trail & Fun 
za nami”. Intrygująca nazwa i formu-
ła biegu przyciągnęła wielu biegaczy 
oraz okolicznych mieszkańców.

Do wyboru były dwa dystanse: ok. 12 km 
(ze względu na warunki pogodowe tra-
sa uległa zmianie i  wydłużeniu) oraz 
5 km. Szans rywalkom nie pozostawiły: 
Ewa PAZUŁA (12 km) z czasem 0:59:13 
oraz Dominika KALINOWSKA (5  km) 
z czasem 0:21:29. 

Wśród panów rywalizacja była zacię-
ta. Na  trasie 12  km starli się: Krzysz-
tof LISIAK (0:48:53), Krzysztof RUPIŃSKI 
(0:49:00). Bezapelacyjnym zwycięzcą 
na dystansie 5 km został Remigiusz JA-
WOROWSKI (0:20:07), który wyprzedził 
swojego rywala o 14 s.

Wszyscy uczestnicy ukończyli bieg i zgod-
nie zadeklarowali, że czekają na kolejną 
edycję. Drugą część imprezy opanowały 

dzieci. Każde z nich miało do pokonania 
300 m w trzech grupach wiekowych: 4‒7 
lat, 8‒12 lat oraz 13+.

Zawody zostały dofinansowane przez 
Gminę Wiązowna. Gratulujemy wszyst-
kim zawodnikom. Do zobaczenia w przy-
szłym roku. 

Sebastian Zasępa
Team ZabieganeDni

Pamiątkowe zdjęcie 
uczestników biegu

Foto: A. Krajew
ski

Dziewczyny 
z naszej 
gminy górą!
Jeśli sport, to tylko chłopcy. Niepraw-
da! W naszej gminie mamy świetne 
zawodniczki. Dwie z nich mogą po-
chwalić się doskonałym wynikami: 
w Teqball oraz w sumo.

Nasza mieszkanka Alicja BARTNICKA zdo-
była brązowy medal na Teqball Challen-
ger Cup 2021 w Ząbkach. To historyczna 
chwila. Podczas turnieju w Polsce po raz 
pierwszy rozegrano zawody w katego-
rii kobiet. Teqball to  nowa dyscyplina 
sportu, która powstała w 2014  r. Pod-
stawą gry jest specjalnie wyprofilowany 

stół, na  którym toczy się rozgrywka. 
Jest to pewnego rodzaju połączenie pił-
ki nożnej i  tenisa stołowego, a specyfi-
ka polega na odbijaniu piłki pomiędzy 
zawodnikami.

Po raz pierwszy w historii dyscypliny ro-
zegrano pięć formuł kobiecych, męskich 
i mieszanych. W grze pojedynczej pań kró-
lowały Węgierki. Trzecią najlepszą zawod-
niczką okazała się Alicja BARTNICKA, która 
powtórzyła ten wynik także w deblu.

Mieszkanka Lipowa Marysia SZULIK 
została Mistrzynią Polski Młodzików 
w sumo. Na swoim koncie ma również 
wicemistrzostwo w Pucharze Polski i kil-
ka wygranych w  Mistrzostwach Ma-
zowsza. Ma  lat 14. Właśnie skończyła 
podstawówkę, przygoda z sumo zaczę-
ła się przypadkiem, gdy UKS Niedźwia-
dek zaczął prowadzić zajęcia w  Woli 
Karczewskiej. Traktowała to raczej jako 
zabawę i  dodatkową formę ruchu. Już 
wtedy odnosiła sukcesy na  poziomie 
województwa.

Po niespełna dwóch latach UKS przeniósł 
zajęcia do Warszawy. Rodzice zdecydo-
wali wtedy, że  będą Marysię dowozić 
na treningi. – Udawało się jej godzić na-
ukę z częstymi treningami, a nam ją do-
wozić. Już wszyscy wiemy, że było warto. 

Jesteśmy z niej bardzo dumni – mówi Ur-
szula SZULIK, mama Marysi. – W sierpniu 
Marysia brała udział w Mistrzostwach Eu-
ropy w sumo. Niestety, medalu nie udało 
się wywalczyć, ale jest czwarte miejsce. 
Myślę, że występ z orzełkiem na piersi 
to też nie byle co – dodaje mama.

A my przypominamy, że nasi młodzi spor-
towcy mogą liczyć na stypendia. Więcej 
informacji udziela Centrum Usług Wspól-
nych w Gliniance, tel. 22 180 00 27, e-ma-
il: edukacja@wiazowna.pl. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl

Ponad 200 
zawodników 
na starcie 
WTF
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Zajęcia sportowe w Gminie Wiązowna
Od lat inwestujemy w rozwój aktywności fizycznej mieszkańców. Naszą sztandarową imprezą sportową jest Półmaraton Wią-
zowski. Ale zdajemy sobie sprawę, że kondycję i – co ważniejsze – nawyki zdrowego trybu życia buduje się przede wszystkim 
systematycznymi treningami. Poniżej drukujemy pełne zestawienie wszystkich zajęć sportowych, dostępnych dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych na terenie naszej gminy. A jeśli na planie nie ma czegoś, co moglibyśmy dla Was zorganizować, zapraszamy 
do kontaktu z Gminny Ośrodkiem Kultury w Wiązownie, który właśnie rozwija swoją ofertę sportową. Polecamy gorąco i za-
chęcamy do zapisów!

PONIEDZIAŁEK

Piłka nożna – Advit Wiązowna (bo-
isko Wiązowna, ul. Sportowa 15): rocz-
niki 2014/2015 – 17.30–18.45; rocznik 
2008 – 19.30–21.00; seniorzy (od 16 lat) 
– 19.00–21.00. Kontakt: Kuba Wesołow-
ski tel. 666 123 544, Damian Olszewski 
tel. 884 312 627, Marcin Klukowski tel. 
510 037 675.
Zapasy – UKS „Zakręt” (SP w Zakręcie, 
ul. Szkolna 11): Pisklaki (zerówka i przed-
szkolaki) – 16.00–16.45; Małe Orły (klasy 
I–II) – 17.00–18.00; Średnie Orły (kla-
sy III–VI) – 18.00–19.00; Duże Orły – 
19.00–20.30. Kontakt: Artur Mroczek tel. 
514 244 380, e-mail: ukszakret@onet.pl.
Zajęcia sportowe – Gminny Ośrodek Kul-
tury w Wiązownie (ul. Lubelska 53)
Zajęcia usprawniające – sala świerku, 
16.00–17.00
Joga dla dorosłych – sala wiązu, 
18.00–19.00
Stepy – sala świerku, 19.00–20.00
Kontakt: GOK Wiązowna, tel. 22 180 00 
41, e-mail: zapisy@gok-wiazowna.pl
Zajęcia sportowe – Orlik w Zakręcie 
(ul. Szkolna 11), godz. 16.00‒21.00
Kontakt: Jacek Skwara, 887 503 035

CZWARTEK

Piłka nożna – LUKS Rzakta (boisko ligo-
we, Rzakta, ul. Mazowiecka 83): rocznik 
2011 i młodsi – 18.00–19.30; rocznik 
2010 i starsi – 17.00–18.00; Seniorzy 
(od 16 lat) – 19.00–20.30.
KS Glinianka (boisko ligowe, Lipo-
wo, ul. Młodzieżowa 1): roczniki 2011 
i młodsi – 17.30–19.00; seniorzy (od 16 
lat) – 20.00–22.00.
Advit Wiązowna (boisko Wiązowna, 
ul. Sportowa 15): roczniki 2012/2013 
– 17.30–19.00; seniorzy (od 16 lat) 
– 19.30–21.00; treningi bramkar-
skie: grupy dziecięce i młodzieżowe – 
17.30–19.00; seniorzy – 19.00–20.30;
Zajęcia sportowe – Orlik w Zakręcie 
(ul. Szkolna 11), godz. 16.00‒21.00
Kontakt: Jacek Skwara, 887 503 035
Zajęcia sportowe – Gminny Ośrodek 
Kultury w Wiązownie (ul. Lubelska 53)
Stepy – sala świerku, 20.00–21.00. Kon-
takt: GOK Wiązowna, tel. 22 180 00 41, 
e-mail: zapisy@gok-wiazowna.pl
Brazylijskie Jiu-Jitsu – UKS „Zakręt” (SP 
w Zakręcie, ul. Szkolna 11): Małe Orły 
(klasy I–II) – 16.00–17.00; Średnie Orły 
(klasy III–VI) – 17.00–18.00; Duże Orły 
– 18.00–19.30
Tenis stołowy – GKTS Wiązowna (SP 
w Wiązownie, ul. Kościelna 20): grupa 
dziecięca i młodzieżowa – 17.00–18.30; 
grupa młodzieżowa i dorośli – 
18.30–20.00. Kontakt: Kamil Sitek tel. 
505 686 358, e-mail: kamilsitas@wp.pl

PIĄTEK

Piłka nożna – Advit Wiązowna (boisko 
Wiązowna, ul. Sportowa 15): rocznik 
2008 – 19.30–21.00.
Zajęcia sportowe – Orlik w Zakręcie 
(ul. Szkolna 11), godz. 16.00‒21.00. 
Kontakt: Jacek Skwara, 887 503 035

SOBOTA

Piłka nożna – Advit Wiązowna (boisko 
Wiązowna, ul. Sportowa 15): roczni-
ki 2016–2018 (przedszkole piłkarskie) 
– 10.00–11.00; drużyna dziewczęca 
– 10.00–11.30.
Zajęcia sportowe – Orlik w Zakręcie 
(ul. Szkolna 11), godz. 11.00‒20.00. 
Kontakt: Jacek Skwara, 887 503 035

ŚRODA

Piłka nożna – Advit Wiązowna (bo-
isko Wiązowna, ul. Sportowa 15): 
roczniki 2014/2015 – 16.15–17.30; 
roczniki 2012/2013 – 17.30–19.00; 
rocznik 2008 – 17.30–19.00
Zajęcia sportowe – Gminny Ośrodek 
Kultury w Wiązownie (ul. Lubelska 53)
Joga dla dzieci – sala wiązu, 
17.30–18.30. Kontakt: GOK Wiązow-
na, tel. 22 180 00 41, e-mail: zapisy@
gok-wiazowna.pl
Brazylijskie Jiu-Jitsu – UKS „Zakręt” 
(SP w Zakręcie, ul. Szkolna 11): Pi-
sklaki (zerówka i przedszkolaki) 
– 15.45–16.30; Małe Orły (klasy I–
II) – 16.30–17.30; Średnie Orły (kla-
sy III–VI) – 17.30–18.30; Duże Orły 
– 18.45–20.15
Tenis stołowy – GKTS Wiązow-
na (SP w Wiązownie, ul. Kościelna 
20): grupa dziecięca i młodzieżowa 
– 17.00–18.30; grupa młodzieżowa 
i dorośli – 18.30–20.00. Kontakt: Ka-
mil Sitek tel. 505 686 358, e-mail: ka-
milsitas@wp.pl
Zajęcia sportowe – Orlik w Zakręcie 
(ul. Szkolna 11), godz. 16.00‒21.00,
Kontakt: Jacek Skwara, 887 503 035

WTOREK

Piłka nożna – LUKS Rzakta (boisko li-
gowe, Rzakta, ul. Mazowiecka 83): rocz-
nik 2011 i młodsi – 18.00–19.30; rocznik 
2010 i starsi – 17.00–18.00; Seniorzy (od 
16 lat) – 19.00–20.30. Kontakt: Grzegorz 
Grzęda, tel. 502 921 326, e-mail: luks.
rzakta@wp.pl.
KS Glinianka (boisko ligowe, Lipowo, 
ul. Młodzieżowa 1): roczniki 2011 
i młodsi – 17.30–19.00; seniorzy (od 16 
lat) – 20.00–22.00. Kontakt: Piotr Ryb-
ka tel. 783 962 478, e-mail: ksginian-
ka@tlen.pl.
Advit Wiązowna (boisko Wiązowna, 
ul. Sportowa 15):  
roczniki 2014/15 – 17.30–18.45;  
roczniki 2012/2013 – 17.30–19.00;  
seniorzy (od 16 lat) – 19.00–21.00.
Zajęcia sportowe – Gminny Ośrodek 
Kultury w Wiązownie (ul. Lubelska 53)
Zdrowy kręgosłup – sala świerku, 
18.00–19.00
Fitness – sala świerku, 19.00–20.00

Pilates, stretching – sala świerku, 
20.00–21.00. Kontakt: GOK Wiązowna, 
tel. 22 180 00 41, e-mail: zapisy@gok-
-wiazowna.pl
Brazylijskie Jiu-Jitsu – UKS „Zakręt” (SP 
w Zakręcie, ul. Szkolna 11): Duże Orły – 
19.00–20.30. Kontakt: Artur Mroczek tel. 
514 244 380, e-mail: ukszakret@onet.pl
Tenis stołowy – GKTS Wiązowna (SP 
w Wiązownie, ul. Kościelna 20): grupa 
dziecięca i młodzieżowa – 17.00–18.30; 
grupa młodzieżowa i dorośli – 
18.30–20.00. Kontakt: Kamil Sitek tel. 
505 686 358, e-mail: kamilsitas@wp.pl
Zajęcia sportowe – Orlik w Zakręcie 
(ul. Szkolna 11), godz. 16.00‒21.00
Kontakt: Jacek Skwara, 887 503 035

WTOREK c.d.
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Co to  jest bukszpryt? Gdzie położo-
na jest rufa? Który z  żagli to  grot? 
Na  te i  inne pytania mogli znaleźć 
odpowiedz uczestnicy sobotniego 
wydarzenia. Już po raz piąty, po pan-
demicznej przerwie w zeszłym roku, 
Malcanów gościł uczestników „Szant 
nad Laguną”.

Żeglarska impreza na Mazowszu przycią-
ga coraz więcej osób. To wydarzenie, któ-
re integruje lokalną społeczność, edukuje 
i bawi. Tak było i tym razem. Mieszkań-
cy Malcanowa, wspierani przez sołtysa, 
Stanisława BOGUCKIEGO, Radę Solecką, 
OSP Malcanów, Urząd Gminy Wiązowna 
z Wójtem Januszem BUDNYM na czele, 
a także Gminny Ośrodek Kultury w Wią-
zownie – który po raz pierwszy włączył się 
w organizację tego wydarzenia – zorga-
nizowali dla gości szereg niespodzianek.

O oprawę muzyczną „Szant” zadbał zespół 
„Strefa Ciszy” oraz „Żeglarze Portowi”. 

W  trakcie spotkania uczestnicy mogli 
wziąć udział w konkursach, np. w gmin-
nym „Kole Fortuny”, przeciąganiu liny, 
wspólnym tańcu itd. Przygotowane zo-
stały również stoiska, na których można 
się było zaszczepić przeciwko Covid-19, 
wziąć udział w  spisie powszechnym, 
zmierzyć ciśnienie lub zrobić lipidogram.

W tegorocznej edycji dla dzieci przygo-
towano moc atrakcji – spektakl „Piraci 
i Wyspa Skarbów” zaprezentowała gru-
pa Krak-Art. Młodzi miłośnicy morskich 
opowieści mieli możliwość wzięcia udzia-
łu w warsztatach budowania żaglówek 
ze styroduru, mogli zapoznać się z taj-
nikami węzłów bosmańskich oraz fla-
gowego kodu sygnalizacyjnego. Pod 
nadzorem malcanowskich skautów wła-
snoręcznie przygotowywali pamiątkowe 
znaczki. Wszyscy goście mogli skorzystać 

z  kajakowych wycieczek po  Lagunie. 
W tym roku, dzięki deszczowemu latu, 
akwen się nieco powiększył.

Na  „Szantach” Stowarzyszenie „Nie 
Tędy Droga” gościło w swoim namiocie 
mieszkańców gminy. W czasie rozmów 
dyskutowano zagrożenia związane z pla-
nowana budowa OAW. Na zgłodniałych 
wilków czekała przepyszna grochówka 
i pieczone kiełbaski. A całość wydarze-
nia dopełniała wspólna zabawa i śpie-
wy uczestników w cieniu białego żagla 
„Słonecznego Patrolu” – nieodłącznej, 
kilkumetrowej maskotki malcanowskiej 
imprezy.

Wakacje się skończyły, a mieszkańcy już 
czekają na następne spotkanie. 

Sylwia Piwowar

„Szanty nad 
Laguną”. 
Żeglarsko 
w Malcanowie

Nasz lokalny zespół „Strefa 
Ciszy” podczas koncertu

W tym sezonie znajdziemy wiele no-
wości w ofercie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wiązownie. Sale Pawilonu 
Kultury wypełnią, mamy nadzieję, kre-
atywni artyści, tancerze i sportowcy.

Najmłodsi rozbudzą zmysły i języki podczas 
sensoplastyki i logorytmiki. Mali technicy 
w Sali Dębu zbudują konstrukcje, stworzą 
roboty i stworzą programy w świecie Mine-
crafta. Przyszli krawcy i projektanci mody 
będą uczestniczyć w zajęciach szycia (gru-
py dla dzieci i dla dorosłych). Mali arty-
ści o zręcznych dłoniach będą lepić z gliny. 
Smakosze odbędą kulinarne podróże pod-
czas zajęć „Mały Kucharz”.

Korytarze wypełni muzyka pianina, gitary, 
ukulele, klarnetu, akordeonu, saksofonu 

oraz śpiew wielu głosów Chóru Mienia 
River. Szukający ukojenia i przyjemno-
ści w tworzeniu, znajdą swoje miejsce 
w  Lawendowej Pracowni, gdzie będą 
szyć, kleić i malować. Dbający o formę 
dorośli spotykają się na zajęciach spor-
towych (więcej na ten temat na str. 26). 
Młodzież wyrazi siebie po-
przez taniec w  rytm hip – 
hopu, zaś dorośli, czujący 
taneczne rytmy, spotkają 
się na zajęciach latino.

Pełną ofertę zajęć można 
znaleźć na  www.gok-wia-
zowna.pl. Gminny Ośrodek 
Kultury to  nie tylko budy-
nek w Wiązownie, lecz tak-
że sieć świetlic wiejskich. 

Zapraszamy do śledzenia informacji o wy-
darzeniach oraz warsztatach prowadzo-
nych w GOK-u i świetlicach. Pełen wykaz 
zajęć znajdą Państwo na  stronie obok 
(29). 

Paulina Sokół
zapisy@gok-wiazowna.pl

Gminny Ośrodek 
Kultury zaprasza!

Foto: I. Trzaska

Zajęcia w GOK. Bogata oferta

Foto: I. Trzaska
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Zajęcia w GOK. 
Zapraszamy

PONIEDZIAŁEK

Instrumenty – sala olchy, 13.00–20.00
Ukulele, gitara – sala brzozy, 
15.00–20.00

WTOREK

Sensoplastyka (0‒3 lata) – sala dębu, 
9.30–10.15
Instrumenty – sala olchy, 13.00–20.00
Ukulele, gitara – sala brzozy, 
15.00–20.00
Zajęcia konstruktorskie (4‒6 lat) – 
sala dębu, 16.30–17.30
Lawendowa pracownia dla dzieci – 
sala wierzby, 17.30–18.30
Robotyka (7‒10 lat) – sala dębu, 
17.45–19.15
Lawendowa pracownia dla dorosłych 
– sala wierzby, 19.00–20.00
Programowanie Minecraft (7–10 lat) 
– sala dębu, 19.15–20.30

CZWARTEK

Szycie (7‒10 lat) – sala dębu, 
17.00–18.30
Wstęp do szycia dla dorosłych – sala 
dębu, 19.00–20.00
Poznaj swoją kobiecość – sala świer-
ku, 20.00
Zajęcia reżyserskie – sala wierzby, 
18.00
Wiązowska Akademia Seniora – sala 
wiązu, 16.00–18.00
Salsatino – sala świerku, 19.00

ŚRODA

Hip-hop – sala świerku, 17.00–19.00
Ceramika (7‒9 lat) – sala wierzby, 
17.00–18.00
Ceramika (9‒14 lat) – sala wierzby, 
18.00–19.00
Mały Kucharz (7‒10 lat) – sala dębu, 
18.30–19.30
Chór Mienia River – sala wiązu, 
18.30–20.00
Ladies Latino – sala świerku, 
19.00–20.00
Kurs tańca towarzyskiego – sala 
świerku, 20.00–21.00
Balet (4–8 lat) – sala świerku, 16.00
Logorytmika (0–3 lat) – sala dębu, 
10.30

PIĄTEK

Granie na dywanie – sala brzozy, 
16.00–16.45
Fotografia – sala grabu, 17.00–18.30
Rysunek od podstaw i farby olej-
ne (od 10 lat) – sala wierzby, 
17.00–18.30

SOBOTA

Malarstwo olejne od podstaw  
(od 15 lat) – sala wierzby, 11.00–13.00
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Pełna ciepła opowieść o  sile marzeń i  gotowo-
ści na zmiany. Marianna wraz z mężem Huber-
tem budują siedlisko nad brzegiem rzeki. Spełnia 
się ich największe marzenie, ale Hubert odchodzi. 
Marianna zostaje sama z obowiązkami – przecież 
musi utrzymać duży dom i wychowywać dorasta-
jących synów. Na dodatek przewrotny los szyku-
je dla niej niespodziankę… Jak daleko można się 
posunąć w snuciu marzeń? Czym zagłuszyć wła-
sne potrzeby? I czego w życiu potrzebujemy bar-
dziej niż szczęścia? 

Książka dostępna w bibliotece w Wiązowna

 Kreta to ulubiony wakacyjny kierunek turystów. 
Jednym z najpiękniejszych jej zakątków jest zato-
ka Mirabello. Stałym punktem na trasie wyciecz-
kowców kursujących po zatoce jest Spinalonga, 
skalista wysepka zamieniona w obronny fort jesz-
cze przez Wenecjan. Jednak to nie resztki umoc-
nień przyciągają turystów. Spinalongę otacza 
mit „wyspy trędowatych”, gdzie chorzy na trąd 
stworzyli sobie namiastkę życia takiego, jakie zna-
li sprzed czasów choroby. Tyle, że przewodnicy nie 
mówią całej prawdy. Tej lektury nie zapomnicie. 

Książka dostępna w filii w Gliniance

 W walce o testament, który może zmienić losy 
świata, nie ma żadnych reguł! Komisarz poli-
cji państwowej Baldwin Koczyński trafia na ślad 
dokumentu, w którym wskazany jest potomek 
i następca führera. Testament chcą zdobyć człon-
kowie tajnego sprzysiężenia, którzy chronią tożsa-
mość dziecka. Jeśli ostatnia wola Hitlera wpadnie 
w ich ręce, w Niemczech dojdzie do przewrotu 
oraz powołania nowego führera. Sytuacja politycz-
na na świecie zdestabilizuje się. Niespodziewane 
zwroty akcji, składają się na sensacyjną opowieść. 

Książka dostępna w filii w Duchnowie

Anna Łajkowska Małgorzata Gołota Ossoliński Łukasz

„Dobra przystań” 

„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.

„Spinalonga. Wyspa trędowatych” „Testament Hitlera”
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Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna dołączyła do gro-
na bibliotek posiadających system „Academica”. Punk-
tem obsługującym czytelników w tym systemie jest filia 
w Gliniance.

„Academica” to  cyfrowa wypoży-
czalnia międzybiblioteczna książek 
i czasopism naukowych. Zastępuje 
tradycyjną wypożyczalnię między-
biblioteczną i umożliwia korzysta-
nie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki 
Narodowej. Użytkownicy ponad 
1250 bibliotek w całym kraju mają 
możliwość dostępu do  ponad 3 
milionów publikacji ze wszystkich 

dziedzin wiedzy, również najnow-
szych, objętych ochroną prawa 
autorskiego.

Dzięki „Academice” studenci 
i uczniowie mają dostęp do litera-
tury naukowej i popularnonaukowej 
(książek i  artykułów z  czasopism) 
potrzebnej w  procesie kształce-
nia oraz przygotowywaniu prac 

Cyfrowa 
wypożyczalnia 
publikacji naukowych 

licencjackich i magisterskich. System pozwala użyt-
kownikom na przeszukiwanie zasobów, rezerwację 
obiektów, wyświetlanie publikacji i tworzenie nota-
tek. Nie ma możliwości pobierania i drukowania prze-
glądanych materiałów.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Bi-
bliotece Publicznej Gminy Wiązowna tel. 22 789 01 
46, e-mail: kontakt@bibliotekawiazowna.pl lub jej fi-
lii w Gliniance tel. 22 789 97 90, e-mail: glinianka@
bibliotekawiazowna.pl. 

Marzena Kopka
kontakt@bibliotekawiazowna.pl
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„Moralność 
pani Dulskiej” 
w Wiązownie
W całej Polsce 4 września odbyła się 
jubileuszowa 10 edycja Narodowego 
Czytania. W tym roku lekturą zapro-
ponowaną przez parę prezydencką 
była „Moralność Pani Dulskiej” Ga-
brieli Zapolskiej.

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna 
jak co roku zorganizowała wydarzenie 
w plenerze w Gminnym Parku Centrum 
w Wiązownie. „Moralność Pani Dulskiej” 
autorka nazwała tragifarsą. W czytanie 
trzech aktów dramatu zaangażowało się 
ponad 30 osób. Piękne stroje wypoży-
czone dla uczestników na tę okoliczność 
oraz artystyczne przeczytanie lektury 
przeniosło nas na moment do kamieni-
cy DULSKICH. Słuchacze pogrążyli się we 

wspomnieniach lektury z  lat szkolnych, 
poddali się rozmyślaniom nad treścią 
i morałem tak bardzo aktualnym, spoty-
kanym w dzisiejszej rzeczywistości. 

Zapytani o towarzyszące emocje podczas 
wydarzenia, uczestnicy wiązowskiego czy-
tania Barbara i Stanisław PIĘTKA, odpowie-
dzieli: – Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy 
tam być i się angażować. Dziękujemy orga-
nizatorom za zaproszenie i pamięć o nas. 
Była to dla nas inna forma relaksu, miły 
czas odpoczynku. Jesteśmy osobami z nie-
pełnosprawnością ruchową. Na co dzień 
jeździmy na wózkach. Nie mamy wie-
le możliwości przebywania poza domem. 
Chętnie weźmiemy udział w Narodowym 
Czytaniu za rok. Zofia WOŹNICA, emeryt-

ka i  stała czytelniczka 
biblioteki w  Wiązow-
nie, zapytana o wraże-
nia po zejściu ze sceny, 
odpowiedziała krótko: – 
Jestem bardzo zadowo-
lona z  otrzymanej roli. 
Czytałam panią DUL-
SKĄ. Cieszę się, że mo-
głam dać coś z  siebie. 
Uważam, że takie i po-
dobne spotkania powin-
ny odbywać się częściej. 

Spotkanie wspierał swoją obecnością 
Wójt Gminy Wiązowna Janusz BUDNY. 
Na zaproszenie odpowiedziało wiele 
osób, pragnących sprawdzić się w  ro-
lach członków rodziny Dulskich m.in. 
przewodnicząca Rady Powiatu Otwoc-
kiego Grażyna KILBACH, radni Gminy 
Wiązowna Bogumiła MAJEWSKA i  Ja-
cek KARDAS oraz sołtysi. Wśród nich 
byli również zawsze chętni do współ-
pracy: seniorzy z Klubu „Senior +” oraz 
Dziennego Domu „Senior +” z Woli Kar-
czewskiej wraz z Wolontariatem Między-
pokoleniowym, Gminna Rada Seniorów, 
Stowarzyszenie „Bądźmy razem” i mło-
dzież z Centrum Wolontariatu w Radiów-
ku działające w ramach Centrum Usług 
Społecznych. W tym roku wśród czyta-
jących znaleźli się także podopieczni 
Stowarzyszenia „Jesteśmy!”, mieszkań-
cy od niedawna zamieszkujący w naszej 
gminie oraz nowe osoby, które po raz 
pierwszy odkrywały publicznie swoje ak-
torskie talenty. 

Dla wszystkich gości wydarzenia był przy-
gotowany słodki poczęstunek. Serdecznie 
dziękujemy obecnym za zaangażowanie 
i wspólne czytanie lektury.  

Dorota Bortkiewicz

Foto: I. Trzaska
35www.tuwiazowna.pl Kultura



„Wakacje 
blisko domu”. 
Wspomnienia 

z lata

Foto: SP Wiązowna, Malcanów, Zakręt, Glinianka


